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En kurs utan plan? 
 
 

Abstract 

 

Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har 

ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. 

SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera 

skolor. 

 

Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner 

syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod 

fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor: 

- Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod? 

- Hur arbetar de med ämnet? 

 

Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det 

läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer 

självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. 

Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen 

ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt 

att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.  

 

Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet 

livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till 

metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns. 

 

 

 

 

Ämnesord: Kursplan, Lgr 11, Livskunskap, SET, Skollagen, Social emotionell träning. 
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1 Inledning 

Under de praktiska momenten av vår utbildning har vi fått möjlighet att besöka flera olika 

skolor. På ett antal av dessa skolor har ämnet livskunskap funnits med som en del av 

elevernas utbildning, schemalagt en gång i veckan.  

 

Under våren 2011 läste vi om bedömning och vikten av likvärdighet i skolan. Då började vi 

fundera över livskunskapen, och ämnets struktur på olika skolor. Vi funderade över vad ämnet 

är uppbyggt kring och vilket syftet är med undervisningen. Livskunskapen är inget ämne på 

samma nivå som skolans övriga ämnen, och Skolverket har ingen kursplan för ämnet. Det 

stärker vårt intresse för hur lärarna på skolorna arbetar, då det kan skilja sig. 

 

På de skolor där vi har mött ämnet livskunskap har en metod som kallas SET (social 

emotionell träning) varit rådande. SET består av ett läromedel som kallas Livsviktigt, som 

innefattar elevböcker och lärarhandledning från förskoleklass till årskurs nio. Metoden 

handlar om att utveckla elevens sociala och emotionella förmåga. Vi började fundera över vad 

metoden innebär och varför just den metoden blivit så populär. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I den nya läroplanen, Lgr 11, [1] benämns liksom i den föregående, Lpo 94 [2], att skolan ska 

arbeta med värdegrundsfrågor. Våra funderingar berör skolans uppdrag, och om uppdraget 

innefattar att man ska arbeta med värdegrundsfrågor under specifika lektionstillfällen. Vår 

uppfattning av läroplanen är att dess innehåll ska införlivas under hela skoldagen, och att det 

är upp till skolchefen att se till att så är fallet. Men i realiteten på de skolor vi observerat 

fenomenet livskunskap låter man värdegrundsarbetet ta upp plats i schemat, under en specifik 

lektion. Vi uppfattar det som att skolan inte uppfyller sitt uppdrag i värdegrundsfrågan. Det är 

inte lärarna som infört ämnet, utan skolchefen som beslutat att det ska finnas som skolans val, 

timmar som skolan har till förfogande enligt skollagen. Hur ser lärarna på ämnet och metoden 

som införts oberoende av deras inflytande? 

 

Är livskunskap och SET-metoden ett bestående inslag i skolan eller är det bara något som är i 

ropet just nu? SET-metoden har uppmärksammats i media under det senaste året, bland annat 
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UR:s program Skolfront och P1:s program Kaliber i Sveriges Radio [3][4] diskuterar 

metoden. Programmen är kritiska till de metoder som används, men hur ser lärarna på dem? 

Skollagen [5] menar att all utbildning ”ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet”
1
. Håller SET-metoden för detta? Statens beredning för medicinsk utvärdering är 

tveksam, och även Socialstyrelsen och Skolverket är kritiska till programmet.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med vår undersökning är att belysa livskunskapens roll i skolan och i 

värdegrundsarbetet, och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Genom att 

observera hur lärarna arbetar med metoden hoppas vi få en tydligare bild av livskunskapens 

roll. Genom intervjuer och i observationerna hoppas vi få en förståelse för lärarnas syn på 

ämnet. Det är lärarna som är på plats i skolan, och det är dem som ytterst verkställer 

läroplanens uppdrag, även om besluten kring arbetsmetoder inte tas av dem. 

 

För att uppnå syftet ska följande frågor vara oss till hjälp: 

Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod? 

Hur arbetar de med ämnet? 

 

                                                      
1 Skollag (SFS 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet, Kapitel 1, 5 § Hämtad från 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 [2011-12-05] 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgången beskriver vi livskunskapens roll i skolan enligt aktuell forskning, 

samt ger läsaren en introduktion till SET-programmet och vad programmets syfte är. Därefter 

presenterar vi den kritik mot programmet som finns hos exempelvis Skolverket och Statens 

beredning för medicinsk utvärdering. 

 

2.1 Livskunskap som ämne 

 

Livskunskapen har blivit allt vanligare i landets skolor [6]. Ämnet härstammar från både 

undervisningstraditioner från drogförebyggande undervisning och sex- och 

samlevnadsundervisning, samt från amerikanska undervisningsprogram som ämnar utveckla 

elevens sociala förmåga [7]. 

 

I slutet av 1990-talet började livskunskap finnas som ämne på svenska skolor [8]. I och med 

införandet av Lpo 94 gavs skolorna en större valfrihet i hur och delvis vad eleverna skulle 

erbjudas i sin utbildning [8]. Genom att erbjuda eleverna utbildning i livskunskap kunde 

skolorna profilera sig med att de arbetade med värdegrundsfrågor. Ämnet har ingen nationell 

kursplan och är inte obligatoriskt för skolorna att erbjuda. I och med detta finns en variation 

kring vad ämnet behandlar beroende på vad de olika skolorna och aktörerna tolkar in i ämnet. 

Att definiera vad ämnet livskunskap är för något och vad begreppet innebär är därför svårt [8] 

[9].  

  

Att livskunskap ska vara ett obligatoriskt ämne för skolor att ha på schemat har varit en del av 

den skolpolitiska debatten sedan 1994. Socialdemokratiska riksdagsledamöter motionerade 

1994 och 2001 och menade att livskunskap var ett sätt att ge eleverna en bas att stå på vad 

gäller deras värderingar och normer samt för att skapa mening med livet och barns och 

ungdomars behov att diskutera omvärldsfrågor. En miljöpartistisk politiker motionerade 1994 

med liknande argument som socialdemokraterna. En folkpartistisk ledamot föreslog 2004 att 

framtida lärare borde få utbildning i livskunskap. Dåvarande utbildningsministrar, som var 

socialdemokrater, svarade att skolan redan har en värdegrund och att undervisningen om 

livskunskap redan ligger i undervisningen i de andra ämnena som finns på skolschemat [10]. 
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 Tolkningsdjungeln kring vad livskunskap är medför att det finns en rad olika material att 

välja ifrån när det kommer till undervisningen i livskunskap [8]. Vissa ämnen kan dock sägas 

vara signifikanta för vad som tas upp i undervisningen nämligen sex och samlevnad, alkohol, 

narkotika, tobak samt värdegrundsfrågor. Camilla Löf menar att då livskunskap inte har en 

enhetlighet som ämne ska det kanske inte beskrivas som ett ämne. Dock tillskansar det sig en 

viss form av legitimitet genom att ta upp saker som nämns i styrdokumenten [8]. Den nya 

läroplanen som infördes 2011, Lgr 11, tar upp [1] att skolan ska arbeta med 

värdegrundsfrågor som en del av skolans uppdrag. 

  

Eleverna ska enligt läroplanen [1] få kunskap i att alla människor är lika mycket värda och 

främja elevernas förmåga till att känna empati. Likartade formuleringar förekom i den tidigare 

läroplanen, Lpo 94 [2]. Skollagen [5] erbjuder skolorna ett eget val för en del av 

undervisningen, ett så kallat skolans val. Det kan innebära ett lokalt tillval av ett ämne skolan 

vill profilera sig med. 

 

Camilla Löf menar att livskunskap ska ses i samma anda som klassrådet; att ämnet är en del 

av elevernas demokratiska fostran genom att det ökar elevernas delaktighet. Barn idag har en 

mer framträdande roll i samhället och i och med denna roll blir deras liv mer och mer reglerat 

och kontrollerat. Denna reglering är inte enkom reglerad ifrån vuxenvärlden utan det 

förväntas att barn och ungdomar kan sköta denna reglering själva. Utvecklingen medför att 

barn och ungdomar i förväntas lösa och förebygga eventuella konflikter. Det är det som 

livskunskap som ämne ska vara ett svar på; att fostra elever till demokratiska medborgare 

samt att ge eleverna nycklarna till att kunna lösa och hantera sociala relationer [8]. 

  

Ett av materialen som används i undervisningen i livskunskap är SET, social emotionell 

träning, som utformats av Birgitta Kimber, speciallärare och psykoterapeut. Kimber har låtit 

sig inspireras av program som använts i USA där det längre än i Sverige forskats på träning i 

social kompetens [11].  

2.2 SET som metod 

Internationellt finns ett begrepp för olika psykosociala program som utvecklats för skolan 

”Life Skills Program”. Ett samlingsnamn för dessa program är SEL, social and emotional 

learning [8]. Dessa program är förlagan till Kimbers SET-program, socialemotionell träning. 

SEL är utvecklat med tankar tagna från WHOs uppfattning i SFL, Skills For Life, om vilka 
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egenskaper vi som individer behöver besitta [12]. Löf menar att dessa internationella program 

kan vara utvecklade för att förändra icke önskvärda beteende som regleras av något som 

kallas ”the Big Five”. Detta begrepp innefattar fem punkter som anses viktiga att ha för att ha 

social kompetens och därigenom nå framgång i livet; extrovert och social personlighet, 

vänskaplighet, känslomässig stabilitet, medvetenhet/medvetande och intelligens [8]. 

  

SET är ett material som består av en rad övningar som syftar till att utveckla elevers sociala 

och emotionella förmåga. Programmet avser att stärka fem funktioner hos eleven; 

självkännedom, empati, social kompetens, motivation och känslohantering [12]. Materialet 

finns att tillgå för elever från förskoleklass till och med elever i årskurs nio och är utformat 

och anpassat för eleverna i de olika åldrarna. Övningarna bygger i huvudsak på att man 

lyssnar, talar och spelar rollspel. Materialet förespråkar att man under årskurserna 1-5 arbetar 

under två schemalagda pass i veckan på 45 minuter stycket. I årskurserna 6-9 ska man arbeta 

med materialet 45 minuter schemalagt i veckan [12]. 

  

I klassrummet ska det finnas en del regler under SET-arbetet, detta för att respektera elevernas 

integritet. Den som talar ska inte bli avbruten, det som sägs stannar i gruppen, alla har rätt att 

säga ”pass” vilket innebär att man inte behöver tala om ämnet. Den sista regeln innebär att 

eleverna inte ska kommentera det som de övriga säger på ett negativt sätt [13]. 

  

Birgitta Kimber menar [13] att ungdomar idag mår sämre än för 20 år sedan på grund av att 

de saknar kompetens i att bygga och bevara sociala relationer i livet. Skolan ger inte eleverna 

denna kunskap trots att lärare idag har kunskap i hur vi ska lära ut social och emotionell 

kompetens. Detta menar hon att skolan måste ändra på och ge eleverna denna kompetens och 

att då SET kan vara en lösning [13]. 

  

Kimber skriver också att allt lärande i skolan sker i samspel med andra, helt i enlighet med de 

sociokulturella idéerna [13]. Dessa tankar var också en grund när man utarbetade SET [12]. 

Även inlärning utifrån den sociokulturella inlärningsteorin, där man lär i samspel med andra 

individer, blir enligt Kimber lidande av att eleverna har problem med de mellanmänskliga 

relationerna. Även här kan SET enligt Kimber vara en lösning [13]. 

  

I boken tas en rad riskfaktorer upp; dessa riskfaktorer delas sedermera upp i nivåer. 

Individnivå där skolk och aggressivitet finns, familjenivå där tillåtande attityd till droger, 
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psykisk sjukdom och kriminalitet befinner sig. Vidare nämns kamratnivå med umgänge i 

sociala kretsar och skolnivå med låg kunskapsnivå, otrivsel och låga förväntningar. Den sista 

nivån är samhällsnivån med exempel såsom fattigdom och segregation. Dessa riskfaktorer kan 

enligt Kimber påverka huruvida en person hamnar i kriminalitet, asocialitet, missbruk eller 

psykisk ohälsa [13]. 

  

Det finns i SET-metoden även skyddsfaktorer som även dessa är uppdelade i nivåer vilka är 

desamma som på riskfaktorerna. Sammanfattningen av skyddsfaktorerna är en social 

kompetens, en god social ordning, en god familjesammanhållning, en god relation till sina 

föräldrar och att skolan har förväntningar på att eleverna ska klara målen samt en stark 

KASAM (Känsla av sammanhang) [13]. 

  

KASAM, menar författaren, kan delas in i tre undergrupper; begriplighet, att vi kan gripa om 

det som sker runt oss och inte bara upplever detta som ett brus. Hanterbarhet, att vi har 

redskap att möta de krav vår omvärld ställer på oss samt meningsfullhet, att vi upplever att 

livet har en känslomässig innebörd. Kimber menar att en stark KASAM ökar möjligheterna 

till ett hälsosamt liv och att detta är något skolan ska lära ut, det är i skolan möjligheten finns 

att nå de flesta av barnen samt att skolan också har möjlighet att nå föräldrarna [13]. 

 

Trots Kimbers tankar kring SET, är det inte alla som håller med henne. Kritiken mot SET 

kommer från flera håll i det svenska samhället, både från myndigheter och också forskare. 

2.3 Kritik 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) granskade år 2010 [14] olika program, 

däribland SET-metoden, som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn. I granskningen 

konstaterar SBU att inget av de program de granskat har utvärderats i Sverige i 

undersökningar som över en längre tid ser på programmets effekt. Även internationellt har 

programmen som används ett magert forskningsstöd. Den forskning som har bedrivits är ofta 

genomförd på individer med särskilda behov såsom funktionshinder eller med socialt 

avvikande beteende [8].  

 

Enligt SBU:s granskning [14] har studier på SET gjorts, men inga studier genomförda under 

en längre tid där en uppföljning av effekten görs som uppnådde SBU:s kriterier. Studierna 

som fanns hade även ett stort bortfall av respondenter som deltog. I de studier av SET som 
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gjorts visar resultatet på att skillnaden mellan de skolor som använder SET och de som inte 

gör det när mobbning ska förebyggas inte är utmärkande efter fem år [15]. 

 

De program som SBU [14] granskar delas in i olika kategorier beroende på den forskning som 

gjorts. Några av programmen är exempelvis studerade utomlands, men om de fungerar i 

Sverige, under våra sociala och kulturella förhållanden, är oklart. SET kategoriseras bland de 

program som saknar ”stöd för förebyggande effekt”
2
. SET inspireras av Promoting 

Alternative Thinking Strategies (PATHS), ett program som även det stödjer sig på studier 

som saknar uppföljning [14]. 

 

SBU klargör [14] att mer forskning krävs kring de program som kommuner och landsting 

erbjuder till sina boende. De menar att även om inga av programmen har en bevisad effekt på 

svenska barn och ungdomar, kan man erbjuda dem de program som har ett starkare 

forskningsstöd än andra. Socialstyrelsen gjorde 2008 en inventering av de metoder för att 

förebygga psykisk ohälsa hos barn som används i landet. De menar att metodernas effekter 

hos barnen måste utvärderas, och konstaterar att det saknas metoder som genom forskning 

visat sig vara effektiva i Sverige [16]. 

 

I Skolverkets undersökning av metoder för att förebygga mobbning [17] tas SET-programmet 

också upp. I en enkätundersökning har Skolverket tagit reda på vilka insatser som är effektiva 

(exempelvis antimobbningsteam och att man har rutiner för att hjälpa den mobbade), vilka 

som är ineffektiva (exempelvis föräldrautbildning och pedagogiskt material) samt vilka 

insatser som är kontraeffektiva (exempelvis kamratstödjare och särskilda lektioner) när det 

handlar om att motarbeta mobbning. Även kostnaderna för metoderna har undersökts. 

Undersökningen visar att SET är det näst dyraste av programmen, samtidigt som programmet 

innehåller den lägsta andelen av effektiva insatser. Programmet består dessutom av två av de 

tre insatserna som ansågs ineffektiva, samt en av de tre kontraeffektiva insatserna i 

undersökningen [17].  

                                                      
2 Statens beredning för medicinsk utvärdering. Program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn: en 

systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010, s. 2. 

Hämtad från  

http://sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Program-for-att-forebygga-psykisk-ohalsa-hos-barn/ [2011-11-08] 
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Av de lärare som arbetar med SET-programmet och som ingått i Skolverkets undersökning 

[17], kritiserar flera det faktum att programmet ska uppta särskilda lektionstillfällen. Att 

schemalägga ämnet kan leda till att värdegrundsarbetet plockas bort från den övriga 

undervisningen och koncentreras till lektionstillfället i livskunskap [8]. Lärarna i 

undersökningen [17] ifrågasätter var lektionstiden tas ifrån, samt om programmets innehåll 

verkligen kan schemaläggas utan att det känns konstlat. 

 

Angående metoderna skriver Socialstyrelsen [16] att det är viktigt att de metoder man 

använder värderas för att se vilken teoretisk grund de bygger på, och hur de kan hjälpa det 

barn man vill hjälpa. I en artikel i Pedagogiska magasinet diskuterar fyra verksamma vid 

Örebros universitet konsekvenserna av att använda manualbaserade program, och dessutom 

program som inte är utformade för svenska skolor. De menar tvärtom att istället för att 

fokusera på forskningsbakgrunden, bör programmen analyseras utifrån dess syfte, vilken 

människosyn de förespråkar samt om detta överensstämmer med skolans värdegrund och vad 

skolan vill att programmen ska bidra med [18].  

 
 

2.4 Problemspecificering 

Trots den kritik som finns mot SET-programmet, visar våra erfarenheter att programmet 

används ute i skolorna. Vi är nyfikna på hur lärarna ser på metoden och ämnets roll i skolan. 

Det är trots allt lärarna som finns ute i skolorna och arbetar med det, och de kan ge en mer 

praktisk syn på livskunskapen och programmet än myndigheterna kan. 

 

För att uppnå syftet ska följande frågor vara oss till hjälp: 

Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod? 

Hur arbetar de med ämnet? 
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3. Metod 

I det här avsnittet beskriver vi våra val av metoder samt våra intervjupersoner. Även hur 

materialet bearbetas och de etiska överväganden vi gjort nämns. 

3.1 Val av metod 

Vår undersökning består av observationer av lektioner i livskunskap, samt intervjuer med 

lärarna. Observation är ett sätt för forskaren att undersöka hur något går till, medan forskaren i 

en intervju mer kan få reda på tankarna bakom tillvägagångssättet [19]. Vi har valt att 

observerat lärarna för att på så sätt få en inblick i hur de arbetar i ämnet livskunskap. 

Därefter har vi intervjuat lärarna för att få reda på deras tankar med livskunskap och SET.  

 

3.2 Urval och undersökningsgrupp 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av lärare som arbetar med elever i årskurserna 

4-6. Anledningen till att vi valt de här årskurserna är att vi själva kommer arbeta i de här 

skolåren efter utbildningen. Dessutom hade vi möjlighet att snabbt få tillträde till dessa 

årskurser genom kontakter. 

 

Vi har valt att göra en liten undersökning som innefattar fyra lärare. Lärarna arbetar inom 

samma kommun.  

 

Maud är fritidspedagog på en F-9-skola med runt 500 elever. Hon har arbetat med SET under 

ett års tid. Under föregående läsår gick Maud en utbildning i SET. Hon hade anmält sitt 

intresse för utbildningen och blev en av lärarna på skolan som tilldelades en plats på 

utbildningen. Utbildningen pågick under hela läsåret, under totalt cirka 100 timmar. Dels 

bestod utbildningen av kurstillfällen, men även litteraturstudier och övningar att prova på 

eleverna. Nu arbetar hon med att utbilda de andra lärarna i ämnet, samtidigt som hon håller i 

livskunskapslektionerna med fyra olika klasser, i årskurserna fyra och fem. Målet är att 

klasslärarna själva ska undervisa i SET när de utbildats färdigt.  

 

Göran är lärare utbildad i svenska, matematik och idrott för årskurserna 1-7 på en F-9-skola 

med 500 elever. Han undervisar i årskurs sex. Rektorn på Görans skola tyckte att utbildningen 

skulle passa honom. Skolchefen i skolområdet var väldigt positiv till metoden då hon arbetat 

med den på flera skolor. Det gjorde att metoden även infördes på den här skolan. 

Utbildningen pågick under ett läsår och lärarna i skolområdet träffades 7-8 gånger. Dessutom 



 14 

fick lärarna litteratur att läsa och övningar att prova i sin klass. Dessutom gjordes 

inlämningsuppgifter, och Göran liknar utbildningen vid högskolestudier på grund av de 

arbetssätt som utbildningen innefattade.  

 

Annie är utbildad barnskötare med tio poäng i pedagogik och metodik och är anställd som 

elevassistent på en F-9-skola med 300 elever. Annies skola började också med SET under 

föregående läsår på rektorns initiativ. På skolan fanns en ”jobbig” klass, och enligt Annie 

infördes SET för att finna en lösning på problemen. Då flera lärare på skolan närmar sig 

pensionsåldern beslutades det att hon skulle få utbildningen och hålla i SET med eleverna. 

Åtta lärare på skolan gick SET-utbildningen, och de har därefter arbetat med att utbilda den 

övriga personalen. Utbildningen av den övriga personalen pågår på kvällstid och de har tre 

tillfällen kvar. 

 

Fredrik är utbildad 1-7-lärare i matematik och naturvetenskap. Han arbetar som lärare i en 3-

5-klass på en F-5-skola med drygt 100 elever. Skolan har arbetat med SET under fyra till fem 

år, och under föregående läsår gick tre lärare en utbildning i metoden. Nu ska de tre börja 

vidareutbilda den övriga personalen. 

3.3 Genomförande 

3.3.1 Observationer 

Observationerna genomfördes under lektionstillfällen i livskunskap, ett tillfälle hos varje 

lärare. 

 

Vi valde att genomföra öppna observationer, då vi kände att det var viktigt att eleverna 

förstod varför vi var där och lyssnade under deras lektion. Vi tror att det hade stört eleverna 

mer om de inte hade vetat vad vi gjorde där eller vilka vi är. Det är alltför uppenbart att vi inte 

är en av eleverna, och hade inte kunnat smälta in i omgivningen alltför väl. En öppen 

observation innebär [19] att man som forskare berättar syftet med observationen, men det är 

inte nödvändigt att man beskriver undersökningen i detalj. Vi berättade att vi var där för att se 

vad de gjorde under lektionen. En dold observation innebär [19] att man inte tar upp den här 

informationen, vilket de forskningsetiska principerna [20] motsäger. En klar praktisk nackdel 

med en dold observation är att om ens identitet röjs, kan forskningen ej fortsätta. 
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Denscombe beskriver de olika roller en forskare kan inta vid en observation. Rollerna består 

av olika grader av deltagande. Under våra observationer kommer vi endast att sitta i 

klassrummet och se på, och föra anteckningar, medan lektionen pågår. Denscombe beskriver 

till exempel den totala deltagaren, vilken innebär att man som forskare är dold och agerar 

som en deltagare i gruppen. Den här rollen fungerar inte för oss i det här sammanhanget. Dels 

känner vi inget behov av att försöka smälta in i gruppen, dessutom är det en omöjlighet för 

oss att smälta in bland en grupp barn. Även som deltagande i den normala miljön skulle vi 

som forskare vara tvungna att försöka smälta in i gruppen. Vi valde en roll som kallas 

deltagande som observatör som innebär dels att forskarens identitet är känd för alla, men 

också att forskaren följer deltagarna i gruppen i deras normala miljö, i detta fall lektionen 

[21]. 

 

Under observationerna var vi båda på plats för att föra anteckningar om lektionens 

utformning. Anledningen till att vi valde att föra anteckningar är liksom under intervjun, att 

det finns en risk för att störa lektionen om vi använder oss av till exempel videoupptagning. 

Liksom Trost [22] och Repstad [19] skriver gällande risken för att deltagaren blir hämmad 

under intervjun, tror vi att eleverna skulle bli mer hämmade eller att deras fokus riktas mot oss 

istället för läraren. Dessutom kan ämnet livskunskap innehålla känsliga frågor och moment, 

och det kändes inte nödvändigt för oss att få med vartenda ord på video. 

 

3.3.2 Intervjuer 

Vi har valt att genomföra tematiskt öppna intervjuer med lärarna, något som Patrik Aspers 

nämner i sin bok. En tematiskt öppen intervju innebär att intervjuarna inte ställer direkta 

frågor utan låter deltagaren diskutera olika teman. Man kan börja med en konkret fråga som 

styr in samtalet på de teman som samtalet ska bygga på. Därefter låter man deltagaren berätta, 

och som intervjuare styr man samtalet genom att plocka upp trådar i det deltagaren säger och 

använda dem för att utveckla samtalet. Intervjun fungerar mer som ett vardagligt samtal och 

intervjuaren intar en lyssnande roll. Ett vardagligt samtal innebär att båda deltagarna talar om 

samma ämne. Man kan inte byta ämne abrupt, det blir inte naturligt [23]. En fördel med de 

tematiskt öppna intervjuerna är att intervjuerna får ett större djup då deltagaren for formulera 

sig hur den vill [24]. Eftersom deltagaren får formulera sig själv, kan man som intervjuare 

upptäcka mer i det som sägs än om deltagaren bara svarat på färdigformulerade frågor [21]. 
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Våra intervjuer kommer att beröra följande teman; lektionen vi just observerat, lärarens syn 

på livskunskap och SET, syftet med ämnet och elevens utveckling i ämnet. 

 

Under tidigare undersökningar vi genomfört har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer 

[24], något vi kände att vi inte ville göra den här gången. Semistrukturerade intervjuer tillåter 

intervjuaren att ställa följdfrågor och be deltagaren utveckla sina svar [24]. Även om 

intervjuerna var semistrukturerade, så kände vi oss väldigt bundna av de frågor vi använde oss 

av. Det blev en konstlad situation där samtalet var på väg mot ett öppnare klimat, men vår 

metod höll oss tillbaka. 

 

Under intervjuerna kommer vi båda delta, även om en av oss kommer att finnas mer i 

bakgrunden för att lyssna. Den andra leder samtalet med läraren. Vi känner, av erfarenhet, att 

det är bättre om en av oss leder samtalet, så finns det ingen risk för att man talar i mun på 

varandra. Däremot är det bra om det finns en person till i rummet som kan plocka upp de 

trådar som samtalsledaren eventuellt missat. Jan Trost diskuterar upplägget med en eller två 

intervjuare, och menar att det beror på omständigheterna [22]. Två intervjuare kan innebära 

att deltagaren känner sig i underläge [19] [22]. Men tvärtom kan två intervjuare också göra 

det lättare för deltagaren att bygga upp ett förtroende [22].  

 

Pål Repstad styrker vår tankegång med att skriva att med två intervjuare ges man möjlighet att 

ta olika roller. Den ena kan till exempel följa deltagarens kroppsspråk samt fungera som ett 

stöd när det gäller att ställa följdfrågor. Efter intervjun kan intervjuarnas enskilda erfarenheter 

från samtalet diskuteras och gemensamma tolkningar kan urholkas [19]. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudfunktionen på en videokamera. Anledningen till att 

vi valde att spela in intervjuerna var att det är svårt att följa med i samtalet, och lyssna på 

deltagaren, samtidigt som man själv håller på att skriva ner det dem säger. Samtalet blir inte 

lika naturligt eftersom man till exempel tappar ögonkontakten. Därför kände vi att 

ljudinspelning var ett bra alternativ, och Repstad [19] beskriver samma fördel. Trost skriver 

att en annan fördel kan vara att man som intervjuare kan lyssna på inspelningen flera gånger, 

vilket gör att man har möjlighet att uppfatta saker som tidigare missats under samtalet. En risk 

när det kommer till ljudinspelningar är att deltagaren inte vill vara med, och då kan man som 

intervjuare inte tvinga på deltagaren en ljudinspelning [22]. Trost [22] och Repstad [19] 



 17 

skriver också att det finns en risk för att ljudupptagning kan hämma deltagaren, och det blir en 

onaturlig situation. Samtidigt menar Trost [22] att de flesta vänjer sig efter en stund. 

 

Anledningen till att vi valt att inte filma deltagaren, är att videoupptagningen skulle kunna 

störa deltagaren ännu mer än en ljudupptagning skulle kunna göra. Om man filmas syns 

varenda rörelse man gör, och det kan låsa deltagarna. Vi känner att vi lika gärna kan skriva 

ner eventuella icke-verbala uttryckssätt som har betydelse för resultatet, något även Martyn 

Denscombe [21] nämner som en lösning. De nackdelar Trost [22] och Repstad [19] skriver 

om ljudupptagning stämmer lika väl vid videoupptagning, om inte mer, enligt oss. 

Denscombe menar att nackdelarna väger tyngre än fördelarna när det kommer till 

videoinspelning [21]. 

 

3.4 Bearbetning 

3.4.1 Observationer 

Efter observationer och intervjuer bearbetades materialet genom renskrivning och 

transkribering. Observationernas totalt 23 handskrivna sidor anteckningar renskrevs och 

strukturerades efter händelseförlopp under observationen. 

 

3.4.2 Intervjuer 

Totalt består intervjumaterialet av drygt 90 minuters inspelat material, som transkriberades 

utifrån vad som var viktigt, utifrån syftet, att ta med. Repstad [19] beskriver detta som en 

möjlighet, och menar att om man inser att något som inte transkriberades behövs vid ett 

senare tillfälle, kan forskaren alltid återgå till ljudmaterialet. Denscombe [21] menar att 

transkriberingen väcker intervjun till liv, och förenklar analysarbetet. Materialet sorterades in 

i kategorier som visar lärarens syn på de frågor vi haft till hjälp för att besvara vårt syfte. I 

resultatdelen redovisas varje observation tillsammans med en intervju med den berörda 

läraren.  

 

3.4.3 Analys 

Under analysarbetet sökte vi efter trådar i resultatet utifrån vårt syfte med undersökningen. 

Repstad [19] beskriver analys som ett sätt för forskaren att strukturera materialet och finna 

mönster, och det har vi arbetat med. Vi gick igenom resultatet med färgpennor och markerade 
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de olika teman vi kunde finna. Repstad [19] menar att arbetet med att läsa igenom och 

markera i texten ger forskaren en god möjlighet till att komma på nya idéer som kan nyttjas i 

analysen. Vi delade in materialet i de olika kategorier, olika teman, vi fann. 

3.5 Etiska överväganden 

 

Vid mötet med elever och lärare informerade vi dem om de etiska principerna i enlighet med 

vetenskapsrådet [20]. Elever och lärare informerades om syftet med vår undersökning och 

vårt besök, och att det är deras val om de vill vara med eller ej. Dessutom informerades de 

medverkande om deras rätt till anonymitet i undersökningen, samt att det endast är vi, vår 

handledare på högskolan och examinatorn som har tillgång till materialet som uppkommer. 

Namnen i undersökningen är fingerade. 

 

Vi valde att undvika att filma lektionerna under observationerna, då vi kände dels att det 

skulle påverka lektionerna negativt. Dessutom kan känsliga ämnen dryftas under denna form 

av lektion, och av respekt för eleverna valde vi därför att endast föra anteckningar. 
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4. Resultat 
I resultatavsnittet presenteras de resultat undersökningen givit oss. Varje observation 

presenteras tillsammans med en intervju med läraren som höll i lektionen. Med Fredrik 

genomfördes ingen observation, utan endast en intervju. Detta var ingen medvetet val, utan 

beror på omständigheter utom vår kontroll, något som man kan läsa mer om i 

metoddiskussionen. 

4. 1 Observation 1, Maud 

Vi observerade en morgonlektion i en årskurs fyra. Lektionen tog 45 minuter. 

Eleverna sitter i sitt vanliga klassrum, och läraren i livskunskapsämnet kommer in till dem. 

Förutom oss, läraren och eleverna var det även en elevassistent med på lektionen. Klassen 

består av 22 elever. Klassrummet består av elevernas bord, där de sitter två och två i långa 

rader. Rummet är färgglatt och väggarna pryds av saker gjorda av eleverna.  Klassrummet är 

relativt nyrenoverat, och ljust med många fönster. 

 

Läraren böjar lektionen med begreppet avslappning, som Maud med elevernas hjälp försöker 

reda ut. Begreppet förklaras med att man slappnar av i musklerna och att man försöker tänka 

på bra och sköna saker.  

 

Därefter släcker läraren ljuset i klassrummet. Hon ber eleverna blunda och lägga sig ner med 

överkroppen på bänkarna, och hon börjar ge dem instruktioner för hur de slappnar av. 

Eleverna spänner olika delar av kroppen på hennes instruktioner, för att sedan slappna av. 

Läraren står längst fram i klassrummet och talar med klassen med en lugn, mjuk röst. Hon 

beskriver ett scenario som de ska tänka på medan de slappnar av. 

 

Därefter frågar Maud eleverna om varför det är viktigt att kunna slappna av. En elev svarar att 

om man inte slappnar av så är man spänd och orolig. Läraren tillägger att det även tränar en 

att kunna koncentrera sig. Sedan frågar hon om någon brukar slappna av hemma, och i så fall 

när, och eleverna kommer med förslag. Läraren påpekar återigen vikten av att kunna slappna 

av, och tillägger att man kan använda sig av plats som man besöker i minnet när man blir 

spänd eller orolig. Hon ber eleverna komma med förslag på sådana platser som man kan 

använda sig av vid avslappning. Olika förslag så som en bäck i närområdet, en fotbollsplan, 

tv-rummet eller en hockeyrink nämns. 
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Maud går vidare till en uppgift ur boken Livsviktigt som är en stencil om avslappning med två 

uppgifter som eleverna ska reflektera över. Den första uppgiften innebär att de ska beskriva 

när de har nytta av avslappning. Sedan ska eleverna måla en fantasibild i de färger som deras 

känslor hade under avslappningen. Eleverna suckar lite när de får höra vad de ska göra, och 

läraren förtydligar uppgiften genom att ge förslag på färger, samt ritar ett exempel på tavlan. 

Hon ritar då en arg känsla med röd penna, ett oregelbundet, abstrakt mönster bestående av 

röriga linjer. Maud påpekar att det inte finns något rätt eller fel sätt att lösa uppgifterna på. 

 

Eleverna sätter igång med uppgiften och arbetar under mummel och småprat. Läraren går runt 

i klassrummet och hjälper de elever som behöver hennes stöd. En elev blir färdig väldigt 

snabbt och går fram till läraren för att få hennes godkännande. Maud ser inte helt nöjd ut, då 

elevens bild handlar om fotboll, något vi tror gör eleven glad. Hon påpekar att det är hans 

känslor vid avslappningen som ska gestaltas på bilden. Eleven svarar ”det gäller inte mig nu”. 

Och läraren svarar ”jo, dina känslor”. 

 

När de är klara ombeds eleverna sätta in stencilerna i sina gröna mappar. En elev förklarar för 

oss att de i den gröna mappen sätter in allt de gjort under livskunskapslektionerna. Dock vet 

inte eleverna syftet med mappen och kan inte förklara vad som ska hända med den sen. När 

eleverna blir klara höjs ljudvolymen i rummet, men läraren samlar klassen väldigt snabbt. 

Hon avslutar övningen med att återigen betona nyttan av avslappning, och knyter det till 

skolan. Eleverna får som läxa tills nästa lektion att slappna av minst en gång hemma. 

 

Därefter samlar Maud eleverna i en ring i klassrummet. De ska göra en övning som kallas 

”Gnistan”.  Läraren tystar snabbt eleverna som är högljudda och sätter igång med övningen. 

Övningen går ut på att eleverna står i en ring, blundar och håller händerna. Läraren kramar en 

elevs hand, eleven ska därefter skicka vidare handkramningen, tills den når tillbaka till 

läraren. Maud tvingas flytta på elever som är oroliga, vilket skapar ett visst fnitter då ibland 

en pojke och en flicka tvingas hålla hand. 

 

Övningen görs i tre omgångar, varav de sista avslutas med att läraren berömmer elevernas 

förmåga att koncentrera sig. Hon avslutar lektionen med att förklara för eleverna att de tränat 

på att koncentrera sig, samt att lära känna sig själva. 
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4. 2 Intervju 1, Maud 

 

4.2.1 Arbetssätt 

Maud arbetar utifrån Brigitta Kimbers material, läromedlet Livsviktigt. Hon beskriver att 

läromedlet innehåller olika delar, såsom empati och självkännedom, som kommer tillbaka 

kontinuerligt, för att man ska träna in det. 

 

Maud arbetar även med andra saker under livskunskapslektionerna, men hon hoppar inte fram 

och tillbaka i läroboken. Under det första året ska materialet följas i den ordning som 

läroboken förespråkar. ”Man får hoppa och så men det är en tanke som är utarbetad”. Hon kan 

tänka sig att välja ut övningar efter behov, efter att hon har provat metoden fullt ut och blivit 

säkrare i arbetssätten. Hon tänker prova alla övningar första omgången, men övningar kan 

säkert plockas ut om de inte passar sedan. 

 

Maud berättar att det eleverna skrivit under lektionerna samlas i en grön mapp. Där kan 

eleverna gå tillbaka och se vad de arbetat med tidigare. Mapparna är elevernas privata 

ägodelar, ”det är ingenting som någon annan går och tittar i”. 

Maud berättar om en del av SET-metoden som innebär att eleverna inte får gå omkring och 

berätta om det någon annan sagt under livskunskapslektionerna. ”Det ska kännas tryggt”, 

menar hon. 

 

4.2.2 Syn på SET 

Maud berättar att hon ser SET som en metod som kan användas vid värdegrundsfrågor. Hon 

är även utbildad i en annan metod, Lions Quest. Hon jämför metoderna med olika metoder 

inom andra ämnen såsom matematik. 

Hon berättar att det finns bra och dåliga saker med alla metoder, men att man inte kan 

förkasta den här metoden innan man har provat hela konceptet ”från pärm till pärm”. Hon ser 

det som något positivt att de olika delarna återkommer, och säger att ”man nöter in det” och 

att det är något hon tror ”stenhårt” på. 

 

Maud ser det som en nackdel att metoden är så bunden av läromedlet. Hon tycker att de olika 

delarna givetvis ska gås igenom enligt den stegrande svårigheten som det är tänkt, men att 

delarna bör användas vid de tillfällen där de passar in. 
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”Jag lärde mig jättemycket” förklarar Maud när vi kommer in på diskussionen om hennes 

SET-utbildning. Hon berättar att hon tyckte det var väldigt intressant, och att litteraturen som 

ingick i kursen är relevant för alla lärare. Bland annat tog utbildningen upp hur man ska 

bemöta eleverna på ett positivt sätt, och lyfta det positiva med eleverna istället för att endast 

klaga över det negativa. 

 

4.2.3 Livskunskapens roll 

Maud ser inte livskunskapslektionerna som ett ämne, och att det inte finns nedskrivna mål 

eller syften ”som det gör i andra, riktiga ämnen”. Med livskunskapen vill hon att eleverna ska 

”fungera socialt” och känna sig själva på ett sådant sätt att de vet hur de reagerar i olika 

situationer och på så sätt kan förbereda sig för det. Eleverna ska få metoder genom 

livskunskapen som hjälper dem i situationerna, till exempel ska de lära sig hur de ska göra när 

de blir arga. Hon vill också att eleverna ska få en trygghet i sig själva, så att de därigenom kan 

bemöta andra människor på bästa sätt. Angående dagens lektion talar hon om vikten av att 

kunna slappna av, och menar att eleverna har ”jättesvårt för att slappna av”. En del i att 

slappna av, menar Maud, är att man ska kunna hålla någon annan i handen, och vara bekväm i 

det.  

 

Maud berättar att hon kan se en skillnad i exempelvis elevernas agerande framför en grupp, 

men att det är svårt att mäta att en utveckling skett. Hennes förhoppning är att det repeterande 

materialet gör att en progression kan ses efter ett par år. 

 

4.3 Observation 2, Göran 

Vi observerade en eftermiddagslektion, den sista lektionen för dagen, i en årskurs 6. 

Lektionen pågick i 45 minuter. Eleverna sitter i sitt vanliga klassrum, och det är deras 

ordinarie lärare Göran som håller i lektionen i livskunskap. Klassen består av 18 elever. 

Klassrummet är relativt stelt, med ytterst få elevarbeten och dekorationer på väggarna. 

Eleverna sitter två och två vid bord i långa rader. Rummet är ljust med många fönster. 

 

Lektionen börjar med en återkoppling till lektionen veckan innan. Då talade de om 

grupptryck, och både eleverna och läraren hade fått berätta om egna erfarenheter. 
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Göran berättar för eleverna att de nu ska fortsätta arbeta med grupptryck, och att dagens 

lektion innebär att eleverna ska spela upp ett rollspel. 

 

Läraren ber eleverna om förslag på situationer där grupptryck utövas. Eleverna sitter tysta och 

lugna, och räcker upp handen när de vill ha ordet. En elev svarar att en mildare form av stöld, 

snattning, kan vara ett exempel. Läraren ber då om exempel som kommer från skolans värld, 

varpå en elev nämner ”fuska på prov”. Läraren berättar att han tänkt sig något annat, något 

lite enklare, och frågar eleverna om grupptryck alltid måste gå ut på att man tvingas göra 

något förbjudet. Eleverna svarar unisont ”Näää”. 

 

Läraren ger därefter ett tydligt exempel med en märkeströja, och förklarar att grupptryck kan 

handla om att man anpassar sig till kompisarna och rådande mode. Det kan också handla om 

att man vill passa in.  

 

Därefter delas en stencil ut till eleverna, och läraren ber en elev läsa de ord som står på 

stencilen. Orden var övertalning, sänkning, avståndstagande och utestängning, och läraren 

beskriver dem som övertalningsmetoder. 

 

På ett engagerande sätt ger Göran exempel på de två första övertalningsmetoderna. Bland 

annat får eleverna prova på att ”sänka” läraren verbalt, genom att kalla honom för ful eller tala 

i nedlåtande termer om lärarens luktorgan. Han förklarar att trots att han visste att det var en 

övning, kändes det inte så bra att höra sådana saker. 

 

När samtliga ord förklarats går läraren vidare till att förklara rollspelet och hur eleverna ska 

göra. Läraren delar in eleverna i fem grupper och eleverna flyttar på sig så att grupperna sitter 

tillsammans. En del elever uttrycker tydligt sin uppskattning över gruppindelningen, men det 

är ingen som klagar. 

 

Vid ett tillfälle kommer Göran fram till oss i det hörn där vi sitter och skriver, och beklagar att 

vi observerar just denna lektion, då det var en uppföljningslektion. Han berättar att materialet 

ska följas enligt instruktionerna, kanske för att innehållet ska ”sätta sig” mer hos eleverna.  

 

Eleverna arbetar med sina rollspel väldigt fokuserat, och Göran går runt i klassrummet och 

lyssnar på grupperna, uppmanar dem att använda fantasin. När läraren samlar klassen igen är 
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det mindre än en kvart kvar på lektionen. När klassen samlas har läraren möblerat om 

klassrummet för att skapa en scen i mitten. 

 

Göran förtydligar innan rollspelen spelas upp att han förstår om rollspelen inte är tillräckligt 

inövade, då de haft kort tid på sig. Varje rollspel börjar med att eleverna förklarar var de 

befinner sig, och sedan spelar de upp sin scen. Efteråt diskuteras innehållet och de metoder för 

grupptryck som gestaltats in scenen. Läraren förtydligar innehållet och ger eleverna beröm. 

Lektionen avslutas med att läraren ger eleverna beröm för att de tagit till sig informationen på 

ett gott och snabbt sätt och att de har varit duktiga. 

 

4.4 Intervju 2, Göran 

4.4.1 Arbetssätt 

Göran berättar att lektionen innan inleddes med att han berättade om sig själv och sina 

erfarenheter av grupptryck. Han förklarar att det ingår i SET som metod att ”sätta sig själv i 

fokus” för att eleverna sedan ska våga berätta vidare. ”Jag får öppna upp mig för dem, för att 

de ska våga öppna upp sig för mig”. Han berättar att flera kapitel förespråkar att läraren ska 

arbeta så. Han förklarar att det är viktigt att fånga eleverna, framförallt i detta ämne. ”Det ska 

man i och för sig göra i alla ämnen, fånga dem. Men definitivt detta!”. 

 

Enligt Göran arbetar han helt och hållet utifrån läroboken. Dock menar han att han hoppar 

över de övningar som han inte tycker passar in i gruppen. Han känner att eleverna måste få 

något ut av övningen, annars finns det ingen poäng med den. 

 

Göran berättar att ”pass” är något som ingår i SET-metoden, och att det är ”fullt okej” om 

elever väljer att inte svara eller medverka under en övning. Det finns inga krav på att eleverna 

ska vara aktiva. 

 

Dagens lektion handlade om rollspel, något som Göran förklarar att läroboken angav som en 

övning som skulle avsluta kapitlet om grupptryck. Rollspel är något som de arbetat med flera 

gånger, exempelvis så används rollspel för att visa känslor. 

 

Saker som händer klassen under exempelvis raster, tas upp när det händer, det sparas inte till 

lektionstillfället, berättar Göran. 



 25 

 

4.4.2 Syn på SET 

Göran berättar att han är intresserad av mänskliga relationer och hur man får en individ och en 

grupp att må bra och fungera tillsammans. Han uppger själv att han fått ta hand om de lite 

”kämpigare” grupperna. 

 

Göran säger sig inte kunna avgöra vilken metod inom värdegrundsfrågor som fungerar bäst, 

då han inte provat andra metoder. 

 

Under utbildningen fick Göran och de andra lärarna höra att undervisningen skulle utgå ifrån 

bokens ordning, något de protesterade emot. Han berättar att de ville kunna välja kapitel som 

passar gruppens behov vid lektionstillfället. ”Så jobbar man ju mer i skolan idag”. Lärarna 

ville arbeta mer flexibelt, precis som de gör i andra ämnen. Göran menar att SET-metoden 

inte ska sätta ramarna för det arbete som görs på skolorna, eftersom det är lärarna som är där 

och arbetar med det. Göran vill använda läromedlet mer som ett uppslagsverk, men förstår 

tanken bakom upplägget. Han ser tanken bakom upplägget som ett stöd för lärarna, liksom att 

det fördjupar elevernas förståelse när materialet bygger på repetition.  

 

4.4.3 Livskunskapens roll 

Målet med livskunskapen är enligt Göran att arbeta med värdegrundsfrågor och få eleverna att 

bli medvetna om dem. Han menar att de här frågorna är en av de viktigaste delarna av skolans 

uppgift, och inte får glömmas bort. ”Det är inte bara betyg”, säger han. 

 

Göran ser det faktum att konsekvenser av ens agerande diskuteras är en viktig del av ämnet. 

Han menar att det blir mer naturligt att ta upp sådana saker när det finns ett utrymme för det i 

schemat, men menar att han även arbetar med det vid andra tillfällen.  

 

När vi talar om elevernas utveckling, så suckar Göran och erkänner att det är svårt att göra en 

bedömning av huruvida eleverna utvecklats eftersom det inte är ett ämne som bedöms på 

samma sätt som andra. Han menar att han har haft ämnet en alldeles för kort tid, men hoppas 

kunna se en förändring hos eleverna i det långa loppet. Göran menar även att han kan se att 

eleverna tycker att ämnet är ”fantastiskt roligt”. 
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4.5 Observation 3, Annie 

Vi observerade en morgonlektion i en årskurs fem. I halvklass bedrivs undervisningen i två 

pass, det ena 40 minuter och det andra 30 minuter. När den ena halvan av klassen har 

livskunskap, arbetar den andra halvan med matematik i sitt klassrum med sin ordinarie lärare. 

Varje grupp består av elva elever. Vår observation utgår ifrån det första lektionspasset, då 

passen är snarlika i utförandet och innefattar samma övningar.  

 

Livskunskapen bedrivs i ett speciellt klassrum och läraren i ämnet är egentligen elevassistent 

på skolan. 

 

Klassrummet är nedsläckt när lektionen börjar, endast värmeljus skänker ljus åt rummet. Lugn 

musik av Enya-karaktär spelas dovt. I främre delen av klassrummet står en grupp stolar i en 

prydlig ringformation. Längre bak i klassrummet finns tre grupper av bord och stolar. 

Klassrummets väggar pryds av elevarbeten, och en mysig stämning skapas med hjälp av 

levande växter och en sfärformad diskotekskula hänger från taket.  

 

När lektionen börjar smyger eleverna sig in och sätter sig snabbt på en stol i ringen som om 

de hade förutbestämda platser. Musiken tystnar något och Annie börjar med att berätta vilka 

vi är och vad vi gör där. Hon ber eleverna repetera SET-metodens regler, uppenbarligen för 

vår skull. Eleverna får räcka upp handen och berätta om en regel och förklara den, tills 

samtliga fyra regler nämnts. Reglerna innebar att inga ”sänkningar” får förekomma, t. ex att 

någon avbryter någon annan eller vägrar arbeta i samma grupp som dem, att alla ska lyssna 

aktivt, att det som sägs stannar i rummet. Eleven benämner det som sekretess, även om 

läraren korrigerar detta och säger att det är ett ”fint ord” för att namnge regeln. Den sista 

regeln innebär att eleverna får säga ”pass” om de inte vill eller kan svara på en fråga.  

 

Därefter berättar Annie att de idag ska träna social kompetens, och ber eleverna förklara 

ordet. En elev förklarar att det handlar om hur man är som kompis, och läraren förtydligar 

ordets betydelse. Vad de ska träna på under lektionen och vilka övningar som lektionen ska 

innehålla står skrivet på tavlan. Även reglerna för SET sitter på tavlan. 

 

Den första övningen är en övning gruppen gjort tidigare, en ”starter”. Övningen handlar om 

att varje person ska berätta om en ”luftballong”, det vill säga något positivt, och en 

”tegelsten”, det vill säga något negativt, som eleven upplevt under den senaste tiden. Läraren 
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börjar berätta om sådant som hon upplevt, därefter berättar eleverna i tur och ordning. En del 

berättar om tyngre saker som hänt, medan andra exempelvis berättar om huvudvärk eller 

halsont. Eleverna som inte har ordet sitter tysta och lyssnar. 

 

Därefter gås veckans läxa igenom. Förra lektionen handlade om saker man tyckte lika om, 

och eleverna fick i uppgift att finna fem saker som familjen tycker likadant om. I tur och 

ordning redovisar eleverna om likheterna i familjen, så som pizza och fredagsmys. Läraren 

kommenterar inte elevernas läxor, den enda respons som ges är ett ”okej” innan det är nästa 

elevs tur. Annie berättar om likheterna inom hennes familj sist. 

 

Sedan presenterar läraren nästa moment. Hon berättar att eleverna ska delas in i grupper, och 

varje grupp ska finna fem saker som de alla tycker olika om. Eleverna delas in i tre grupper, 

och grupperna förflyttar sig till borden. På borden ligger kopior av uppgiften eleverna ska 

göra. Uppgiften finns i läroboken, men är omskriven av läraren. Det är lugnt i klassrummet 

även när eleverna börjar diskutera dagens uppgift. Läraren går runt och lyssnar på 

diskussionerna och hjälper eleverna komma på saker. Läraren är saklig och lugn.  

 

Eleverna tar uppgiften på stort allvar, men tycks ha problem med att finna saker som samtliga 

i gruppen tycker olika om. De diskuterar i ungefär sju minuter. Under arbetets gång delar 

läraren ut gula mappar till var och en av eleverna. När eleverna börjar bli färdiga ber läraren 

dem lägga förra läxan i mappen. Sedan samlar läraren elevernas uppmärksamhet och 

grupperna börjar redovisa resultatet av diskussionerna. Eleverna berättar exempelvis om 

skillnaderna i fritidsintressen och den typ av böcker eleverna föredrar att läsa. Läraren tycks 

stressad och manar grupperna till att fortsätta. Hon förtydligar olikheterna, men ger ingen 

respons eller ställer några följdfrågor.  

 

Lektionen avslutas med att läraren ber eleverna lägga dagens uppgift i den gula mappen på 

vägen ut ur klassrummet. 

 

Vi observerade även det andra passet, som innehöll samma övningar. Eftersom att passet var 

tio minuter kortare, hann samtliga grupper ej redovisa.  
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4.6 Intervju 3, Annie 

4.6.1 Arbetssätt 

Annie beskriver en del av SET-metoden, ”starter”, som enligt Annie är en 

uppvärmningsövning, hon beskriver att den är till för att få igång elevernas tankar och samla 

dem inför kommande uppgifter. Hon berättar att de här uppvärmningsövningarna inte behöver 

ha med bokens kapitel att göra, och kan plockas från vilken källa som helst.  

Annie berättar att hon vid varje lektion vill skapa en avslappnad miljö och hennes mål med 

detta är att eleverna ska komma in och sätta sig, ”det ska vara tyst och lugnt”. 

 

Hon arbetar efter SET-metodens lärobok. Men om något speciellt händer som måste 

diskuteras tar hon upp det istället för dagens kapitel. Exempelvis arbetade hon med respekt i 

sin grupp någon vecka tidigare, då det var något som krävde arbete. Hon menar att det inte 

finns något krav på att läromedlet ska följas ”till punkt och pricka”. Eftersom lärobokens delar 

återkommer under de år boken sträcker sig över, så ser hon det som okej att något kapitel 

uteblir, eftersom det ändå kommer åter senare. Hon ser det också som viktigt att eleverna vet 

vad syftet med dagens lektion är, vad de tränar på, och att de känner igen syftet. ”Det känner 

jag igen, det har vi jobbat med innan”, menar Annie som något viktigt för eleverna att känna. 

 

I materialet finns enligt Annie en liten läxa, som dock inte har samma karaktär som skolans 

övriga läxor. Läxan ger, enligt henne, en möjlighet för familjen att involveras och komma in i 

SET-metodens tankesätt.  

 

Materialet som eleverna använt sig av sparas i en gul mapp, ”det är deras material”. Annie 

förvarar elevernas mappar i sitt klassrum, så att ingen annan ska ha tillgång till det. Materialet 

bedöms inte på något sätt, enligt Annie. 

 

4.6.2 Syn på SET 

Annie tyckte att utbildningen hon gick var fantastisk, och att hon utvecklades ”enormt”. Via 

SET-utbildningen menar hon att skolans personal i olika årskurser kommit varandra närmare 

och att de har lärt mycket av varandra.  
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Genom att följa SET-materialet känner Annie att hon och eleverna vet vad som tränas under 

varje lektionstillfälle och hon känner sig också säker på att hon får med alla moment. Hon 

berättar att hon tycker att SET är ett ”jättebra material”, och att det bygger på att eleverna ska 

stärkas. ”Får man beröm växer man med sin uppgift”, menar hon och poängterar att det är 

viktigt att påtala när eleverna gör något bra. 

 

Annie nämner att metoden diskuterats i media, och menar att trots vad som sagts så är SET 

inget antimobbningsprogram. Dock menar hon att om eleverna känner sig trygga med sig 

själva genom SET så blir miljön på skolan tryggare. 

 

Hon menar att efter ett antal år, när hennes grupp går ut grundskolan, så kan troligtvis ett 

resultat synas i hur eleverna tänker och tycker och handlar mot varandra.  

 

4.6.3 Livskunskapens roll 

Via SET får eleverna redskap med sig som används för att klara av framtida sociala relationer. 

Annie menar att eleverna görs medvetna om sina handlingar. 

 

Hon menar att de flesta eleverna har de sociala koderna med sig redan, hemifrån. Sedan 

menar hon att det finns en liten grupp som kan bli hjälpta av SET-metoden. De är dem vi kan 

ge de här verktygen, säger hon. ”Och en liten klick kommer vi aldrig att nå fram till med vår 

SET-utbildning”, de behöver hjälp från annat håll. 

 

Annie menar att eleverna oftast tycker att lektionerna är roliga, och hon har som regel att inne 

i hennes klassrum under livskunskapen så får eleverna tycka och säga precis vad man vill och 

känner, ”det är ingenting som jag får styra över”.  

 

Annie ser det faktum att klassen delas som något positivt. Den ena gruppen arbetar med 

livskunskap medan den andra har matematik tillsammans med sin ordinarie lärare. Hon menar 

att de små grupperna ger alla en möjlighet att komma till tals, samtidigt som den 

ordinarieläraren får bättre möjlighet att hjälpa dem som behöver extra stöd i matematiken. 

Annie berättar att den ordinarie läraren får information om vad som behandlats under 

livskunskapen, så att andra lektioner kan genomsyras av det. ”Det är ingenting som man sitter 

här och jobbar med och sedan går man ut och strunter i det.” 
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4.7 Intervju 4, Fredrik 

4.7.1 Arbetssätt 

 

Han berättar om olika övningar och förklarar att arbetsmetoden innehåller allt från konkreta 

övningar i samarbete eller i värdering, men även specifika metoder som ska utveckla eleverna 

till att bli goda lyssnare, eller lära sig hantera konflikter. ”Det ska finnas en kontinuitet”, 

berättar Fredrik när han beskriver hur han arbetar med SET-materialet. De metoder som 

beskrivs förekommer även i de läroböcker som är ämnade för de yngre eleverna, men tar en 

mer avancerad form när eleverna blir äldre. Metoderna bygger på så sätt vidare på det 

eleverna lärt sig när de var yngre. De metoder kring konflikthantering som nämns i läromedlet 

återknyter han till när problematiska situationer dykt upp på exempelvis raster.  

 

Livskunskapen på skolan behöver enligt Fredrik inte bygga på SET-metoden, och gör inte 

endast det. Fredrik berättar att man på skolan förutom att arbeta med SET även försöker 

förebygga mobbning med hjälp av anti-mobbningsteam och kamratstödjare, som är metoder 

som bygger på andra metoder. På skolan ser man inte SET som en metod som ska lösa alla 

problem. Med SET har man arbetat under flera år, även innan lärarna gått utbildning i 

metoden. Nu ska all personal på skolan utbildas i metoden, allt från de som arbetar i skolköket 

till vaktmästare och lärare. 

 

På skolan började man arbeta med livskunskap under två kortare pass varje vecka. Men då 

lärarna kände att övningarna krävde mer tid, blev de två passen till ett, längre pass. Fredrik 

berättar att han arbetar efter läromedlets instruktioner och den ordning som instruktionerna 

förespråkar, men att han inte hunnit arbeta sig igenom hela läroboken. Han menar att han nog 

skulle kunna genomföra undervisningen utan ett specifikt material, men menar att 

undervisningen nog skulle innehålla gemensamma drag med det material han använder nu. 

 

4.7.2 Syn på SET 

Fredrik förklarar att för honom är SET endast ett läromedel, ett av de material som man kan 

använda, som behandlar normer och värden. Han berättar också att till läroboken för eleverna, 

Livsviktigt, finns läroböcker även för lärarna. Han menar att man inte bara kan köpa in boken 

och börja arbeta med SET, utan att det finns en tanke bakom materialet som läraren måste 
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sätta sig in i. Det handlar bland annat om vad som är viktigt att tänka på när man genomför 

övningarna, vad de går ut på. 

 

Det positiva med SET-metoden är enligt Fredrik att undervisningen följer en röd tråd. “I det 

här materialet så finns det ju en plan”, förklarar han och berättar att kontinuiteten hjälper både 

lärare och eleven med arbetet. Han menar att materialet ger läraren att möjlighet att utveckla 

elevernas förmågor på ett strukturerat sätt, än om man bara genomför övningar då och då och 

endast diskuterar konflikthantering när problem uppstår. 

 

Fredrik ser inte SET som ett terapisamtal, som han menar att debatten i media framställt det 

till att vara, “snarare är det ett sätt att undvika att hamna i sådana samtal”, och ett sätt för 

läraren att hantera de diskussioner som kan uppstå. 

 

Han återkommer flera gånger till det faktum att han inte ser något i materialet som är särskilt 

nytt, “vi har använt det (arbetssättet) […] i olika syften under åren”. Istället menar han att 

metoden handlar om att man som lärare får upp ögonen för vad man ska tänka på när man 

genomför övningar med eleverna som kan skapa svåra situationer, till exempel när man ber 

eleverna bilda par under idrottslektionerna.  

 

4.7.3 Livskunskapens roll 

“Det handlar ju om kunskaper man kan bära med sig i livet”, berättar Fredrik. Han menar att 

för honom är livskunskap ett helt förhållningssätt, inte bara ett ämne att undervisa i. Vidare 

berättar han att livskunskapen finns “med hela dagarna, överallt”, och handlar om allt från att 

önska eleverna en god morgon till att ge alla elever samma förutsättningar att utvecklas i 

skolan. 

 

På skolan där Fredrik arbetar har man livskunskapen som skolans val, även om livskunskapen 

fått ett annat namn. Anledningen till att ämnet blivit skolans val är eftersom man vill betona 

dess betydelse och därför att man känner ett behov av att stärka värdegrunden. Man har till 

och med gjort en kursplan. Han berättar att han arbetar med ämnet för att det ingår i lärarens 

uppdrag att utveckla eleverna till ”ansvarstagande, demokratiska medborgare”, och att det där 

ingår att utveckla flera egenskaper och värderingar hos eleven. 
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Syftet, som Fredrik ser det, är att utveckla ett förhållningssätt hos eleverna, hur man vill att 

eleverna ska behandla varandra. Det här förhållningssättet ska alla på skolan dela, och tanken 

är att skolans personal ska bemöta elevernas beteende, både det goda och mindre goda 

beteendet.  

 

Fredrik medger att eleverna inte har full insikt i de metoder de tränar på. Han förklarar att de 

vet vad det innebär att exempelvis vara en god lyssnare, men att de inte alltid arbetar på det 

sättet. ”Det är en sak att veta hur man ska göra, en annan sak att göra det”. Hans förhoppning 

är dock att den elev som arbetat utifrån materialet under hela skoltiden ska ha utvecklat de 

förmågor som materialet förespråkar när de går ut grundskolan. Han berättar att han sett en 

utveckling i sina elevers beteende och att klassen fungerar bättre tillsammans nu jämfört med 

när han tog över dem för två år sedan, men om det har med livskunskapen att göra kan han 

inte avgöra. ”Det har vi ingen grund för att säga”, berättar han men drar en parallell till 

matematikundervisningen. Där kan han tydligt se en utveckling hos eleverna i det 

arbetsområde eleverna arbetar med, men även här kan han inte garantera att det beror på 

undervisningen, ”jag vill ju tro att det beror på undervisningen, men det har jag ju inte kunnat 

mäta”. Han tror dock att det sätt undervisningen är strukturerad ska leda i rätt riktning. 
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5. Analys 

5.1 Tids- och bokbunden 

Fredrik säger att läromedlet inte tillför något nytt, skillnaden är att det är så strukturerat. Alla 

lärare säger i intervjuerna att man ska arbeta efter bokens ordning. Att följa läromedlet ger 

lärarna en trygghet att veta att de fått med alla moment som ska ingå i ämnet samt att det finns 

en tydlig synbar progressionstanke med undervisningen. Detta är något man även gör i andra 

ämnen i skolan såsom matematik. Dock har man som regel en utbildning att undervisa i dessa 

ämnen, som man tillskansat sig från en högskola eller universitet och fått influenser utifrån. 

Lärarna i vår undersökning har alla gått en utbildning som arrangerats av läromedlets utgivare 

och kan därigenom kanske inte se på materialet med kritiska ögon på samma sätt som om man 

fått influenser utifrån. En annan konsekvens med att till fullo följa ett material är den att 

läraren inte lägger lika stor tid på planeringen i ämnet som läraren annars hade gjort. 

Avsaknaden av denna planering leder kanske till att ett värdefullt tillfälle till reflektion över 

varför man gör en sak i ämnet och vart detta ska leda går förlorad. En lärare som på detta sätt 

följer ett färdigplanerat material löper ändå en risk att inte förstå tanken med uppgiften. I och 

med detta löper eleverna att få en felaktig undervisning.  

 

Exempel på detta har vi sett under observationerna, en bilduppgift där målet med uppgiften 

inte blev helt klar för eleverna samt en uppgift där eleverna skulle tycka olika om saker där 

instruktionerna blev oklara. Ett annat hinder som infinner sig när läraren följer ett uppgjort 

material är att nivån på de övningar som eleverna ska utföra inte är anpassade för den faktiska 

nivån eleverna i den tänkta gruppen befinner sig på. Det vill då till att läraren kan anpassa 

övningarna till elevernas nivå och även att materialet möjliggör en sådan anpassning. I så fall 

innebär det att läraren har reflekterat över innehållet, något vi tidigare i analysen sett en risk 

att läraren kanske inte gör på samma sätt med ämnet livskunskap som med andra ämnen. 

Fredrik menar att lärare som inte har gått SET-utbildningen inte förstår fullt ut hur materialet 

ska användas. Meningen är att övriga lärare ska utbildas av dem som gått utbildningen. Det 

finns en risk att nyanser försvinner när denna kunskapsöverföring sker mellan lärarna. 

Därigenom riskerar de lärare som får utbildningen senare att kanske kvarstå med det faktum 

att de inte helt och fullt förstår materialet och hur det ska fungera. Vid ett sådant scenario kan 

ett kritiskt tänkande och reflektion försvinna och läraren arbetar enbart efter bokens upplägg.  
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Livskunskapens förhållandevis lilla utrymme på schemat kan också vara en faktor till att 

lärarna finner det lättare att följa ett material helt istället för att själva designa sin 

undervisning. Göran säger att han i framtiden vill använda sig av materialet som ett 

uppslagsverk och att SET-metoden inte ska sätta ramarna för vad som ska göras i skolan. Vi 

ser med detta att han har en intention att själv vilja designa sin undervisning i livskunskap. 

Även Maud och Annie använder materialet delvis flexibelt utifrån behov. Detta ser vi också 

som ett tecken på att de inte är helt läromedelsbundna. Fredrik menar att han nog skulle kunna 

arbeta friare med ämnet, men tror samtidigt att den undervisning han genomför skulle präglas 

av SET-läromedlets innehåll. 

 

Även om undervisningen i ämnet är schemalagd så innebär inte detta att frågorna som tas upp 

under undervisningen inte kan beröras under andra tillfällen under skoldagen. Annie 

informerar den ordinarie läraren om vad de tar upp under SET-undervisningen så att andra 

lektioner kan genomsyras av det. En risk vi annars kan se är att andra lärare i andra ämnen 

låter bli att ta upp frågor kring normer och värden med en hänvisning till att dessa frågor 

enligt dem redan har ett utrymme på schemat. Att materialet har en progressionstanke 

inbyggd i de övningar som ska göras och i en viss ordning kan gå förlorad om man har det 

schemalagt på de sätt skolorna vi undersökt har det. Tanken med elevernas utveckling kanske 

hade varit mer tillgänglig för eleverna om de olika övningarna hade utförts tätare. För att detta 

ska vara möjligt måste lärarna få vara mer flexibla i när ämnet ska tas upp. Detta medför då 

också att ämnet måste få komma in i andra ämnen som finns på schemat.  

  

Att tiden för en lärare är begränsad är ett faktum som alla kan tänka sig, detta kan också vara 

en faktor som spelar in när läraren väljer att följa ett material på detta sätt då lärarens roll i 

undervisningen begränsas till att vara den som delger eleverna innehållet och leder 

undervisningstillfället; hela planeringen är färdig. Fredrik menar att livskunskap inte bara är 

ett ämne utan också ett förhållningssätt och att detta ska finnas med över hela dagen. Ett bättre 

sätt att bedriva elevernas utbildning i värdegrunden är kanske då att låta dessa frågor 

genomsyra elevernas hela skoldag och bli frågor som kommer in i alla ämnen som finns på 

schemat.  

5.2 Ämnets innehåll och tanke 

Enligt Maud bygger SET-materialet på att det som eleverna tränar återkommer flera gånger 

för att det ska fastna hos dem. Hon visar under lektionen att hon tror på det hon säger, 
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eftersom hon också gör det. Under lektionen upprepar hon flera gånger vad eleverna tränar på 

under de olika momenten samt vikten av det. Även Annie och Göran nämner att ämnet bygger 

på övningar som återkommer och att detta görs över åren för att innehållet ska sätta sig. Ingen 

av lärarna ger dock någon närmare förklaring av hur övningarna ger denna utveckling mer än 

att de just återkommer under de åren som böckerna sträcker sig. Är detta något de fått reda på 

under den speciella SET- utbildningen ska ske eller har de analyserat materialet och själva fått 

syn på? Annie säger att det händer att hon hoppar över något kapitel och att detta är okej då 

liknande övningar ändå återkommer senare. Med ett sådant tankesätt försvinner ju materialets 

grundtanke och stringens. 

  

Görans tankar bakom upplägget med materialet är att det fungerar både som ett sätt till en 

ökad förståelse hos eleverna men även som ett stöd för lärarna. Att ha ett färdigt material där 

övningar återkommer med jämna intervaller på ett likartat sätt kan säkert kännas tryggt för en 

lärare, denna fördel med att ha en tydlig struktur är något Fredrik också nämner.  

  

Fredrik nämner att de gör olika samarbetsövningar på livskunskapslektionerna och att de 

också gör dessa övningar på idrottslektionerna. Ska skolan då ha ett ämne exklusivt för 

livskunskap om dessa förmågor redan berörs vid andra ämnen? Likadant är det med Mauds 

avslappning och bildövning. Avslappning är något som förekommer under idrott och hälsa 

och att måla sina känslor är något som redan förekommer att man gör under bild och form. 

Fredrik menar att för att utveckla en förmåga behöver eleven en mer stringent träning än om 

övningarna kommer lite här och där. 

5.3 En kurs utan plan? 

Både Maud och Göran tar upp det faktum att ämnet som de kallar livskunskap saknar en 

kursplan, och Göran menar att en utveckling är svår att se då ämnet inte bedöms som andra 

ämnen görs. Över lag hoppas lärarna på att en utveckling ska kunna ses, att eleverna ska 

fungera socialt eller få redskap som ska hjälpa dem hantera det sociala i framtiden. Alltså 

finns en förhoppning om vad ämnet ska ge eleverna, ett syfte, om än vagt och differentierat. 

Men Fredrik nämner att en kursplan över det som kallas skolans val finns på skolan där han 

arbetar. En kursplan, om än lokal, ger ämnet ett syfte och därmed något som kan utvärderas. 

Frågan är varför han inte gör det? Andra ämnen med kursplaner innebär att läraren måste 

fundera ut arbetssätt som innebär att elevernas kunskaper och färdigheter kan utvärderas, 
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borde det samma inte gälla här? Med en kursplan får dessutom ämnet ett syfte som är likadant 

hos samtliga lärare, istället för att varje lärare försöker finna egna syften i det de arbetar med. 

 

Flera av lärarna känner att det är svårt att utvärdera elevernas utveckling efter så kort tid, och 

även här kan en koppling till bristen av kursplan göras. Lärarna har arbetat med ämnet under 

över ett läsårs tid, men känner ändå att en utveckling är svår att se. Om de uttryckt liknande 

svårigheter i exempelvis matematiken, skulle det nog inte tas emot lika väl. Kan en utveckling 

ses om syftet inte är tydligt och formulerat? 

 

Under två av de lektioner vi observerat har mappar dykt upp, där eleverna samlar det material 

som de arbetat med under lektionerna i livskunskap. Lärarna, Maud och Annie, berättar att 

mapparna endast är till för elevernas skull, och inte är något som bedöms av lärarna. 

Samtidigt innebär mapparna en dokumentation, som skulle kunna användas för utvärdering av 

elevernas utveckling i ämnet. En möjlighet finns alltså för att mäta utveckling, men utan en 

kursplan går det inte att göra. 

5.4 Bemötande – kärnan i SET? 

Flera av lärarna nämner att SET även handlar om det sätt läraren bemöter eleven. Det positiva 

ska stärkas, istället för att läraren fokuserar på det negativa hos eleven. Annie menar även att 

beröm gör att eleven stärks. Trots att lärarna lärt sig under SET-utbildningen hur de ska 

bemöta eleverna, bemöts eleverna inte alltid så väl under lektionerna vi observerat. Maud 

påpekar under lektionen att det inte finns några rätta eller felaktiga sätt att lösa uppgiften på, 

men är ändå negativ till hur en elev löst uppgiften, då han ritat en fotboll istället för sina 

känslor. När några av eleverna är oroliga vid samarbetsövningen ”gnistan”, bestraffas de 

genom att tvingas byta plats. Enligt utbildningen borde kanske Maud ha fokuserat på det 

positiva eleven gör. Även Annie lever olikt det hon lärt sig. Eleverna får ingen respons på det 

de berättar, och läraren näst in till hastar vidare till nästa talare. Självklart vet vi inte om 

lärarna alltid bemöter eleverna på sådant sätt, eller om det bara är något som sker vid 

observationen, men deras sätt att bemöta eleverna motstrider det lärarna berättat om SET-

utbildningen. 

 

Göran talar även av vikten av att läraren sätter sig själv i centrum. Detta är något som nog 

gäller alla ämnen, att läraren är öppen och tar med sina erfarenheter i undervisningen. Men 
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som han säger är det nog ännu viktigare här, att vara öppen inför eleverna, eftersom det är ett 

sätt att få eleverna att våga berätta om sina känslor.  

5.5 Okritiskt positiva? 

Samtliga lärare vi talat med är positiva till SET-metoden och den utbildning de fått i ämnet. 

De tycks alla se en mening med att arbeta med de frågor som SET-metoden handskas med, 

även om somliga av dem inte vill följa materialet strikt. Vi ser det som om flera av lärarna 

kopplar samman SET-metoden med livskunskapsämnet och värdegrundsfrågor, och ser inte 

att metoden endast är en metod. För flera av lärarna är SET livskunskap, och de har köpt 

konceptet rakt av. Det är materialet från SET som blir lektionens innehåll, även om de ibland 

smyger i andra moment. Kanske hänger även detta samman med att lärarna fått en ensidig 

utbildning, som grundar sig på ett läromedel. Så fungerar det inte inom andra ämnen i skolans 

värld. Hade den utbildning i engelska lärare fått på högskola eller universitet endast handlat 

om ett läromedel, så hade alla kanske blivit bundna vid det. Det är SET som lärarna känner 

till, och de vet kanske inte så mycket om vad ämnet innebär utöver det. Fredrik ger i intervjun 

en bild av att ha funderat mycket över ämnet, mer än de andra tycks ha gjort. Han är tydlig 

med att SET är en metod av flera, men poängterar att SET inte innehåller något nytt. Han ger 

flera exempel på övningar och förhållningssätt som inte är specifika för just SET, utan som 

lärare arbetat med längre. Ingen av de andra lärarna tycks ha tänkt i de banorna. 

 

Flera av lärarna tycks ha lärt sig mycket under utbildningen, enligt deras egen utsago. Dels 

pratar Maud och Annie om bemötandet, men Annie menar också att hon utvecklats, samt att 

utbildningen fört lärarna på skolan närmare varandra. 

 

Lärarna tycks positiva till det arbete som görs, och att de har lärt sig nya saker. Men frågan är 

om det de är positiva till är just SET-metoden, eller om de hade varit lika positiva även om en 

helt annan metod inom livskunskap använts.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

 
Vår intervjumetod har fungerat bra, de intervjuade har varit öppna med sina svar och vi kände 

att vi inte låste dem i sina svar genom styrda frågor. Kanske känner vi att metoden kräver mer 

erfarenhet då det ibland är svårt att veta hur man ska driva diskussionen vidare. Ibland kände 

vi att lärarna förväntade sig en fråga som inte kom, men det handlar nog en del om deras 

förväntningar på hur en intervju ska fungera. Våra intervjuteman har täckt in vårt syfte, och vi 

känner att det inte var så stora problem med att få lärarna att hålla sig inom dessa. Även här 

kan man koppla till lärarnas förväntningar. Vi var öppna med syftet med vår undersökning 

vilket gjorde att lärarna var medvetna om vad samtalet skulle handla om. 

 

Våra observationstillfällen, tyckte vi, gav oss en bra bild av hur den reguljära undervisningen 

går till i respektive klass. Vi kände inte att lärarna gjorde några förändringar i sin 

undervisning, eller sitt sätt att undervisa. Detta är ju naturligtvis svårt att veta fullt ut utan att 

göra observationer under en längre tid. 

 

En nackdel med deltagande observation som Denscombe [21] tar upp är att resultatet som 

samlas in är subjektivt och kan vara en nackdel för tillförlitligheten. Det är vår uppfattning av 

vad som hände i klassrummet under observationen som ligger till grund för våra 

fältanteckningar och vår analys av dessa. Här anser vi att det kan uppväga en del av att vi var 

två och på så sätt är det två influenser som ligger till grund för resultatet av observationerna 

och inte en enskilds uppfattning av observationen. Validiteten ökar på detta sätt men fråntar 

samtidigt inte det faktum att resultatet från observationerna är subjektivt färgade. De flesta 

forskningsrapporter som bygger på observationer har troligen detta bekymmer och är kanske 

en medvetenhet läsaren ska ha med sig när man läser en rapport. 

  

Birgitta Kimbers bägge böcker [11] och [13] är inte av vetenskaplig karaktär. Vi anser att 

dessa böcker trots allt har ett värde för bakgrunden till vår undersökning, då metoden och 

materialet som lärarna vi undersökt arbetar efter har en bakgrund i dessa böcker. Ämnet 

livskunskap är annars inte väl undersökt. Det finns en del studentuppsatser. Camilla Löf [8] 

har skrivit en doktorsavhandling som ger en bra helhetsbild av ämnet. Kimber har själv skrivit 

en vetenskaplig artikel och en doktorsavhandling om SET [12] [15]. Den kritiska litteraturen 
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kommer främst från myndighetshåll [14] [16] [17] men även från forskare [18]. SBU [14] 

dömer ut Kimbers egen forskning; vi anser ändå att Kimbers forskning har ett värde för vår 

undersökning då metoden som används ute på skolorna bygger på denna. 

  

Intentionen var att vi skulle genomföra fyra intervjuer och fyra observationer. I slutändan blev 

resultatet fyra intervjuer och tre observationer då Fredrik av olika anledningar inte kunde 

erbjuda oss att genomföra en observation. Fördelen med att både intervjua och observera en 

och samma lärare är att det går att jämföra det som läraren säger att denna har för tankar 

bakom sina handlingar med vad denna i realiteten gör [19]. Att läraren inte kunde medverka 

till att erbjuda en observation fråntar inte värdet av den intervjun vi fick till stånd med Fredrik 

då intervjun med honom gav ytterligare nyanser till hur lärare som arbetar med ämnet ser på 

SET som ämne och metod.  

 

Tidsaspekten gjorde att vi valde att utnyttja de kontakter vi hade, samt begränsa oss i 

undersökningens omfattning i förhållande till dess geografiska omfattning. Denna faktor 

innebar inte att vi fick fyra enhetliga svar utan fyra differentierade svar från fyra verksamma i 

skolan med tre olika sorters grundutbildning. En risk skulle annars kunna vara att vi hade fått 

en ”kommunens syn” på livskunskap. Det hade varit intressant att undersöka hur skolor ser på 

livskunskap över en ännu större geografisk spridning. Vi anser dock att en mindre 

undersökning gav oss en möjlighet att fördjupa oss i det material vi hade, istället för att ha en 

större undersökning där materialet blir mer ytligt. 

  

Risken Trost [22] och Repstad [19] ser med att ljudupptagning av en intervju riskerar att 

hämma deltagarna var inget vi upplevde. Ingen av deltagarna nekade oss att spela in intervjun 

och verkade inte heller påverkas i hämmande riktning av utrustningen med tanke på sina svar. 

Några av deltagarna verkade något påverkade av kameran till en början, de tycktes något 

nervösa. Men efter en stund var det som om de glömde att kameran fanns där, liksom Trost 

[22] skriver. 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Skolans uppdrag 

Annie talar om att livskunskapen hjälper en liten grupp elever som inte får de sociala koderna 

med sig hemifrån. Nu är detta en enskild människas synpunkt, men den får oss att fundera. 
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Om lektioner i livskunskap egentligen endast hjälper en liten grupp, så skulle det innebära att 

en del av de andra eleverna inte har något behov av sådana lektioner. Kanske skulle de bättre 

behöva en extra lektion i matematik eller engelska. 45 minuters livskunskap varje vecka 

resulterar i närmare 30 timmar på ett läsår. På 10 läsår, årskurs F-9, innebär det nästan 300 

timmar som man lägger på strukturerat lärande om livet. De eleverna som Annie menar inte 

har ett behov av undervisningen spenderar alltså upp emot 300 timmar på något som till en 

viss del är onödigt. Men skolans uppdrag är i alla fall uppfyllt, eller? 

 
Att arbetet med värdegrundsfrågor är viktigt, kan läroplanen [1] stödja. Men frågan är vad 

läraruppdraget egentligen innebär i sammanhanget. Resultatet av vår undersökning visar att 

lärarna till stor del fokuserar arbetet med värdegrundsfrågor till en lektion i veckan, och att 

innehållet på lektionerna till stor del bygger på SET:s material. Innebär detta att lärarna 

känner att de utfört sitt uppdrag? Englund et al. [18] menar att tron på lärarens och elevernas 

förmåga att hantera konflikter och problem tycks minska och de undrar om det är lärarna eller 

politikerna som efterfrågar program och metoder för att hantera problemen i skolan. Så 

kanske är det inte på grund av lärarna som program som SET används i skolan under ett 

schemalagt tillfälle i veckan, utan på grund av ett samhälle som inte litar på att problemen går 

att lösa på annat sätt.  

 

Lärarna i vår undersökning ger en bild av att det är rektorer och skolchefer som ligger bakom 

initiativet, men frågan är varför. När vi växte upp fanns inte ämnet på schemat, och trots det 

har vi växt upp till socialt fungerade människor. Varför tror man att dagens elever inte kan 

göra det utan lektioner i empati, självkännedom och så vidare? Kan det ha med hemmet att 

göra? Annie berättar om läxor i livskunskapen, vars syfte bland annat är att inkludera hemmet 

i SET:s tankesätt, något som Kimber [15] menar gör att föräldrarna blir involverade i lärandet. 

Att föräldrar ska vara involverade i skolarbetet är en självklarhet för oss som blivande lärare, 

men ska föräldrarna verkligen behöva bli insatta i hur man fungerar socialt? Är inte det något 

som föräldrarna egentligen ska lära sina barn? Om man återknyter till lärarens uppdrag, så 

funderar vi över om lärarens uppdrag i det här fallet kan ha tagit över en del av föräldrarnas 

ansvar. 

 

6.2.2 Okritiskt beroende 

Lärarna i vår undersökning, är enligt oss, beroende av läromedlet för sin undervisning i 

livskunskap. Detta beroende av ett material för att bedriva sin undervisning är inget unikt för 
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ämnet livskunskap Skolverket skriver i sin rapport om läromedlens roll i skolan [25] att 

flertalet av lärarna i de ämnen som undersöks ser det som en garanti för att de följer 

läroplanerna när de följer ett redan färdigt material. En av lärarna i vår undersökning menar 

samtidigt att han ämnar följa materialet under det första året för att därefter mer använda det 

som ett slags uppslagsverk. Detta är kanske en sak som skiljer från andra mer 

kunskapsorienterade ämnen i skolan där lärare känner att de kanske riskerar att missa något. 

Livskunskap är ju ett ämne där basala kunskaper såsom empati och hur man upprätthåller 

sociala band ingår något en människa borde besitta och klara av att delge utan ett material 

eller en särskild utbildning eller material att utgå ifrån.  

  

Löf skriver att läromedelsmaterial i livskunskap är skrivet i föresatsen att ge avkastning åt ett 

företag [8]. Lärarna har alla även gått en utbildning som arrangerats av det företag vars 

material de nu använder. Det kan föreligga en risk för att Kimber och hennes SET-material 

har en monopolliknande ställning i att undervisa eleverna i livskunskap på de skolor vi har 

undersökt. Lärarnas intentioner att följa materialet under i alla fall det första året för att 

därefter utvärdera det är goda. Dock finns här risken att ämnets litenhet gör att det första året 

kan bli två och tre år och att man därefter går på i samma hjulspår framöver. Detta kan leda 

till att lärarna kan ha blivit osäkra på sin egen förmåga att designa sin undervisning i detta 

ämne. Lärarna överlämnar på detta sätt en stor del till en läromedelsproducent att konkretisera 

läroplanen [25]. Vi tycker oss se tecken på att lärarna vill arbeta obundet från enbart ett 

material. Frågan är om de kommer att göra detta eller om de för enkelhetens skull kommer att 

hålla sig till att arbeta efter materialet.  

 

Som det ser ut just nu på skolorna vi besökt tycks SET ha antagit formen av ett ämne. Kanske 

beror det på vad Camilla Löf skriver [8], att begreppet livskunskap är öppet för tolkning. Det 

gör att vi frågar oss om lärarna vi talat med har kunskaper i ämnet livskunskap och dess 

betydelse utöver SET. Troligtvis har lärarna inte fått någon utbildning i ämnet livskunskap, 

och bygger kanske därmed sin uppfattning av ämnet på SET-utbildningen. 

 

Trots den kritik som har framförts mot SET-metoden och den magra vetenskapliga förankring 

dess effekt har [14] [16] är detta inget som lärarna i vår undersökning tar upp. Detta är annars 

ett faktum som lärarna, och skolcheferna som är de som lärarna uppger har initierat ämnet på 

schemat, i vår undersökning hade kunnat reflektera över och se som något som motstrider 

skollagen [5]. Varför är kritiken inget som lärarna nämner? Spelar det kanske ingen roll för 
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dem eftersom det är skolcheferna som infört metoden? Antar lärarna kanske att metoden är 

godkänd eftersom skolcheferna, som har som ansvar för att skollagen efterföljs, är dem som 

har infört det? Vi menar att det är oroväckande att lärare som arbetat i flera år i skolan, samt 

har en utbildning från högskolan, inte ser den vetenskapliga förankringen som något av värde. 

Det får oss att fundera över om lärarna tänker på vetenskaplig förankring inom andra ämnen.  

 

6.2.3 SET-sättet 

Under observationerna fick vi se att eleverna under lektionerna agerar enligt de regler [13] 

som finns uppsatta inom SET. Eleverna arbetade på ett bra sätt och det var inte mycket oro i 

klassen hos någon av lärarna. Under Annies lektion sitter eleverna tysta och lyssnar när någon 

annan har ordet, och när Göran delar in sina elever i grupper är det ingen som uttrycker 

missnöje över sina gruppdeltagare. Om detta beror på SET eller om det beror på ett allmänt 

gott klimat inom gruppen eller till och med på vår närvaro, är självklart svårt för oss att 

avgöra. Kanske arbetar eleverna alltid på samma sätt, men det Fredrik berättar om sina elevers 

vetskap om metoderna, att de inte alltid efterlever dem får oss att fundera. Är “SET-sättet” 

endast något de besitter under lektionerna i livskunskap och sedan lämnar kvar i rummet när 

de går ut på rast? Alla människor tar roller i olika situationer. Om du besöker Nobelmiddagen 

så agerar du därefter och antagligen på ett annat sätt än du hade gjort hemma vid 

middagsbordet. Kanske är det då också så att eleverna antar en roll under livskunskapen? När 

Göran ställer en fråga om grupptryck till sina elever svarar eleverna unisont nej. Det var det 

förväntade svaret, frågan som ställdes krävde ett nej. Eleverna visste vad som förväntades av 

dem i situationen de befann sig i. Kanske har eleverna funderat ut hur de förväntas agera 

under lektionerna, eftersom att deras agerande tycks spela större roll under livskunskapen 

jämfört med andra ämnen? 

 

6.2.4 En kurs utan plan? 

Kritiken från SBU [14] handlade delvis om att en effekt inte kan garanteras då forskning på 

området är bristfällig. Att effekten av SET-metoden är svår att mäta är också något som visar 

sig i att lärarna har svårt att se elevernas utveckling när de får frågan om detta. I analysen 

diskuterades också frågan, men om man tänker på kritiken från SBU så kan man fråga sig hur 

forskning kring programmet förebyggande effekt kan genomföras när det inte finns några 

tydliga mätinstrument. Enligt skollagen [5] kan en skola ha ett lokalt tillval, då till exempel 

livskunskap. Men i och med att inga nationella kursplaner finns, kan ämnet se väldigt olika ut 
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på olika skolor. Om mobbningen skulle minska drastiskt på en skola som arbetar med SET, 

behöver det då inte innebära att SET är anledningen. Eftersom ingen kursplan finns kan 

innehållet skilja sig åt, och innehållet kan bestå av SET kombinerat med andra metoder som 

det gör på skolan där Fredrik arbetar. Därmed behöver inte SET vara det som ger effekt. 

 

Även om lärarna i undersökningen har bedömningsunderlag i form av till exempel 

diskussioner och olikfärgade mappar, så är problemet att det inte finns något att mäta 

underlaget mot. Vi menar inte att eleverna bör ges betyg i ämnet, det skulle i så fall närma sig 

ett betyg i ordning och uppförande, men en utveckling av elevens sociala förmågor måste 

kunna mätas om ämnet ska få en permanent plats i skolan. Ett klart syfte måste finnas, liksom 

att man kan se att effekt av arbetet som görs. 

 

6.2.5 Tidigare resultat 

Petra Popper och Camilla Ryberg undersökte 2009 hur lärare och rektorer ser på livskunskap 

och hur och varför de arbetar med ämnet. Lärarna i undersökningen efterfrågar tydliga mål att 

arbeta mot, samtidigt som de är negativa till SET-materialet och hellre söker efter material att 

arbeta med på annat håll [9]. Vår undersökning visar på ett helt annat resultat. Här är lärarna 

positiva till metoden, och efterfrågar inte alls bedömningsunderlag. I Popper och Rybergs 

undersökning har lärarna inte gått en utbildning i SET, vilket kan förklara deras syn på 

metoden. Fredrik i vår undersökning menar att lärare inte bara kan börja arbeta efter 

materialet, då det finns en tanke bakom arbetet som blir tydligare genom utbildningen. 

Kanske är det därför våra undersökningar skiljer sig åt i resultatet? Lärarna i deras 

undersökning är inte indoktrinerade i SET-metodens förhållningssätt och ser därmed på 

metoden på ett annorlunda, kanske ett mer oberoende, sätt.  

 

Även i Skolverkets undersökning [17] är lärarna kritiska till metoden och det faktum att 

ämnet tar lektionstid från andra ämnen. I vår undersökning har inga sådana förhållningssätt 

framkommit hos lärarna. De tycks inte se några problem med att ämnet upptar en plats i 

schemat. Fredrik kopplar ämnet till skolans val, och därmed tycks schemaläggningen 

motiverad. 
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6.2.6 Ämnets framtid 

Hur ser då framtiden ut för livskunskapen och SET-programmet? Som vi ser det kan ämnet 

inte överleva utan en kursplan hur länge som helst. Förr eller senare kommer kritiken väga 

över ämnets fördelar och bristen på likvärdighet i ämnet mellan olika skolor kommer få 

konsekvenser. Som vi ser det är livskunskap ett ämne utan nationell kursplan och i och med 

det även utan klart syfte.  

 

Vad händer på skolorna vi undersökt när en ny skolchef anländer, en skolchef som anser att 

andra förmågor hos eleverna är viktigare att arbeta med? Som vi ser det så är livskunskap ett 

ämne som är oerhört beroende av motivation. Andra ämnen kräver inte intresserad 

skolpersonal för att genomföras, då det finns en kursplan som uttrycker vad målet med ämnet 

är och varför undervisning ska bedrivas. Men livskunskap är ett ämne som påfallande enkelt 

kan falla i glömska om intresset tryter. 

 

Vi menar att SET-metodens effekter kräver forskning, något som förhoppningsvis finns inom 

ett par år. Det behövs vetenskapligt stöd för att metoden fungerar, och för att den ska 

användas måste bevis finnas för att den fungerar bättre än andra på de skolor där den används. 

Men, som vi nämnt tidigare så har vi svårt för att se hur en effekt kan mätas när det inte finns 

något att mäta den mot, liksom att det är svårt att mäta just SET-metodens effekt om fler 

metoder används. Bristen på bevisad effekt menar vi på sikt kan leda till att ämnet försvinner 

från skolan. 

 

Vår förhoppning är att lärare ute på skolorna försöker tänka kritiskt när de bemöter ämnen och 

metoder som de vi beskrivit i uppsatsen. Vårt råd är att man ska tänka efter och inte endast ta 

in det nya. Var inte rädd för att undersöka och kritisera. Med en mer kritisk lärarkår är vår 

förhoppning att skolan ska bli bättre. Om det finns vetenskapliga belägg för att metoden man 

arbetar med fungerar kan det hjälpa oss, annars finns det en risk för att allt för mycket tid 

läggs ner på metoder som inte alls fungerar. Det är tid som kunde lagts på annat. 
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7. Sammanfattning 

Ämnet livskunskap har funnits med i politiska debatter sedan 1994 och är nu med i den 

mediala debatten. Idag finner ämnet stöd i styrdokumenten, såsom skollagen och Lgr 11. 

Ämnets innehåll är brett och innehåller allt från sex och samlevnad till värdegrundsfrågor.  

SET, social emotionell träning, är en metod som används i undervisningen. Den bygger på 

Birgitta Kimbers egen forskning, och är framtagen av Kimber själv. SET inspireras på 

liknande, amerikanska program. Metoden syftar till att utveckla elevens sociala emotionella 

förmågor och stärka funktioner så som empati, social kompetens och självkännedom hos 

eleven. Både forskare och myndigheter är kritiska till metoden, och kritiken handlar mycket 

om att forskning kring metodens effekt är bristfällig. 

 

Genom intervjuer med fyra lärare i årskurserna 4-6 och observation av tre av lärarnas 

lektioner i livskunskap syftar undersökningen på att belysa livskunskapens roll i skolan och 

hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Intervjuerna var av tematiskt öppen 

karaktär där fyra teman diskuterades; lektionen vi observerat, lärarens syn på livskunskap och 

SET, syftet med ämnet och elevens utveckling. Under observationerna agerade vi som 

deltagande observatörer. 

 

Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det 

läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer 

självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. 

Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen 

ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt 

att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.  

 

Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet 

livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till 

metoden. Vi har sett att bristen på möjlighet till bedömning gör ämnet svårtolkat, då inga 

klara syften finns. 
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