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Sammanfattning	

Star for Life är ett främjandeprogram avsett för högstadiet som syftar till att hjälpa 
ungdomar att sätta upp mål för sig själva och som bland annat innehåller 
färdighetsträning i motivation, studieteknik och uthållighet. Eleverna följer 
programmet från det att de börjar i årskurs sju, tills de går ut årskurs nio. Passen leds 
av lärare men bygger i stor utsträckning på elevernas interaktion. Programmets 
konkreta övningar inriktas mot att hjälpa till med konkreta tekniker och metoder med 
vilkas hjälp man kan tillvara den egna mentala kraften. Programmet avser också att 
stödja eleverna till reflektion över ambitioner och/eller uppsatta mål – är de rimliga, 
hur kan man hålla motivationen levande för sig själv och vad gör man om man inte 
omedelbart lyckas? Har då de deltagande eleverna nytta av den svenska versionen av 
programmet och i så fall, hur märker man det? Vilken slags nytta är det fråga om? Vad 
är det för slags problem som programmet tänks lösa och med hjälp av vilka tekniker? 
Hur iscensätts programmet i praktiken och vad tycker eleverna om det? Dessa frågor 
har legat till grund för den utvärdering som Institutionen för socialt arbete vid 
Göteborgs universitet gjort mellan åren 2014 och 2017. Utvärderingen startade våren 
2014 och avslutades hösten 2017 och den inbegriper fyra interventionsskolor (skolor 
som använder sig av programmet) samt två kontrollskolor i kommunerna Ale, Partille 
och Söderköping. Utvärderingen har följande tre fokusområden: effekter av 
programmet, innehåll och arbetsmetoder inom programmet samt i viss utsträckning 
implementering.  

Teoretisk analys, empiri och metod 

Rapportens analys bygger på en socialpsykologisk tankemodell kring ungdomars 
förändring och utveckling, och på en sociologiskt inriktad modell, som söker förklara 
själva psykologins tankemodell. Den socialpsykologiska modellen omfattar begrepp 
som positive youth development och så kallade nested systems samt perspektiv på 
barns delaktighet. Den sociologiska ansatsen baseras väsentligen på sociologen 
Nikolas Roses (1999, 2007) studier om psykologin som kunskapsanspråk. Denna 
ansats bygger även på sociologen Pierre Bourdieus (1977/2011; 2000) 
begreppsläggning av de kapitalformer som påverkar grupper och individens position i 
grupper. Utvärderingens metodval är en mixed-method design, vilket innebär att olika 
metoder använts för att ringa in svaren på forskningsfrågorna. I huvudsak fyra 
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metoder har begagnats för att besvara studiens frågeställningar. Elevenkäter är 
distribuerade i tre omgångar, intervjuer (gruppintervjuer med elever och 
gruppintervjuer med coacher, lärare och/eller skolledare) har genomförts; därtill har 
klassrumsobservationer i samtliga deltagande skolor genomförts, samt en 
övergripande textanalys av det undervisningsmaterial som används inom Star for Life. 
Resultatet ska betraktas som en sammanvägning mellan metodernas bidrag. 
 

Utvärderingen har i sin helhet vägletts av följande frågor: 
0. Vad innebär Star for Life i Sverige och vilka metoder kan identifieras?  
1. Hur kan programinnehållet förstås vad gäller dess innehållsliga struktur och 

huvudsakliga budskap till deltagare?  
2. Skiljer sig ungdomar i skolor som tagit del av Star for Life från ungdomar i skolor 

som inte tagit del av Star for Life centrala målområden för programmet? 
3. Hur tas programmet emot av elever, lärare och skolledning, det vill säga hur 

förstår man det arbete som utförs inom programramarna? 

Utvärderingens resultat presenteras under tre teman: grundläggande idéer, praktik 
och elevskattningar.  

Grundläggande idéer 

Det undervisningsmaterial som programmet används av ryms i en pärm som döpts till 
Drömboken. Huvudsakligen förmedlas här en positiv bild av individens förmåga, 
drömmars kapacitet att motivera och disciplinera och materialet innehåller även 
praktiska råd och övningar i hur man kan vidmakthålla engagemang och drivkraft i akt 
och mening att bättre förmå styra inriktningen på sitt liv. Några övergripande 
tendenser kan skönjas i materialet. En sådan är hur strukturella omständigheter 
tenderar att presenteras eller behandlas som individuella; man kan övergripande säga 
att Drömpärmen rekommenderar individualistiska analysmodeller framför 
strukturella eller mer holistiska sådana.  Det finns i Drömboken återkommande 
skrivningar som struktureras i enlighet med en binär dualistisk logik, såsom 
beskrivningarna av skillnaderna mellan ett statiskt respektive dynamiskt 
förhållningssätt, där det statiska reducerat tänks beskriva den människa som i mindre 
utsträckning litar till sin egen kraft att förändras och utvecklas genom eget arbete och 
det dynamiska representerar motsatsen, det vill säga den individ som istället tror på 
människans utvecklingsförmåga och relationen mellan nedlagt arbete och resultat. 
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Formuleringarna i undervisningsmaterialet bedöms återkommande vara av 
ideologiskt påverkande karaktär och framförallt tre tendenser till ideologisk 
framställan kan skönjas. Dessa är tendensen till förskjutningar, kontextlöshet och 
individualisering. 

Drömstyrning, förebilder, disciplin och alienation 

Att arbeta med sina drömmar och mål är ett genomgående moment inom programmets 
ramar. När Star for Life adresserar drömmar syftar man inte sällan på ”målbild”, det 
vill säga att drömmen ska vara görbar, vilket kan vara en av anledningarna till ett 
tydligt fokus mot vardagens göranden och låtanden, som exempelvis att komma ihåg 
att anteckna veckans läxor i kalendern. Här finns med andra ord ett slags 
uppgraderande av vardagens spörsmål, där den unges verklighet görs viktig och 
föremål för intresse. Det som utmärker materialet är emellertid inriktningen också mot 
intima sfärer i livet, såsom till exempel i uppmaningen att odla målbilder för de intima 
relationernas utveckling. Här rymmer materialet en viss risk att verka alienerande på 
deltagaren, som ges en plats som en slags operatör och övervakare av det egna livet. 
Relationer framställs i undervisningsmaterialet inte bara en plats för avslappning eller 
trygghet, utan som ett utvecklingsområde som allt annat. Samma potentiellt 
alienerande dimensioner ryms i arbetet kring förebilder. Här noteras (framför allt 
under klassrumsobservationer) hur de förebilder som lyfts fram alla situeras på stort 
faktiskt avstånd från den deltagande skoleleven själv (förebilder kan exempelvis vara 
namn som Gunde Svan, Donald Trump eller Jesus). Frågan är hur en dylik förebild ska 
omvandlas till konkret inspiration för vardagslivet? Forskargruppen noterar också att 
förebildsarbetet sällan följs upp med konkreta diskussioner i klassrummet och frågan 
blir vilket värdet kan vara av att lyfta fram en förebild om man inte diskuterat vad hos 
denne man inspireras av? Det är här värt att reflektera över hur glappet mellan 
förebilden och den egna, troligen mer vardagsnära verkligheten bäst bör hanteras. 
 

Kontroll och disciplin 

Drömboken innehåller också övningar och undervisning kring egenansvar, 
engagemang och hur man kontrollerat och disciplinerat kan och bör arbeta för att 
uppnå sina drömmar. När Drömboken lämnar konkreta råd till eleverna om kontroll 
och självdisciplin kan dessa sammanfattas i två huvudsakliga tendenser. Den första är 
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en genomgående optimistisk framställning av kontroll och disciplin som något som 
individen kan träna sig i – och därmed bli bättre på att utöva. Den andra kan sägas röra 
råd om hur man antingen påbörjar en ökad grad av kontroll och disciplin, eller upphör 
med oönskat beteende (mindre kontrollerat och disciplinerat beteende). Materialet 
tillhandahåller emellertid inte många konkreta strategier för att träna upp ett nytt 
beteende, utan innehåller snarare anvisningar om ett mer lämpligt beteende. 
Materialet kan därmed sägas reducera en troligen mer komplex situation till en fråga 
om ett individbeslut om förbättring. 

Summerande kan sägas att drömarbetet kännetecknas av avgränsningar (kring 
vad som är att betrakta som en dröm) och av ideal om görbarhet, drivkraft och strävan. 
Drömarbetet präglas därtill av framtidsvisioner parallellt med en slags detaljstyrning 
av vardagens verklighet och göromål och det präglas av nivåskillnader i retoriken: 
ibland är drömmarna nära elevens verklighet och vardag och ibland används förebilder 
som Jesus, Gunde Svan eller Donald Trump för att eleverna ska låta sig inspireras till 
att drömma stort.  

Praktik 

Klassrumsarbetet återges i rapporten via tre analytiska teman, som är summeringar av 
de klassrumsobservationer som genomförts. De kallas pedagogiska tolkningar, det 
dolda klassrummet och kontroll/motstånd.  

Pedagogiska tolkningar 

Rapporten kan konstatera att Star for Life-sessioner i fråga om praktisk 
implementering utförs olika beroende på vilken lärare som leder passet. Pedagogerna 
tolkar med andra ord innehållet i undervisningsmaterialet och översätter vad detta 
innebär i den konkreta situationen. Det är följaktligen inte förvånande att variationer 
i genomförandet av Star for Life kan noteras. Att övningar och uppgifter justeras och 
adapteras för att passa den konkreta situationen kan delvis förstås som en materialets 
inneboende styrka – det står inte och faller med ett exakt utförande. Det kan också 
förstås som att undervisande pedagoger känner sig tillräckligt trygga med materialet 
för att kunna anpassa det. Då övningarna presenteras och förklaras på olika sätt för 
eleverna kan man emellertid ifrågasätta om två sessioner inom samma delavsnitt av 
programmet egentligen innebär samma sak, eller kan sägas få samma tänkta utfall. 
Inte sällan tar också introduktionen av uppgiften så lång tid att övningen inte hinns 
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med att genomföras fullt ut. Det är inte heller ovanligt att eleverna, under det att själva 
arbetet kommit igång och de exempelvis talar i smågrupper, i själva verket fortfarande 
försöker begripa det koncept eller begrepp som ska tränas, det vill säga vad egentligen 
övningen handlar om. Övergripande verkar också många av programmets begrepp 
vara svåra att dechiffrera för eleverna, och det händer att även lärarna har svårt att 
specificera dem. Detta betyder att det blir svårt att tala om programtrohet, vilket 
brukar vara en av de önskvärda faktorerna för att en insats ska lyckas genomföra det 
den föresätter sig.  

Det dolda klassrummet 

Begreppet det dolda klassrummet, som används i utvärderingsrapporten, syftar på 
förhållanden som råder i klassrummet före, under och efter Star for Life-passet som 
berör frågor utanför programmets målsättningar och övningar – som istället rör sig 
kring redan existerande relationer, normer, social status och interaktion mellan elever, 
eller mellan elever och pedagog. Här noterar forskargruppen hur sådana relationella 
mönster färgar inlärningsögonblicket och, så som vi bedömer det, samtidigt den reella 
möjligheten till personlig utveckling. Många av de mönster som noteras under 
klassrumsobservationerna är interaktion av mer negativ karaktär, såsom glåpord, 
förlöjliganden eller subtila former av kränkningar. Liknande statushierarkier eller 
relationer kan, inom såväl som utanför programmets ramar, påverka till en mindre 
trygg skolsituation för vissa elever. Det sätt på vilket kamratinteraktionen kan slå över 
till en risksituation för somliga elever, bekräftas också av vissa intervjuer. 
Undervisningen inom Star for Life involverar ett blottläggande av mer personnära 
delar, vilket gör denna typ av undervisning mer riskabel för potentiellt utsatta elever 
än ordinär ämnesundervisning. Här saknas än så länge, bedömer forskargruppen, ett 
arbete kring normer och normöverföring. Star for Life är till sitt utförande i hög grad 
riktat mot en ”generell” elev och frågan här blir vem som kan överföra en norm och om 
normöverföring kan ske just i allmänna termer, formulerade inom en ram av förmodad 
konsensus?   

Kontroll/motstånd 

En återkommande dimension av arbetet som noteras vid observationer är den mer 
konkreta spänningen mellan pedagoger och elever och hur motstånd mot 
programundervisningen kan gestalta sig i klassrummet. Här kan flera svårigheter 
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skönjas, såsom oro, koncentrationssvårigheter eller passivitet från elevernas sida men 
också elevernas mer uttalade kritik av själva programmet. Eleverna uttrycker dels 
kritiken via intervjuer, men kommunicerar också på olika vis under själva Star for Life-
passen en ambivalens inför eller en ovilja att delta.  Det kan finnas olika möjliga skäl 
bakom till den relativa tvekan inför att medverka fullt ut i övningar som 
klassrumsobservationerna blottlägger. Det kan handla om, som vi tidigare 
argumenterat för, att eleverna inte till fullo begriper övningen eller de begrepp som 
övningen bygger på, eller att de känner sig otrygga med att blottställa sig i 
klassrumsmiljö. Ett annat skäl kan vara att eleverna inte är helt säkra på anledningen 
till att de har Star for Life på schemat. En del av det motstånd som forskargruppen 
kunnat studera under klassrumsarbetet förklaras av resultat från intervjuerna. Här 
återges viss förvirring kring vitsen med att använda programmet och en upplevelse av 
bristande delaktighet. Fler anledningar till att lusten inför att medverka sänks är 
styrningen som eleverna uppfattar ligger i övningarna. Elever uttrycker att det ryms en 
outtalad förväntan på vissa typer av svar under övningarna, som de uppfattar försvårar 
arbetet. Denna dimension av kontroll beläggs av genomförda observationer. 

Sammanfattningsvis finns på diskursnivå (i själva undervisningsmaterialet) en 
dimension av att kontrollera vad eleverna tänks behöva klara att påverka (sig själva 
och sina reaktioner inför yttervärlden) och områden där eleverna inte uppmanas att 
försöka påverka i samma utsträckning (frågor som berör kontroll av yttervärld eller 
strukturer) och dessutom finns en annan dimension av konkret konflikt eller spänning 
i den konkreta undervisningssituationen. Här förefaller eleverna uppleva sig 
kontrollerade på flera vis. Huvudsakligen verkar de känna frustration över att 
programmet köpts in till deras skola utan att de förstår varför, att de i 
programundervisningen styrs till att träna förmågor de menar sig redan ha, att 
programmet tränger sig för nära inpå deras privatliv och att de inte kan riskera sin 
statusposition i klassen genom att tala öppet om sig själva.  

Elevskattningar 

När eleverna via enkäter besvarar frågor om hur de uppfattar sin utveckling under de 
tre mätåren samt hur de ser på programmets betydelse för och inverkan på deras liv 
kan man säga att resultatet är nedslående för Star for Life. Resultatet indikerar 
sammantaget att det inte verkar ha funnits så stort behov av programmet. På ett flertal 
områden är elevernas svar positiva från början av mätperioden och det är därmed svårt 
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att se att det egentligen behövdes någon särskild insats för att stärka något som redan 
verkar ha varit relativt välfungerande. Ett avgörande resultat från 
enkätundersökningarna är emellertid ett annat genomgående fenomen: antingen kan 
ingen signifikant förändring överhuvudtaget noteras under mätperioden och när en 
sådan kan noteras är förändringen negativ i förhållande till intentionerna. Den är 
också generellt sett oftare negativ än den förändring som kan noteras i kontrollgruppen 
(där ingen signifikant förändring alls är ett vanligt resultat). Några korta nedslag i 
förändringar under treårsperioden ska här skisseras. Med avseende på upplevd 
trygghet i skolan visar basmätningarna en så pass hög tillfredsställelse att universell 
intervention här inte kan sägas vara befogat. Under perioden faller dock 
tillfredsställelsen; framförallt tillfredsställelsen med Star for Life som program. Vad 
gäller delaktighet i skolan skedde under perioden negativa förändringar hos 
interventionsgruppen. Om man tittar på egen inställning till betyg kan man konstatera 
att signifikanta förändringar i interventionsgrupperna för två av tre variabler var 
negativ, medan utvecklingen var något mer positiv för kontrollgruppen. Övergripande 
visar analyserna om Star for Lifes påverkan på de undersökta dimensionerna, ingen 
eller mycket liten effekt varför man kan dra slutsatsen att programmet generellt vare 
sig verkar ha bidragit positivt eller negativ till utfallet. Den mer negativa utvecklingen 
i interventionsskolorna verkar på det stora hela kunna ledas tillbaka till faktorer 
externa till Star for Life. Då programmet samtidigt avser att ha en positiv roll och bidra 
till utvecklingen måste detta ses som ett negativt utfall.  

Uppfattningar om Star for Life som program 

När man bryter ned frågorna till olika delaspekter som Star for Life innefattar och 
väger samman resultatet från mätningar kan en spridning i uppfattningarna om det 
noteras. Majoriteten, drygt 70 procent, uppger att ledaren för Star for Life-arbetet är 
engagerad.  Omdömena om själva programmet är däremot inte lika positiva: bara 15 
procent menade att de sannolikt kommer att använda vad de lärt sig inom Star for Life 
i framtiden. Hela 43 procent instämde mycket eller ganska mycket i att Star for Life 
lektionerna var ”meningslösa”.  Med avseende på förändringar av dessa omdömen 
mellan mätningarna kan man konstatera att det verkar finnas ett vikande intresse för 
Star for Life. Vid den sist genomförda mätningen (våg 3) uppgav enbart 17 procent att 
senaste Star for Life-passet var ”mycket” eller ”ganska intressant”. Närmare 40 % 
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uppgav istället att passet varit ”mycket” eller ”ganska ointressant”. Det finns emellertid 
en mer positiv attityd gentemot programmet från flickornas sida, än för pojkarna.  

Resultsammanfattning 

Övergripande är utvärderingens resultat att Star for Life i praktiken inte levt upp till 
sina höga ambitioner. Trots att enskilda och grupper av både pedagoger och elever 
vittnar om att de ser positivt på Star for Life och att deltagande i programmet inneburit 
intressanta diskussioner, är den sammantagna bilden dyster. Det finns avsevärda 
svårigheter att etablera den typ av lärandesammanhang som krävs för att programmet 
ska fungera och det förefaller återkommande vara svårt för både lärare och elever att 
förstå vad det går ut på, vilket blir märkbart i synnerhet i den konkreta 
undervisningssituationen. I enkätundersökningen återspeglas detta resultat genom att 
de allra flesta av de till programmet mest relevanta undersökta variablerna utvecklas 
kontrafaktiskt mot det avsedda resultatet. Även om en negativ utveckling på flera av 
dimensionerna också framkommer vid mätningen av resultaten från kontrollskolorna, 
är den påtagligt mer genomgående negativ hos de skolor som använt sig av Star for 
Life.  

Rapporten vill särskilt trycka på det faktum att införandet av Star for Life skett 
utan att en kartläggning av behov som kunde motivera just valet av detta program 
genomförts. Om man inte initialt vet om det finns ett behov av det specifika 
programmet, (om de problem som programmet menar sig kunna lösa verkligen 
existerar), är det svårt att hamna rätt och man tvingas anta att just de problem som 
programmet stipulerar också finns i den avsedda verksamheten. Några särskilda 
påverkande ramfaktorer bör dock lyftas fram, så att avståndet mellan intention och 
resultat bättre kan förstås. 

En viktig ramfaktor skapas, som konstaterats, av själva klassrummet och 
klassrumsrelationerna som inramar programmet och verkar i mycket ha gett upphov 
till ett slags traditionell relation mellan lärare och elever enligt modellen fråga – svar, 
där det finns ett tänkt rätt svar att komma fram till. Reflektioner kring och utmaningar 
av värderingar och tankemönster kan därför tänkas ha blivit inlåsta i ett visst 
interaktionsmönster, som inte riktigt förmår att nå fram till eleverna. Reflektionerna 
iscensätts istället i det som i denna rapport benämnts som det dolda klassrummet – 
redan existerande och befästa interaktionsmönster och statushierarkier. Från vår 
utvärdering har vi återkommande noterat att det har varit svårt att på något avgörande 
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sätt få eleverna till aktiva medskapare av programmet. När medskapande inte uppstår 
verkar istället olika former av motstånd bli resultatet och programmet har sålunda 
svårt att leva upp till sina intentioner. Risken är till och med att negativa resultat istället 
uppstår. En annan faktor som forskargruppen menar kan ha inverkat negativt på 
resultatet är den fokusering på små – möjligen futila – dimensioner av vardagslivet 
som programmet omfattar. Att förmå eleverna att få större kontroll över sättet de sover 
eller tränar eller gör läxor på verkar av eleverna själva ha uppfattats som en alltför 
påträngande kontroll av något de uppfattar att de redan behärskar. Ytterligare en 
dimension som kan ha påverkat resultatet i negativ riktning kan vara att det 
normöverförande uppdrag som Star for Life tagit på sig är formulerat i alltför generella 
termer och därmed förvandlats till en ”one-size-fits-all”-modell där alla elever tänks 
passa in – och därmed i realiteten väldigt få. 

Med avseende just på det normöverförande uppdraget vill forskargruppen 
avslutningsvis lyfta fram ännu en potentiellt problematisk aspekt av programmet – det 
faktum att det endast är eleverna som omfattas av det, när deras verklighet i så hög 
grad skapas och kontrolleras av vuxna omkring dem. Den som uppmanas att artikulera 
sig kring sitt inre eller kring sin utveckling är deltagaren i själva programmet, vilket i 
förlängningen betyder att en stor del av det persongalleri som inverkar på deltagarens 
vardag, (föräldrar, lärare, elevhälsopersonal etc.) ställs utanför kravet om utveckling 
och självkännedom. Kravet blir på detta vis asymmetriskt. Här ryms obesvarade frågor 
kring vem eller vilka i skolans värld som sätter ramarna för normer och etik, frågor om 
barns socialisation och uppfostran och, inte minst, frågor om huruvida vi reser krav på 
förändring, ansvar och inre växt som vi kanhända sällan eller aldrig ställer på vuxna.  
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Inledning	

Klassrummet är ljust, med många fönster på ena långsidan. Vid en bänk precis under 
fönstren står en lång bänk med gröna, buskiga växter på. På andra sidan rummet sitter 
elevteckningar uppsatta, varvat med fotografier och personliga citat.  Eleverna sitter i 
en hästsko i mitten av klassrummet, de har sina pärmar uppslagna. Framme vid tavlan 
står läraren. Hon hyssjar på två tjejer som lutar huvudena samman och skrattar åt 
något. Så skriver hon på tavlan, flera enkla vardagliga meningar. Underst skriver hon 
ett frågetecken. 

Lärare: Ta reda på hur många ”e” det finns i varje mening som jag just skrev på tavlan. 
[Det är tyst i klassen, en efter en räcker upp handen. Till slut räcker nästan alla elever 
upp handen]. 
Lärare: Var detta en övning på tid? 
Elev, tjej: Nej. 
Lärare: Var det stressigt? 
Elev, kille: Ja. 
Lärare: Men vad var uppgiften? 
Elev, tjej: Att veta hur många ”e” meningen innehöll. 
Lärare: Precis, det var en koncentrationsuppgift. Det är detta Star for Life handlar om. 
Hjärnan. Hur den fungerar, vad den klarar, hur man kan koncentrera sig, fokusera. 
Knep att ta till när man till exempel blir trött. Detta är ett sådant exempel. /…/  
Ibland när vi gör övningar eller när elever diskuterar, frågar de: ”var det rätt, Karin?”. 
Då frågar jag: ”Tror du att det var rätt?”. Alla frågor här har kanske inte ett rätt och ett 
fel. Det handlar kanske om vad DU tycker. 

Scenen i klassrummet är inledningen till en sjundeklass värderingsövning som ska 
genomföras under deras andra termin med skolans hälsofrämjande program Star for 
Life. Star for Life är ett utbildningsprogram som skapats med avsikten att i bred 
mening främja ungdomars nuvarande och kommande hälsa. Den egna självkänslan, 
studiemotivationen och i synnerhet styrningen av det egna livet – att finna fungerande 
strategier för att nå sina drömmar, står ofta i fokus.1 Den korta övning som återges 
ovan är alltså en del av en strävan att hjälpa ungdomar både att utveckla modet att 
”drömma stort” – det vill säga att sätta upp mål för sig själva – men också att lära sig 
och träna på strategier för motivation, studieteknik och uthållighet. I stort inom 

                                                   
1 Mer information om Star for Life finns på hemsidan: http://www.starforlife.se/om-oss. (Sidan besökt 2017-08-
17). 
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programmet manas deltagande elever att se den egna kraften – och det egna ansvaret 
– för att förverkliga sina drömmar. De konkreta övningar som programmet omfattar 
riktas ofta mot att hjälpa till med konkreta tekniker och metoder med vilkas hjälp man 
kan tillvara den egna kraften. Programmet avser också att stödja eleverna till reflektion 
över ambitioner och/eller uppsatta mål – är de rimliga, hur kan man hålla 
motivationen levande för sig själv och vad gör man om man inte omedelbart lyckas? 
Eleverna följer programmet från det att de börjar i sjunde klass, tills de går ut nionde 
och de har en Star for Life lektion ungefär en gång i veckan. Passen leds av lärare men 
bygger i hög grad på elevernas interaktion, egen och gemensam reflektion och på 
estetiska övningar, så som att skriva, att rita, att använda sig av musik eller att samla 
bilder.  

Star for Life har sitt ursprung i Sydafrika där det i första hand använts i det HIV-
preventiva arbetet. Sedan 2013 finns programmet i ett antal svenska skolor där det 
prövas och omarbetas för att passa svenska förhållanden. Ansvariga för det operativa 
arbetet är så kallade Star for Life-coacher som är ansvariga för att omarbeta den 
sydafrikanska modellen och anpassa den till svenska skolförhållanden. Sedan 
vårterminen 2015 ges också en högskolekurs på Högskolan för scen och musik vid 
Göteborgs universitet med syfte att utbilda skolpersonal i grunder och pedagogik 
viktiga i Star for Life-metoden. Delaktiga i undervisningen är samma coacher som 
arbetat fram en svensk version av det sydafrikanska programmet. 

Programmets teoretiska bas och undervisningsmodell 

Star for Life bygger på en förändringsteori2 som består av i huvudsak två 
grundantaganden. Dels menar man att en stärkt självkänsla är en grundförutsättning 
för förändring och dels att enbart information är otillräckligt för att skapa förändring 
varför sådan måste kombineras med inspiration för att få effekt. Förenklat kan 
programmet illustreras som nedan. Genom att börja arbeta med att stärka elevernas 
självkänsla blir de mer mottagliga för information och kan sedan förändra sin 
inställning och sitt beteende vad gäller en mängd viktiga frågor.  

                                                   
2 Se metodbeskrivning ”theory of change” på Star for Lifes hemsida: http://www.starforlife.se/metod (Sidan 
besökt 161125). 
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Den stärkta självkänslan i modellens första cirkel åstadkoms enligt teorin genom Star 
for Lifes program som kombineras i tre typer av träning – av ”wellness”, ”art” och 
”skills”. På detta vis tränas kognitiva och emotionella förmågor. Den andra cirkeln 
innehåller information om samma förmågor. Metoden bygger enligt egen utsago på 
forskning om den mänskliga hjärnan, skolan och inlärning. Därtill uppges att metoden 
bygger på psykologiska arbetsmetoder och motivationsforskning. Arbetet med 
eleverna avser att samordna teoretiska kunskaper, reflektion (både egen reflektion och 
reflektion i grupp) och skapa en emotionell förankring hos deltagarna genom estetiska 
lärprocesser.3 

Star for Life-metoden avses alltså innefatta vad man kallar för estetiska 
lärprocesser och särskilt musik har en central plats i undervisningen. Musiken – som 
är specialkomponerad för programmet – används för att inspirera och entusiasmera 
och den är också till stora delar bärare av själva budskapet inom Star for Life. Även bild 
förmodas inta en framträdande plats. Eleverna ritar och gör collage där de försöker 
formulera vad de vill med sina liv, vad de drömmer om att uppnå och hur de ska 
komma dit. 

Mycket av undervisningsmaterialet kretsar kring elevernas drömmar för 
framtiden, vad de vill uppnå både på kort och lång sikt. Den så kallade Drömboken 
delas ut till varje elev när programmet startar i sjunde klass. Denna utgör ett 
pedagogiskt redskap där eleverna ska formulera mål för framtiden och försöka förstå 
vilka möjligheter och hinder som ligger framför dem på vägen mot detta mål. Det är 

                                                   
3 Se beskrivning på Star for Lifes hemsida. http://svenskaStar for Life.se/var-metod/ (Sidan besökt 20161128). 

Stärkt självkänsla Information
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detta redskap som, tillsammans med Star for Life-stjärnan, som är de tydligaste 
samlande uttrycken för undervisningsmaterialet. Vid stjärnans uddar har 
programmets kärnvärden summerats och här sammanfattas programmets budskap: 
om eleven har en dröm, om hen bestämmer sig och är hängiven samt sköter om sin 
hälsa, kan målet uppnås eftersom eleven själv gör det möjligt. Men programmet 
adresserar också frågor om hur vi ska interagera med varandra och tangerar därmed 
också frågor om relationer, etik och personlig såväl som gemensam moral. 

Frågan är förstås hur ett program som Star for Life faller ut. Åtminstone initialt 
hade programmet goda effekter i Sydafrika, framför allt med avseende på reduktion av 
och information om HIV och AIDS4 men detta innebär inte att det fungerar i en annan 
kontext där såväl programmål, organisatoriska ramar, kultur och sociala sammanhang 
kan skilja sig. Och då programmet förändrats från den ursprungliga versionen innebär 
Star for Life i praktiken (åtminstone) en sak i Sydafrika och en annan i Sverige. Har då 
de deltagande eleverna nytta av den svenska versionen av programmet och i så fall, hur 
märker man det? Vilken slags nytta är det fråga om? Vad är det för slags problem som 
programmet tänks lösa och med hjälp av vilka tekniker? Hur iscensätts programmet i 
praktiken och vad tycker eleverna om det? Dessa frågor har legat till grund för den 
utvärdering som Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet gjort mellan 
åren 2014 och 2017. Att ringa in relationen mellan intentioner och faktiska resultat för 
ett program som Star for Life är betydelsefullt, dels för programmets räkning men 
också som ett led i att utvärdera och dra lärdom inför fortsatt utveckling av främjande 
insatser inom skolans domäner. Främjande och förebyggande metoder låter sig inte 
enkelt mätas och evidensbaseras och det är därför av stor vikt att utvärderingsansatser 
likt denna genomförs och att resultatet jämförs med och diskuteras i relief mot tidigare 
forskning på området.  

Utvärderingen av Star for Life sker på stiftelsen Idéer för livets uppdrag och med 
medel från dem. Inom ramen för utvärderingen har två rapporter sammanställts 
tidigare: Drömmars lockelse (Mesinovic Klecina & Forkby, 2015) och en kortare 
avrapportering av Alstam och Forkby år 2017.  

 

                                                   
4 Se https://starforlife.org/our-method/mobile-health-programme/?lang=sv. Sidan besökt 180319 
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Direktiv för hälsofrämjande arbete 

Star for Life kan i svenska grundskolan ses som en av många ansatser inom det som 
brukar kallas främjandearbete, vilket ibland specificeras som elevhälsofrämjande 
arbete. Satsningen på sådana program ligger i linje med den proposition som 
regeringen 2001 lämnade till riksdagen om skolans ansvar för att skapa en god 
lärandemiljö för elever, med mål om att ge personlig och kunskapsrelaterad utveckling 
bästa förutsättningar.5 I propositionen betonades att elevhälsan så långt det låter sig 
göras bör vara förebyggande och främjande till sin karaktär, och utföras i en breddad 
samverkan mellan olika personalgrupper inom skolans värld.6  

I detta uppdrag för elevhälsan finns en delvis ny inriktning på de verksamheter 
som ryms inom skolan, med ett mer accentuerat hälsofrämjande friskperspektiv och 
en förståelse av lärande som ett komplext förlopp. Här innefattas i ”elevhälsa” både 
skolans miljö för lärande och den enskilda elevens fysiska och psykiska hälsa. Hälsa 
och lärande förmodas påverka varandra såtillvida att när en av komponenterna 
förbättras, förbättras högst sannolikt även den andra (Guvå, 2009). I detta 
hälsobegrepp tänks hälsa inte bara betyda frånvaro av sjukdom, utan ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.7  

Främjandearbete handlar dock inte bara om hälsa, utan också om skolans 
fostrande uppgift. Principer för skolans värdegrundsarbete uttrycks i skollagen8 och 
handlar om grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som:  

• Människolivets okränkbarhet  

• Individens frihet och integritet 

• Alla människors lika värde  

• Jämställdhet 

• Solidaritet mellan människor  

Att skolan är en viktig institution för värdegrunds- och främjandearbete är ett 
ställningstagande som omfattas av ett växande antal forskare och praktiker. Att utgå 
från ett perspektiv där människors rättigheter och där främjande av deras egen 

                                                   
5  Proposition 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet. 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2001/10/prop.-20010214/  (Sidan besökt 20170617).  
6 Proposition 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet. 
7 Se t.ex. Nationalencyklopedin för kortfattad summering av hälsobegreppet.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hälsa (Sidan besökt 20170617) 
8 Se 1 kap. 5 § skollagen. Svensk Författningssamling. Utbildningsdepartementet. 
Regeringskansliet/Lagrummet.se (Sidan besökt 20170617) 
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kapacitet är centrala aspekter, innebär samtidigt ett brott mot tidigare synsätt (Ferrer-
Wreder et al., 2005: 145). Traditionellt har det förebyggande arbetet förknippats med 
att förhindra olika problems uppkomst (Forkby, & Löfström, 2010), medan det 
främjande perspektivet fokuserar på hur individens (och gruppers) egen kraft och 
förmåga kan stärkas. Olika sociala institutioner (se exempelvis Socialtjänsten) är också 
av tradition inriktade mot att primärt lösa individers olika problem, och har därmed 
lagt mindre tonvikt vid att stärka de positiva resurserna. Senare utveckling och 
forskning har dock alltmer intresserat sig för det faktum att människors liv både består 
av risker och skyddande faktorer, samt att man genom att stärka resurserna också 
skapar bättre möjlighet att motverka gryende problemutveckling (Jessor, 1998). 
Skolan ges ofta en central plats som arena för det preventiva arbetet, där såväl 
skyddande och riskfyllda faktorer kan adresseras, inte minst då många pedagogiska, 
organisatoriska och psykosociala resurser finns samlade under ett och samma tak 
(ibid.). Forskning visar också att ett framgångsrikt i främjandearbete bör läggas upp 
brett och innefatta alla som arbetar i skolan och att hela skolans struktur är väsentlig 
att inbegripa i implementeringen. Det handlar om sådant som sättet att organisera och 
genomföra undervisningen eller sättet att tala och handla under hela skolveckan, men 
också om hur olika personalgrupper samspelar. Under ideala förhållanden är ett 
främjande arbete en integrerad del av vardagsarbetet, och har också implikationer på 
elevernas fria tid mellan lektionerna, och inkluderar de som direkt eller indirekt är 
väsentliga aktörer för eleverna: vårdnadshavare, rektor, fritidspedagoger, lärare i alla 
ämnen, skolans övriga personal, samt naturligtvis elever själva (Söderström, 2015).  

Utvärdering samt rapportens struktur 

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet utvärderar på uppdrag från 
Skandias stiftelse Idé för livet programmet Star for Life. Utvärderingen startade med 
planeringsarbetet våren 2014 och avslutades hösten 2017 och den omfattar fyra 
programskolor samt två kontrollskolor i kommunerna Ale, Partille och Söderköping. 
Utvärderingen har följande tre fokusområden: effekter av programmet, innehåll och 
arbetsmetoder inom programmet samt i viss utsträckning implementering. 

Rapporten kommer härnäst att presentera några nyckelbegrepp för hur det 
förebyggande och främjande arbetet kan definieras och även lyfta fram några aktuella 
perspektiv på detta arbete. En kortare summering av situationen för samtida skola följs 
av en framställning av tidigare forskning som är av relevans för fältet. Därefter 
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presenteras de teoretiska och metodologiska överväganden som ligger till grund för 
analysen av resultatet. Under den avslutande resultatdelen kommer resultat att 
summeras under rubrikerna Grundläggande idéer, Praktik och Elevskattningar Det 
betyder konkret att den första delen av resultatet fokuserar undervisningsmaterial 
inom programmet, den andra delen av analysen innefattar undervisningsformer och 
implementering, medan den sista delen tittar närmare på resultatet av deltagande i 
programmet. 
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Förebyggande	och	främjande	arbete		

Skolprogram med liknande ambitioner som Star for Life är ett exempel växte fram i 
Sverige inte minst inom ramen för så kallad livskunskap (Löf, 2011). Undervisningen 
här riktades mot andra delar av den unges person än avgränsade ämneskunskaper, och 
kunde exempelvis handla om diskussioner kring moral och värden, hur man kan agera 
i förhållande till grupptryck och övergripande hur man som ung person kan tydliggöra 
vilka ens framtida livsplaner är. Också i likhet med sådana program finns en relativt 
stor spännvidd i frågor de behandlar, där vissa är av mer förebyggande karaktär så som 
att motverka drogdebut, oönskade sexuella kontakter och brottslighet, medan andra 
har ett främjande fokus där det i bred mening handlar om att stärka den unges egna 
resurser och kapacitet (Forkby & Löfström, 2010).  

Prevention betecknar ett förebyggande arbete som inte sällan utgår från att olika 
riskfaktorer identifieras och intervenerar för att stävja problematiskt beteende innan 
det orsakat alltför stor skada. Promotion handlar snarare om att understödja en 
gynnsam utveckling och koncentreras mot att stärka skyddsfaktorerna och det som 
redan är välfungerande i en individs liv. Det kan exempelvis handla om insatser som 
avser främja hälsa eller andra styrkor och tillgångar (Forkby et al., 2008). 

Främjande arbete delas vanligen upp i en folkhälso- och en mer individrelaterad 
dimension. I den senare betonas i högre grad än i den förra individens resurser och 
möjligheter att själv påverka sin hälsa och sitt liv. Det främjande perspektivet 
domineras av ett promotivt, salutogent perspektiv där intresset vänds mot hälsans 
och/eller välmåendets determinanter snarare än sjukdomens, och hur 
hälsa/välmående kan bevaras eller förbättras. Promotionsinsatser kan därmed sägas 
stödja individen att ta kontrollen över och öka sin egen hälsa (Lindström & Eriksson, 
2006; Antonovsky, 1987; Svedberg et. al 2003). 

 I forskning och insatser händer det att olika slags förebyggande och främjande 
synsätt och metoder sorteras ut och specificeras. Det kan i de fallen handla om att man 
vill vara mer specifik när det kommer till vilken grad av risk eller skydd som individen 
eller gruppen omfattar. Ofta talar man om universell, selektiv och indikerad prevention 
(Forkby, et al, 2008). Universell prevention och promotion vänder sig till alla individer 
och skiljer inte på vem som uppvisar hög eller låg risk för en viss utveckling. Selektiv 
prevention vänder sig istället till särskilda grupper som bedöms utsatta för någon 
riskfaktor men inte heller här definieras någon enskild individ, utan man bedömer 
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istället en specifik grupp som potentiellt särskilt utsatt: Man önskar exempelvis alltså 
styra bort en ungdomsgrupp från en eller flera riskfaktorer. När man använder termen 
indikerad prevention har man upptäckt specifika individer som bedöms befinna sig i 
en riskzon. Den indikerade insatsen äger sällan rum förrän den unge haft kontakter 
med exempelvis Socialtjänst eller polis.  

Riskfaktorer betyder faktorer eller förhållanden som ökar utsikten att just en 
specifik individ ur en kohort kan utveckla ett problembeteende. En riskfaktor ökar 
alltså risken för en viss utveckling, men förklarar för det första sällan ensamt hur denna 
sker, utan det finns vanligen multipla faktorer i samverkan som leder i en viss riktning. 
För det andra handlar är det inte frågan om några lagbundna samband, det vill säga 
att: givet förekomst av faktor X kommer Y att inträffa, utan det handlar om 
sannolikheter som identifierats på gruppnivå. Sannolikheten för tillståndet Y beräknas 
alltså i förhållande till den sammanlagda kraften av riskfaktorerna hos en individ, men 
också hur dessa relateras (och motverkas) av kombinationen av skyddsfaktorer. 
Riskfaktorer kan bedömas som uppkomna inom den unge (såsom kan vara fallet vid 
kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) eller i omgivande miljö 
(såsom då den unge har föräldrar som missbrukar, själv missbrukar, då skolan är 
bristfälligt organiserad, eller den unge utsätts för våld eller sexuella övergrepp). 
Skyddsfaktorer dämpar alltså istället verkan av riskfaktorerna och bildar ett skydd mot 
negativa följder av riskfaktorerna, så att det problematiska beteendet minskar 
(Andreassen, 2003). Skyddsfaktorer kan som exempel vara ett bra självförtroende, 
förtroendefulla relationer inom familjen, skolframgångar och god intellektuell 
förmåga, en positiv och nyfiken livsinställning i allmänhet eller umgänge med 
kamrater som inte uppvisar riskbeteende. Tilläggas bör att begreppet skyddsfaktorer 
vanligen används när det finns en risk identifierad i den unges liv, men det finns för 
alla barn och unga såväl risk- och skyddande faktorer i högre eller lägre grad (Forkby 
et al., 2008). 

Man kan också argumentera för att det preventiva arbetet inte fokuseras mot att 
undanröja alla riskfaktorer som kan finnas för barn och unga, något sådant skulle vara 
en omöjlighet. Istället handlar det om att identifiera de viktiga riskerna, minska deras 
inflytande och inte minst att stärka individens (eller gruppens) förmåga att hantera 
dem genom att på så sätt stärka de skyddande faktorerna. Ett exempel: en skola kan 
ha identifierat att det pågår narkotikaförsäljning i nära anslutning till skolans område. 
En del kan handla om att tillsammans med andra samhällsaktörer försöka undanröja 
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denna försäljning då den nära exponeringen i sig kan utgöra en risk. Men det kan också 
handla om att stärka medvetenheten om drogers skadeverkningar, samt att stärka 
ungas motivation inom andra områden så att experimenterande med droger inte alls 
förekommer som alternativ i deras tankevärld.  

Ett vanligt skäl till att implementera främjandeprogram under högstadietiden 
är de särskilda risker som associeras med tonårsutvecklingen. Under ungdomstiden 
konsumerar individen allra mest alkohol, begår flest brott och kan etablera andra 
vanor som inverkar negativt på personens framtidsmöjligheter. Ett annat skäl utgår 
från att ungdomstiden som en omställningsperiod där identitetsutveckling och 
individuation kan innebära möjlighet att nå unga i en livsfas som är i stark förändring 
och därunder stödja och stärka det som redan fungerar hos den unge.  

För de allra flesta leder dock vare sig en hög alkoholkonsumtion eller lättare 
brottslighet under tonårstiden till långvariga problem; istället slutar den övervägande 
majoriteten självmant att begå lagöverträdelser och utvecklar inte mer djupgående 
drogproblem (Hvitfeldt et al, 2002, Ferrer-Wreder, 2005). Men för vissa blir tonåren, 
särskilt för dem som debuterat med riskbeteende redan tidigt (före 12 års ålder), den 
period då problematiska beteenden får en mer etablerad form och där problem blir 
manifesta upp i vuxen ålder. Därför är en avgörande samhällsuppgift att upptäcka 
ungdomar som befinner sig i farozonen för att utveckla mer långtgående 
riskbeteenden. Flera studier har indikerat att olika problembeteenden som 
kriminalitet av olika slag, alkohol- och narkotikakonsumtion, våld eller bristande 
skolanpassning hos samma individ, både vid samma tillfälle och över tid, är ett sådant 
långtgående riskbeteende (Sundell, 2003; Sutherland & Shepherd, 2001). De 
ungdomar som tidigt snattar eller skolkar är inte sällan också de första att använda 
alkohol och narkotiska preparat. Det är å andra sidan inte säkert att de första tecknen 
på problem är särskilt drastiska till sin natur, som exempelvis tidig konsumtion av 
droger eller brottslig verksamhet. Men redan ogiltig frånvaro kan i viss utsträckning 
relateras till framtida skolavhopp och individer som skolkat regelbundet under 
skolåren blir oftare arbetslösa som vuxna och riskerar få barn som i högre grad skolkar 
(Reid, 2000). En lyckad prevention av en typ av problem kan därmed få positiva 
effekter även på andra. Av den anledningen blir det angeläget att rikta 
preventionsarbete mot olika former av problembeteenden, snarare än att inrikta sig på 
att förebygga enbart ett enda, såsom exempelvis snatteri (SOU, 2005). 



 
 

24 

Skolan har en viktig roll för att motverka risker som de ovan beskrivna, och ska 
därtill främja en gynnsam utveckling hos barn och unga. Mot bakgrund av det väljer 
vissa kommuner att förlägga en del av det främjande och förebyggande arbetet som 
riktas mot barn och unga till skolans domäner, även om liknande program också finns 
utanför dess ramar. Programmen har lanserats under mer eller mindre kreativa namn, 
såsom Skol-KOMET, Charlie, COPE, StegVis, YAM (Youth Aware of Mental Health), 
Machofabriken, De Otroliga Åren, SET, Connect och FRIENDS. Till denna typ av 
satsningar kan också programmet Star for Life räknas. Trots skillnader i upplägg och 
målgrupp finns det en familjelikhet i målsättningar och perspektiv. De relaterar också 
i olika hög grad till forskning under framtagandet och för utvärdering. Generellt kan 
dock sägas att kunskapsläget om programmens effekter brister. En SBU-rapport från 
2010 som granskade det vetenskapliga stödet för dem konstaterade att evidens för 
effekt saknas. Antingen är de inte utprövade tillräckligt rigoröst, eller har av andra skäl 
inte kunnat uppvisa positiva resultat signifikant över jämförelseperioden (SBU, 2010).  

Multiperspektiv och lönsamhet 

Hälsofrämjande insatser kan ha olika inriktning och perspektiv. Begrepp som 
förebyggande, främjande, empowerment, coping och hälsofrämjande skolutveckling 
hörs återkommande när hälsoarbetet utvecklas och när involverade professioner 
förklarar sitt arbete. Inom den medicinska vetenskapen har begreppen primär, 
sekundär och tertiär prevention varit vanliga för att definiera olika former av 
förebyggande insatser, medan man inom folkhälsovetenskapen har använt sig av 
samma begrepp, vid sidan av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser 
(Nilsson, 2010: 10). 

Det är inte alltid helt enkelt att skilja det förebyggande perspektivet från det 
främjande. Inte sällan syftar perspektiven till att ge ungdomar både chansen att 
utveckla sig själva i positiv riktning och att avhålla sig från normbrytande beteenden 
av olika slag. I korthet kan man dock säga att ett lyckat främjande arbete i någon 
mening också fungerar förebyggande (Ferrer-Wreder et al., 2005).  

En orsak till svårigheterna att definiera begreppen kan bero på att de problem 
man vill förebygga definieras på olika sätt. Vår syn på vad som i samhället generellt 
definieras som ett problembeteende varierar dock över tid och mellan olika 
sammanhang och olika förklaringar tar fasta på olika dimensioner, alltifrån 
strukturella sådana över till individuella. Strukturella förklaringsperspektiv ser 
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normbrottet som en följd av bristande omfördelning av livschanser eller andra 
samhälleliga orättvisor, medan individuella synsätt i högre grad fokuserar 
relationsproblem i familjen, och slutligen har vi uppfattningar som snarare lägger 
tonvikten vid funktionsnedsättningar i hjärnan (El-Khouri et al. 2005). Gradvis börjar 
dock dessa olika perspektiv användas mer sammanlänkat där man ser på 
normbrytande beteende i ett multiperspektiv där problem tänks bero både på såväl 
individuella, relationella som strukturella orsaker. I Urie Bronfenbrenners (1988) teori 
om den mänskliga utvecklingsekologin karaktäriserar han omvärlden som en helhet av 
flera olika system som flätats ihop och påverkar varandra. Individens identitet skapas 
enligt detta i en korsväg av påverkansfaktorer. Det betyder också att 
skälen/riskfaktorerna bakom en viss form av problematiskt beteende kan variera från 
individ till individ (ekvifinalitet) men också att samma slags påverkansfaktor 
(exempelvis en funktionsnedsättning i hjärnan) kan få olika konsekvenser 
(multifinalitet), beroende av hur resten av strukturen runt individen ser ut. Den 
mänskliga utvecklingen är alltså inte någon enkel kausal relation mellan stimulus och 
en given respons, utan är ett samspel mellan olika faktorer som förstärker och 
motverkar varandra.  

Preventionsarbete har också generellt förändrat huvudsaklig tyngdpunkt genom 
åren – från mer strukturinriktade insatser på 1960-talet, till mer individuella runt 
1990-talet. Rörande en del av det preventiva arbetet, brottspreventionen, finns också 
en riktning mot mer av kontrollerande, repressiva inslag. Ingrid Sahlin (1999:241) 
argumenterar härvidlag för att förebyggande insatser till viss del förlorat ett 
framtidsperspektiv och istället verkar mer disciplinerande här och nu. Under senare år 
har också ett kostnadsperspektiv fått större aktualitet och därmed frågor om huruvida 
preventionsarbete lönar sig, och hur mycket det kostar att arbeta på ett vis jämfört med 
ett annat och i relation till en viss effekt (ibid.). En ambition är att börja se det 
förebyggande arbetet som en samhällsekonomisk investering. Här finns idén att 
jämföra satsningar på att förbättra ungas livsmiljöer på olika sätt med investeringar 
som görs inom mer tekniska områden, så som infrastruktursatsningar. Likheten är att 
effekterna är långsiktiga och att en satsad krona idag kan ge mångdubbelt tillbaka i 
framtiden genom minskade kostnader inom andra samhällssektorer. Satsningar på att 
bygga trefiliga vägar kan tänkas leda till minskade olyckor och därmed minskade 
kostnader för sjukvård, medan satsningar på att ge unga fler möjligheter till ett gott liv 
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kan ge minskade rehabiliteringskostnader inom socialtjänst, rättsväsende och även 
inom sjukvården.  

Det samhällsekonomiska tänkandet har operationaliserats i olika 
beräkningsmodeller som kan utgå från vad ett så kallat ”utanförskap” kan kosta i 
termer av individens livslånga konsumtion av välfärdsprodukter, alternativt vad hen 
kostar i termer av produktivitetsbortfall (Nilsson & Wadeskog, 2008).9 Hur 
kostnaderna faller ut varierar givetvis med vilken slags utanförskap som blir aktuellt, 
men i exemplet kriminalitet kostar en individ samhället som regel flera miljoner 
kronor per år. Ett lyckat förebyggande arbete kan här innebära att investerade medel 
uppvisar en avkastning på 20 till 30 gånger pengarna. (Med andra ord skulle varje 
satsad krona ge mellan 20 och 30 kronor i minskade samhällskostnader). Det betyder 
alltså att man egentligen bara behöver lyckas med insatserna för ett fåtal, för att 
satsningen ska kunna betraktas som samhällsekonomiskt lönsam (ibid.). I samma 
mening måste man samtidigt konstatera att en felaktigt använd krona, om en satsning 
skulle uppvisa negativ effekt leder till motsvarande ökande kostnader.  

Detta samhällsekonomiska tänkande är också en bakgrund till många av de slags 
preventions- och promotionsprogram som införs idag. För Star for Life är denna 
mycket påtaglig då satsningen ingår som en del av ett sådant tänkande dels inom 
Skandia, Idéer för livet och dels inom kommuner (i synnerhet Ale) där programmet 
genomförs. Inom denna ram är Star for Life i huvudsak ett främjandeprogram. 
Programmet tänks öka elevernas kapaciteter och deras välbefinnande. Detta tänks 
långsiktigt betyda att elevernas välmående och prestationer ökar. I sin tur betyder det 
att programmet i sin förlängning också får en preventiv (förebyggande) effekt men då 
programmet inte i första hand är problemorienterat finner vi det lämpligare att 
etikettera det som främjande.  

Faktorer som påverkar skolan 

Det program som ska utvärderas i denna rapport utspelar sig i skolmiljö. Skolan har 
de senaste årtiondena genomgått stora förändringar och formar sin verksamhet utifrån 
uppdrag och samtida krav och fordringar. Något som skapat stor diskussion och lett 
till flertalet reformer är fallande resultat i internationella jämförelser av elevernas 
kunskaper, inte minst i den så kallade Pisa-undersökningen. Skolverket gav 2009 ut 
                                                   
9 Se till exempel BRÅ:s presentation av beräkningsmodellen Mosaik som tagits fram i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting samt Allmänna Barnhuset (www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2012-05-28-
berakna-alternativa-kostnader-for-forebyggande-arbete.html) Sidan besökt 170619. 
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en kunskapsöversikt med anledning av detta. I denna förklaras de fallande 
kunskapsresultatet genom fyra breda och samtida förändringar som skolan 
genomgått: decentralisering, segregering, differentiering och individualisering. 

Decentralisering har inneburit att kommunernas kostnader för skolan varierar 
över landet, vilket i sin tur ger stora skillnader i andel behöriga lärare och lärartäthet 
mellan skolor. Förändringar i lärartäthet kan i och för sig inte ensamt förklara elevers 
sämre resultat, men en ökad lärartäthet och mindre klasser påverkar däremot elever 
med svagt stöd från hemmet positivt.  

Segregering, framför allt boende- och skolsegregation, är avgörande 
påverkansfaktorer för skolan. I och med friskolereformen har svenska skolor kommit 
att bli alltmer homogena, vilket betyder att föräldrars utbildningsnivå och 
klasstillhörighet får ökad betydelse för elevers resultat. När man söker förklara 
skillnader i skolresultat har de här faktorerna dubbelt så stort förklaringsvärde som 
exempelvis etnicitet och kön (Skolverket, 2009). Att det finns ett starkt samband 
mellan elevers socioekonomiska bakgrund och skolresultat och välmående i skolan är 
känt sedan en längre tid, men har alltså accentuerats under senare år. Det fria skolvalet 
och friskolereformen har möjliggjort att elever med hög studiemotivation och med 
engagerade föräldrar med högre utbildning, väljer skolor som redan har många 
studiemotiverade elever. Eftersom skolresultat också påverkas av vilka ens 
skolkamrater är får detta betydelse för likvärdigheten. Men det handlar också om 
lärares förväntningar på elever. Lärare som arbetar i skolor med många motiverade 
elever visar ofta höga förväntningar på alla elever som går skolan. Kamrateffekter 
tillsammans med lärarnas förväntningar har medfört stora skillnader mellan olika 
skolor när det handlar om kunskapsresultat, varför det blivit allt viktigare vilken skola 
eleven går i (Skolverket, 2012). 

Differentiering handlar om variationen mellan skolor. Rent konkret handlar 
differentieringen om skillnaderna mellan skolors sätt att organisera och genomföra 
undervisning, som exempelvis det sätt som särskilt stöd ges. Även här är skillnaden 
mellan skolor påtaglig.  

Individualisering kan ha olika innebörd och kan betyda både det sätt som den 
enskilde eleven adresseras såväl som vilken slags arbetsformer skolan huvudsakligen 
använder. Även om en anpassning till den enskilde individen är viktig, har 
utvecklingen av individuella arbetsformer, så som egen ”forskning” och 
egenstrukturering av sitt arbete påverkat majoriteten av eleverna negativt eftersom de 



 
 

28 

får för lite lärarstöd och inte lyckas organisera sitt arbete tillräckligt effektivt. 
Skolverket (2009: 17) argumenterar för att detta på lång sikt sänker elevernas 
motivation. Det finns ett starkt samband mellan en ökning av egenansvar och 
individuella arbetsformer och elevers sjunkande studieresultat (ibid.: 17 ff.). 

  



 
 

29 

Tidigare	forskning	

Generellt är det få preventiva eller promotiva insatser som har säkerställda 
vetenskapliga bevis för insatsernas utfall, effektivitet och varaktighet, vilket krävs för 
att betraktas som en evidensbaserad insats. Kvar finns emellertid kravet på att 
preventions- och promotionsarbete ska bygga på kunskap. 10 

Vid en sammanställning av tidigare forskning på elevprogram inom 
preventions- och promotionsområdet konstateras att det är viktigt att se att varje 
program som studeras omfattar elever från olika skoldistrikt, olika samhällen och olika 
familjer. En faktor som inverkar på resultatet av ett främjandeprogram är exempelvis 
det som brukar kallas school readiness (Webster-Stratton et al, 2008: 471). Begreppet 
definieras som att eleven uppvisar emotionell självreglering och social kompetens, att 
familjen är involverad i skolan och att eleven inte uppvisar allvarligare 
beteendeproblem. School readiness spelar en avgörande roll för elevers framtida 
anpassning och akademiska framgång. Det är inte ovanligt att school readiness är lägre 
i socialt utsatta områden där barnen exponerats för fattigdom, segregation eller andra 
strukturella ojämlikheter. I denna typ av områden är det vanligare att skolbarn 
uppvisar mindre självreglering, lägre grad av social kompetens, att familjen är mindre 
inblandad i skola och i undervisning och att barnet uppvisar fler beteendeproblem 
(Kaiser et al., 2000; Denham & Burton, 2003). Användandet av ett specifikt 
skolprogram i ett sådant område kommer rimligen ge andra utfall än utfallet för 
samma program i ett socioekonomiskt mer välmående område.  

Hur effekten kommer att vara i praktiken är dock svårt att säga, utan det beror 
bland annat på vad programmet förutsätter hos deltagarna och vad som ska uppnås. 
Om programmet exempelvis riktas till en grupp som redan fungerar väl i förhållande 
till de mål som är tänkta att uppnås kanske det ändå inte visar en positiv effekt på 
grund av så kallade takeffekter, det vill säga att det är svårt att förbättra beteenden och 
attityder så mycket utöver det som redan är välfungerande. Ett väldesignat program 
som matchar målgruppens behov där denna istället uppvisar stora svårigheter kan, till 
skillnad från det första, ha bättre förutsättningar att nå positiva effekter, även om det 
                                                   
10 Ett problem vad gäller kunskapsproduktion kan vara vilka indikatorer på hälsa/välmående eller frånvaro av 
hälsa/välmående som ska användas vid mätningar. Ett exempel på detta problem åskådliggörs i Socialstyrelsens 
rapport Öppna Jämförelser 2014: Folkhälsa (2014) där högst varierade indikatorer på hälsa/ohälsa omnämns. Ett 
urval av parametrar som används i rapporten är hjärtinfarkt och cancer (sjukdomstillstånd), fallskador bland 
äldre och skador bland barn (skadehändelser), tillitsbrist (ett existentiellt tillstånd), och behörighet till 
gymnasieskolan alternativt långtidsarbetslöshet (tillgång till symboliskt och ekonomiskt kapital). 
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faktiska resultatet inte behöver vara bättre än det förra, just på grund av att själva 
förändringen är större.  

Olika typer av interventionsprogram är också svåra att jämföra med varandra, 
eftersom de sinsemellan skiljer sig åt med avseende på mål, design och implementering 
(Ferrer-Wreder, 2005: 165). Vissa av programmen kan ha en beredskap för att arbeta 
mer specifikt med barn med beteendeproblem, andra riktar sig mer mot ett ”allmänt 
barn” vilket också får konsekvenser för utfallet (Wilson & Lipsey, 2000). Det är alltså 
inte alldeles enkelt att från forskning få receptet på den lyckade preventionen eller 
promotionen, vare sig man önskar att utvärdera ett specifikt program eller jämföra 
program med olika innehåll med varandra. Sammanställningen nedan har dock 
fokuserat på några nyckelområden för att förstå och bedöma skolprogram: 1) klassrum, 
lärare och kamratrelationer. 2) personcentrerade interventioner versus ekologiska- 
och multikontextinterventioner och slutligen 3) att flytta program från en kultur eller 
kontext till en annan. 

Klassrum, lärare och kamratrelationer 

Att låta programmet utspela sig i klassrummet betyder att det ska iscensättas i en miljö 
med multipla relationer, mellan lärare och elever och mellan enskilda och grupper av 
elever. De allra mest kraftfulla påverkansfaktorerna inom skolan är de som kommer 
från kamrater och det klimat som etableras i klassrummet (Hattie, 2009; 2012). Rent 
allmänt är det viktigt att stimulera till att det sker en positiv kamratinteraktion i 
främjande program, framförallt av två skäl. Dels är det av vikt för eleverna att direkt få 
kommunicera om det material de tar del av, dels kan elever föredra att prata med sina 
jämnåriga kamrater framför vuxna (Hattie, 2009). Dessa slags rön är emellertid för 
breda för att säga oss något om klassrumsinteraktioner i en mer konkret mening. Om 
och på vilket sätt eleverna påverkas mer långsiktigt av kamratinteraktion i 
klassrummet finns studier som pekar åt olika håll. Det finns studier som indikerar att 
främst pojkar påverkas positivt av kamratinteraktion (Bierman et al., 2008) och då 
främst pojkar i klasser och skolor där eleverna vid programstart uppvisar relativt höga 
nivåer av aggressivt beteende (Kellam et al. 1998). Men kamratinteraktion kan också 
innebära en smittoeffekt av negativa känslor i elevgruppen. Att låta eleverna samtala 
eller samarbeta i grupper kan alltså ge oönskade effekter, så som att de mer negativa 
kamraterna för över beteenden på mer ”prosociala” elever (Barth et al., 2004, Ferrer-
Wreder, 2005). Det som händer i klassrummet beror också av andra faktorer. Om 
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kamratinteraktion påverkar i gynnsam mening relaterar i hög grad till skolans 
karaktäristika och beror också på hur eleverna som interagerar presterar i övrigt 
skolarbete (Hughes et al., 2005). Generellt kan man säga att betoning på 
självständighet och eget arbete (så som när man självständigt ska reflektera kring ett 
tema) är gynnsamt för redan högpresterande elever, medan elever som presterar sämre 
missgynnas (Haug, 2012).  

Ytterligare en faktor som avgör hur kamratinteraktion faller ut har att göra med 
lärarens kompetens. Ju mindre erfaren läraren är, desto högre är risken att 
kamratinteraktioner leder till stökigare klassrum med fler uttryck för aggression elever 
emellan (Kellam et al., 1998). På motsvarande vis spelar en välutbildad och stödjande 
lärare som arbetar med proaktiva lärarstrategier, ställer höga förväntningar på 
elevernas prestationer, som har tydliga krav på närvaro och skapar en positiv disciplin 
en mycket stor roll för om kamratinteraktion blir aggressiv eller ej (Webster-Stratton 
et al, 2008, Hattie, 2012, Gottfredsson, 1987).  

Lärarens relation till klassen verkar ha en särskilt stor betydelse för pojkar. Den 
danska forskaren Bente Jensen (2000) har demonstrerat hur relationen till läraren är 
avgörande för pojkar med psykosociala svårigheter. Hon jämförde här traditionell 
ämnesundervisning med undervisning inom preventionsprogram för att träna 
elevernas sociala kompetens. Dessa program, argumenterar Jensen, berör ofta inte 
eleven på djupet, vilket däremot en varm och levande relation till läraren har kapacitet 
att göra. Liknande resultat som detta återkommer också i svenska studier (Skolverket, 
2013). När elever intervjuats och lärares erfarenheter av värdegrundsarbete mer 
generellt tagits tillvara – oavsett om detta presenterats som temadagar eller 
återkommande arbete i programform – anger en stor andel att innehållet upplevs som 
tråkigt och de pedagogiska övningarna som konstlade. En stor grupp elever uppger att 
innehållet inte berör deras egen verklighet och av den anledningen tar de inte 
lektionerna på allvar. Eleverna uppger också att de normer som gäller för deras 
relationer med varandra inte är synliga för lärarna, och det är i själva verket dessa 
normer som reglerar samvaron elever emellan. Vissa elever menar också att denna 
slags undervisning i själva verket ökar deras otrygghet i klassrumssituationer. Ännu ett 
problem med färdiga programkoncept som framkommer är att elever upplever sig 
tilltalade i förenklade termer och att de saknar mer konkret inflytande. Lärare å sin 
sida uppger att deras professionalitet inte tas tillvara och de förväntas istället följa 
manualen (ibid.). 
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Ytterligare en dimension som ska beaktas är genusfrågor, så som pojkars och 
flickors mående i skolan, eftersom det är troligt att dessa frågor får en effekt på hur 
främjandeprogrammens intentioner tas emot. Som exempel lyckas inte flickor under 
sin skolgång behålla en positiv självbild lika väl som pojkar gör, trots att flickor på 
gruppnivå presterar bättre än pojkar gör (Skolverket, 2010). Flickor upplever sig också 
mer stressade av skolan än pojkar och flickornas stress verkar inte bara vara orsakad 
av individuella problem, utan i hög grad också på skolans organisation. Skolverket 
(ibid.) har noterat att skolor som sökte utvecklingsmedel för att arbeta förebyggande 
mot stress, hade en tendens att utforma insatser där elever skulle träna sig i coping-
strategier för att minska stressen. Däremot saknades insatser som belyste skolans 
organisation eller lärarnas förhållningssätt och relationer med eleverna. Man 
argumenterar därför för att allt främjande arbete måste använda ett värdegrundsraster 
såväl under planering som under genomförande och uppföljning. Skolpersonalen 
måste skapa kunskap om skolans kultur så som den gestaltar sig i form av normer och 
inflytande. Lämpliga frågor för personalen att undersöka kan exempelvis vara vilka 
elever som verkar gynnas av vissa undervisningsupplägg, hur formella och informella 
beslutsgångar ser ut på skolan, vem som har inflytande över vilka beslut och vilka 
explicita och implicita normer som råder. 

Ekologiska modeller 

Även om ett främjandeprogram kan uppvisa goda resultat i ett sammanhang och tid, 
förs beteendeförändringarna som åstadkommits inom programmets ram inte 
nödvändigtvis vidare i andra miljöer eller bevaras över tid (Ferrer-Wreder, 2005: 170). 
Som vi sett har hela kontexten runt eleven betydelse för hur väl ett främjandeprogram 
kan lyckas, varför vi nu ska nu titta närmare på forskning kring mer helhetliga 
interventioner, som i och för sig ges i skolmiljö, men som har utvecklats sätt att 
integrera större delar av elevens livsmiljö. Dessa kallas ibland för ekologiska modeller, 
ibland för multikontextmodeller eller integrativa ansatser. Oavsett benämning har de 
gemensamt att interventionerna bygger på teori och att de avser samordna insatser 
med betydelse såväl för skolan som för hemmiljön (ibid.: 159). Med utgångspunkt i det 
teoretiska ramverket specificeras exempelvis vad detta innebär för relationer mellan 
elever och lärare, hur klassrumsinteraktionen ska se ut (i termer av normer, regler, 
belöningar och eventuella konsekvenser) och hur resten av skolan ska förhålla sig till 
programmet. Den teoretiska basen innebär också att man kan definiera vilka effekter 
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man förväntar sig att nå med större skärpa, vilket är viktigt för att tolka resultatet 
(ibid.: 169). Samordning innebär att alla personalkategorier på skolan är involverade i 
arbetet med programmet och att man har en plan för vad som ska hända mellan 
programlektionerna (Skolverket, 2013: 81). I och med att syftet med programmet är 
att det ska ha generaliserade effekter, och inte bara avse det som händer under 
programsessionerna, finns en idé om vad som exempelvis ska hända under andra 
lektionerna såväl som under raster och utanför skoltid.  

Ett ökande antal preventions- och promotionsprogram är idag samtidigt mer 
inriktade mot individen än mot miljön runt individen. Trenden är särskilt tydlig i 
skolbaserade program som betonar olika typer av färdighetsträning (Ferrer-Wreder, 
2005: 170). Detta kan innebära att det också blir upp till individen huruvida en 
generalisering sker, då denne kanske inte får stöd genom att den övriga sociala miljön 
också förändras i positiv riktning som kan stödja förändringen (i de fall detta behövs). 
Möjligheten att få positiv respons på förändringar av beteende och attityder blir därför 
mindre för dem som saknar arenor att öva eller iscensätta sina nya färdigheter på 
(Weissberg & Greenberg, 1998). Avgränsade färdighetsträningsprogram, som 
exempelvis inte involverar vårdnadshavare, kan därför antas ha mindre 
förutsättningar till att bidra till ett mer långsiktigt hållbart positivt resultat (Bierman 
et al., 2008). Ju mer integrativa eller ekologiska programmen är, desto större är deras 
chans att långsiktigt frambringa beteendeförändring. Weissberg & Greenberg (1998) 
menar rentav att det är orealistiskt att räkna med långsiktiga effekter om man inte har 
stöd i omgivande miljö som författarna specificerar till klassrum, hem och 
vårdnadshavare, helhetlig skolmiljö samt ekonomiska resurser runt barnen.11 

Att flytta program mellan kontexter 

Det verkar alltså som om både karaktäristika relaterade till såväl individ som skola och 
övrigt sammanhang avgör effektiviteten hos ett skolprogram (Hughes et al., 2005). 
Främjandeprogram bör ha en stabil teoretisk ram, klassrumsinteraktion måste 
fungera, läraren ska ha lämplig kompetens och den helhetliga skolmiljön samt hem och 
vårdnadshavare ska vara inkopplade i programmet. Utöver detta tillkommer 
översättningssvårigheter som härrör från det faktum att programmen inte sällan är 

                                                   
11 En annan aspekt som inte lyfts lika ofta är när i tid det är lämpligt att lansera specifika 
promotionsinterventioner. Det tycks finnas tidsgränser för effektiviteten i förhållande till barns 
utvecklingsstadium – exempelvis är program för problemslösningsstrategier mer effektiva om de sätts in mellan 
barnen är sju och elva år (Durlak, 1997). 
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konstruerade i en annan social och kulturell kontext, för att i ett senare skede köpas in 
och anpassas efter lokala förhållanden. Det är komplicerat att arbeta efter 
programkoncept som är skapade i en annan miljö än den sammansättning av 
socioekonomi, värderingar, lokalhistoria, erfarenheter och utmaningar som är varje 
skolas vardag. Ett fungerande främjandeprogram bör matcha den egna skolans 
förutsättningar, vilket kan vara problematiskt om program köps in utan att man först 
mer ingående undersökt kvaliteten i den egna skolans värdegrunds- och 
likabehandlingsarbete. Risken med ett sådant förfarande är att programarbetet inte 
svarar mot identifierade behov i den egna skolan och att det istället används som en 
slags universallösning på problem som i själva verket är sammansatta och även måste 
analyseras i förhållande till lokala förhållanden. Alltså, det handlar om att ta i aktiv 
beräkning specifika historiska faktorer och ekonomiska förutsättningar, och även 
ramfaktorer och relationer som uppstått på skolan. Utan identifiering av de egna 
behoven och förutsättningarna finns risk för att även bra initiativ misslyckas 
(Skolverket, 2014). 

Generellt kan man tala om två synsätt när program ska flyttas från en kontext 
till en annan, eller lämnas över från sina konstruktörer till praktikens fält. Den ena 
approachen kallas adapted, den andra adaptive. När den förstnämnda används 
modifieras programmet för att passa kultur och klimat i den organisation som ska 
genomföra programmet; i den sistnämnda modifieras programmet för att tillmötesgå 
karaktäristika, behov och preferenser hos de individer som ska ta emot programmet 
(Gerald et al, 2010). I skolmiljö skulle det kunna översättas med att i en adapted 
approach justeras främjandeprogrammet för att möta skolorganiastionens kultur och 
klimat, medan i en adaptive approach kalibreras programmet för att möta upp behov 
hos eleverna som är föremål för programmet.  

Implementering och programtrohet är komplexa frågor (Dane & Schneider, 
1998). De flesta program kan i sin ursprungliga utformning inte ta höjd för alla 
potentiella framtida användarorganisationer och deltagare utan måste därför justeras 
beroende på i vilken kontext de ska sjösättas. Å andra sidan måste programmen följas 
för att dess konstruktörer ska kunna utlova någon effekt av dem (Domitrovich & 
Greenberg, 2000; Gerald et al, 2010). Argument för att förändra program brukar utgå 
från behovet av anpassning för att möta aktuella klienters behov och situation 
(Rotheram-Borus & Duan, 2003), medan argumenten emot förändring i regel trycker 
på att replikering av resultat omöjliggörs om programmets innehåll de facto förändras 
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(Mihalic, 2004). Man kan invända att fullständig programtrohet i realiteten är i det 
närmaste omöjlig, åtminstone när man talar om program som ska användas i så pass 
allmänna och vardagliga miljöer som i skolan. Skolan är en helt annorlunda miljö än 
den mer kontrollerade som skapas genom en specifik behandling eller på särskilda 
institutioner som samlar en och samma typ av klienter som exempel (Gerald et al, 
2010). Man är alltså mer eller mindre tvingad att tillåta vissa justeringar, såsom vilken 
typ av personal som ska genomföra programmet, eller hur långt i tid ett program kan 
tillåtas stäcka sig. Här är det av vikt att lokala intressenter får uttala sig före 
programmet köps in – i detta fall exempelvis kommunpolitiker och skolledning. Man 
vet idag också att adaptiva approacher fordrar att programmet anpassas efter de olika 
behov som kan finnas inom den grupp som ska genomgå det. Rent konkret betyder det 
att olika individer i gruppen behöver olika delar av programmet olika mycket och att 
personal som implementerar programmet ska ta hänsyn till detta (ibid.: 84). Här 
uppstår förstås vissa svårigheter i en skolmiljö som inte kan ta obegränsat med tid i 
anspråk för programgenomförande och som har begränsade personella resurser att se 
till varje individs specifika behov av delar av programmet.  

Det ovan sagda överensstämmer också med de problem som kan uppstå när ett 
program ska flyttas från ett land/en kultur till en annan. Med det sagt finns några 
faktorer som underlättar processen, så som att välja program med en vetenskaplig 
evidensbas och se till att det redan från början finns en kulturell överensstämmelse 
mellan programmet i sin originaldesign och den kultur det ska flyttas till (Ferrer-
Wreder et al., 2005: 245 f.). Om programmet uppfattas som ”görbart” av personalen 
som ska implementera det underlättas processen ytterligare, liksom när goda 
relationer mellan programmets förespråkare och närsamhället etableras och när ett 
samspel finns med programutvecklaren för återkoppling om hur programmet passar i 
den nya kontexten och vad som kan behöva förändras (ibid.: 247). 

Hur ska man då göra anpassningar för att åstadkomma bättre kulturell 
överensstämmelse? Det kanske viktigaste att göra är att ta hänsyn till interventionens 
ytliga respektive djupa struktur (Resnicov et al., 2000). Djupstrukturen handlar om 
de delar av programmet som berör faktorer som har stor påverkanskraft på individers 
beteende (det som ska stärkas eller förändras av att delta i programmet, till exempel 
självkänslan), medan ytstrukturen rör budskap som harmonierar med samhällets 
sociala särdrag eller ideal (såsom idealet anstränga sig för att skaffa sig ett roligt eller 
intressant jobb).  
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Teoretisk	förståelse	

Rapportens analys baseras dels på en socialpsykologisk tankemodell för att förklara 
ungdomars förändring och utveckling, dels på en mer sociologiskt inriktad modell, som 
söker förklara själva psykologins tankemodell. Den socialpsykologiska modellen, rör 
sig dels kring positive youth development och så kallade nested systems, dels kring 
perspektiv på barns delaktighet. Den sociologiska ansatsen baseras i huvudsak på 
sociologen Nikolas Roses (1999, 2007) studier om de sätt som psykologin som 
kunskapsdomän växt fram samt på sociologen Pierre Bourdieus (1977/2011; 2000) 
begreppsläggning av de kapitalformer som påverkar grupper och individens position i 
grupper. Eftersom Nikolas Rose använder sig av den franske filosofen och 
idéhistorikern Michel Foucaults governementalitybegrepp, kommer även detta att 
inkluderas. Rapporten använder också Stephen J. Ball (1998, 2006, 2008) och hans 
analyser av skolans förändring sedan nittiotalet och framåt. 

Socialpsykologiska tankemodeller 

Det utvecklingsperspektiv som huvudsakligen kommer att användas brukar gå under 
beteckningen Positive Youth Development (i rapporten förkortat PYD) – ett perspektiv 
som avgränsar sig från och argumenterar mot ett mer freudianskt perspektiv på 
ungdomstiden som en problematisk och farofylld tid (Roth & Brooks-Gunn, 2003). 
PYD kan kanske bäst beskrivas som teorier för ontogenetik; eller hur nya beteenden 
hos människor tar form, och den stammar ursprungligen från den komparativa 
psykologin (Lerner et al, 2009). Om den vetenskapliga striden före PYD stod mellan 
perspektiv som för att förklara människors dispositioner betonade nature (vi är födda 
på ett visst vis och styrs av genetik mer än uppfostran eller socialisation) eller nurture 
(vi blir som vi är för att vi fostras och socialiseras i enlighet med samhällets och vår 
familjs normer och det har en långt större inverkan på oss än vår genetik), är PYD en 
integrativ ansats som betonar både genetisk och kontextuell påverkan på hur en 
människa utvecklas (Lerner et al. 2009; Bowers et al, 2010). PYD är med andra ord ett 
teoretiskt perspektiv som avvisar dikotomier (ömsesidigt uteslutande tudelningar) av 
människan och hennes utveckling som antingen kontinuerlig eller diskontinuerlig, 
eller stabil eller instabil. Fokus för PYD ligger istället på att studera och förstå 
utvecklingen i växelspelet mellan en individ och hennes omgivning och plasticiteten i 
mänsklig utveckling (Bowers et al, 2010). PYD etiketteras därför ofta som ett holistiskt, 
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eller ekologiskt perspektiv, snarare än reduktionistiskt. Hur utveckling äger rum tänks 
alltså ske genom ömsesidigt påverkande relationer mellan flera typer av nivåer: gener, 
individuell mental kapacitet, samhälle, kultur och historisk period. Det huvudsakliga 
intresset riktas mot relationen mellan individ och kontext. 

Utvecklingssystemet inom en individ utmärks, enligt PYD, av möjligheten för 
systematisk förändring – det som teorin kallar plasticitet. Vilken riktning en individs 
förändring tar varierar över individens livslopp, eftersom plasticitet också beror av 
andra faktorer utanför individen (Lerner et al, 2009). Det betyder att 
förändringsmöjligheter inte är oändliga eller outsinliga. Plasticiteten, både den 
intrapsykiska såväl som plasticiteten i omgivande strukturer, betraktas dock som den 
faktor som allra tydligast styr förändring. Ett annat nyckelbegrepp är diversitet, eller 
mångfald. Varje människa betraktas som mångfaldig och eftersom hennes liv består av 
så många olika skärningspunkter (mellan hennes gener och omgivning, eller mellan 
hennes förmågor och historisk period) kan positiv förändring initieras inom vilken som 
helst av dessa skärningspunkter och därigenom sprida sig vidare till andra 
dimensioner av samma människas liv. PYD är därmed vad man bruka kalla för 
strength-based; den fokuserar på styrkor och möjligheter. Ska man summera PYD 
skulle man kunna säga att den är en syntes av perspektiv som betonar plasticitet och 
mångfald. Vad arbete med ungdomar anbelangar betonar teorin därför ungdomar som 
resurser att utveckla vidare, snarare än problem att hantera (Roth & Brooks-Gunn, 
2003). Resurser att specifikt försöka understödja hos den unge tänks vara kompetens, 
självförtroende, känsla av sammanhang, karaktär och känslor av omsorg och 
ungdomar som uppvisar sådana här karaktärsdrag beskrivs som på väg mot ett relativt 
problemfritt vuxenliv (Lerner ett al, 2009). 

Det stora namnet i holistiska utvecklingsteorier är den amerikanske psykologen 
Urie Bronfenbrenner. Bronfenbrenner utgick från människan så som hon utvecklas i 
det han kallade för nested systems, eller ömsesidigt påverkande nivåer. Mikrosystemet 
runt en individ utgörs av den omedelbara kontexten runt henne under ett givet 
ögonblick av livet, medan mesosystemet är flera sådana mikrosystem i samspel. 
Exosystemet är komponerat av kontexter som inte direkt griper in i livet men ändå 
påverkar individen (i fallet tonåringar skulle det exempelvis kunna vara det sätt som 
en förälders stressiga arbetssituation påverkar den unge). Makrosystemet utgörs av 
kultur, makroinstitutioner och politik. Alla nivåer opererar på ett integrerat vis i en 
människas liv (2005: xiii ff.). Själva utvecklingsprocessen, som Bronfenbrenner ser 
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den, innebär ett samspel mellan individens egna karaktäristika och dessa kontexter, 
samt hur de relaterar till kontext och tid. Men utveckling beror inte enbart på hur 
ovanstående dimensioner griper in en människas liv, utan i hög grad på det sätt som 
gruppen hon är medlem i är strukturerad. Gruppens interaktion, status och struktur 
avgör alltså också (ibid.: 22). Här lutar sig Bronfenbrenner mot Kurt Lewin (1935), en 
av pionjärerna inom socialpsykologin som myntat formeln B = f (PE), som ska utläsas 
Behavior is a joint function of person and environment. Själva denna grundformel 
utvecklades vidare av Bronfenbrenner (1988) till att inkludera elementet tid, vilket 
transformerade formeln till D = Development is a joint function of person and 
environment. Det finns alltså en skillnad mellan ”behavior” och ”develoment” eftersom 
det senare begreppet inkluderar tid. 

Både Lewin och Bronfenbrenner uteslöt att påverkan från olika faktorer i en 
människas liv var en rent additiv process och argumenterade istället för att produkten 
(av exempelvis familjestruktur, personens egenskaper och makroinstitutioner) var 
kvalitativt annorlunda än summan av dem. Delarna interagerar på olika vis och får 
olika utfall beroende på vilken individ vi tittar på (Bronfenbernner, 2005: 109). Det 
stora och olösta problemet är att vi fortfarande har svårt att veta vad det är i varje del 
som påverkar. Om vi till exempel känner till att låg födelsevikt är ovanligt bland gravida 
kvinnor som är vita, medelklass, välutbildade och gifta så känner vi inte till vad det är 
med äktenskapet eller klasstillhörigheten som mer specifikt påverkar födelsevikt. 
Hypotesen är att synergieffekter uppstår (goda/onda cirklar) där sammanslagna 
effekter av två eller flera påverkanskrafter har större effekt än summan av varje enskild 
effekt sammanslagen, men frågan är alltså fortfarande hur en viss given kombination 
av personliga- såväl som omgivningsfaktorer påverkar oss (ibid.: 115 ff.).  

Kapitalformer 

Ungdomstiden, oavsett om den betraktas genom en socialpsykologisk eller sociologisk 
lins, levs också i en grupp av andra ungdomar. Ofta talar man om de jämnårigas 
inverkan på identitetsutveckling under dessa år och att dessa ofta är mer avgörande för 
den unge än föräldrar och hemmiljö (James & James, 2012). Om gruppen och 
grupptillhörighet är så viktig som Bronfenbrenners arbeten antyder, är det viktigt att 
förstå hur gruppens inre liv kan gestaltas och vilka identitets- eller statuspositioner 
som där görs möjliga. För att närma oss sådana dimensioner i analysarbetet använder 
vi oss av den franske sociologen Pierre Bourdieus arbeten kring så kallade 
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kapitalformer, samt arbeten om grupptillhörighet av sociologerna Zygmunt Bauman 
och Erving Goffman. 

Kapital kan finnas i flera former (Broady, 1998: 11 ff.). Det kan vara ekonomiskt 
(vilket alltså innebär att besitta pengar och andra materiella tillgångar och att ha goda 
kunskaper i ekonomins spelregler) och det kan vara kulturellt (att kunna kulturella 
koder som är viktiga för en grupp eller ett samhälle, att tala på det sätt som kutymen 
föreskriver o.s.v.). Det kan också vara socialt (att ha kontakter i form av släkt, vänner 
eller kollegor som kan hjälpa individen att avancera eller säkerställa tillgångar) och det 
kan slutligen vara symboliskt. En tillgång, av vilket slag det än vara månde, fungerar 
som symboliskt kapital i sammanhang där den tilldelats värde. Ett exempel kan vara 
att ha en juridikexamen som kan vara en värdefull tillgång i näringslivet men som inte 
skulle ge individen särskilt mycket anseende i en grupp av filmvetare där den inte 
tilldelats värde. 

Kapital är något som används på arenor som Pierre Bourdieu kallar för fält. Ett 
fält är ett nät av aktörer på ett område (bankväsendet, modeindustrin eller skolan som 
exempel). Aktörerna på ett fält handlar utifrån både vilken status de har och utifrån 
sina dispositioner. Ett fält är med andra ord ett styrkefält som påverkar alla som 
befinner sig där, men påverkar dem olika beroende på vilken position de har 
(Bourdieu, 1994/1995). Som exempel är det skillnad på en rektors och en 
sjundeklassares position i skolans värld och därmed skillnad på hur de upplever sin 
situation där. Alla som befinner sig på ett fält har strategier för att maximera vad man 
kan få ut av det, och för hur väl man klarar sig där, även om troligen bara ett fåtal 
sådana strategier är helt medvetna. En enskild individ kan inte heller omdefiniera vad 
som anses vara värdefullt symboliskt kapital, eftersom värdet vilar på gruppens 
kollektiva föreställningar. För att omdefiniera symboliskt kapital krävs större rörelser, 
ofta genom att människor sluter sig samman för att förändra eller att socioekonomiska 
strukturer runt gruppen radikalt förändras (Broady, 1998). Bourdieus koncept om fält 
och kapital återkommer i olika tappningar hos flera sociologer. Även den polsk-
brittiske sociologen Zygmunt Bauman (2004) talar om hur människans vardagsliv 
präglas av hur hon interagerar med andra människor och till vilka grupper hon hör. 
Det är kort och gott andra människor som avgör vårt sociala värde. En grupp, menar 
Bauman, byggs oftast kring gemensamma förväntningar som både innesluter de 
gruppmedlemmar som uppvisar dem och utesluter medlemmar som inte gör det. Alla 
grupper är på det viset inskränkande för människan. Även om hon känner sig trygg i 
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gruppen beror tryggheten på att hon inte kliver utanför förväntningarna. Om individen 
skulle vilja ändra på sitt sätt att handla och tänka måste hon klara att stå emot 
förväntningarna från gruppen och hon måste vara mycket beslutsam (ibid.: 35 f.). I 
regel handlar vi istället som gruppen önskar – vi ägnar oss åt så kallade kollektiva 
representationer (Goffman, 1959). De kan handla om allt från kroppshållning till regler 
för hur man ska handla eller uttala sig.  

Barn och ungas delaktighet: om barnperspektiv och barns perspektiv 

Som konstaterats ovan är det till stor del andra människor som avgör vår sociala plats 
och vårt sociala värde. Vad barn anbelangar är det förstås inte bara andra barn som 
definierar deras plats och deras värde. I hög grad bestäms också sådana upplevelser av 
de vuxnas agerande. Vuxna utgör i en mening en ram runt den värld som kan bli möjlig 
– eller inte – för barnen. Idag talar vi allt oftare om att barn måste förmås att bli 
delaktiga i de miljöer eller kontexter där de spenderar en stor del av sin tid, så som 
exempelvis i hemmet eller i skolan. Barns delaktighet kan betraktas både som en 
rättighet och som en pedagogisk fråga i relation till begreppen barnperspektiv och 
barns perspektiv. Frågor om delaktighet i skolans värld kan ställas på många olika vis 
men två frågor brukar återkomma i debatten. Den första handlar om vad barns 
delaktighet och inflytande ska innebära för skolans verksamhet och den andra rör 
vilken typ av förhållningssätt som vuxna bör ha så att barn upplever sig delaktiga (det 
vill säga hur kan vi undersöka huruvida och veta att vi förstår barnens perspektiv och 
intentioner?). Det angreppssätt på begreppet delaktighet som rapporten använder sig 
av tar avstamp i att barn bör bli delaktiga både i ord och i handling, att barn behandlas 
med samma respekt som vuxna förväntar sig och att vuxna runt barnen söker förstå 
deras meningsskapande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

När man använder ett barnperspektiv betyder det att vuxna, utifrån sin 
erfarenhet, beaktar konsekvenserna av beslut som berör barn. För att göra detta 
behövs inte per definition information direkt från barnen själva. När man däremot 
söker använda barns perspektiv ska barnen ges utrymme att lämna sitt bidrag 
(Halldén, 2003). Barns sätt att se världen och barns sätt att uttrycka sig ska alltså tas 
tillvara och bli grund för både pedagogiskt innehåll och pedagogiska praktiker. Därmed 
blir delaktighet förbundet med att förstå och arbeta utifrån barns perspektiv. Konkret 
betyder delaktighet alltså (minst) två saker. För det första innebär det att barn i skola 
(och förskola) ska ges möjlighet att ge uttryck för tankar, känslor, åsikter och 
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erfarenheter och också ges hjälp att utveckla dessa, i relation till vuxna som försöker ta 
till vara dessa känslor och tankar utifrån samlad kunskap om barns utveckling, parat 
med kunskap om enskilda barns möjligheter och förutsättningar (barnperspektiv). För 
det andra innebär det att förstå och utgå ifrån att barn har en egen kultur, specifika 
erfarenheter av vad det innebär att vara barn i samtiden och en egen livsvärld och att 
denna egna kultur, dessa erfarenheter och denna kultur måste tas tillvara på ett sätt 
som leder till faktiskt inflytande (barns perspektiv). För att barn ska ges chansen att 
påverka måste de göras delaktiga och deras åsikter, tankar och erfarenheter tas på 
allvar. Lyckas vuxenvärlden begripa och ta tillvara barns perspektiv ökar 
sannolikheten att barn känner sig inkluderade och delaktiga (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2003). 

Sociologiska ingångar 

Att just vår samtid har ett sådant fokus mot delaktighet när det gäller barn är ett 
fenomen grundat på ideal som baseras på specifika föreställningar om barn; 
exempelvis att barn har ett aktörskap och en kompetens som bör tas till vara (James & 
James, 2012). Vi har idag hela kunskapsdomäner kring barn och hur vi bäst tar tillvara 
barns intressen. Det sociala arbetet, medicinen, psykologin och pedagogiken är några 
sådana domäner. Frågan är naturligtvis på vad dessa discipliner grundar sina 
antaganden. Hur har ”kunskapen om barn” blivit till kunskap eller anspråk på 
kunskap, legitim för just vår historiska tid? Vilka mål uppnås med viss typ av kunskap? 
Kort och gott: hur vet vi vad som är det rätta eller det riktiga att göra när vi relaterar 
till eller söker uppfostra barn? 

Den brittiska sociologen Nikolas Rose (1999) har framförallt riktat sitt intresse 
mot psykologin och på vilket sätt den genererat kunskapen den baseras på. Han 
frilägger hur kunskapspraktiken ser ut men också hur man använder den för att uppnå 
ett mål; det vill säga hur man styr med hjälp av kunskap från psykologin, vem som styr 
och mot vilka mål. Sådan styrning är vad den franske idéhistorikern Michel Foucault 
benämnt gouvernementalité och som i engelskspråkig litteraur översätts till 
governmentality. På svenska används oftare översättningarna ”regeringsteknik” 
alternativt ”styrningsrationalitet” (Nilsson, 2008: 129). Governmentality ska i en 
mening förstås bokstavligt: govern (att styra eller hur man styr) mentality (mentalitet, 
attityd, inställning). Governmentality som begrepp avser att beskriva hur moderna 
västerländska samhällen styrs utanför själva lagen, straffsystemen och de 
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demokratiska processerna i regering och riksdag och fokus här ligger alltså mot hur 
mentaliteter eller inställningar skapas och underhålls (Foucault, 1994). Med begreppet 
ville Foucault beskriva hur processerna ser ut när uppfattningar som människor har 
om sig själva och andra och vad som anses som gott eller rätt skapas, och hurdana 
tekniker man använder när man styr sådana uppfattningar (1983: 221). Förenklat kan 
man säga att denna typ av styrning reglerar hur vi uppför oss, det som ibland kallas för 
the conduct of conduct (Rose, 1999: xxi). Governmentalitystudier studerar därför vad 
som styr människors uppförande i bredare kollektiv mening och vilken människosyn 
sådan styrning bygger på. När man väljer att arbeta med en analys som har 
governmentality som grundläggande begrepp tittar forskaren på sitt insamlade 
material utifrån frågeställningar kring hur människan förstås i det studerade 
materialet, hur själva förståelsen blivit sådan den är (som till exempel vilka antaganden 
den stödjer sig på), vad som definieras som ett problem som ska lösas, vilka tekniker 
som används för att lösa problemet och vilka konsekvenserna blir av de tekniker som 
använts (ibid.: xvii). 

Stephen J. Ball är en brittisk skolforskare som ofta använder sig av 
governmentalitybegreppet i sina analyser av vad som styr skolans verksamhet och hur 
styrningen förändrats sedan nittiotalet; framförallt hur styrningen förändras och 
förskjuts i och med marknadiseringen av skolsystemet (Ball, 1998). Ball diskuterar 
skolan som en slags utbildningsmarknad reglerad av stat och kommun men också 
influerad av policyentreprenörer som tillhandahåller lösningar på definierade problem 
(2006: 72), till exempel problem som grundskolans elever tänks ha. Skolans styrformer 
och utbildningsideal, argumenterar Ball (2012: 10) blir idag till i ett policy space som 
definieras av många agenter: nationella regeringar, NGO:s, tankesmedjor, 
företrädargrupper, konsulter och sociala entreprenörer. Utbildningsidealen ryms inte 
enbart inom traditionell ämnesundervisning utan också inom skolans övriga arbete, 
såsom skolhälsoarbete eller främjandeprogram. Men för att vara de individer som en 
entreprenör kan vända sig till med ett lösningsförslag, ett program eller en 
träningsmodell måste individen inte bara uppfattas av andra på ett visst sätt, utan helst 
också uppfatta sig själv på samma vis; man måste hålla med om beskrivningen av sig 
själv. Beskrivningen definierar alltså personen (som rationell, stökig, utsatt, 
självstyrande etc.). Om sådana beskrivningar av individen eller av en grupp av 
individer betraktas med Foucaults ögon upphör de dock att vara ”sanna” eller ”giltiga”. 
De ses istället som tillfälliga nutida konstruktioner. 
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Detsamma skulle kunna sägas om själva planeringen av individen, eller 
individens utveckling åt ett ”önskvärt” håll. Själva planeringen i sig (som exempelvis 
syns i designen av ett främjandeprogram) implicerar att vi önskar ett särskilt utfall. 
(Rittel & Webber, 1973: 157). Vi betraktar helt enkelt planering på ett annat vis idag 
där vi förväntar oss att resultatet av att vi löst ett problem i ett system (vare sig vi 
definierar systemet som grundskoleväsendet eller grundskoleelevers självkänsla eller 
hälsobeteende) ska synas i andra system (såsom exempelvis högskolesystemet, hälso- 
och sjukvården eller arbetslivet) (ibid.: 159). Men många av de problem vi talar om 
idag – inte minst i relation till skolans värld – är så kallade wicked problems, det vill 
säga svårlösta problem av komplex natur som inte enkelt låter sig avgränsas och 
definieras genom organisatoriskt eller entreprenöriellt samarbete och nätverkande.12 
Det är, argumenterar Rittel och Webber, idag mycket svårt att veta vad som är allmänt 
gott eller vad ett relevant svar på ett socialt problem egentligen är: 

/…/ in a pluralistic society there is nothing like the undisputable public good; there is 
no objective definition of equity; policies that respond to social problems cannot be 
meaningfully correct or false; and it makes no sense to talk about "optimal solutions" to 
social problems unless severe qualifications are imposed first. Even worse, there are no 
"solutions" in the sense of definitive and objective answers (ibid.: 155). 

Däremot tänker vi fortfarande i termer av helhetliga lösningar och vi frågar oss 
fortfarande om de insatser vi genomför är “de rätta”. Av den anledningen, menar Ball 
(2012: 12 f.), har de reformeringar som skolan genomgått sedan tidigt nittiotal kunnat 
argumenteras för i termer av progressivitet och/eller ökad empowerment för elever, 
skolpersonal eller kommuner, helt enkelt för att allmänheten omfattar empowerment 
som något som främjar individens utveckling. Det är i kölvattnet av sådana 
reformeringar vi kan förstå de främjandeprogram som sjösätts. 

  

                                                   
12 Det kan möjligen diskuteras om begreppet kunde kallas wicked issues snarare än problems i detta fall (Ball, 
2012) med tanke på att de arenor ett främjandeprogram adresserar inte per definition är sociala problem.   
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Metod,	kärnfrågor	och	urval	

Empiri för utvärderingen av Star for Life har samlats in löpande sedan hösten 2014.  
Metodvalet följer vad som brukar benämnas för en mixed-method design, alltså att 
man kombinerar olika metoder för att ringa in svaren på forskningsfrågorna. Fördelen 
med detta angreppssätt är att sociala företeelser har en komplex karaktär och ett 
metodiskt angreppssätt kan enbart belysa vissa delar. Forskarlaget13 har konstruerat 
och distribuerat elevenkäter i tre omgångar. Utöver detta har intervjuer 
(gruppintervjuer med elever och gruppintervjuer med coacher, lärare och/eller 
skolledare) genomförts. Några enstaka intervjuer har genomförts via mejl (främst då 
tid att sitta ned tillsammans med personal har saknats). Därtill har 
klassrumsobservationer genomförts i samtliga deltagande skolor. Observationerna har 
gjort i alla årskurser, dock inte i samtliga deltagande klasser. En översiktlig textanalys 
av det undervisningsmaterial som programmet använder har också genomförts. I vårt 
fall var enkäterna ett naturligt val för att kunna studera breda förändringar över tid, 
intervjuer och observationer tänks ge kunskap om vad programmet innebar i praktiken 
och diskursanalysen svarar mot att identifiera vilka idéer och antaganden om det 
önskvärda tillståendet samt vägen dit programmet bygger på. Det kan inte nog 
understrykas att resultatet ska ses som en sammanvägning mellan de olika metodernas 
tillskott. Enkäterna ger inte en hel bild, så inte heller de mer kvalitativa delarna. Som 
visas i resultatdelen är Star for Life i den utformning vi observerat behäftat med 
avsevärda utmaningar, där negativa effekter är minst lika framträdande som de 
positiva. Detta indikeras genom enkäter, men frågor hur det kan vara på detta sätt är 
mer en fråga för de kvalitativa inslagen att sätta ljus på. Man kan också notera att det 
kvalitativa inslagen över tid under utvärderingen blivit allt viktigare och att enkäten 
får en mer nedtonad roll, inte minst på grund av de svårigheter som är viktiga att 
diskutera mer grundligt.  

Det är viktigt att understryka att den form av analys vi använt oss av, inte minst 
vid diskursanalysen och sammankopplingen till observationerna innebär en form av 
kritisk läsning. En anledning till detta är att vi vid sammanvägningen av de olika 
datakällorna blivit förvissade om att det är nödvändigt att försöka vända på olika stenar 

                                                   
13 Forskarlaget har bestått av Torbjörn Forkby (forskningsledare), Kristina Alstam och Lejla Mesinovic 
(forskningsassistenter). Kristina har arbetat i utvärderingen åren 2016-2017 och Lejla Mesinovic under perioden 
2014-2015. 
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och försöka ange andra tolkningar och förståelser för det som sker i praktiken och de 
idémässiga utgångspunkter som programmet vilar på, än dem som programmet självt 
använder sig av. Det framkommer allt för starka indikationer på att programmet är 
behäftat med avgörande svårigheter för att välja en annan strategi, är vår mening. För 
det andra ligger det i denna form av analys att finna underliggande mönster i det som 
sker om man ska kunna lyfta sig från det för givet tagna. Denna framställnings- och 
analysform innebär dock inte att vi skulle avfärda allt där vi för in en kritisk dimension, 
utan vi önskar med detta framförallt bidra till en kritisk medvetenhet även i 
förhållande till praktiker som låter rimliga och kan ha ett stöd i viss forskning, då det 
finns mycket mer som påverkar utformningen av ett program i praktiken än det man 
syftar till att åstadkomma. På detta sätt kan man också förstå en del av de frågor som 
förekommer i tolkningen. Dessa kan ha en kritisk underton, men avser att öppna upp 
för alternativa förståelser och reflektioner kring praktiken; reflektioner kring vilka man 
naturligtvis inte behöver hysa en gemensam bild eller vara helt överens. Vi önskar dock 
vara så tydliga att det i dessa fall går att säga på vilka sätt tolkningar och värderingar 
skiljer sig åt och var de sammanfaller.  

För all redovisning av empiriskt material gäller att inga resultat kommer att 
presenteras på individnivå. När namn eller platser förekommer i citat från 
klassrumsobservationer, är de fingerade. När elever kallas vid namn under utdrag från 
observationer, är det av forskarassistenten fingerade namn. Utvärderingen i sin helhet 
är etikprövad och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg (dnr 
467-14).  

Effekterna av programmet har studerats via en elevenkät som genomförts i tre 
steg, medan arbetsmetoder, implementering och innehåll huvudsakligen studerats 
genom intervjuer av elever och coacher, klassrumsobservationer samt en textanalys av 
undervisningsmaterialet. 

Utvärderingen har i sin helhet vägletts av följande frågor: 
a. Vad innebär Star for Life i Sverige och vilka metoder kan identifieras?  
b. Hur kan programinnehållet förstås vad gäller dess innehållsliga struktur 

och huvudsakliga budskap till deltagare?  
c. Skiljer sig ungdomar i skolor som tagit del av Star for Life från ungdomar i 

skolor som inte tagit del av Star for Life centrala målområden för 
programmet? 
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d. Hur tas programmet emot av elever, lärare och skolledning, det vill säga 
hur förstår man det arbete som utförs inom programramarna? 

Fråga c) och d) undersöks kvantitativt genom en serie enkäter som distribueras i tre 
omgångar till skolor som använder sig av Star for Life, s.k. interventionsskolor, och till 
två kontrollskolor som inte använder programmet. Fråga a), b) och d) undersöks 
kvalitativt genom flera metoder. Vad fråga d) anbelangar betyder det att mottagandet 
för elevernas del studeras både kvantitativt och kvalitativt medan lärare och 
skollednings reception granskas främst kvalitativt. Textunderlaget (Drömboken) som 
används som huvudsakligt undervisningsmaterial inom Star for Life studeras genom 
en diskursanalys, vilket innebär en fördjupad textanalys i syfte att undersöka vilka 
centrala idéer som programmet bygger på, hur dessa kommer till uttryck och vilka 
relationer som verkar finnas mellan dem. Vad Star for Life som sådant innebär och hur 
programmet tas emot analyseras genom deltagande klassrumsobservationer, 
fokusgruppsintervjuer med elever samt intervjuer med skolledning och mentorer. 

Den kvantitativa delen av utvärderingen  

Den kvantitativa delen av utvärderingen består av en strukturerad elevenkät. Frågorna 
i elevenkäten har till stor del formulerats utifrån de redan befintliga formulären som 
använts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket och 
Folkhälsoinstitutet i deras studier om barn- och ungas psykiska hälsa, samt 
forskningsstudier så som LoRDIA-enkäten14 och undersökningsinstrument om 
skolklimat. Baslinjemätningen utfördes i samtliga skolor som arbetar med 
arbetsmodellen i september/oktober 2014. För att på något sätt kunna uttala sig om 
arbetsmodellens effekter samtidigt nödvändigt att jämföra den grupp som tar emot 
arbetsmodellen med en kontrollgrupp och skolor som inte använder Star for Life.15 
Enkätundersökningen är distribuerad till fyra interventionsskolor och två 
kontrollskolor. 

Enkätens innehåll 

Enkäten rör sig över flera teman som kan sammanfattas under två huvudsakliga 
indikatorer – en hälsoindikator och en prestationsindikator. Hälsoindikatorer 

                                                   
14 LoRDIA är en stor longitudinell studie om ungas tonårsutveckling vilken leds av professor Arne Gerdner, 
Jönköpings universitet.  
15 För förteckning över samtliga ingående skolor, se Bilaga 1. 



 
 

47 

innefattar bland annat teman som: Upplevd fysisk hälsa, upplevd sömnmängd, 
självskattad fysisk aktivitet, matvanor och bruk av tobak, alkohol och/eller droger. 
Därtill innefattar hälsoindikatorerna frågor om upplevd psykisk hälsa, sociala 
relationer (till föräldrar, klasskamrater och till lärare), självskattade psykosomatiska 
besvär, upplevelser av nedstämdhet, oro eller ångest samt stressnivå. 
Prestationsindikatorer innefattar teman om självskattad nedlagd ansträngning i 
skolarbete och eventuell sen ankomst/skolk, uppfattningar om skolarbetets belastning 
och/eller stressrelaterad till skola och frågor om utveckling och lärande. Elevenkäten 
består av 42 frågor som formulerats som påståenden. Till vissa påståenden finns 
svarsalternativ som spänner mellan att ”instämmer inte alls” till att ”instämmer helt” 
alternativt att genomföra en aktivitet ”i stort sett varje dag” över till ”mer sällan eller 
aldrig”. 

Enkätens sista del rymmer för interventionsskolornas räkning en del som avser 
att utvärdera själva upplevelsen av Star for Life-passen. Denna del är alltså enkom 
riktad mot elevernas uppfattningar om hur det upplevs att arbeta med det material 
som Star for Life-programmet erbjuder. 

Tillförlitlighet och svarsfrekvens 

På Ramunderskolan i Söderköping och Bohus- och Da Vinciskolan i Ale genomfördes 
baslinjemätningen under oktober/november 2014. Ett år senare gjordes en 
uppföljande mätning. Samma period genomförde Furulunds skola i Partille samt 
kontrollskolorna Lexby- och Aroseniusskolan baslinjemätningen. Vissa skolor valde 
att låta samtliga elever få muntlig information om utvärderingen som lämnades av 
projektassistenten innan ifyllandet av enkäter påbörjades. I andra fall vandrade 
projektassistenten från klassrum till klassrum och besvarade eventuella frågor från 
eleverna. 

Enkätdistributionen har mött vissa specifika svårigheter som inte är ovanliga vid 
denna typ av undersökningar. En sådan svårighet är att elever inte fyller i hela enkäten, 
eller att elever är sjuka eller av annan orsak inte närvarande vid distribution, vilket kan 
betyda att de fyllt i någon av omgångarna och uteblivit från andra. Det betyder i sin tur 
att deras eventuella förändring inte kan mätas. En annan svårighet ligger i det faktum 
att somliga elever kan använda sig av enkäten för att artikulera missnöje av olika slag. 
De svar som fylls i kan vara förvrängda eller skämtsamma, eller på annat vis 
underminera syftet med enkäten. Ytterligare kan svaren i vissa fall avspegla ett önskat 
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tillstånd mer än ett reellt sådant, då unga personer kan vara lyhörda för att anpassa 
sina svar i förhållande till det som de uppfattar som önskvärt. 

Svarsfrekvens och jämförbarhet  

Baslinjemätningen besvarades av 376 elever varav 254 elever i interventions- och 122 
i kontrollgruppen. Tolv månader efter att baslinjemätningen genomfördes med Star 

For Life gruppen gjordes en uppföljningsmätning då 182 elever deltog. I Tabell X ges en 

översikt över elevernas deltagande i enkäten. 

 
Översikt över elevernas deltagande i enkäten 

 
Som framgår av tabellen fanns initialt ett bortfall i svarsgruppen då samtliga elever och 
deras målmän inte var villiga att delta i undersökningen. I och med att undersökningen 
krävde ett aktivt samtycke från föräldrar och den unge krävdes ett omfattande arbete 
för att få in detta och överhuvudtaget få ett svar. Trots detta var svarsfrekvensen bland 
interventionsskolorna rimlig, mellan 68 och 75 % vid första mättillfället. Tyvärr visade 
det sig vara svårt att upprätthålla denna vid efterföljande mätningar. Av anledningar 
som dels går att hänföra till skolans organisation, att elever var frånvarande och att en 
del tappat intresse kom svarsfrekvensen i interventionsgruppen sjunka till mellan 62 
och 72 procent. Samma mönster går att finna i kontrollgruppen, även om att här var 
andelen än lägre vid start och sjönk därifrån. Man kan här tänka sig att motivationen 
att besvara en enkät som handlar om ett program man inte fått kan ha medverkat till 
tappet, förutom nämnda svårigheter som nämnts ovan relaterade till prioriteringar 
inom skolans ram.  

Skola Totalt 
antal 
elever 
åk 7 

Andel med 
samtycke 
% 

Mätning 1 
Andel %  

Mätning 2 
Andel % 

Mätning 3 
Andel %) 

 

Star for 
Lifeskolor 

      

Bohusskolan 61 69 69 59 62  
Da Vinciskolan 
 

99 76 75 67 72  

Ramunderskolan 
 

131 69 69 61 62  

Furulunds skola 
 

70 78 68 64 69  

Kontrollskolor       
Aroseniusskola 
 

130 60 56 52 38  

Lexby skolan 
 

115 46 43 45 38  
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Könsfördelningen i kontrollgruppen var jämn. I hela Star for Life gruppen 
(Furulunds skola inkluderad) var andel killar (52%) vilket är något högre än tjejer 
(48%). Det bör nämnas att frågan om kön innehöll enbart två svarsalternativ tjej 
respektive kille. Några elever på varje skola valde att lägga till ett tredje svarsalternativ 
annat och några valde att inte svara på frågan.   

För jämförelse mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp valdes 60 variabler 
ut från enkäten som i särskilt hög grad uppfattades motsvara målsättningar för Star 
for Life. Vid denna analys valdes att jämföra mätning 1 (baslinjen) med mätning 3 för 
att få så god kunskap om förändringar över tid som möjligt. Interventionsgrupp och 
kontrollgrupp jämfördes statistiskt med varandra för mätning 1 och 2 varvid att det 
kunde konstateras att inga signifikanta skillnader förelåg mellan fördelningen av de 
beroende variablerna (testat med Mann-Whitney U16). Detta innebär att 
förutsättningar för jämförelse mellan grupperna fanns. Den statistiska bearbetningen 
av jämförelsen mellan interventions- och kontrollskolorna har gjorts av fil dr Tina 
Olsson som har stor erfarenhet av interventionsforskning med kvantitativ data.    

Mätproblem - analytiskt val 

När forskningsfrågan handlar om effekter av en insats är det av vikt att grupperna som 
jämförs är så lika som möjligt vid insatsens början. Om grupperna som jämförs är olika 
i avseende på till exempel könsfördelning, socioekonomisk och etnisk bakgrund blir de 
slutsatser man kan dra om insatsens effektivitet mindre pålitliga. Det ideala är att 
grupperna ska vara så lika som möjligt och att interventionen ska vara det enda som 
skiljer dem åt. En slumpvis tilldelning av individer i interventions- respektive 
kontrollgrupp ökar möjligheten att uttala sig om den studerade insatsen orsakat en 
eventuell förändring. Ett sådant tillvägagångsätt är dock inte alltid möjligt. Vid 
utvärdering av insatser som är utformade som en social investering, som 
skolprogrammet Star For Life är ett exempel på, är det inte ovanligt att 
interventionsgruppen är given från starten. Att interventionsgruppen är given innebär 
att kontrollgruppen utses på basis av att den efterliknar interventionsgruppen och inte 
lottas fram. Studien kan därför sägas ha kvasiexperimentell design (Sveriges 
Kommuner och Landsting 2014).  
                                                   
16 Mann Whitney U är ett icke parametrisk test som används för att undersöka om två urval (SFL vs kontroll) 
kommer från samma population. Ett icke signifikant resultat kan tolkas som att på de undersökta variablerna 
verkar SFL-ungdomar och kontrollungdomar tillhör samma population vid förmättning och också vid 
eftermättning. 
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Att varken Star For Life elevgrupp eller kontrollgruppen har tillkommit genom 
ett slumpmässigt förfarande är utvärderingens klara begränsning. Nämnas bör att det 
kan finnas viktiga egenskaper hos båda grupperna som inte är observerbara men som 
skiljer dem åt. Det kan handla om skolornas upptagningsområde, personaltäthet, 
personalens kompetens eller tillgång till resurser. Dessutom har kontrollgruppen, av 
ovannämnda skäl, tillkommit efter att Star For Life programmet startats.  

En annan begränsning är att utvärderingen pågår samtidigt som 
skolprogrammet Star For Life prövas och omprövas. Sedan programstarten i 2014 har 
programmet genomgått en rad förändringar bland annat en förändring i vilka som 
genomför det. Från att ha varit lett av så kallade Star For Life coacher har lärare och 
mentorer under läsåret 2015/2016 intagit en alltmer central roll för programmets 
aktiviteter. Det går därför inte med säkerhet att uttala sig om det program som 
undersökts vid baslinjen också är det som följs upp vid senare mätningar.  

 Här bör även tilläggas att i Ale kommun arbetar samtliga elever i årskurs åtta 
med skolprogrammet DISA17. Det innebär att elever i interventions- såväl som i 
kontrollgruppen från Ale kommun tar del av en annan åtgärd under den studerande 
perioden. Information om huruvida eleverna på de andra skolorna som ingår i 
utvärderingen har varit i någon form av åtgärd saknas. En titt på skolornas hemsidor 
avslöjar dock att det pågår aktiviteter som syftar till att skapa trygghet och trivsel och 
som ofta benämns som värdegrundsarbete.   

Det har också varit svårt att konstruera frågor som på ett mer precist sätt fångar 
in vad Star for Lifes målsättningar är, då dessa (i den svenska versionen åtminstone) 
är tämligen omfattande och inte särskilt specifika – att allmänt förbättra 
hälsobeteendet är exempelvis mindre precist än den sydafrikanska förlagans antal hiv-
tester och antal insjuknade i AIDS. Vid konstruktionen av enkäten hämtades 
inspiration från andra undersökningar som avser liknande områden. Dessa frågor och 
paket av frågor som hämtades in var dock inte av karaktären validetstestade 
instrument som brukar användas vid utvärdering av exempelvis individuella 
behandlingsprogram. Vid en bedömning av Star for Lifes målsättningar var det helt 
enkelt svårt att föra in sådana, då programmet avsåg en så bred livsförändring och även 
omfattade elevens skolsituation. Det skulle bli en alltför omfattande enkät, då det 
skulle krävas att föra in ett flertal sådana testade instrument.  

                                                   
17 DISA – Depression in Swedish Adolescent eller Din Inre Styrka Aktiveras är ett manualbaserat skolprogram med rötterna i kognitiv 
beteendeterapi som syftar till att förebygga stress och depressiva symptom bland tonåringar. Källa: http://www.disa-metoden.com/ 
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De frågor som används i enkäten är också av den karaktären att svaren indikerar 
grader i relation till olika förhållanden, inte en mer exakt precisering (exempelvis antal 
HIV-tester). Detta kan förklaras av att Star for Life i Sverige i mycket handlar om frågor 
som rör attityder, inställningar och uppfattningar, men begränsar samtidigt en del för 
den statistiska bearbetningen.  

Ett viktigt val vid den jämförande analysen mellan interventions- och 
kontrollskolor har också varit att använda försvarbara analysmetoder i förhållande till 
karaktären på data. Här används ett test (Wilcoxan signed-rank18) för att undersöka 
skillnader över tid. Här undersöks förändringar i medianvärden i de undersökta 
grupperna. Ett problem vid läsningen av resultatet av dessa är att medianvärdet i en 
grupp kan vara samma, även där det finns signifikanta förändringar.  

Trots den relativt omfattande kvantitativa mätningen i denna utvärdering, 
kommer det med skäl som anges ovan ändå vara svårt att med säkerhet uttala oss om 
skolprogrammet Star For Life:s verkliga effekter. Vid jämförelsen mellan 
interventionsgrupp och kontrollgrupp kan man också notera det högre bortfallet som 
skett, särskilt hos kontrollgruppen för uppföljningsmätningarna. Huruvida detta har 
påverkat resultatet är svårt att bedöma, exempelvis om selektionseffekter spelat in. För 
att tolka resultatet i utvärderingen är det därför mycket viktigt att se till kombinationen 
av olika datakällor, och i vilken mån de verkar peka åt samma håll, eller skilja sig åt. 
Av rapporten framgår när det handlar om den generella inriktningen ett relativt 
entydigt resultat där en datakälla kan sägas förstärka det som kommer från en annan.  

Den kvalitativa delen av utvärderingen 

Den kvalitativa delen av utvärderingen har under hösten 2016 bestått av en 
diskursanalys (textanalys) av det huvudsakliga arbetsmaterialet i Star for Life, 
klassrumsobservationer av arbetet med Star for Life samt intervjuer med skolledning 
och enskilda mentorer. 

Diskursanalys 

Diskursanalysen är en metod för att granska texter. Analysmetoden kan fokusera både 
på den rent språkliga/semantiska nivån i texten och på den innehållsliga, eller både 
och. Mer tekniskt formulerat innebär en central del av analysarbetet att fokusera på 

                                                   
18 Wilcoxan signed-rank test är ett icke prametriskt test som undersöker i detta fallet en förändring över tid. Det 
vill säga tittar man på två relaterade grupper (dvs SFL för- och eftermätning samt kontroll före- och 
eftermätning). 
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hur innehållsliga element förbinds eller separeras för att organisera 
yttranden/fakta/uppmaningar/påståenden. Diskursanalysen belyser hur det som 
tänks eller skrivs i ett sammanhang i sin tur är avhängigt av logiker utanför själva 
texten och att texten som sådan bygger på tankemönster som bestämmer vad som kan 
sägas eller inte sägas, vilka uttalanden som har auktoritet och vilka som kan avfärdas 
(Hjälmeskog, 1999). Diskursanalysen är frukten av ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv där själva begreppet diskurs ska förstås som ”ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen, eller ett utsnitt av den” (Winther Jörgensen & Philips, 2000: 7). 

För analys av arbetsmaterialet Drömboken har tonvikten legat mot en mer 
övergripande innehållslig analys i syfte att få kunskap om vilka idéer som programmet 
uttalat eller underliggande bygger på eller verkar ta för givna. Det betyder att 
materialet undersökts utifrån de givna frågeställningarna, för att sedermera 
tematiseras. Den huvudsakliga analytiska ingången vid studiet av arbetsmaterialet har 
varit att i vid mening söka efter modaliseringshierarker (Potter 1996/2012: 112). Detta 
betyder att forskaren frilägger med vilken kraft olika uttalanden lanseras, alltså vilka 
”sociala fakta” i texten som presenteras som oomtvistade och vilka som istället återges 
som möjliga, troliga, tveksamma eller inte säkerställda. Vissa uttalanden i en text 
förefaller alldeles oproblematiska och separerade från den person som uttalar dem, 
eller från den eller de personer som skrivit uttalandena. Analysen fokuserar också på 
retorisk organisering eller det som ibland kallas för fact construction (ibid.: 121), det 
vill säga hur somliga antaganden för sin organisering bygger på att andra antaganden 
avvisas eller framställs som osannolika, omöjliga, orimliga, problematiska på olika vis; 
eller bygger på att vissa andra antaganden helt enkelt aldrig artikuleras. Ett sätt att 
beskriva retorisk organisering på som blivit berömt återfinns hos George Lakoff och 
Mark Johnson (1980). De exemplifierar retorisk organisering med det fenomenet att 
beskriva olja som ”det svarta guldet” (med andra ord att framhålla dess monetära 
värde) och författarna argumenterar för att en sådan metafor bygger på att olja inte 
beskrivs för sina egenskaper att smutsa ner. En egenskap hos materien lyfts fram, 
medan en annan tonas ner. 

Deltagande observationer 

En fråga som inte kan besvaras på annat sätt än genom observationer av arbetet är hur 
Star for Life kan förstås i ett klassrumsperspektiv: hur äger arbetet rum i den konkreta 
undervisningsmiljön? Genom att närvara på Star for Life-passen kan kunskapen om 
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vad som händer på lektionerna och hur programmets pedagogiska metoder tas emot 
av eleverna fördjupas. Den grundläggande tanken med klassrumsobservationer var att 
bekanta sig med programmet, Star for Life-coacher och elever som deltar i det, samt 
att få tillfälle att studera omständigheter i det praktiska genomförandet som riskerar 
att underkommuniceras och/eller glömmas bort i en intervju eller enkät. 

Den deltagande observationen är en undersökningsmetod med hemvist i det 
etnografiska fältarbetet – det vill säga en metodtradition som kräver av forskaren att 
hen befinner sig i det fält som hen studerar. All forskning som innebär observationer 
av handlingar i så kallade naturliga situationer bör enligt David Silverman (1985) 
etiketteras etnografiska. Den deltagande observationen kan i sitt utförande vara mer 
eller mindre deltagande och kan röra sig mellan två ytterpunkter: att endast delta eller 
att endast observera (Fangen, 2005: 30). Den observation som genomförts i 
interventionsskolorna har till sin karaktär varit enkom observerande.  

Efter varje etnografisk observation skrivs fältanteckningar på detaljnivå. 
Fältanteckningar innehåller inte information som kan knytas till enskilda individer; 
inga namn eller andra specifika kännetecken finns alltså registrerade. Det betyder att 
samtidigt som den information som kan fås av denna typ av observationer är detaljerad 
och har kapacitet att fånga nyanser i ett socialt skeende är den etiskt mindre känslig. 
Även fältanteckningar kan vara sinsemellan mycket olika till sin karaktär och 
genomföras både som kortare stickordspräglade korta notiser och som mer detaljerade 
och längre redogörelser (ibid.: 91). Fältanteckningarna från klassrumsobservationerna 
är till större delen utförda som mer detaljspecifika fylliga redogörelser. 

Forskarguppen hade sedan tidigare, genom olika dokument skrivna om Star for 
Life och samtal med aktörer knutna till programmet, en bild av programmets idé, mål 
och metoder. Arbetet med klassrumsobservationer påbörjades av forskarassistent 
Lejla Mesinovic redan 2014 men då Star for Life modifierats sedan observationerna 
startade, bedömdes gemensamt mellan forskargruppen och ansvariga för Star for Life 
att observationer skulle fortsätta under hösten 2016 och våren 2017, för att 
förändringar i programmet och eventuellt i mottagandet ska kunna uppmärksammas.  

Intervjuer 

Elevintervjuerna som används i denna rapport är genomförda 2014 och 2015 medan 
intervjuer med skolledning och lärare huvudsakligen genomförts 2015 och 2016. 
Intervjuerna som genomförts har efter inspelning transkriberats och kodats. Med 
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kodning menas här en reducering av materialet där man söker efter mönster eller 
möjligheter att sammanfatta materialet under färre rubriker. Kodningen under 
utvärderingen har varit induktiv, vilket betyder att koder har skapats efter 
insamlingen, (istället för att som exempel före insamlingen ha med sig en lista med 
koder genom vilka data ska kodas; det som brukar kallas för deduktiv kodning). I den 
första kodningen av utskrifter undersöktes det som brukar kallas manifesta koder – 
alltså att man urskiljer specifika termer som återkommer i textdatan. Därefter 
genomfördes en öppen kodning – det vill säga sökandet efter särskilda teman i 
intervjuerna som föreföll ge preliminära svar på studiens frågeställningar (Layder, 
2005: 53). Delar av kodningen av intervjuerna gav sedermera upphov till specifika 
undersökningsteman inför klassrumsobservationerna. Exempel på sådana teman är 
aspekter av kontroll och motstånd i klassrummen (se resultatkapitel). Under 
intervjuerna redogjorde elever för en ovilja inför att delta i Star for Life-övningar; ett 
fynd som forskargruppen beslutade sig för att gå vidare med och frilägga genom 
observationer. Detsamma kan sägas för temat om det dolda klassrummet (se 
resultatkapitel). Eftersom eleverna i intervjuerna gav uttryck för att det finns grupper 
i klassen med mer socialt inflytande än andra grupper och att de förhåller sig med viss 
försiktighet till dessa med avseende på hur öppna de menar sig kunna vara under Star 
for Life-sessionerna, fattades beslutet att undersöka om och i så fall på vilket sätt 
sådana fenomen kunde skönjas i klassrummet. Det här betyder att resultatet från 
intervjuerna i viss mån har påverkat klassrumsobservationerna, medan det motsatta 
inte gäller; resultat från observationernas har inte påverkat intervjufrågorna. 
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Resultat	

När vi nedan redogör för studiens resultat kommer det göras under tre breda teman: 
grundläggande idéer, praktik och elevskattningar. Under rubriken grundläggande 
idéer behandlas först och främst undervisningsmaterialet från Drömboken men 
rubriken kommer också innehålla klassrumsexempel på hur materialet hanteras i 
undervisningssituationer eller tas emot av deltagarna. Praktik beskriver arbetet i 
klassrummen och hur lärare och elever förstår detta, (med andra ord adresseras här 
också frågan om implementering) medan elevskattningar beskriver vad eleverna 
markerade kring programmet och sig själva i enkätsvaren. 
 

Programmets grundläggande idéer 

Det skrivna arbetsmaterialet som återfinns i Drömboken och används i klassrummen 
är uppbyggt i så kallade moduler i olika färger som var och en fokuserar på olika 
dimensioner av färdigheter som Star for Life tänks stimulera. I den gula modulen, som 
döpts till I go for my dreams! riktas fokus främst mot förmågorna: 1) Att skapa 
grundvärderingar, 2) Att förstå vikten av drömmar, 3) Att välja 
förhållningssätt/Mindset, 4) Att känna trygghet i sig själv och 5) Att använda kreativa 
uttryckssätt. I den röda modulen som fått titeln I am committed! arbetar man i 
huvudsak med två förmågor: 1) Att arbeta medvetet med att skapa och bevara sitt 
engagemang och 2) Att använda kreativa uttryckssätt. I den svarta modulen med 
rubriken I decide! avser följande förmågor stärkas: 1) Att kunna uttrycka en vilja och 
att förstå olika viljors komplexitet, 2) Att kunna kontrollera sin viljestyrka och visa 
beslutsamhet, 3) Att förstå bakgrunden till och förstå konsekvenser av våra val, beslut 
och åsikter, 4) Att använda kreativa uttryckssätt. Den sista modulen är grön och heter 
I make it possible! där fyra förmågor ska tränas: 1) Att förstå kopplingen mellan behov 
och motivation, 2) Att skapa goda förutsättningar för inlärning och utveckling, 3) Att 
hantera motgångar genom ett dynamiskt förhållningssätt och 4) Att använda kreativa 
uttryckssätt. 

Den grundläggande strukturen i pärmen är att för varje förmåga som tränas 
blanda fakta eller olika typer av rön med övningar, som antingen utförs i grupp eller 
individuellt. De huvudsakliga teman som löper genom arbetsmaterialet skådliggörs i 
figuren nedan genom de perifera cirklarna:  
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I centrum av figuren återfinns ett genomgående och samlande begrepp för de olika 
temana, nämligen: mindset. Allra tydligast återfinns detta som en beskrivning av ett 
förhållningssätt men det återkommer även i teman som behandlar egenansvar, val och 
kontroll eller disciplin. Mindset fungerar i vissa stycken som ett slags bindemedel 
mellan teman och moduler och att det förhåller sig på det viset bekräftas också av 
klassrumsobservationer. Av den anledningen ska vi titta närmare på begreppet, innan 
vi studerar gestaltningen av resten av temana lite närmare, för att avslutande granska 
de ideologiskt påverkande elementen i arbetsmaterialet. 
 

Mindset 

Begreppet mindset definieras i arbetsmaterialet som ”förhållningssätt”.  Detta tänks 
styra hur vi tänker om förhållanden, händelser och situationer, eller oss själva. De två 
huvudsakliga förhållningssätt som diskuteras genom pärmen benämns det statiska 
respektive det dynamiska förhållningssättet, där det statiska i korthet tänks beskriva 
människor som inte tror att de kan utveckla sin intelligens eller förmåga nämnvärt, 
medan personer som besitter ett dynamiskt förhållningssätt beskrivs som personer 

Mindset

Medvetet 
förhållningssätt

Drömmar

Självkänsla
Självförtroende

Val Kontroll 
Disciplin
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som tror att intelligens och personlighet kan utvecklas.19 Mindset är sålunda ett 
begrepp som delvis är formulerat som en intrapsykisk resurs, delvis som en resurs som 
inte nödvändigtvis finns installerad i individen från start, utan som kan övas upp (en 
slags latent eller slumrande resurs), det vill säga gradvis installeras eller förfinas inuti 
subjektet. På upprepade ställen i arbetsmaterialet adresseras de potentiella problem 
som kan uppstå av att inneha ett statiskt förhållningssätt, främst genom övningar där 
eleven uppmanas att lista upp konsekvenser av respektive förhållningssätt. 

 Begreppets iscensättning i Drömboken pekar i två riktningar. För det första 
uppmanas läsaren att ”handla sig ur” ett statiskt mindset, det vill säga att prova det 
dynamiska tänkesättet så att det genom övning kan erövras. I förlängningen kan man 
här alltså skönja en syn på subjektet som rörligt, föränderligt och kraftfullt. För det 
andra associeras handling positivt – det är via handlingen som subjektet åstadkommer 
förändring, både i sig själv och i sin omvärld. Detta handlingsideal mejslas i materialet 
ut med omvärldsfaktorer på mikronivå i beaktande: Våra handlingar kan underlättas 
eller försvåras av: 

• Oss själva – vi har god eller dålig självkänsla och törs eller törs inte drömma stort 
eller utmana oss själva 

• Vår familj  våra föräldrar kanske inte klarar att hjälpa oss med våra läxor eller känner 
sig tvärtom bekväma med att hjälpa oss, konfliktnivån är låg/hög i vår hemmiljö, vi 
känner högt eller lågt förtroende för våra föräldrar  

• Våra vänner – de uppmuntrar eller hindrar oss att förändra oss eller göra det vi 
drömmer om 

• Andra problem – såsom sömnbrist eller tidsbrist eller resurser 

De faktorer man föreställs behöva klara att påverka för att förändringen ska äga rum 
placeras alltså relativt nära individen. I undervisningsmaterialet är faktorer på 
makronivå inte närvarande – faktorer såsom resurser, politiska beslut eller 
socioekonomiska skillnader. Om sådana faktorer inte artikuleras i materialet men 
potentiellt påverkar utfallet av en ambition eller ett handlingsförsök, ryms här alltså 
en risk att individen själv tar på sig skuld för en utebliven framgång, trots att individens 

                                                   
19 Formuleringen och avgränsningarna kring begreppet mindset belyser en väsentlig dimension i det skriftliga 
materialet som bildar underlag för Star for Life-passen; tilltalet i ”du”-form, som delvis styr de deltagande 
eleverna bort från möjliga lösningar på problem som potentiellt kan inkludera hela elevgruppen och/eller skolan 
som större helhet. När frågan är formulerad: ”Vad skulle du [författarnas kursivering] kunna göra för att förbättra 
för dig själv och andra” får svar som betonar skolans eller klassens möjlighet att agera tillsammans svårare att 
göra sig gällande och detsamma kan sägas vad gäller frågor om organisering för förändring i grupp. 
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möjligheter att påverka dylika faktorer är marginell. Detta kan sägas utgöra ett 
pedagogiskt- såväl som innehållsligt problem. Som Bourdieu påpekar finns i de flesta 
interpersonella relationer element av ekonomiska strukturer som påverkar vilken 
räckvidd våra nätverk får, hur och om vi kan förändra dem och vad vi kan åstadkomma 
genom dem (1977/2011: 177). Det vill säga, vårt sociala kapital och därmed i viss mån 
vår förändringskapacitet är ett uttryck för och ett resultat av vår socioekonomiska 
position.   

Materialet skiljer också ut sätt att betrakta själva handlings- eller 
förändringsförsökets utfall, det vill säga hur vi förstår exempelvis en utebliven 
framgång eller ett misslyckande. Nedan följer ett exempel ur Drömboken på hur 
mindset tänks påverka oss. 

Vilket mindset vi har påverkar hur vi ser på misslyckanden: Det dynamiska 
förhållningssättet betraktar misslyckandet som en händelse – ”jag HAR misslyckats”, 
medan det statiska förhållningssättet ser det som en identitet – ”jag ÄR ett 
misslyckande”. Ett misslyckande kan då påverka din självkänsla mycket starkt 
(Drömboken, s 35 GUL MODUL).  

Det finns i Drömboken återkommande skrivningar som struktureras i enlighet med en 
mer binär dualistisk logik20 – beskrivningarna av skillnaderna mellan ett statiskt 
respektive dynamiskt förhållningssätt är exempel på en sådan uteslutande logik. 
Möjligheten att exempelvis fluktuera mellan de beskrivna upplevelserna täcks inte in i 
framställningen ovan. Upplevelsen av att ha misslyckats så många gånger att man till 
sist känner sig som ett misslyckande finns inte heller representerad. Den pedagogiska 
vinst som kan uppnås genom en förenkling löper möjligen samtidigt risken att försvåra 
för igenkänning, då ambivalenta eller skiftande upplevelser inte täcks in. Ytterligare en 
dimension av skrivningen är att den potentiellt kan bidra till en bild av att själva 
känslan av att vara misslyckad i sig självt är (ytterligare) ett misslyckande.  

Träningen av mindset skulle kunna förstås som en träning av individuellt 
aktörsskap och självreglering. Med hjälp av sådana kapaciteter skulle individen 
sedermera kunna få stöd i att exempelvis stå emot grupptryck eller negativ 
kamratpåverkan. Det kvarstående problemet med den föreskrivna introspektion som 
eftersträvas i citatet ovan är att det tänks utspela sig inuti en singulär individ – och på 

                                                   
20 Binär betyder här ett mått som bara ges två möjliga värden, t.e x 0 eller 1 om siffror och man eller kvinna om 
kön. Man tänks alltså kunna vara ett av två möjliga värden och när vi tänker eller resonerar i binära termer 
adresseras inte förhållanden som möjligen kan finnas däremellan.    
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sätt och vis kunna isoleras till ett skeende inuti individen. Den kritik som 
individualiserande ansatser ofta möter behandlar just frågan vilka förmågor i oss som 
kan tränas upp eller kultiveras isolerade från omvärldsfaktorer. Ett misslyckande 
skulle ju potentiellt kunna vara ett resultat av utifrån kommande påverkande faktorer. 
Om läxhjälpen som tidigare gavs på skolan har dragits in och en elev någon termin 
senare underkänns i engelska, återstår ju frågan vad som hade kunnat hända om hen 
fortsatt kunnat få stöttning och extra undervisning av skolan. På detta vis görs 
strukturella omständigheter till individuella och den förordade individualismen blir 
del av en modaliseringshierarki (Potter, 1996/2012: 112) där det finns ett odiskutabelt 
godkänt sätt att förstå ett misslyckande. Lärare, kuratorer, tränare eller andra vuxna 
runt eleven, alternativt stödresurser, ekonomiska förhållanden eller skolpolitik finns 
inte representerade som agenter för förändring. Den positiva tro på subjektets 
kapacitet för handling och förändring som Drömboken ger uttryck för riskerar 
paradoxalt nog att samtidigt skissera individen som ensamt ansvarig för utfallet av sina 
satsningar. 

I klassrummet återfinns tendensen att till viss del göra individen ansvarig för 
utfallet av sina tankar men också en viss svårighet att finna exempel för hur mindset 
fungerar i praktiken. Vi ska titta närmare på två utdrag ur en klassrumsobservation, 
som gestaltar denna svårighet.21 Eleverna introduceras vid detta tillfälle för en power 
point bild som på ett lättfattligt vis ska åskådliggöra skillnaderna mellan ett fixed och 
ett dynamic mindset. På bilden står: What Kind Of Mindset Do You Have? tillsammans 
med ett grönt huvud i profil som markerar något som definieras som “GROWTH 
MINDSET”, och ett rött huvud som markerar ”FIXED MINDSET”. Eleverna läser högt 
ur pärmen från sid 35: ”Carol Dwett, forskare i USA, menar att vi kan ha ett statiskt 
mindset, eller ett mer dynamiskt mindset, eller kanske både och beroende på situation. 
Personer som har statiskt mindset tror att intelligens och personlighet är något 
grundläggande, som inte går att förändra så mycket. De tror visserligen att de kan lära 
sig nya saker, men de tror inte att de kan ändra sin intelligens. De tror att de kan göra 
saker på olika sätt, men att i princip förändras inte ens person. Personer med 
dynamiskt mindset däremot, tror att både intelligens och personlighet kan utvecklas”. 

Lärare 1: Om vi ser våra problem som utmaningar kan vi se dem som nåt att lära av. 
[Läraren läser länge innantill i pärmen]. 

                                                   
21 Klassrumsobservation genomförd 170329 av KA. 
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Lärare 1: Den som till exempel lyckas bättre än du, kan det bero på att han eller hon har 
tränat mer?   
[Läser ett exempel ur boken]  
”Det här verkar bli svårt, det blir en utmaning” Är detta statiskt eller dynamiskt 
mindset? 
[Nästan alla elever räcker upp handen, en efter en]. 
Elev, kille: Det är growth mindset. 
Lärare 1: Vad tror ni det betyder, rent konkret? Att se problem som utmaningar? 
Elev, tjej: Att man vill försöka. 
Lärare 1: Ja, just det. Ta nu nästa tre övningar och fundera över om ni tror att det är 
statiskt eller dynamiskt mindset som de ger exempel på. 
[Eleverna lutar sig över pärmarna, samtalar med varandra. Lärare 2 ger nu exempel på 
hur hennes cirkelträning på gymmet fungerar. Hon beskriver hur hon gör plankan med 
hantel, alltid en fyrakiloshantel. Så en dag frågar tränaren varför hon alltid använder 
den hanteln och säger att han tycker att det ser för lätt ut. Han föreslår åttakiloshanteln. 
Lärare 2 tänker för sig själv att den blir för tung. När hon provar den nya vikten märker 
hon att hon nu plötsligt bara orkar tre repetitioner.]  
Lärare 2: Den var ju jättetung ju. Nu orkade jag ju bara tre repetitioner. Men nu har jag 
en ny dröm att jobba mot och jag kanske kan orka mer om jag jobbar vidare med den 
hanteln. 

I ovanstående exempel konkretiseras mindset genom frågan om problemhantering och 
growht mindset (dynamiskt mindset) definieras av en elev som att man ”vill försöka”. 
Det är oklart vilket slags problem man syftar på och vad man ska försöka att göra, vilket 
kan förklara de schematiska svaren från eleverna: när man inte har något mer konkret 
exempel att förhålla sig till blir kanhända svaren mer knapphändiga. En av de 
deltagande lärarna gör mot slutet ett försök att exemplifiera growth mindset med en 
händelse från sitt eget liv – hennes träning. Fördelen med exemplet skulle kunna vara 
just att det är vardagligt, medan samma vardaglighet samtidigt blir till en otydlighet – 
omfattas varje liten situation i vardagslivet av dessa val mellan olika mindset, och är 
det då följaktligen inte bra att någon gång känna missmod eller att uppfatta något som 
svårt, alternativt att känna sig belåten och nöjd med vad man åstadkommit? Här kan 
man alltså fråga sig hur detta slags formande av attityder eller inställningar relaterar 
till definitionen av själva problemet som ska lösas (Rose, 1999: xvii). Ska man betrakta 
tveksamhet inför att lyfta en åttakiloshantel som ett problem att åtgärda? Och å andra 
sidan; vilket är problemet med att se problem just som problem? 

Det är dock inte alltid som exemplen som används är vaga eller ospecifika. 
Materialet i Drömpärmen använder regelbundet exempel från skolans värld, som i 
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sekvensen från ett klassrum nedan. Även här kan man emellertid notera den för 
klassrumsobservationerna genomgående tendensen att svaren från eleven är 
enstaviga, medan läraren verkar få en funktion att elaborera dem. Lärarnas svar är 
även de typiska för det arbete som iscensätts i klassrummen. De kan antingen 
adressera detaljnivåer i vardagen som i exemplet ovan, eller bli ospecifika som i 
utdraget som följer.  

Lärare 1: ”Jag kan inte matte men det kunde inte mamma heller, så det är inte så 
konstigt”. [läser högt från ett av exemplen från pärmen] Vad betyder det? Är det statiskt 
eller dynamiskt?  
Elev, kille 1: Statiskt. 
Lärare 2: Och vad betyder det? 
Elev, kille 2: Att man inte lär sig. 
Lärare 1: Och om man tänker dynamiskt fattar man att man kan förbättra sin 
intelligens, sitt kunnande. Vad kan det betyda? 
Elev, kille 2: Att man lär sig.  
Lärare 1: Ja. Att man kan det man vill. Om man anstränger sig. Att det inte är omöjligt. 
Men man måste välja det tänkesättet. Att man varje lektion väljer ett dynamiskt sätt. Att 
tänka: ”jag väljer att vara öppen”, vad kan hända då? 
Elev, kille 3: Att det blir rast? 
Lärare 1: Nej, det var ett ganska statiskt mindset, Adam. 
Lärare 1: Så ni måste tänka att det är ni som väljer. Ni väljer hur ni ska tänka. The sky is 
the limit. Sikta mot trädtopparna, nej hur var det nu igen….? 

Frågan här är hur man ska begripa lärarens råd att vara öppen i klassrummet, som ett 
tecken på dynamiskt mindset – det vill säga, vad ska man alltså mer specifikt göra? En 
annan dimension värd att beakta är själva det oprecist förmodade goda i att förhålla 
sig öppen. Här blir öppenhet till något oproblematiskt gott, vilket i sig kan förstås som 
en fact construction; istället för alternativet att kritiskt reflektera över vad det är man 
anmodas att vara öppen inför. Frågan blir också hur gamla talesätt som det som 
avslutar sekvensen ska omsättas till praktisk handling. Den kunskap kring mental 
inställning som skulle förmedlas riskerar gå vilse i blandningen av detaljstyrning av 
vardagens tänkande och oprecisa ordstäv. 

I nästa klassrumsexempel demonstreras en annan tendens när 
förhållningssätten diskuteras – en slags värdeskala kopplas till de respektive 
tänkesätten. Den som uppvisar ett statiskt tänkesätt beskrivs här som missmodig och 
uppgiven medan den som använder sig av ett dynamiskt sätt att tänka beskrivs som 
lösningsorienterad. Kanske är detta en av anledningarna till att det som regel är svårt 
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att få eleverna att resonera kring tänkesätten som nedanstående klassrumsobservation 
visar.22  Här inleds lektionen med att repetera vad ett statiskt och dynamiskt tänkesätt 
innebär. Läraren sätter på en power point och går igenom vad statiskt och dynamiskt 
betyder). 

Lärare: Om jag har ett statiskt tankesätt, hur tänker jag då?  
[Det är tyst i klassrummet, och läraren svarar själv på frågan, med kort närmast retorisk 
paus].  
Lärare: Det går inte bra. Det vill säga. Man är missmodig redan från början. Man… man 
vill inte försöka. 
[Tre elever längst ner i klassrummet har börjat titta i sina mobiler.] 
Lärare: Om man har ett dynamiskt tankesätt och misslyckas ändå, hur tänker man då? 
[Tyst i klassrummet. Läraren svarar ånyo sig själv]  
Lärare: Man tänker att ”jag kan lära av detta, nu vet jag vad jag kan jobba med”.  
[Fortsatt tyst].  
Lärare: Sen ska ni hämta pärmarna, slå upp sidan 39. Och så tänka på proven nästa 
vecka. Vad har jag för problem, vad behöver jag? 

Det finns olika möjliga sätt att förstå tystnaden i klassrummet som sekvenserna ovan i 
olika grad illustrerar. Det är å ena sidan rimligt att anta att man i en klassrumsmiljö 
inte vill avslöja sig inför de andra som modstulen eller uppgiven men å andra sidan 
skulle det också vara möjligt att tänka sig att det inte omedelbart höjer elevens status 
att deklarera sig som lösningsorinterad och positiv. Vilket förhållningssätt som passar 
bäst i klassrumssituationen torde bero av vilket symboliskt kapital som gruppen 
omfattar (Broady, 1998: 11 ff.). Värdet av ett visst symboliskt kapital vilar ju på 
gruppens kollektiva föreställningar (Broady, 1991: 169) och därmed gör individen 
säkrast i att ansluta sig till dessa. Men det är alltså också fullt möjligt att eleverna inte 
till fullo begripit undervisningen kring mindset och därför inte vet hur de ska svara 
konkret på frågorna, alternativt förstår det alltför väl men uppfattar att det är 
oinspirerande att svara på något med så självklara svar – inom ramen för olika 
variationer av att statiskt tänkande står för något negativt medan det dynamiska på 
motsvarande sätt är positivt. Med andra ord; det är en viss form av öppenhet – den 
som gynnar ett produktivt arbete som elev – som förordas och oavsett vilka trätoppar 
det handlar om att nå är budskapet tydligt: livet handlar om att sikta högt där eleverna 
förmodas bli lockade av detta målrationella karriärstänkande kring den egna 

                                                   
22 Klassrumsobservation genomförd 170322 av KA. 
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framtiden. Kanske är detta budskap överflödigt där mycket i övriga samhället går ut på 
att vidarebefordra idéer om de lyckade livsvalen, kanske är det ändå för abstrakt för att 
verkligen upplevas som något påtagligt, eller kanske uppfattas det bara som ännu ett i 
raden av ideal som vuxna försöker inpränta i eleverna – när Mohammed, Isra, Pelle 
och Stina kanske är fullt upptagna med att försöka navigera i kamratkretsen, planera 
vad man ska ha på sig på kompisens kalas, oroa sig över nya finnar som slagit ut på 
pannan eller grubbla över varför föräldrarna hela tiden bråkar hemma. 

Oavsett olikheter mellan innehållet i exemplen och att det kan finnas olika 
specifika förklaringar till svårigheterna att få till stånd en mer dynamisk diskussion 
verkar Star for Life-passen i många fall präglas av en fråga – svarstruktur som liknar 
traditionell skolundervisning. Trots intygandet om öppenhet och att olika 
uppfattningar är möjliga, bör det därför för åtminstone en majoritet av eleverna stå 
klart på förhand att det finns ett riktigt eller i alla fall önskvärt svar på frågorna som 
eleverna ställs inför och där deras uppgift är att komma detta så nära som möjligt. Kort 
sagt verkar eleverna generellt vara lågt motiverade till att engagera sig i programmets 
konkreta övningar. I vilken mån detta kan tänkas hänga samman med den specifika 
undervisningsformen, innehållet i Star for Life, skolans betydelse som ramsättande 
faktor, mer övergripande förklaringar eller sammansättningen av dem, kommer vi 
återkomma till nedan.  

Drömmar  

Att formulera, hålla fast vid och realisera drömmar är ett återkommande 
övningsmoment i Drömboken. Allra främst handlar det om att finna drömmar om 
framtiden; det kan gälla yrkesval, utbildningsval men också mål satta på kortare sikt, 
såsom att sköta träningen bättre eller bli bättre på att hålla ordning på sina saker. 
Drömmarna kan också handla om att förändra invanda reaktionsmönster, som i 
exemplet nedan: 

Många tänker att drömmar och visioner alltid måste handla om långsiktiga bilder som 
t.ex. ditt liv om tio år. Men det kan lika väl vara din konkreta bild/vision om hur du, 
nästa gång dina vänner snackar skit om en annan kompis, kommer att säga ”jag tycker 
att ni ska prata med henne/honom direkt istället för att prata skit bakom ryggen”. 
(Drömboken, s. 14 Gul modul) 

När Star for Life benämner drömmar syftar man inte sällan på ”målbild”, vilket betyder 
att drömmen i någon mening ska vara görbar. Det kan förklara fokusen mot till synes 
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små detaljer i vardagen, som exempelvis att komma ihåg att anteckna veckans läxor i 
kalendern, eller som i citatet ovan att markera då en vän omtalas i negativa termer. 
Här finns med andra ord ett slags uppgraderande av vardagens spörsmål, där den 
unges verklighet görs viktig och föremål för intresse. Det som utmärker materialet är 
emellertid inriktningen också mot intima sfärer i livet: 

Men vi behöver även tydliga bilder och visioner för våra nära relationer och hur vi vill 
utveckla dem. Vi behöver drömmar för vår hälsa, vår träning och andra delar av vår 
fritid. (ibid.). 

I citatet kan man se två idéer. Den första idén handlar om att träna formuleringen av 
drömmar för att kunna nå ned ända till de intima dimensionerna av verkligheten, den 
andra argumenterar för att drömmar kan fungera som motor för en slags konstant 
utveckling. De nära relationer eleven har tycks genom formuleringen inte kunna 
fortsätta vara som de är, utan ska i ovanstående citat omslutas av någon typ av vision 
för en fortsättning, en förfining eller förbättring. Själva denna strävan, sådan den är 
formulerad här, ger en bild av individen som är i själva relationen såväl som relationen 
själv som ett objekt att utvärdera eller granska (Fejes & Dahlstedt, 2013: 6). Hur vi 
motionerar, hur vi umgås och hur vi i allmänhet spenderar vår lediga tid blir ett 
studieobjekt och i den meningen kan man kanske tala om en potentiellt alienerande 
dimension i Drömbokens ambition att alstra självmedvetenhet hos deltagande elever. 
Ambitionen blir alienerande i den mening att ingenting kan tas för givet och individen 
ges en tydlig plats som operatör och övervakare av det egna livet. Ingenting kan bara 
levas, relationer utgör inte bara en plats för avslappning eller trygghet utan utgör ett 
utvecklingsområde som allt annat och själva tanken att du, eller något annat för den 
delen, skulle duga som det är, ter sig svår att förena med idén om drömstyrning. Även 
om inte vi kan svara på frågan, är det ändå intressant att ställa den: hur många av oss 
vuxna själva trivs med eller har som utgångspunkt att se på våra relationer som 
utvecklingsområden? Det är fullt möjligt att många av oss önskar att våra relationer 
ska fördjupas och att vi också är beredda att axla ansvar för att så sker. Att vuxna 
däremot på ett mer eller mindre planmässigt sätt skapar målbilder för sina relationer 
och sedan agerar för förändring får sägas vara ytterst tveksamt. Även om många 
relationer säkerligen har stort utrymme för utveckling, kan man i detta mer 
instrumentella förhållningssätt till relationer skönja avsevärda risker att intimitet och 
trygghet teknikaliseras, kalkyleras och omvandlas till förbättringsområden, vilket på 
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sikt gör att själva relationen i stället hotas (Giddens, 1991). De tekniker som beskrivs 
för att en dröm ska kunna bli verklighet, handlar i materialet ofta om att konkretisera, 
visualisera och verbalisera dröminnehållet, vilket nedanstående citat är ett exempel 
på: 

Bara tre procent av alla människor skriver ner sina mål, trots att detta är ett vinnande 
koncept som används flitigt av bland andra duktiga idrottsmän och kvinnor och 
ingenjörer. Ett tips är att skriva om din dröm på ett beskrivande och målande sätt så att 
det blir en tydlig målbild, som kan fungera som en positiv mental bild för dig. Sätt gärna 
upp din text så att du ser den då och då. Sannolikheten att du ska nå dina mål ökar då 
mångdubbelt. Att berätta för någon annan om din målbild ökar sannolikheten 
ytterligare (Drömboken, s. 17 Gul modul). 

Citatet ovan illustrerar några återkommande karaktärsdrag i arbetsmaterialet när det 
kommer till föreställningar om drömmar och vad de kan åstadkomma och det visar 
också ett par retoriska tekniker som återfinns i samtliga moduler. En vanlig 
föreställning är den om ett slags management av framtiden där individen görs 
ansvarig för att en önskvärd framtid realiseras. Citatets fokus mot framtid rimmar väl 
med samtida förståelser av barn som just bärare av framtid (och där denna framtid 
också formuleras som om vi kände till hur den kommer att te sig och därmed kan 
”förbereda” barnet på den). Detta betyder att vi här kan skönja en idé om att styra utfall 
på det sätt som Rittel och Webber (1973: 157) beskriver; att alltså försöka styra ett utfall 
utan att veta att lösningen (att skriva ned sina mål och på det viset nå dem) tillhör 
något som kunde beskrivas som ”undisputable public good” (ibid.:155), eftersom det i 
sig torde bero på vilken typ av mål som eleven sätter upp. Här kan man möjligen också 
peka mot en risk att budskapet kan innebära en risk att barnets situation här och nu 
värderas mindre än det som barnet ska bli i framtiden om det lever i enlighet med 
programmanualen (Edelman, 20045). Man kan också notera hur en viss grupps 
agerande för att komma till eliten och sedan prestera som elit generaliseras brett till en 
teknik som bör användas av alla och användas för olika livsområden23. Inget nämns 
här om de negativa konsekvenser en sådan elitsatsning i alla fall för ”duktiga 
idrottsmän och kvinnor” kan innebära, så som avgränsning av andra livsområden, en 
överkontrollerad kropp och psyke; och inte heller nämns något om det scenario att 
många faktiskt misslyckas med sin elitsatsning – det går många misslyckade 
satsningar på varje lyckad i sammanhang där bara en kan stå som slutgiltig vinnare. 
                                                   
23 Elit torde gälla i alla fall för duktiga idrottsmän och kvinnor, ingenjörer är mer oklart. 
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Detta till trots får uttalandet sägas vara positionerat som ett i det närmaste oomtvistat 
”rön” i en hierarki av modaliseringar (Potter, 1996/2012: 112). Vad gäller retoriska 
tekniker manifesterar citatet en för materialet återkommande sådan, som kallas out-
there-ness (ibid.), det vill säga att fakta presenteras utan avsändare; som om fakta 
existerar på en obestämd plats utanför textförfattaren där den enkelt kan hämtas in i 
ett material. Bara i den inledande meningen återfinns tre obekräftade påståenden: 1) 
Tre procent skriver ner sina mål, 2) det är ett vinnande koncept och 3) detta knep 
används av både idrottsmän och ingenjörer. Längre fram i citatet återfinns också ett 
löfte om att sannolikheten att nå sina mål om man artikulerar och sätter upp sin dröm 
på ett ställe där man regelbundet kommer åt att titta på den. Till dessa yttranden finns 
till synes ingen avsändare.  

Det finns sparsmakat med forskning som belägger att tekniker som de i citatet 
beskrivna verkligen kan säkerställa att drömmar realiseras (Ehrenerich, 2009). 
Däremot finns resultat som pekar mot att ett för stort ansvar att realisera drömmar, 
speciellt i fallet unga människor, riskerar att lägga ett överdimensionerat ansvar på en 
oerfaren individ (Cederström & Spicer, 2015). Eleven uppmanas att blicka mot 
framtiden och det som ska komma sedan, när drömmen blivit verklighet. Frågan är då 
också vad som rent existentiellt räknas – den individ och den situation som finns här 
och nu, eller den potentiella individ och situation som ska utvecklas i framtiden (ibid.: 
21). 

I klassrummen arbetar man ofta med drömmar som ett slags drivkrafter som 
kan motivera förändring eller hårt arbete för att uppnå något. I följande 
klassrumssekvens24 uppmanas eleverna att i mindre grupper berätta för varandra om 
sina drömmar och om vilka eventuella rädslor att misslyckas som är förknippade med 
drömmarna. 

Elev, kille 1: Spela fotboll och bli proffs.  
Elev, kille: Bli proffs och tjäna mycket pengar.  
[Alla skrattar]. 
 
Elev i annan grupp, kille 3: Min dröm är att gå ut skolan och bli polis. 
Elev i denna grupp, kille 4: Polis??!! Vad drömmer du om för nåt då? 
Elev 3: Hantera en pistol. 
Elev 4: Är det allt? Hantera pistol? 

                                                   
24 Klassrumsobservation genomförd 160222 av KA. 
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[Killarna försvinner in i en lång diskussion om hur stor kriminaliteten egentligen är i 
Sverige och om den ökat eller minskat.] 
 
Elev i annan grupp, kille 5: Ha mycket pengar. Det drömmer jag om ju. 
Elev i denna grupp, tjej 1: Att kunna försörja mig, sen när jag blir vuxen. 
Elev i denna grupp, kille 6: Drömmen är att bli advokat. Bli advokat. Rädslan är att nån 
man dömt blir frisläppt och kommer hem till en och mördar en. Att man blir 
misshandlad av någon man dömt. 

I ovanstående exempel kretsar exemplen kring yrkesdrömmar, en troligen 
återkommande fråga som tonåringar ställs inför. Men frågan är på vilken nivå 
drömarbetet bör hållas? Hur långt eller stort ska eleverna uppmanas att drömma? I en 
klassrumsobservation25 uppmanas eleverna att frammana förebilder att låta sig 
inspireras av. Här väljer eleverna namn som återkommer när forskarassistenterna följt 
Star for Life-undervisningen kring drömmar: Zlatan, Ronaldo, Björn Borg och Gunde 
Svan (med andra ord idrottslegender), Jockiboi (Youtube-kändis), Donald Trump 
(mångmiljardär och president) samt Jesus och Muhammed (religiösa ikoner). Under 
en annan observation26 omnämns Glenn Strömberg, Nelson Mandela och Albert 
Einstein. Vid en enda observation nämns en kvinna som förebild och det är skolläkaren 
i den aktuella kommunen som hjälpt en av eleverna med en praktisk fråga. De 
resterande exemplen är alla män och alla är positionerade högt i en statushierarki.  

Här väcks en rad frågor. Följs de förebilder som elevgruppen väljer ut upp vid 
senare tillfälle? Diskuteras varför man väljer de personer man väljer, om det är rimliga 
förebilder, eller varför de betraktas som förebilder? Finns det en risk att avståndet 
mellan Donald Trump och en svensk flicka eller pojke i tonåren är så stort att eleven 
inte vet hur hen ska använda sig av Donald Trump som målbild? Har skolan alternativt 
Star for Life som program en åsikt eller en värdering om de förebilder som väljs? Finns 
det ett värde att lyfta fram en förebild om man inte diskuterat vad hos denne man 
inspireras av? På samma vis som man kan diskutera potentiella problem i att fokusera 
mer på framtiden än på nuet, kan man fundera över hur glappet mellan förebilden och 
den egna, troligen mer vardagsnära verkligheten bäst bör hanteras. 

Om de två återgivna exemplen ska summeras kan man kanske tala om ett 
drömarbete på både ”för hög” och ”för låg” nivå. Att finna förebilder vars begåvningar, 
status eller resurser torde vara svåra att nå för en genomsnittlig högstadieelev kunde 

                                                   
25 Klassrumsobservation genomförd 170206 av KA. 
26 Klassrumsobservation genomförd 140925 av LM. 
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riskera att skjuta förbi målet, då det kan vara svårt för eleven att bryta ned Donald 
Trump eller Gunde Svans framgångar till en konkret idé för den egna handlingen eller 
framtidsplaneringen. Men parallellt med denna ”höga” nivå, ryms en vardaglig nivå. 
Drömmar tänks reglera livet ned på intim vardagsnivå och tränga in i de mest futila av 
handlingar, såsom att genomföra träning på veckobasis eller komma ihåg att skriva in 
läxor i sin kalender. Man kan också ifrågasätta om drömmar i utvecklingens tjänst 
fungerar väl i livets alla områden. Kan man få vila i en relation utan att vilja utveckla 
den, eller kan man bara få drömma om något utan att detta blir nödvändigt förknippat 
med en plan för dess rationella uppnående?  

Klassrumsundervisningen kring drömmar tar också fasta på att avgränsa vad 
som definieras som en dröm och vad som inte är en dröm. En dröm utmärks enligt 
undervisningen främst av två egenskaper – den är positiv och den innehåller inte ordet 
”inte”. ”Jag vill vara frisk i framtiden” skulle alltså vara en dröm, medan ”Jag vill inte 
bli sjuk i framtiden” inte är etiketteras som en dröm. Detta tema återkommer under 
flertalet klassrumsobservationer kring drömarbetet. Under en lektion27 förklaras att 
hjärnan har en slags GPS inbyggd, som registrerar ordet ”inte” som en signal om att 
förhålla sig passiv; därför bör ordet generellt undvikas. I denna aspekt kan man 
argumentera för att drömundervisningen blir tekniskt komplicerad och det gäller för 
eleven att orientera sig i definitionerna och att hålla tungan rätt i mun, så att det 
verkligen är just en dröm hen reflekterar över. 

Summerande kan sägas att drömarbetet alltså kännetecknas av avgränsningar 
(kring vad som är att betrakta som en dröm) och av ideal om görbarhet, drivkraft och 
strävan. Drömarbetet präglas därtill av framtidsvisioner parallellt med en slags 
detaljstyrning av vardagens verklighet och göromål och det präglas av nivåskillnader 
i retoriken: ibland är drömmarna nära elevens verklighet och vardag och ibland 
används förebilder som Jesus, Gunde Svan eller Donald Trump för att eleverna ska låta 
sig inspireras till att drömma stort.  

Frågan blir vad ett program som Star for Life kan åstadkomma i detta avseende. 
Programmet är en del av de policyentreprenörer som levererar lösningar på problem 
som grundskolans elever tänks ha (Ball, 2006: 72) men här blir man kanske svaret 
skyldig på hur problemet ska definieras, eller ens om det finns ett problem. En annan 
fråga att ställa är om det är önskvärt att reglera människors liv ända ner på 
vardagsnivå. Å ena sidan kan man betrakta råden om hur man förbättrar sig själv eller 

                                                   
27 Klassrumsobservation genomförd 141001 av LM. 
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drömmer enligt Star for Lifes manual som ett försök att arbeta med elevernas 
plasticitet (Roth & Brooks-Gunn, 2003) och man kan tänka sig att rådet att mana fram 
framtidsvisioner i akt och mening att försöka förbättras i vardagliga aspekter är till för 
att stärka karaktären, vilket skulle betraktas som värdefullt för framtiden i ett 
perspektiv som PYD (Lerner, 2009). Men det är också så att undervisningen kring 
drömmar bidrar till att föreställningar kring vad som är gott och rätt, eller dåligt och 
fel, konstrueras. Det betyder att Star for Life bidrar till att reglera uppförande i bredare 
mening, eller det som Nikolas Rose kallar för the conduct of conduct (1999: xxi) – det 
vill säga att det inte räcker med rådet att träna utan här finns också en idé om hur det 
ska gå till; med vilken inställning det bör genomföras. Här kan en diskussion behöva 
initieras kring huruvida Star for Life blir alltför ingripande i elevernas vardag. 

Självkänsla och självförtroende 

Självkänsla och självförtroende är återkommande begrepp i Drömboken, även om de 
inte alltid stavas ut. De kan lika gärna vara en underliggande förutsättning för 
resonemangen om att förverkliga drömmar och närma sig sina mål, ge och ta kritik 
eller att hålla sig engagerad och sträva framåt. Inte minst relaterar koncepten 
självkänsla/självförtroende till begreppet mindset – till exempel hur de båda 
mindseten reglerar vår syn på misslyckanden. Här ryms emellanåt en 
sammanblandning där koncepten skulle kunna bytas ut mot varandra, eller förutsätter 
varandra. 

Drömboken betonar genomgående alla människors inneboende värde, 
symboliserat av stjärnan som beledsagar övningarna. Den lilla vita stjärnan i mitten av 
Star for Life:s färgglada större stjärna symboliserar just vår självkänsla, vårt samvete 
och vår ”inre röst”. I materialet definieras självkänsla som känslan vi har inför det vi 
uppfattar att vi är (hur vi känner inför det vi är) och självförtroende som känslan vi har 
inför det vi gör (hur vi känner inför det vi gör). Självkänsla och självförtroende är 
färskvaror som måste underhållas hela individens liv, argumenterar Drömboken (gul 
modul, s. 42). I en mening stipulerar materialet alltså att man inte kan ta 
självförtroende eller självkänsla för givna. Just självkänslan har en särskild relation till 
begreppet mindset. I Drömboken synliggörs kopplingen mellan begreppsparen 
självförtroende/självkänsla å ena sidan och statiskt/dynamiskt mindset å den andra. 
Frågan är om undervisningsmaterialet inte, åtminstone delvis, syftar på just god/dålig 
självkänsla och självförtroende när man definierar de två skilda förhållningssätten. Det 
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rimmar också med föreställningen att självförtroende och självkänsla måste 
underhållas (det är ett slags material för individen att bearbeta och utveckla). Att tänka 
på självförtroende och självkänsla på detta vis kan ses som helt i enlighet med ett 
sådant strenght-based perspektiv som PYD förordar (Roth & Brooks-Gunn, 2003) där 
den unge främst förstås som plastisk och utvecklingsbar. Om exempelvis självkänslan 
sviktar behöver vi inte känna missmod, eftersom det finns sätt att träna tankarna så att 
vi kan förbättra och stärka den. De flesta barn, och så kallade ”högriskbarn” allra mest, 
behöver ofta någon typ av färdighetsträning för att på allvar kunna utveckla sina 
förmågor och ta vara på sin kapacitet (Brendtro & Larson, 2006: 82) och i så motto 
innebär Star for Life en sådan träning. 

Vid intervjuer med lärare som arbetar med Star for Life framkommer att många 
av dem ser en av programmets styrkor just i dess inriktning mot arbetet med elevernas 
självförtroende och självkänsla. Vid en intervju med en elevsamordnare28 (som arbetar 
med Star for Life i mindre grupper där elever med någon typ av identifierade problem 
spenderar delar av sin skolvecka) beskriver hen sitt arbete såhär: 

[Jag] plockar delar utifrån individen. Utifrån eleven, eller föräldrarna, elevens föräldrar 
alltså. Men ofta handlar det om samma saker. Självkänsla. 

Elevsamordnaren menar att elevernas problem emanerar från källor utanför eleven, 
inte sällan från problem som deras föräldrar har, men att skolan har att arbeta med 
eleven själv och där ser pedagogerna att man ofta måste börja med självförtroende och 
självkänsla. Hen argumenterar också för att självförtroende och självkänsla till stora 
delar handlar om att sätta rimliga och nåbara mål. Kopplingen mellan 
självförtroende/självkänsla och praktiskt görbara mål återfinns också inom det 
reguljära Star for Life-arbetet så som det utformas i klassrummen. Exemplet nedan 
kommer från en observation29 från ett klassrum där man just tränade förmågan att 
skilja mellan problem där man kan gripa in och förändra och sådana där det inte låter 
sig göras.  

Eleverna ombads fundera igenom vilka saker/händelser i livet de kan påverka och vilka 
ligger utanför deras kontroll. Pedagogen kallar den här övningen för mental träning. 
Dagens övning går ut på att tränas på att fokusera på rätt saker. Även om vi har tydliga 
målbilder kan fokusering på fel saker hindra oss från att nå våra drömmar. Pedagogen 

                                                   
28 Intervju genomförd 161116 av KA. 
29 Klassrumsobservation genomförd 150204 av LM. 
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betonar att vi mår bra av att veta att vi kan påverka saker i våra liv. Genom att fokusera 
på saker vi inte kan påverka gör vi oss till offer. /…/ Exempel på händelser eller tankar 
som tas upp i den här övningen är: ”Jag gillar inte min lärare”. Pedagogen frågar vad 
som kan göras åt det: Kan man påverka att man inte gillar sin lärare eller ska man helt 
enkelt acceptera det och inte ägna det någon vidare tanke? Hur går det i så fall till? Ett 
annat exempel på övning är att eleven ombeds tänka på en skoluppgift som hen inte 
tycker om eller tycker är svår. Vad kan hen göra åt det, eller åt kompisarnas attityder? 

Träningen av självkänsla och självförtroende är alltså ganska pragmatisk till sin natur 
och handlar till viss del om att inte sänka självförtroende/självkänsla genom att gripa 
efter för mycket. För att etablera självförtroende/självkänsla bör det med andra ord 
finnas en relation mellan uppsatt mål och elevens förmåga att realisera målet. Även 
för undervisningen kring självkänsla/självförtroende gäller dock att eleverna förefaller 
ha svårt att helt omfatta betydelsen av begreppen, som nästa klassrumsobservation30 
ger vid handen. 

Lärare: Om vi kunde, nu då… återgå? Till det här med självkänsla och självförtroende. 
Nån som vill läsa från sin lista? 
Elev, kille: Var det om självkänsla eller om självförtroende? 
Lärare: Om självkänsla. 
Elev, tjej: Vad är skillnaden då? 
Lärare: Jo det är ju att, hängde du inte med när vi började med att reda ut begreppen? 
Självförtroende är ju att man tycker att man är duktig och bra på saker, självkänsla är ju 
att man känner att man duger som man är. 
Elev, tjej: Jaha. 
Elev, kille: Vadå? 
[Läraren förklarar en gång till vad skillnaden mellan självförtroende och självkänsla är. 
Oroligt i klassrummet.] 
Lärare: Ska vi titta på våra listor då? 
Elev, tjej: Jaha. 
Lärare: Nån som vill börja? 
Elev, annan kille: Nej, det går inte för lektionen är slut nu. 

Denna observation är typisk såtillvida att den inte reder ut skillnaden mellan 
självförtroende och självkänsla mer än vad läraren antyder ovan. Det finns en paradox 
i de båda begreppen som verkar förvirra eleverna. Vid flera observationer frågar 
eleverna hur man ska kunna känna att man duger som man är (det vill säga uppleva 
god självkänsla) om man inte känner att man är duktig och bra på saker (det vill säga 

                                                   
30 Klassrumsobservation utförd 170315 av KA. 



 
 

72 

har gott självförtroende). Dessa frågor verkar inte få några svar. Även här kan en 
delförklaring vara att Drömbokens råd befinner sig ett stycke från elevernas 
vardagsverklighet, som i citatet från Thomas Edison som uppmuntrar eleverna att 
betrakta motgångar som en del av deras lärande: I have not failed. I have just found 
10 000 ways that do not work (Svart modul, s. 18). Detta slags citat, som inte sällan 
återfinns i planeringskalendrar eller på sociala medier, är ett slags ordstäv som kan 
verka appellerande och välbekanta för oss men som också kan fungera semantiskt 
förvirrande. För frågan är ju vad ett misslyckande är, enligt citatets logik? Om man 
efter 10 000 försök inte uppnår ett fungerande resultat men inte rubricerar det som ett 
misslyckande, vad är då ett misslyckande? Och är det nödvändigtvis fel att misslyckas? 

Möjligen skulle ett svar inom Star for Lifes ramar kunna vara att ett 
misslyckande enbart är den typ av handling som saknar ett tydligt mål. Handlingar 
som däremot kan kopplas till ett visst önskvärt tillstånd, men där man ännu inte 
uppnått detta, ska istället ses som försök i en kedja av handlingar. Kopplingen till den 
självkänsla som programmet vill stärka är då att oavsett om individen lyckas i sina 
föresatser eller ej, bör självkänslan kunna växa just utifrån det faktum att hen strävar 
målinriktat – alltså utifrån den kognitiva motorn för agerandet, eller med andra ord 
utifrån att man uppvisar ett konstruktivt mindset. Till detta kan man lägga att 
självkänslan skulle kunna kopplas till grundläggande idéer om människors lika värde 
och rättigheter. Men alldeles oavsett hur begreppen skulle kunna tydliggöras inom 
programmet, kvarstår för det första att det framstår som en avancerad pedagogisk 
uppgift att klargöra detta för barn/unga i tidig tonårstid, samt för det andra att en 
sådan övning enbart blir ett sätt att förstå självkänsla och självförtroende. Elevernas 
tveksamhet inför tudelningen mellan varandet och görandet är högst relevant – för 
såväl på filosofiskt som allmänmänskligt plan uppfattat: om man inte ser att man 
klarar av saker man på något sätt önskar att kunna, är det svårt att värja sig för att detta 
har negativ påverkan på ens självkänsla.  

Inspiration, engagemang och egenansvar 

Den modul som kanske främst tränar elevernas förmåga att låta sig inspireras, att 
engagera sig och att ta eget ansvar för att hålla inspiration och engagemang vid liv är 
den röda modulen. (Med det sagt arbetar eleverna med dessa förmågor i flera andra 
moduler också, som till exempel i den svarta modulen där deltagarnas förmåga till 
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uthållighet ska stärkas). I den röda modulen tränas framförallt drivkrafter och 
förmågan att aktivera känslor. Det kan formulerat i Drömboken se ut såhär: 

För att få saker att hända behöver vi något som driver oss framåt. Vi behöver drivkraft 
och engagemang som räcker lika lång tid som det tar att genomföra det som vi har tänkt 
att göra. Därför är det viktigt att hitta olika sätt att hålla engagemanget igång – genom 
att tanka vår egen maskin med olika typer av drivkraft (Röd modul, s. 5). 

Två olika känslor kan användas som drivkraft, enligt Drömboken. De beskrivs såhär: 

Lust/längtan 
Lusten driver oss att göra sådant som vi tycker är roligt, eller som vi njuter av att göra. 
Det kan vara något vi gör ofta eller sådant vi längtar efter att ha eller göra någon gång i 
framtiden. 
Rädsla 
Det finns också olika saker som vi gör för att vi är rädda för vad som kommer att hända 
om vi inte gör det. Då är det istället någon form av oro eller rädsla som driver oss 
(ibid.). 

Varje beslut, argumenteras det i Drömboken, grundar sig i antingen rädslan för att inte 
uppnå det vi drömmer om eller en längtan efter att få göra det vi drömmer om. För att 
uppnå det vi önskar måste vi aktivera våra känslor och det gör vi bäst genom att 
påminna oss om vår målbild. När vi erinrar oss vår positiva målbild frisätts 
signalsubstanser och hormoner och de känslor som då uppstår får oss 
handlingskraftiga (Röd modul s. 11). Man skulle kunna sammanfatta detta budskap 
som att vi har all anledning att ta ansvar för att hålla oss själva på ett visst positivt 
humör. 

Budskap som dessa är besläktade med den så kallade positiva psykologin (se till 
exempel Revelay, 2013). Positiv psykologi kan beskrivas som den gren av modern 
psykologi vars mål är att ”enhance well-being rather than merely reducing disorder” 
(Huppert, 2009: 108) och inom denna är intresset för välmående och lustkänslor 
centralt. Kopplingen mellan dessa känslor och signalsubstanser och hormoner som 
görs inom Star for Life innebär en biologisering av emotioner och sinnestillstånd, där 
dessa befinner sig en kedja mellan kognitiva scheman (så som dynamiskt/statiskt mind 
set) och måluppfyllelse. Om vissa kognitiva scheman tänks leda till vissa 
handlingsrepertoarer blir uppmaningen till eleverna att aktivt välja eller försätta sig i 
olika tillstånd för att uppnå vissa mentala effekter ett slags teknisk rådgivning för 
självreglering. Information om våra känslotillstånds biologiska ursprung kan sannolikt 
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fungera som en lättnad för unga människor – man skulle på sätt och vis kunna säga att 
känslorna ”laddas ur”. Med en mer kritisk blick kan man samtidigt här se en form av 
distanserad terapeutisk eller medicinsk blick på inre processer och känslor. Att 
medvetet aktivera en känsla kan liknas vid att behandla psyket delvis som ett 
laboratorium och frågan är förstås om eleven också får stöd i att bedöma gränsen för 
när det tekniska handhavandet av psyket bör övergå i spontanitet och följsamhet inför 
känslor? Eller med andra ord: vilka fördelar och risker finns förknippat med generella 
självregleringspraktiker för unga människor i meningen att de förväntas träda ur sina 
invanda föreställningar? Å ena sidan kan det sannolikt verka frigörande då det kan 
träna upp förmågan att se sig själv som formbar, å andra sidan kan det möjligen också 
verka främmandegörande.  Individen blir på detta sätt inte bara en operatör som avses 
styra sitt liv på ett målrationellt sätt, utan också potentiellt ansvarig för styra 
energitillförseln av signalsubstanser och hormoner. Man mår helt enkelt inte mer eller 
mindre bra, utan har mer eller mindre aktivt deltagit i skapandet av det egna måendet, 
och tillerkänns således å ena sidan kapacitet att påverka sitt liv, å andra sidan ansvaret 
att göra så samt ansvaret för såväl lyckade som mindre lyckade försök.  

För att realisera våra drömmar måste vi alltså, enligt Drömboken, hålla 
entusiasm och engagemang levande. En väg att hålla entusiasmen livaktig är att skriva 
så kallade tacksamhetsdagböcker. Drömboken uppger att studier visat att just sådana 
dagböcker påverkar våra liv i positiv riktning (Röd modul, s 15). Vi får sänkt blodtryck, 
ökad kapacitet att hantera smärta, vi sänker våra stressnivåer och vi blir närvarande i 
nuet, vilket i sin tur uppges göra oss mer uppskattande mot oss själva. Även här är 
återkommande träning av vikt: 

Genom att se och uppskatta sådant som fungerar får vi kraft att orka ta tag i sådant som 
är svårt. För att tekniken ska fungera är det dock viktigt att man gör det vid upprepade 
tillfällen, även om det inte är varje dag. Prova gärna (ibid.). 

Vad gäller studier på området tacksamhetsdagböcker finns rön som pekar mot 
kortsiktiga effekter, det vill säga förändringar mot en större känsla av glädje och 
tacksamhet uppmätt just efter att perioden av dagboksskrivande avslutats (se 
exempelvis Carson et.al., 2010 eller Meiklejohn et. al., 2012).31 Man ska dock hålla i 
minnet att den positiva psykologin är något av ett kontroversfält med låg grad av 

                                                   
31 Den senare referensen springer från tidskriften Mindfulness; en tidskrift som mött hård kritik från bland annat 
Barbara Ehrenreich (2009); en författare som även kritiserar den positiva psykologin för bristande vetenskapligt 
underlag.  
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oomtvistade rön och där få studier ägnats åt potentiella långtidseffekter av olika slags 
mindfulnessövningar.32 

Det finns också andra sätt som förordas i undervisningsmaterialet för att hålla 
engagemang och drivkraft levande. Ett sådant sätt är att använda konstnärliga 
yttringar som inspiration. Drömboken använder främst musik och bild som exempel 
på konst som ger positiva känslomässiga effekter. Konstnärliga uttryck används för att 
bekräfta och stödja arbetet mot det mål vi satt upp för oss själva. Nedan tecknas 
återigen vinsten med att ha en tydlig målbild: 

När vi har en tydlig attraktiv bild framför oss – en målbild – frisätts signalsubstanser 
och hormoner som adrenalin, dopamin, serotonin och endorfin. Det signalsubstanserna 
och hormonerna har gemensamt är att de är kemiska ämnen som fungerar som 
budbärare i kroppen. När vi har en tydlig målbild framför oss aktiveras alltså känslorna. 
Känslorna får oss att må bra och vi får energi och blir handlingskraftiga. Ju tydligare 
och attraktivare målbild desto starkare och/eller varaktigare känslor. Denna 
handlingskraft genererar nya målbilder som i sin tur skapar nya känslor och så vidare 
(Röd modul, s. 11). 

I klassrummets undervisning iscensätts rådet att skaffa en distinkt målbild genom att 
eleverna får klippa ur attraktiva bilder som representerar sådant de vill uppnå ur 
tidningar och arbeta med dem i ett slags drömcollage. Sedan skriver eleven ned hur det 
exempelvis kommer att se ut eller kännas när drömmen har uppnåtts. Ett annat 
verktyg som regelbundet används är det så kallade ”isberget” (se Röd modul, s. 22-23). 
Isberget tänks här vara en bild eller en omskrivning för människan. Det som syns 
ovanför vattenytan motsvaras av våra synliga beteenden, medan våra behov, 
värderingar och drivkrafter ligger dolda under ytan. Eleverna uppmuntras att 
undersöka och kartlägga vad som ligger dolt under deras egen vattenyta. Ett exempel 
på en sådan övning är den där eleverna ombeds att formulera en önskan (om aningen 
något materiellt eller något eleven skulle vilja göra). Önskan skrivs in i Drömboken 
under rubriken ”Ovanför ytan”. Eleven uppmanas sedan att reflektera över vilka behov 
hen vill tillfredsställa genom önskan och vilka värderingar som ligger bakom. Under 
rubriken ”Varför – under ytan” ska eleven fylla i svar på frågorna om varför hen 
behöver realisera önskan, vilken värdering som ligger bakom och vilken drivkraft som 
styr. 

                                                   
32 Till exempel saknas ännu valida mått för att studera hur mindfulness påverkar yngre människor, som 
exempelvis tonåringar, och få studier är gjorda där även betydelsen av utbildningen av ledare för dylika övningar 
vägts in (Meiklejohn et. al., 2012).   
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En central funktion för bilderna, så som det framställs i citatet, är alltså att de 
stödjer en slags framåtrörelse, eller utveckling. Här verkar det inte i första hand vara 
fråga om konstnärlig bild, utan lika gärna bilder som hjälper oss lagra abstrakt 
information och bilderna kan lika gärna vara mentala som fysiska. Oavsett vilket det 
handlar om, tänks de bilder individen väljer åstadkomma just inspiration och förmåga 
till uthållighet när vi strävar efter att uppnå exempelvis en dröm.   

Lika gärna som att använda musik eller bilder kan eleverna uppmanas till att 
arbeta med ett verktyg som Drömboken kallar ”Tidslinjen”. Denna går ut på att aktivt 
använda en händelse i det förflutna för att få kraft här och nu. Om vi lyckats genomföra 
något positivt i det förflutna och lyckas återkalla minnet av hur det var, triggas vår lust 
och vi känner inspiration att återigen prestera och lyckas (Röd modul, s. 13). 

För att lättare kunna hitta och plocka fram dessa minnen då vi behöver dem, kan vi 
även behöva träna oss på att faktiskt uppmärksamma de situationer vi upplever lycka i. 
T.ex. kan vi berätta för någon om det positiva vi upplevt när vi klarat en svår uppgift. På 
så sätt blir minnet lite starkare. Dessutom får vi tillfälle att njuta lite extra just när det 
sker (Drömboken, röd modul, s. 13). 

Tidslinjen är som verktyg betraktat inte i första hand estetiskt präglat, utan skulle 
kunna beskrivas som inriktat dels mot koncentration, dels mot relation. På vänstra 
sidan linjen ska man skriva in sitt födelsedatum och på den högra skriver man in 
dagens datum. På linjen skriver man sedan in olika tillfällen i sitt liv som man haft en 
dröm som gjort att man visat engagemang eller kämpat hårt och så småningom nått 
sin ”målbild”. Men vi kan också förankra känslor som skapar drivkrafter på andra sätt. 
Genom att koncentrerat notera individuellt upplevda känslor av lycka, aktiveras 
känslorna lättare senare, argumenterar Drömboken (se citatet ovan) och vid 
redogörelsen inför någon annan av den glädje som upplevs förstärks minnet; det växer. 
Det betyder att redan när känslan av lycka erfars bör planeringsåtgärder vidtas för hur 
denna känsla kan användas konstruktivt i framtiden. Genom att i en mening resonera 
som en trädgårdsmästare som söker maximera näring och andra växtförhållanden så 
att plantorna kan bli livskraftiga, kommer åtgärderna åstadkomma en mer kraftfull 
lust att lyckas en gång till. För att uppnå denna lättåtkomliga lyckokänsla måste man 
alltså antingen i en mening distansera sig från den aktuellt upplevda lyckan, eller 
instrumentalisera sina relationer på ett sätt som medger vidareberättande om glädjen, 
och, då primärt inte bara för att dela den med andra, utan för att säkerställa att den 
ligger lätt åtkomlig inför framtida behov. För att tala i mer begreppsliga termer skulle 
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man återigen kunna se en form av en alienation, i meningen att vi iscensätter ett brott 
mellan individen och individens ”livsaktivitet” (Ollman, 1971/1976: 133). 

Konstnärliga uttryck kan också användas mer konkret för att skapa inspiration 
och för att undvika negativa känslor: 

Enligt skolforskaren John Hattie kan musik användas som verktyg för att skapa en ny 
stämning, till exempel ett lugn, där musiken lockar fram positiva känslor och 
situationen blir mer gynnsam för oss. Andra forskare stöder detta resonemang och 
menar att beroende på vilken musik vi väljer kan vi till exempel peppa oss själva vid 
depression, känna mindre smärta eller somna lättare. Det gäller alltså att välja rätt sorts 
musik efter situation. (Drömboken, Röd modul, s. 9) 

Konst och kulturella produkter hanteras här inte annorlunda än vid råden om hur vi 
bäst koncentrerar oss på vår lycka. Star for Lifes uttalade mål är också att använda sig 
av estetiska lärprocesser, där musiken är ett bärande inslag. I Drömboken återkommer 
regelbundet specialskrivna låtar för programmet och i flera klassrum där observationer 
genomförts används musiken exempelvis i inledningen av en Star for Life-lektion. Vid 
frågor till eleverna om varför just den musiken spelas blir svaren dock svävande och de 
flesta menar att de inte vet. Frågor om de upplever att musiken gör något särskilt med 
deras sinnesstämning besvaras också med viss tvekan. Några elever uppger att de 
tycker musiken i klassrummet är positiv. De kan beskriva den med positiva värdeord 
som ”lugn”, ”mysig” eller ”avslappnad”, medan många svarar att de inte tänker särskilt 
på den, eller använder formuleringar som anger att den inte ligger i linje med deras 
egna preferenser. I något klassrum spelas istället annan musik under arbetet med Star 
for Life, som exempelvis hitlåtar från försäljningslistor eller Melodifestivalen. 

Val, kontroll och disciplin 

Övningar för att träna kapaciteten att välja och utöva självkontroll återfinns främst i 
den svarta modulen i Drömboken. Här tränas bland annat förmågor som exempelvis 
att kunna göra medvetna val, att förstå förutsättningar för uthållighet, självdisciplin 
och självkontroll, att förhålla sig till omgivningens vilja, att lära sig att se orsaker till 
val och beslut samt att lära känna sina vanor och vilka effekter vissa vanor får för 
exempelvis uthållighet eller förmågan till disciplin.   

I Drömboken finns ett citat som ligger placerat mitt i den svarta modulen; ett 
citat som också återfinns uppklistrat på klassrumsväggar och som i själva 
undervisningen ofta upprepas. Citatet fångar mycket av det som kan uppfattas vara 
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essensen i Star for Life och som är ett återkommande tema i Drömboken – betydelsen 
av aktivitet och framåtrörelse. 

För att nå vårt mål måste vi ibland segla med vinden, ibland mot. Men vi måste segla, 
inte driva och inte ligga för ankar (Citatet hänförs till Oliver Wendell Holmes Sr, Svart 
modul s. 13). 

För att utöva självkontroll, göra val och fatta beslut behöver man emellertid klara av 
att besluta sig för vad som är rätt och fel i en specifik situation, balansera inre 
konflikterande viljor och klara av tryck från omgivningen (Svart modul, s. 5). För att 
stödja eleven i sådana processer finns ett avsnitt i den svarta modulen som behandlar 
olika typer av viljor (viljekategorier) som kan tänkas krocka inom oss när vi står inför 
ett beslut. Viljorna definieras som huvudsakligen tre stycken. Den existentiella viljan 
beskrivs som den som hjälper oss att överleva och den är av instinktiv karaktär. Om 
man till exempel ser en bil komma körande i hög hastighet samtidigt som en kamrat 
vill springa över vägen, kommer man instinktivt att gripa tag i kamratens arm. Den 
personliga viljan är mer ett uttryck för ens personlighet, där man kan välja mellan mer 
eller mindre konstruktiva lösningsmöjligheter, såsom exempelvis när man försöker 
fatta beslut om man ska läsa vidare på gymnasiet eller ej, om man ska adressera en 
konflikt eller inte, eller om man ska lyssna på sina föräldrar eller låta bli. Den kollektiva 
viljan handlar om hur kollektivet påverkar oss som individer, så som i fallet när en elev 
påverkas i sin uppfattning av vad resten av klassen tycker i en fråga. Slutligen talas i 
undervisningsmaterialet också om konflikterande viljor. Ett exempel på en 
konfliktsituation är när den personliga viljan krockar med den kollektiva. Här stöds 
eleverna att undersöka möjliga underliggande motiv bakom konflikterande viljor – det 
vill säga en slags mentaliseringsträning för att läsa av omgivningen på ett mer 
dynamiskt vis. En del tid ägnas också åt att förstå processerna bakom att falla för 
grupptryck. 

I klassrummets arbete med modulen verkar en viss tidsnöd inverka på 
iscensättningen. Nedan följer en kort återgivning av en skolklass som arbetar med 
krocken mellan personlig och kollektiv vilja.33 I övningen är krocken summerad som 
ett dilemma: 

Lärare: Nu kommer jag att måla upp ett dilemma för er. Det är inte säkert att alla i 
gruppen tycker likadant, så lyssna på alla i gruppen först innan ni fattar ett beslut. [Hon 

                                                   
33 Klassrumsobservation 170206 av KA. 
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högläser] Hela klassen vill gå på bio inne i stan. Du vill gärna följa med men du har 
träning samma dag. Hur gör du? 
[Eleverna diskuterar mycket kort, cirka 2 minuter]. 
Lärare: Ok, då bryter vi. Benjamin, hur gör du? 
Elev, kille 1: Jag frågar om vi kan flytta bion. 
Elev, tjej 1: Jag väljer bion för träningen är ju varje vecka. 
Elev, kille 2: Men träningen är ju bara en dag i veckan, bio kan man gå på när som helst. 
Lärare: Ja, detta är ju ett annat kollektiv du har lovat saker till. Här är det ju olika 
kollektiva viljor som ska jämkas. Bra jobbat! 

Klassrumsexempelet är illustrativt för att övningen i en mening tränar eleverna i att 
lyssna inåt, mot den egna viljan och för att övningen därmed ägnas åt något annat än 
att jämka mellan viljor, eller analysera konflikterande viljor. Istället verkar den handla 
om att finna sin egen vilja och stå fast vid den.  

Men kontroll handlar inte bara om att förstå vilken typ av vilja som driver 
handlingar och beslut. Det handlar också om att öva upp förmågan till disciplin. 
Drömboken avvisar IQ-mått under barndomen som prediktion för framgång senare i 
livet och refererar istället till samband mellan självkontroll i barndomen och resultat i 
vuxen ålder (Svart modul, s 20). Även ”Marshmallowstestet”34 återges (Svart modul s. 
24) som en del i argumentationen för att förmågan till självkontroll och kapaciteten att 
skjuta upp belöningar kan tränas upp. Här verkar fokus vara än mer riktat mot 
självkännedom och eleven uppmanas att reflektera över i vilka konkreta situationer 
disciplinen sviktar och att träna sig i att undvika sådana situationer. Drömboken 
fungerar här närmast som ett slags KBT-övning, där vissa beteenden förstås som 
möjliga att öva bort. Hjärnans möjligheter liknas här vid ett nätverk av stigar eller 
vägar – det tar en stund att trampa upp en ny stig i hjärnan, det vill säga att arbeta 
fram en ny vana eller arbeta bort en ovana. En tendens i denna del av materialet skulle 
kunna summeras som ett avhållsamhetsideal, så som i exemplet nedan, som ger råd 
kring ovanan att äta för mycket godis: 

Smarta strategier för att undvika detta kan då t.ex. vara att inte köpa hem godis förrän 
det är helg – och att välja att köpa så mycket som är lagom för det tillfället (Svarta 
modulen, s. 23). 

                                                   
34  Stanford marshmallowsexperiment studerar fördröjd tillfredsställelse.  I testet erbjöds ett antal 4-åringar en 
marshmallow. Forskningsledaren berättade att om barnet kunde motstå impulsen att äta den omedelbart erbjöds 
han eller hon istället två stycken. Man mätte sedan hur länge varje barn motstod frestelsen att äta sin tilldelade 
marshmallow och sedermera studerades om motståndskraften korrelerade med barnens framtida framgång. 
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Citatet ovan representerar en tendens när undervisningsmaterialet lämnar konkreta 
råd till eleverna om kontroll och självdisciplin och kan sammanfattas som en devis om 
att upphöra med själva det problematiska beteendet för att upphöra med det 
problematiska beteendet. I den meningen fungerar materialet inte som strategier för 
att träna nytt beteende, utan som anvisningar om ett mer lämpligt beteende. Mot 
denna typ av anvisningar kan anföras att de flesta av oss troligen skulle leva mer 
hälsosamt och avvägt, om vi bara kunde. Om hen kände sig kapabel att välja att köpa 
lagom mycket godis, skulle eleven sannorlikt redan göra just det. Materialet kan alltså 
här sägas reducera en troligen mer komplex situation som kan involvera faktorer som 
grupptryck eller tröstätande. 

Möjligheter till kritisk läsning 

Lgr 11 slår fast att elever i svensk grundskola ska tränas i kritiskt tänkande (Skolverket, 
2011). Att definiera kritiskt tänkande är inte alldeles enkelt. Det kan i en pragmatisk 
mening betyda att ge elever kunskap i källsökning och källkritik men denna aktivitet i 
sig säger inte så mycket om hur själva kritiken går till, eller vad det är som ska 
kritiseras. Kritik kan också ges i olika former. Den kan vara immanent för att 
undersöka om ett visst uttalande lever upp till sina egna kriterier för kunskap, sanning, 
gott, ont etc., eller transcendent för att granska om det finns kriterier, förhållanden 
eller motstridiga fakta utanför uttalandet som kan hjälpa oss bedöma dess 
sanningshalt (Dowling, 2011: 197). De lektioner och övningar som finns i Drömboken 
är av inspirerande karaktär – de ämnar i hög grad uppmuntra och entusiasmera – och 
av den anledningen kan kraven på källförteckningar möjligen inte vara lika höga. 
Material som inte heller ska examineras och betygssättas kan i viss utsträckning 
betraktas som undantaget från krav på källor eller strängare kritikkrav. Då uttalandena 
i Drömboken regelbundet gör stora utfästelser om vad olika tanketekniker eller 
förhållningssätt har för kapacitet att förändra livet för deltagaren, bör emellertid visst 
fokus riktas mot underbyggnad av uttalanden. Drömboken saknar dessutom författare 
och kan antas ha en påverkande funktion på eleverna, vilket är ytterligare ett 
incitament för att stödja eleverna att kritiskt granska materialet. 

Ideologisk påverkan i arbetsmaterialet 

En ren retorisk analys av ett textmaterial riskerar ofta bli alltför teknisk och torftig på 
så vis att den inte blottlägger på vilka vis den studerade texten knyter an till etablerade 
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diskurser om samhället och människan. Vid en diskursanalys görs därför ofta en slags 
ideologisk kartläggning av materialet i termer av vilken slags verklighet materialet 
underförstår (Thompson, 1988). Under denna rubrik ska en kortare diskussion om 
ideologiska element i materialet påbörjas. Tre huvudsakliga tendenser lyfts: tendensen 
till förskjutningar, kontextlöshet och individualisering. 

Övergripande finns det relativt tydliga ideologiska kopplingar i Drömboken, och 
därmed också tillfällen då Star for Life:s arbetsmaterial och Lgr11 riskerar att hamna 
på kollisionskurs. I den senare formuleras under rubriken ”Skolans uppdrag” skolans 
mål kring elevens kunskapsinhämtning på följande vis:  

Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 
viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 
fakta och förhållanden och att inser konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 
2011).35 

Vi ska nu titta närmare på ett utdrag ur Drömboken som visar prov på det som i 
ideologianalys brukar kallas för förskjutning. Under rubriken ”Om att by sig om andra 
– samhällsengagemang” undervisas de deltagande eleverna om medkänsla. Här 
förmedlas en bild av att den som ger ofta känner sig lyckligare än den som får och 
denna kunskap kan användas. Exemplet som tillhandahålls handlar emellertid om 
företags välgörenhetssatsningar. 

Denna win-win-situation har näringslivet förstått. Många stora och små företag 
engagerar sig lokalt och globalt i samhällsfrågor och stöttar olika hjälporganisationer. 
Att få arbeta med att hjälpa andra gör att de anställda mår bra och lyckliga medarbetare 
är ett vinnande koncept för alla parter (Drömboken, s. 10 Gul modul).  

Ett exempel som det ovanstående är ett ganska klassiskt exempel på ideologiska 
konnotationer i text och själva den retoriska tekniken kallas dissimulation, vilket på 
svenska kan översättas till förställning eller förskjutning (Thompson, 1988: 370). 
Tekniken går i korthet ut på att lyfta fram en dimension av en företeelse i förgrunden 
och skjuta andra dimensioner av samma företeelse i bakgrunden. I fallet näringslivets 
stöttning av hjälporganisationer låter texten ovan huvudskälet vara företagens intresse 
av att åstadkomma nöjda medarbetare, medan andra skäl skulle kunna vara lika tungt 
vägande, så som exempelvis möjligheten att kunna använda stödet till 

                                                   
35 Se https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen.../grundskola/.../curriculmtopdf.pdf?. Sidan 
besökt 20170405 
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hjälporganisationer i marknadsföringssyfte. Man lyfter alltså fram ett mer altruistiskt 
eller personalpolitiskt inriktat skäl för välgörenhet och genom att inte nämna 
marknadsföringsaspekter framställs på det viset företag i ett särskilt ljus. Här 
synliggörs alltså en potentiellt problematisk krock med Lgr 11:s intentioner. 

Vi ska fortsätta med ett kort exempel på en annan tendens i materialet; den mot 
kontextlöshet. Under rubriken ”Mindset” (sid. 26 Grön modul) behandlas sätt att 
betrakta misslyckanden. De deltagande eleverna ges rådet att lägga till ordet ”ännu” 
när de ska utvärdera ett misslyckande, det vill säga att säga till sig själva ”Jag kan inte 
detta – ÄNNU”, för att motivera sig att träna eller försöka ytterligare. Längre ned i 
samma stycke kan man läsa följande: 

Uppskatta och lär av andras framgång, så tränar du hjärnan att se framgång och 
möjligheter. Avundsjuka signalerar däremot till hjärnan att tillgångarna är begränsade 
och att det inte räcker åt alla. 

I texten diskuteras inte konkreta exempel, varken på vilket slags misslyckande eller 
vilken typ av framgång som avses. Avsaknaden av exemplifiering behöver inte 
nödvändigtvis fungera ideologiskt men kan göra det, i vissa fall och för vissa elever. 
Rådet som deltagarna ges ovan är inte ovanliga i promotionsprogram i den meningen 
att det riskerar förbise faktorer som socioekonomisk härkomst, det vill säga 
klasstillhörighet (Wright & Halse, 2014; Burrows, 2011). Även här finns ett mått av 
förskjutning i formuleringar kring vad en känsla som avundsjuka kan åstadkomma. 
Oavsett om avundsjuka som sådan skickar mindre konstruktiva signaler till hjärnan 
finns också möjligheten att vissa elever i vissa fall kan ha mer handfasta anledningar 
till avundssjuka – såsom bristande stöd hemma, otillräcklig plats eller ro för studier 
eller andra psykosociala faktorer som hämmar och försvårar inlärning. Det är fullt 
möjligt att en uppmaning att inte låta hjärnan signalera att tillgångarna är begränsade 
i själva verket ökar oron hos elever vars tillgångar i realiteten är begränsade och på 
detta vis osynliggörs vissa elevers verklighet. Korta kärnfulla skrivningar som den 
ovanstående kan i en mening vara uppmuntrande på individuell nivå och peka mot 
konkreta lösningar men utan kontextualisering till gruppnivå kan de också verka 
exkluderande och potentiellt öka ett stigma ytterligare. Visst kan individer lyckas trots 
begränsade resurser i förhållande till andra, men när man ser till gruppnivå så blir de 
individuella framgångshistorierna trots allt bara undantagen som bekräftar regeln. Det 
krävs för mer avgörande förändringar mer strukturella förändringar, då skillnader i 
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resurser verkar klart begränsande för vissa grupper, men de med större tillgångar 
också är de som generellt klarar sig bättre, åtminstone mätt med hjälp av de 
dominerande kriterierna för framgång, som ofta mäts i ekonomiska termer (Tilly, 
1998).  

Ännu ett exempel på en viss avsaknad av kontextualisering kan vara att 
utelämna faktorer i den sociala miljön allra närmast eleverna, som kan påverka deras 
situation. I den svarta modulen i Drömboken lyfts betydelsen av våra sociala roller upp 
och under rubriken ”Vi påverkar alla varandra” diskuteras hur dessa roller kan 
kontrolleras av eleven själv. Här manifesteras dels en viss kontextlöshet men också den 
sista av de ideologiskt verkande dimensionerna som lyfts in i rapporten: tendensen till 
individualisering.  

Även när det gäller våra roller, är vissa av dem impulsstyrda. Det ”bara blir så” för att vi 
är så vana vid att agera på ett visst sätt i vissa situationer, eller med vissa personer. Kom 
ihåg att vi alltid kan välja att ta en ny roll – med hjälp av självdisciplin – om det är så att 
vi inte är nöjda med den roll vi automatiskt tar eller får (Drömboken s 37 Svart modul). 

I detta stycke text framställs kontroll av sociala situationer och roller som om den 
utgick från individen och individens beslut. Texten kan ses som en hjälp för eleven att 
metareflektera över sig själv och sin sociala roll och kan på det viset bidra till att stödja 
elevens plasticitet – individen behöver inte betraktas om en statisk produkt, utan 
snarare som en process. Så långt verkar materialet understödja ett 
utvecklingsperspektiv och en frihet i hur man betraktar sig själv. I texten saknas dock 
delar av skolans helhetliga kontext. Hur, som exempel, ska en elev förändra sin roll 
med hjälp av självdisciplin i en situation om hen är i en situation där hen utsätts för 
uteslutningar, utfrysning, trakasserier eller mobbning? Eller omvänt, hur troligt är det 
att en elev som uppfattar det sociala trycket stort på att utsätta en annan elev för 
uteslutning eller kränkning ensam och med hjälp av disciplin förmår förändra sitt 
beteende? Uttalandet ovan individualiserar elevens helhetliga situation så pass 
långtgående att vi menar det giltigt att resa frågor om på vilket sätt barnens situation 
föreställs bero av de vuxna runt barnen som arkitekter av deras verklighet, och i vilken 
utsträckning uttalandet förstår deras meningsskapande (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2000) utifrån deras egna premisser. Här är som exempel alla typer av 
grupptryck som kollektiva representationer (Goffman, 2000: 33) bortrensade och kvar 
som föreställt verksam komponent finns bara en abstrust formulerad ”självdisciplin”. 
Ett resultat av formuleringarna som reducerar omgivande kontext är att individens 
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insatser blir mer framträdande. Med andra ord syns en benägenhet i texten till 
individualisering, en tendens som beläggs i andra studier av promotionsprogram, både 
i och utanför skolans miljö (se till exempel Share & Strain, 2008; Skolbekken, Österlie 
& Forsmo 2008; Richards, Reid & Watt, 2003). 

Ideologiska skrivningar eller undertexter kan vara svåra att undvika, eftersom 
kunskap- och bildningsprocesser inte sällan bygger på bakomliggande antaganden 
som inte nödvändigtvis redovisas: om vad som är eftersträvansvärt eller bör undvikas 
och om vad som är samhälleligt gott eller ont. Sådana ideologiska undertexter kan 
antas vara mindre problematiska i färdighetsämnen som språk eller matematik och 
mer bekymmersamma när det gäller omvärldorienterande ämnen i allmänhet och 
livskunskap i synnerhet, där Star for Life:s material kan inrangeras. En lösning för att 
minimera oavsiktlig ideologisk påverkan kunde vara att förse varje tillhörande övning 
med rik kontext, där eleverna ges chansen att iscensätta rönet/rådet i fylliga, 
detaljerade och framförallt varierande situationer. En annan lösning kunde vara att 
skriva fram undantag eller ambivalenser redan i rönen/råden som övningarna baseras 
på. 
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Praktik 

Klassrumsarbetet kommer i det följande att beskrivas via tre genomgående analytiska 
teman, som är summeringar av de klassrumsobservationer som genomförts. I 
rapporten kallas de pedagogiska tolkningar, det dolda klassrummet och 
kontroll/motstånd.  

Pedagogiska tolkningar 

Star for Life är i praktiken något som utförs av pedagogerna i relation till en elevgrupp 
där den förre måste tolka innehållet i stödmaterial och översätta vad detta innebär i 
den konkreta situationen. Varje sådan tolkning och översättning är beroende av vilken 
pedagog som utför dem. Det är därför inte förvånande att variationer i genomförandet 
av Star for Life kan noteras. I praktiken innebär det att samma session (samma avsnitt 
i Drömboken) kan se tämligen olika ut i olika klasser, trots att man utgår från samma 
basmaterial. Det kan exempelvis vara så att man i en klass lägger fokus på att eleverna 
ska förstå ord och begrepp som förekommer i en övning, medan man i en annan kan 
vara sysselsatt med samtal i mindre grupper kring de samtalsteman som anges. Vissa 
lärare kreerar egna uppgifter i enlighet med hur de tolkar övningarna i de olika 
modulerna eller justerar på annat sätt uppgifterna något, medan andra följer 
ordningen i materialet. Pedagogiken påverkas också av andra faktorer, såsom avbrott 
i lektionerna eller bristande tid. Det kan bero på att eleverna behöver studera inför 
prov, eller att olika typer av information som ska förmedlas. 

Flera lärare berättar under intervjuer36 att de anser att Star for Life ska 
genomsyra allt arbete på skolan och således också annan undervisning. Detta kan 
säkert i sig påverka utformningen i klassrummet. 

Lärare 1: Sen tycker jag att det ska genomsyra ens förhållningssätt, i allt, inte bara på 
den lektionen så att det blir tid till att göra lite övningar, vilket vissa inte alls behöver 
men andra behöver kanske sju gånger så mycket tid. Men något är det.  
 
Lärare 2: jag instämmer med X, man försöker alltså lägga in det på den 
undervisningstid man har. Att det inte ska kännas som något konstigt eller något annat, 
utan det ska bara vara ett sätt att jobba. 

                                                   
36 Intervju genomförd 160217 av LM. 
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Att en justering eller anpassning äger rum kan alltså ses som en följd av flera 
dimensioner – att läraren vill ta med Star for Life in i annan undervisning, andra 
praktiska omständigheter men också att klasser är inbördes olika; med olika typer av 
dynamik, sociala konstellationer och behov. Att övningar och uppgifter kan modelleras 
om för att passa den konkreta situationen skulle kunna ses som en materialets 
inneboende styrka – det står inte och faller med ett exakt utförande. Det kan också 
förstås som att undervisande pedagoger känner sig tillräckligt trygga med materialet 
för att kunna anpassa det, eller att de uppskattar materialet tillräckligt för att vilja föra 
det med sig in i sina övriga ämnen. De flesta program måste anpassas efter sin 
användarkontext men förändringar kan också innebära att de ursprungliga 
intentionerna inte bärs vidare. För mer beprövade modeller med visad effekt, är det en 
standardrekommendation att förhålla sig troget till manualer och idéer i ett program 
för att man generellt ska uppnå positiva effekter (Domitrovich & Greenberg, 2000; 
August, Gewirtz & Realmuto, 2010). Å andra sidan är användare olika och om deras 
behov ska adresseras krävs viss anpassning, även av mer manualstyrda modeller 
(Rotheram-Borus & Duan, 2003). 

Det som någon gång kan observeras är hur övningen som genomförs inte har 
någon motsvarighet i materialet som återfinns i Drömboken. Ett exempel från en 
klassrumsobservation37 är en gymnastiklektion som genomförs som en Star for Life 
session. Lektionen ter sig snarast som ett repetitionsmoment av vissa centrala begrepp, 
som här övas in genom stafetter. Frågan är hur övningen tas emot av deltagande elever 
– tänker de på den som de tänker på annan form av repetition inom skolans ram? En 
annan fråga i sammanhanget är hur själva repetitionen relaterar till de färdigheter som 
Star for Life lär ut. Färdigheterna – så som de förmedlas av pedagoger och i 
undervisningsmaterial – handlar inte i första hand om att kunna den begreppsliga 
apparat som programmet bygger på, utan att omfatta och agera i enlighet med dess 
vägledande principer. Mot det kan invändas att repetitionen i sig själv inte behöver 
motverka programmets syfte; möjligen bara falla något utanför ramen.  

Vid en annan klassrumsobservation38 introduceras ett övningsmoment med 
hjälp av en pedagogs berättelse om en resa under ungdomen. Berättelsen 
kontextualiseras i termer av att vi inte alltid kan känna till människors intentioner eller 

                                                   
37 Observation genomförd 170206 av KA. 
38 Klassrumsobservation genomförd 161125 av KA. 
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känslor på grund av att vi har olika sätt att ge uttryck för dessa. Eftersom historien som 
berättas utspelar sig utomlands verkar eleverna dock uppfatta att den handlar om 
kulturella olikheter, varför de snarast tar fakta på den dimensionen av berättelsen i 
sina samtal. Lektionen i fråga hann inte färdigställas vid observationstillfället men 
eleverna diskuterade kulturskillnader i korridoren efteråt och verkade tycka att temat 
var intressant. De diskuterade alltså kulturellt förgivettagna sätt att uttrycka sig, 
snarare än människors inre intentioner, vilket kan förstås som att övningen delvis kom 
att fokuseras på teman utanför undervisningsmaterialet, även om dessa som i det här 
fallet kan ha varit engagerande för eleverna.  

Genomgående verkar pedagogernas exempel på situationer som kan illustrera 
eller fylla ut undervisningsmaterialet fungera styrande för det arbete som sedermera 
kommer igång. Att ge exempel, om eleverna uppfattar dessa som relevanta eller 
spännande, kan leda till engagerade samtal, men de kan alltså också leda till att klassen 
diskuterar teman som egentligen ligger utanför den färdighet som ska tränas under 
passet. 

Det kan också hända att introduktionen av ett och samma 
undervisningsmoment kontextualiseras olika. Under arbetet med den svarta modulen 
”I decide” ska exempelvis olika slags dilemman introduceras för klasserna, vilket 
emellertid görs ganska olika beroende på vilken pedagog som förklarar begreppet. I 
några klasser presenteras ett dilemma som ett problem som måste lösas, medan andra 
pedagoger har förklarat dilemman som en valsituation där man står mellan två 
lösningsalternativ som båda kan ge negativ utgång. Eleverna i klasserna har behövt 
lång tid för att omfatta vad ett dilemma är, men eftersom det alltså introducerats på 
olika vis har de förstått arbetsuppgiften olika. Flera andra övningar som genomförs i 
klassrummet dras med liknande problematik. De presenteras och förklaras olika för 
eleverna vilket innebär att man kan i vissa fall man ifrågasätta om två sessioner inom 
samma del egentligen innebär samma sak. Inte sällan tar också introduktionen av 
uppgiften så lång tid att övningen inte hinns med att genomföras fullt ut. Det är inte 
heller ovanligt att eleverna, under det att själva arbetet kommit igång och de 
exempelvis talar i smågrupper, i själva verket fortfarande försöker begripa konceptet, 
det vill säga vad egentligen övningen handlar om, varför ytterligare en översättning 
måste till – elevernas. Ett av grundproblemen här verkar vara att pedagog och elever 
delvis talar om skilda saker när de förstår Star for Life och dess olika pedagogiska 
delkomponenter. Här finns alltså ett behov av precisering för programmet; särskilt 
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som en avgörande förutsättning för dialog mellan lärare och elev är att man delar en 
ömsesidig och artikulerad vetskap om att man samtalar om samma sak (Klein, 1998). 

Övergripande verkar också många av programmets begrepp vara svåra att 
dechiffrera för eleverna, och det händer att även lärarna har svårt att specificera dem, 
som följande korta utdrag ur en observation39 ger vid handen. Här har man just 
genomfört en övning från den svarta modulen och klassen summerar vad man lärt sig.   

Elev 1, tjej: Men var det GRIT jag använde då? Eller MOTIVATION? Eller? Det, eller det 
känns som samma grejer ju.  
Lärare: Ja. Ja, det kan vara svårt att skilja. Kan det ju. Du kanske använde allihop 
tillsammans? Multitasking?   

Frågan är om det är möjligt – och önskvärt – att detaljstyra pedagoger i hur övningar 
ska kontextualiseras eller exemplifieras. Undervisande pedagog känner sin klass och 
vet förmodligen hur man bäst fångar elevernas uppmärksamhet. Man kan däremot 
lyfta hur vissa brister i stringens och begreppsmässig tydlighet i Drömbokens 
introduktioner fungerar i praktiken, eftersom svårigheter vid översättning och 
tolkning till praktiken regelbundet verkar återkomma. Det som däremot ser ut att 
fungera relativt väl är pedagogernas inställningar till materialet och ett slags 
självförtroende i hur det kan hanteras, som illustreras av följande intervjuutdrag med 
pedagoger. 40 

Lärare 1: För mig är det här ett alldeles nytt sätt, för det har varit spännande. Och jag 
känner mig jättepepp på det här, alltså. Så jag sa till och med, om det var till dig eller 
Ylva häromdagen, ”den här pärmen, jag skulle kunna ta den pärmen och gå in i mina 
ämnen; språk, svenska, och ha fullständigt underlag för en termin minst”. Så jag 
försöker nu i min engelska i den sjuan jobba lite mer så, muntligt med citat, lite frågor, 
bilder. De är liksom inkörda nu litegrann på det här arbetssättet. Så det funkar 
jättejättebra där. 
 
Lärare 2: Och jag tror det är också en sån nyckel, lite det som du lyfte där, hur man får 
med sig eleverna och så att… huruvida man själv har tagit till sig det och ser det som 
någonting som man tar upp hela tiden /…/ 

Kopplar man samman ovanstående observationsutdrag med intervjusekvensen 
synliggörs en slags kreativ inställning från lärares sida i hur materialet kan iscensättas 

                                                   
39 Klassrumsobservation genomförd 70412 av KA. 
40 Intervju genomförd 170418 av LM. 
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eller tolkas och det är naturligtvis av godo att många lärare uppger en tilltro till 
programmet. Balansen för programansvarig torde vara att främja sådan kreativitet 
med programtrogenhet. 
Lärare 

Det dolda klassrummet 

En annan dimension som påverkar arbetet har forskargruppen valt att beteckna det 
dolda klassrummet. Med detta avses förhållanden som råder i klassrummet före, 
under och efter Star for Life-passet som inte har med själva passet att göra utan snarare 
berör frågor om relationer, normer, social status och interaktion mellan elever, eller 
mellan elever och pedagog. Dessa sociala förhållanden finns alltid närvarande i skolan 
och dess undervisning generellt, och är något som pedagoger mer eller mindre aktivt 
tvingas förhålla sig till. I bästa fall fungerar dessa förhållanden stödjande för 
undervisningen genom att det exempelvis finns ett öppet och tillåtande klimat, värden 
om att det är viktigt att satsa på skolarbetet och att detta ger status, samt en 
övergripande välfungerande skolanknytning. Men detta är såklart inte alltid bilden, 
utan sådana faktorer kan också störa möjligheten att genomföra en undervisning som 
planerat, och kan också ha mer negativa konsekvenser för somliga elever än andra. Att 
det förhåller sig på det viset kan skönjas i några av de intervjuer som genomförts för 
utvärderingens räkning. I följande intervjuutdrag41 talar en elev om skillnader i status 
mellan grupper av elever och vad det gör för möjligheten att tala mer frimodigt eller 
öppenhjärtligt under arbetet med Star for Life. 

Det är så, alltså, det är något som alla, jag tror alla kan erkänna, att i skolan är eleverna 
grupperade i olika grupper. Liksom det finns en grupp där det hänger mest invandrare 
där det inte är många svenskar och så, och så finns det en grupp där det coola gänget… 
Sedan finns det en grupp, de gillar väldigt mycket så här tv - spel och så, håller på med 
det. Och, just i det coola gänget så som de sade, man inte vågar erkänna vad man vill bli. 
Typ jag vill bli typ civilekonom och så säger de ”Oh gud va töntigt! 

De mönster i klassen som denna elev pekar på bekräftas av klassrumsobservationer – 
alla elever har kort och gott inte en trygg position i klassrummet. Nedan följer utdrag 
från en observation42 från en åttondeklassare som arbetar i gula modulen. Eleverna 

                                                   
41 Intervju genomförd 141117 av LM. 
42 Klassrumsobservation genomförd 170202 av KA. 
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har just arbetat med att fundera kring vilka konsekvenserna kan bli av att ha ett statiskt 
respektive dynamiskt förhållningssätt. 

Lärare: Och så ska vi, nu ska vi se… Kan Maria svara kanske? Om det statiska sättet? 
[Tyst] 
Lärare: Vad har du skrivit? 
Maria: Att. Att man kan bli rädd. Typ tro att inget nånsin kan ändras. 
[Kille till vänster i klassrummet tar upp en långsam applåd, oavvänt tittande på Maria]. 
Maria: Lägg av för fan. 
[Kille två rader framför vänder sig till hälften om mot Maria]. 
Kille: Bestämmer väl inte du. 
[Maria tittar på sina händer]. 
Lärare: Men så kan det ju faktiskt bli, som Maria sa. 
[Maria rullar sin blyertspenna fram och tillbaka över bänken. Kille till vänster i 
klassrummet skrattar].  
/…/  
[Arbetspasset är slut och eleverna lägger tillbaka drömböckerna i ett träskåp vid dörren. 
Samma kille går förbi Maria, hans axel trycker till hennes så att hon halvt om halvt 
snubblar mot en stol]. 

Under denna session pågår en interaktion mellan tre elever som ligger utanför målet 
med Star for Life-passet. Denna typ av situationer är inte ovanliga i skolmiljö, men får 
specifika följder för arbete inom ett program av Star for Lifes typ. Reguljära lektioner i 
exempelvis engelska, matematik eller svenska syftar till att eleverna ska inhämta ett 
visst kunskapsstoff som de i någon form ska examineras på, här ska de istället påbörja 
en mental förändring – se på sig själva i ett nytt ljus, påbörja träning i att utveckla en 
färdighet, alternativt se på sina förmågor på ett annat vis. I en intervju med en Star for 
Life-coach43 uttrycks det på följande vis: 

Med personlig utveckling menar jag främst att utveckla en kännedom om sig själv – hur 
man reagerar i olika situationer, på vad man baserar olika val osv. Med hjälp av en 
sådan kännedom tror jag att man kan göra val som man själv känner sig mer tillfreds 
med. 

I den interaktion vi just såg prov på förefaller redan etablerade relationsmönster och 
statuspositioner färga inlärningsögonblicket och därmed möjligheten till personlig 
utveckling. Sekvensen illustrerar Skolverkets (2013) rön om de osynliga normer som 
är de som i egentlig mening styr över vad som kan hända i klassrummet, och 
                                                   
43 Intervju av Star for Life-coach genomförd 170619 av KA. 
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konsekvensen dessa kan få för den typ av område som Star for Life befinner sig inom: 
statushierarkier kan påverka till en mindre trygg skolsituation för vissa elever. En 
orsak kan vara att undervisningen just involverar ett blottläggande av mer personnära 
delar, vilka när klassrumssituationen kan vara utsättande för enskilda individer kan bli 
till tacksamma måltavlor i kampen om etablerandet och bevarandet av sociala 
hackordningar. Dessa blottlagda ytor kan också uppfattas som mer känsliga, då de inte 
direkt relaterar till det som allmänt är godtagbart som skolämnen. Här bygger 
programmet, om det ska fungera, istället på en frivillighet att öppna upp delar av sin 
person. Att göra just detta kan samtidigt leda till en exponering för att vara alltför lojal 
med skolans officiella kod och med lärare, vilket kan provocera kanske särskilt dem 
som byggt upp en alternativ position till skolan och personal. Om ett tillåtande klimat 
fattas finns en stor risk att övningarna blir kränkande och förvandlas till en risk för 
eleverna (Skolverket, 2014). I Skolverkets Utvärdering av metoder mot mobbning 
(2011) beskriver elever hur övningar som den just beskrivna kan leda till att de blottar 
sig inför klasskamrater på ett sätt som senare används för att håna och förlöjliga. Om 
de starkaste påverkansfaktorerna inom skolan är kamratpåverkan som tidigare 
forskning indikerar (Hattie, 2009; 2012), verkar det här vara fråga om en annan slags 
påverkan, inte nödvändigtvis av positiv natur. Man kan följdenligt förvänta sig att 
åtminstone grupper av elever iakttar vaksamhet och försöker balansera sitt 
engagemang i programmet för att i möjligaste mån minska risken att bli attackerad på 
grund av detta. En sådan förebyggande vaksamhet skulle, i synnerhet i mindre 
tillåtande klimat också kunna sprida sig till hela klassrumssituationen och leda till en 
situation av avvaktande inställning.   

Vi ska nu titta på en annan klassrumssekvens44 när andra interaktioner eller 
normer verkar hamna i förgrunden, istället för programfokus. Vi befinner oss i en 
sjundeklassare våren 2017 och eleverna ska arbeta i Gul modul, med begreppen 
mindset och statiskt respektive dynamiskt förhållningssätt. Mot slutet av arbetspasset 
ska eleverna leta ”inspirationscitat” åt sig själva via Google. Två lärare undervisar på 
detta pass. 

Lärare 1: Tänk såhär, ”Vad är mitt quote idag?” Nåt ni kan tänka på under dagen för att 
vara peppade. Så att ni är mottagliga. Glöm inte att ange källan på citatet om ni tar det 
från någon annan.  
[Alla tar fram laptops. Flera lyckas inte koppla upp sig mot nätet].  

                                                   
44 Klassrumsobservation genomförd av KA 170329. 
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Lärare 2: Ni får gå ut i korridoren och hämta nät.  
Lärare 1: Glöm inte att ange källan.  
[Några killar står i en klunga vid en killes plats och tittar ner i hans laptop. En kille 
skrattar]. 
Kille 1: Åh, där var han ju. Anders Bagge.  
[Två killar på andra sidan klassrummet tränar sig i att stamma] 
Killarna:  D-d-d-d det är b-b-b-ba-ba-bara b-b-br-br-braaaaa”. [De skrattar högt] 
De-de-de-de, hahahaaaaaa, d-d-de-de-de…. Hahahahahaaaa  
Lärare 2: ”Every step you take is growth” – gud vilket bra citat, stämmer ju precis.  
En elev, tjej, till en annan tjej: Hallå, gud vad jag har blivit fet alltså. 

I situationen ovan är det ingen enskild elev som hamnar i skottgluggen, utan eleverna 
verkar delvis upptagna av något annat; något som ligger ett gott stycke bortanför målet 
med Star for Life-passet. Det vore inte helt realistiskt att fordra att ett 
främjandeprogram i ett slag kan släcka ut nedsättande stereotypisering exempelvis av 
funktionsnedsättningar, eller internaliserade föreställningar om idealkroppar, 
eftersom det är ett arbete som i regel behöver tid. Men situationen ovan pekar ändå 
mot ett kvarstående problem för de flesta program av den här typen – hur miljön runt 
individen skjuts i bakgrunden, eller inte tas med som påverkansfaktor när 
programkonstruktörer utformar program (Ferrer-Wreder, 2005: 170). Medan 
eleverna i klassrumssekvensen letar efter inspirationscitat som ska stödja inlärningen 
av nya färdigheter kvarstår invanda normer och ideal till synes helt ohotade. 

Det händer återkommande att eleverna inom ramen för Star for Life-pass ges 
utrymme att leverera förolämpningar till varandra, inskjutna mitt i en övning. Man 
kan också vid enstaka tillfällen notera pojkar som till flickor levererar kommentarer i 
gränslandet mellan sexuella anspelningar och trakasserier. Under det att en klass 
genomför en övning för att träna färdigheter under I decide! observeras45 flera korta 
sekvenser av förolämpningar, varav en återges nedan.   

Elev 1, kille: Är det här Gustavs? 
Elev 2, kille: Din retard. 
Elev 1, kille: Men du är ju en dampunge ju. 
Elev 2, kille: Käften, retard. 

De typer av situationer som observeras ovan relaterar troligen inte specifikt till vad 
som görs eller inte görs under ett Star for Life-pass, utan mer till skolan som 

                                                   
45 Klassrumsobservation genomförd 170308 av KA. 
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arbetsmiljö. Det går alltså inte att peka ut övningen som sådan som incitament för 
exempelvis nedsättande skämt om stamning, som ett av exemplen ovan återgav. Det 
som däremot gör situationen specifik är att Star for Life mer artikulerat baseras på en 
etik och en demokratisyn som kretsar kring eget ansvarstagande. På Star for Lifes 
hemsida formuleras visionen om hur unga människor genom programmet ska formas 
till ansvarstagande medlemmar i ett demokratiskt samhälle (http://svenskaStar for 
Life.se/vision-och-mission/).46 En annan faktor som också måste vägleda arbetet med 
Star for Life, såväl som annan ämnesundervisning och verksamhet inom grundskolan, 
är den utvidgning av Diskrimineringslagen som trätt i kraft från årsskiftet 2017. Här 
är diskrimineringsgrunderna utvidgade från att tidigare ha omfattat kön, etnisk 
tillhörighet och religion till att idag även inbegripa könsidentitet/könsuttryck, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Arbetsgivare och 
utbildningsanordnare är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete 
för att motverka diskriminering. Samtliga sju diskrimineringsgrunder ska tas i 
beaktande vid förebyggande och främjande arbete (Diskrimineringsombudsmannen, 
2018).47 Detta betyder i sin förlängning att skämt eller hån kring stamning eller 
kognitiv/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som vi såg prov på i exemplen inte får 
förekomma i skolmiljö, oavsett verksamhet. 

Den pedagogiska situationen behöver med andra ord övergripande förpackas på 
ett sätt som förhindrar ringaktande kommentarer av olika slag. Vad mer är; den 
pedagogiska situationen runt Star for Life behöver troligen vara än mer trygg än vid 
ren ämnesundervisning, om eleverna ska förmås att ge sig hän åt uppgifterna och ge 
uttryck för åsikter, erfarenheter eller frågor. Mycket av undervisningen inom skolans 
ram äger rum i en klassrummets mikrovärld (Aspelin, 1999), men denna ramas in av 
regler och rutiner såväl inom som utanför läroplan och programverksamhet, och 
iscensätts med kraft från interaktionsmönster, normer och individuella behov och 
intentioner, vilka tillsammans utgör grunden för klassrummets interaktion. Det är i 
själva verket sådana faktorer som orsakar eleverna problem; ofta i högre grad än de 
rent kunskapsmässiga fordringarna (ibid.). Denna aspekt lyfts emellertid sällan av 
lärarna, som istället fokuserar på hur välgörande det är att diskutera, som synliggörs i 
följande intervjuutdrag: 48 

                                                   
46 Sidan besökt 180219. 
47 http://www.do.se/framja-och-atgarda/nyheter-diskrimineringslagen/ Sidan besökt 180218 
48 Intervju genomförd 160217 av LM. 
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Lärare: Det är ingen som kan må illa av att man styr in dem på sunda tankar.  
Frågeställningar och att diskutera och hålla ett öppet klimat, men det går ju  
inte att mäta. Det är ingen som kan må illa av att man styr in dem på sunda tankar. 
Frågeställningar och diskutera och håll ett öppet klimat, men det går ju inte att mäta. 

Citatet är ett av många där lärare uttrycker vad de uppfattar som nyttan i att ventilera 
känslor, drömmar och föreställningar om det egna ansvaret eller framtiden. Möjligen 
kan man här tala om en slags krock mellan en relativ oskuldsfullhet kring osynliga 
normer från lärarnas sida och en något mer krass klassrumssituation. Här ryms förstås 
risker att lärare framkallar situationer som upplevs som hotfulla av vissa elever, 
alternativt inte ser när elever hamnar i skottgluggen för kränkningar. 

Oaktat andra förändringar av Star for Life-konceptet som erfordras för att uppnå 
målsättningarna, finns ett behov av utvecklingsarbete genom en styckevis omarbetning 
av undervisningsmaterialet (och därtill hörande övningar) till att mer uttalat omfatta 
antidiskrimineringsarbete och normkritik där eleverna hjälps att skärskåda varför just 
specifika identiteter blir föremål för kränkningar eller exkludering, medan andra 
passerar obemärkt och betraktas som neutrala eller ”normala” (Rosén, 2010: 59). Här 
bör då beaktas risken med alltför allmänna och generella formuleringar i 
undervisningsmaterialet, samt det faktum att materialet i mycket liten utsträckning 
adresserar frågor om maktförhållanden. Kerstin Göransson (2004) har i sin 
avhandling visat hur skolan generellt adresserar en föreställt ”vanlig elev” och lägger 
upp den dagliga verksamheten i klassrummet som om det inte funnes skillnader 
mellan olika elever som inverkar på möjligheten att lära. Sådana tendenser verkar 
återkommande komplicera arbetet med Star for Life. Genom att materialet 
genomgående adresserar en föreställt ”vanlig elev” skjuts frågor om skillnader i social 
makt eller dominans i bakgrunden. Dessa skillnader blir sedermera verksamma i 
klassrummet, utan att övningarna artikulerar dem. Om sådana skillnader passerar 
under radarn riskerar eleverna att uppfatta övningarna som mindre relevanta för den 
verklighet de befinner sig i och vissa fall kommer därför övningar genomföras i en 
otillräckligt trygg miljö. Att utmana destruktiva maktobalanser och sociala mönster 
som kan innebära en otrygghet i klassrumssituationen är samtidigt ett komplext 
arbete. Vissa forskare argumenterar exempelvis för att när undervisning i generiska 
termer betonar demokratiska värderingar, att stå upp mot ”skitsnack” eller att våga 
säga ifrån kan det fungera som ett sätt att mildra konsekvenserna av maktobalanser 
och diskriminering, snarare än att aktivt utmana och kritisera dem (Rosén, 2010: 61). 
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Ett annat sätt att formulera problemet är att när retoriken är något för vagt formulerad, 
blir praktiken likaledes vag.  

Ett sätt att tänka kring arbetet med Star for Life framgent kunde därför bli att 
ännu mer uttalat fokusera dess normöverförande uppdrag. Frågan är vem som kan 
överföra en norm och om normöverföring kan ske i allmänna termer, formulerade 
inom en ram av konsensus? Eftersom normer till vissa delar blir till via konflikt, genom 
mer eller mindre öppna förhandlingar om vad som i ett samhälle ska betraktas som 
rätt och fel eller som gott och ont, behöver man inte sällan artikulera just olikheter, 
spänningar och tvister när normer diskuteras (Martinsson, 2008). Trots Star for Lifes 
goda intentioner härvidlag, saknar de globala och breda formuleringarna i Drömboken 
och i övningarna ett mer tydligt konfliktperspektiv och maktanalys för att öppna upp 
för detta arbete.  

Kontroll/motstånd 

Vad gäller dimensioner av kontroll av elever och elevernas lärande under Star for Life 
samt i vad mån de accepterar eller bjuder denna kontroll motstånd vill vi belysa två 
huvudsakliga aspekter. Dels finns här en rent diskursiv nivå som relaterar till vad 
programmet tänker sig att eleverna ska träna och vad de följaktligen inte ska träna, 
dels måste själva genomförandet i klassrummet beaktas.  

Vad gäller undervisningsmaterialet förefaller det, som diskuterats tidigare i 
rapporten, på övergripande nivå vara orienterat mot att elever ska träna sig i att välja 
hur de ska handla i olika situationer och hur de ska adressera olika mer eller mindre 
konkreta problem. De uppmanas att prioritera mellan handlingar där deras agerande 
har en chans att förändra situationen och att avstå från att fundera över 
omständigheter där deras inflytande är begränsat eller icke existerande. 
Klassrumsobservationerna har, som tidigare kommenterats, givit en indikation att här 
finns en potentiell svaghet i materialet på detta centrala område – när eleverna 
exempelvis arbetar med områden de skulle vilja förbättra/förändra i skolmiljön, har 
arbetet kunnat stanna av eftersom flera av elevernas förslag avser frågor där de saknar 
eller har väsentligt reducerad kontroll och inflytande. Det kan gälla elevförslag kring 
ändrade scheman, omfattningen av undervisning i vissa ämnen eller att det ska bli 
lättare att få träffa specialpedagog. Med andra ord är materialet avgränsat mot hur 
eleven själv ska kunna handla för att förändra sitt eget beteende, vilket innebär att de 
är svårt att hantera frågor som rör mer övergripande frågor kring skolans eller 
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undervisningens organisation och uppläggning. Alla program måste ha någon 
avgränsning för att kunna fokusera på vad som är relevant för just detta, men det är 
viktigt att diskutera vad dessa innebär och inte minst i vilken mån avgränsningen blir 
ett hinder för det som uppfattas vara programmets kärna. Det skulle kunna vara så att 
eleverna uppfattar sig som begränsade i vad de tillåts tänka kring, och även om vissa 
saker står utom deras kontroll att påverka, skulle en diskussion kring sådant möjligen 
kunna stärka det som programmet avser i första hand. Ett sätt att påbörja ett sådant 
samtal kan vara att just lyfta de olika synsätten på barn som återfinns i 
barnperspektivet och barns perspektiv (Halldén, 2003). Barns perspektiv är inte alltid 
huvudfokus i skolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003) men genom att påbörja 
ett samtal om hur gränserna mellan de olika perspektiven ser ut – när kan man och 
när kan man inte ta fasta på barn och ungas perspektiv och varför lämnas barns 
perspektiv ibland utanför beslutsfattande – skulle en kritisk diskussion kunna initieras 
tillsammans med eleverna. 

Regelbundet uppstår också mer eller mindre oavsiktliga krockar mellan 
lektioners faktiska innehåll och skolans mer auktoritativa påverkan på eleverna. Här 
kan situationer uppstå där två implicita budskap i det närmaste kolliderar med 
varandra. Vi ska titta på två korta exempel på sådana krockar. Den första handlar om 
hur kontext utanför själva programmet kolliderar med intentioner inbyggda i ett 
träningsmoment, medan det andra handlar om lärarens roll som ledare av övningar.  

Under en klassrumsobservation49 där eleverna är sysselsatta med 
färdighetsträning från I decide! noteras hur de under lektionstid arbetar med att ta 
ställning till och artikulera egna ståndpunkter, för att när passet är avslutat förmås att 
springa ett varv runt hela skolan medan de repeterar kunskapsstoff från föregående 
dags historielektion. Flera elever uttrycker missnöje med att tvingas till en sådan 
övning under rasten, men läraren argumenterar att det är för deras eget bästa och de 
kommer att ha nytta av den korta repetitionen. Man kan ändå diskutera hur det faktum 
att eleverna inte tillåts disponera tiden mellan lektionerna efter eget gottfinnande, och 
att de tvingas till informellt skolarbete under den korta pausen, påverkar elevernas 
inställning till programmet och dess övergripande legitimitet i deras ögon. Det 
framstår därtill i det här fallet av tvång som något ironiskt i ljuset av att just detta Star 
for Life-passet kretsat kring I decide!. 

                                                   
49 Klassrumsobservation genomförd 170206 av KA. 
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Under en annan observation50 arbetar klassen med dilemman som de ombeds 
diskutera och ta ställning till. Flera gånger under lektionsarbetet verkar det som om 
pedagogen uppfattar att eleverna svarar ”fel” på frågor eller kommer fram till fel 
slutsatser av dilemmana. Exempel på svar som läraren uppfattar som felaktiga, eller 
liggande utanför programmets ramar, är när en av eleverna ger ett svar som antyder 
att hen skulle vara beredd att fuska för att tillskansa sig bättre provresultat och ett 
annat exempel på svar som korrigeras är när en elev menar sig vara beredd att ta till 
våld för att stödja en kamrat som i ett fiktivt exempel som läraren ger råkat illa ut. 
Diskussioner uppstår alltså vid flera av svaren där läraren intar en roll av bedömare. 
Några svar passerar medan andra korrigeras till vad man skulle kunna uppfatta som 
mer ”lämpliga” svar. Avslutande efter varje dilemma summerar pedagogen hur man 
skulle kunna hantera det på ett konstruktivt vis. Här blir det högst oklart om läraren 
meddelar vad som i förväg beslutats är det korrekta svaret eller responsen på den 
situation som dilemmat kretsar kring, eller om hen fångar upp vad eleverna faktiskt 
argumenterade för. 

Vi vill här också diskutera en annan återkommande dimension av arbetet i 
klassrummen; den mer konkreta spänningen mellan pedagoger och elever och hur 
motstånd mot programundervisningen kan gestalta sig i klassrummet. Här kan flera 
svårigheter skönjas, såsom oro, koncentrationssvårigheter eller passivitet från 
elevernas sida men också elevernas mer uttalade kritik av själva programmet. 

Inledande återger vi en klassrumsobservation51 där programträningen får svårt 
att starta på grund av elevers övriga aktiviteter. 

Vad jag noterar är att det pågår andra aktiviteter i klassrummet än de relaterande till 
Star for Life. Eleverna går ut ur klassrummet och kommer tillbaka. Andra byter platser, 
pratar och skrattar med kompisar. De som sitter på sina platser håller på med sina 
mobiler. Det är mycket rörelse i rummet och jag kan inte längre höra vad Lärare 1 säger. 
När ungefär 30 minuter av lektionen gått kommer en pojke in i klassrummet. Han 
sätter sig mellan raderna och leker med sugröret han håller i munnen. Han går upp från 
stolen och sätter sig ner igen hela tiden lekandes med sitt sugrör. Genom sugröret 
skjuter han ut små pappersbollar. Eleven blir tillsagd av Lärare 2 att sluta dock utan 
resultat. Några pojkar som sitter framför mig börjar protestera över att eleven med 
sugröret skjuter ut pappersbollar. Även Lärare 1 säger till eleven att sluta men han 
fortsätter och säger att han väl har rätt att ha sugrör i munnen. Jag kan inte höra allt 

                                                   
50 Klassrumsobservation genomförd 170207 av KA. 
51 Klassrumsobservation genomförd141204 av LM.  



 
 

98 

som sägs mellan eleven med sugröret, Lärare 2 och Lärare 1 eftersom andra elever 
pratar och skrattar. Under protest blir eleven med sugröret avvisad från klassrummet av 
Lärare 2.  Under tiden Lärare 1 ritar en lång linje på tavlan noterar jag att eleverna 
fortsätter med att prata med sina kompisar, skrattar eller leker med mobiler. Ingen 
sitter ner utan förflyttar sig i rummet. 

Den återgivna klassrumssituationen är inte typisk för de observationer som har 
genomförts inom ramen för utvärderingen, annat än i vissa enstaka klasser. I dessa fall 
uppger också lärare att klasserna även i annan undervisning har svårt med fokus och 
koncentration. Det är möjligt att ett mindre ”prestationsbaserat” ämne som Star for 
Life ytterligare sänker koncentrationsförmåga i sådana klasser, eller att själva friheten 
som ligger i egenarbetet som Drömboken stimulerar till inte passar för alla klasser. I 
den just återgivna situationen förefaller vissa elever vara alltför aktiva (med aktiviteter 
utanför undervisningens ram), medan problemet i andra klasser snarast verkar vara 
passivitet, som vi ska se i nästa observation.52 

Lärare: Hur har det gått, har ni hunnit tänka? 
[TYST]. 
Lärare: Någon? Mikaela? 
Elev 1, flicka: Nej, jag skrev inget på den. 
Lärare: Nä, ok. Du skrev inte. Ok. Någon annan då? 
[TYST] 
Lärare: Någon som skrivit nåt här? 
[TYST] 
Lärare: Kom ni på nåt? 
Elev 2, kille: När är provet? Vecka tolv, eller? 
Elev 3, tjej: Nu är det slut faktiskt. 
[Alla reser sig, nu går det snabbt. Två stolar rivs när hela klassen samtidigt småspringer 
fram till skåpet med pärmarna. Elev 3 vänder sig bakåt mot klassrummet].  
Elev 3: Lyft upp stolen Anton! 
[Elev 4, tjej, får en knuff av en kille].  
Elev 4: Men för fan! 
Elev 2, kille: Alltså, när är provet egentligen?  
[Ingen säger hejdå till läraren. Hon har börjat plocka ihop sina papper och staplat upp 
på den lilla vagn lärarna använder sig av när det förflyttar sig mellan klassrummen. När 
alla gått ut, lyfter läraren blicken]. 
Lärare: Snälla, stäng dörren efter er. 

                                                   
52 Klassrumsobservation genomförd 170322 av KA. 
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[Ingen kommer tillbaka. Läraren suckar djupt]. 

Ett återkommande (dock inte genomgående) drag som framträder för undervisningen 
inom Star for Lifes ramar är elevernas ambivalens inför eller ovilja att delta. Den 
klassrumssituation som återgavs ovan är på det viset typisk för undervisningen; den 
tycks inte riktigt komma igång, eller så dröjer det en god stund innan eleverna deltar.  

Det kan finnas flera tänkbara förklaringar till den relativa tvekan inför att 
medverka fullt ut i övningar. Det kan handla om, som vi tidigare argumenterat för, att 
eleverna inte till fullo begriper övningen eller de begrepp som övningen bygger på, eller 
att de känner sig otrygga med att blottställa sig i klassrumsmiljö. Här vill vi lyfta också 
en annan tänkbar förklaring – den att eleverna inte är helt säkra på anledningen till att 
de har Star for Life på schemat. En del av det motstånd eller den tvekan som 
forskargruppen kunnat studera under klassrumsarbetet förklaras av resultat från 
intervjuerna. Här kan skönjas en relativ förvirring kring vitsen med att använda 
programmet som troligen uppstått utifrån en brist på delaktighet från elevernas sida 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003) – både med avseende på inköpet av 
programmet men kanske viktigare med avseende på pedagogisk förankring av det. 
Nedan följer ett kort utdrag ur en gruppintervju53 med elever kring om de känner till 
anledningen till att de undervisas i enlighet med programmet 

Forskarassistent: Hm… Hur kommer det sig att ni arbetar med Star for Life? 
Elev 1: Kommunen har väl bestämt det… annars har jag inte någon aning alls, utan 
läraren berättade för oss att, eller, ell…er. Åttorna som är nu då, att de hade Star for Life 
innan också och det är typ… och att vi också ska ha det nu. 
Elev 2: Och sen typ [ohörbart] vi var de som fick vara de första som fick dra igång med 
Star for Life. 
Elev 3: Och sen, de kanske tycker att det är ett bra koncept, alltså att det fungerar i typ 
Afrika och sånt och då kanske det kommer fungera i…. Sverige… äh. 

Ett annat skäl till oviljan som elever uppger är att innehållet i programmet tränar 
färdigheter de uppfattar att de redan behärskar, vilket en elev i samma intervju 
artikulerar såhär: 

Elev 3: Inspirationen… jag inspirerar mig själv i så fall. Jag vet redan vad som inspirerar 
mig. Så att ta upp det på Star for Life, det blir liksom repetition för mig. Jag vet redan 

                                                   
53 Intervju genomförd 150429 av LM. 
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hur jag ska göra för att inspirera mig själv, jag vet vilka mål jag har, jag vet hur jag ska 
peppa mig för att bli bättre. 

Ytterligare anledningar till att lusten inför att medverka sänks är styrningen som 
eleverna uppfattar ligger i övningarna. I samma intervju beskrivs en övning där eleven 
uppfattar att hen måste svara i enlighet med en viss förväntan, även om hen inte kan 
prestera just den: 

Elev 2: Det var så här föremål; typ ’vad är det för föremål som peppar dig?’ Jag bara: 
’jag har inget föremål, i så fall är det typ filmer som inspirerar mig’, men det var så här, 
de sa till mig: ’nej, du ska ha föremål bara’. Det är inte direkt så att jag har en pinne som 
inspirerar mig [Alla skrattar]. Typ så här, vad ska jag skriva; att jag har en kudde? /…/ 
Om jag gillar gå ut och vara i naturen då? Men det skulle vara en sak. Jag bara: ’jag har 
ingen sak som inspirerar mig’. 

Under intervjuerna som genomförts inför utvärderingen framkommer också 
uppfattningen att många elever ogillar Star for Life, men också att få vågar artikulera 
det. I en av intervjuerna54 menar eleven till och med att klasskamrater undvikt att träffa 
forskarassistenten av rädsla för att framföra kritik. 

Elev. Nej, vi märker bara att klassen, jättemånga i klassen verkligen avskyr Star for Life. 
Eller alltså, jättemånga säger att de inte gillar Star for Life och ska ringa till kommunen 
och avskeda dem. Ja, inte mig inklusive, alltså inte jag [Skratt]. Men många i klassen 
verkligen hatar Star for Life men de vågar inte säga det, de ville inte komma till de här 
intervjuerna för de vågar inte stå upp för sina åsikter. 

Flera elever utrycker i intervjuer också frustration över att klassrumsklimatet inte 
förbättrats av Star for Life, eller att det bara förbättras just under passet, för att sedan 
återgå till det vanliga. Två elever artikulerar det såhär i en intervju: 55  

Elev 1: Jag tror att beteendet mot varandra har ändrats fast inte att det är pratigt i 
klassrummet.   
Elev 2: Det är ju fortfarande. Direkt efter att vi haft Star for Life är det alltid lite bättre 
men sen när det gått en dag blir det alltid... som vanligt eller vad man säger ... 
Forskarassistent: Hur lång tid brukar det hålla i sig? Att det är bättre? 
Elev 1: En och en halv minut [Skratt].   

                                                   
54 Intervju genomförd 150323 av LM.  
55 Intervju genomförd150420 av LM. 
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Även fyndet från klassrumsobservationerna om hur social status bevakas och hur 
kamratinteraktionen förefaller kunna slå över till en risksituation för somliga elever, 
bekräftas av vissa intervjuer. Nedan beskriver en elev hur hens klass är indelad i olika 
sociala segment och hur vissa delar av klassen tillåts definiera vad som är ”töntigt” och 
inte. 56  

Det är så, alltså, det är något som alla, jag tror alla kan erkänna, att i skolan är eleverna 
grupperade i olika grupper. Liksom det finns en grupp där det hänger mest invandrare 
där det inte är många svenskar och så, och så finns det en grupp där, det coola gänget, 
sedan finns det en grupp, de gillar väldigt mycket så här tv-spel och så, håller på med 
det. Och, just i det coola gänget så som de sade, man inte vågar erkänna vad man vill bli. 
Typ jag vill bli typ civilekonom och så säger de ”Oh gud va töntigt!” 

Vissa elever är alltså kritiska till hur programmet iscensätts i klassrummet, medan 
andra verkar rikta sin kritik mer mot programmet som sådant och mot det faktum att 
de tvingas genomföra det. Under en intervju57 frågar forskarassistenten en grupp 
elever hur de skulle beskriva programmet för elever på en skola som aldrig undervisats 
i Star for Life. Hon får följande svar: 

Elev 1: Ingenting. Ge er inte ens in i det. Ingen återvändo då. 
Elev 2: Vänd er om och gå. 
Elev 1: Har man kommit in i det är du fast. 
Elev 2: Skriv aldrig på kontraktet. 

Det intervjumaterial där elever framför kritik mot Star for Life kan sammanfattas 
under åtta punkter.  

4. Star for Life fungerar bra i en afrikansk kontext där omständigheterna gör att 
unga människor inte vågar drömma om en god framtid. I Sverige har vi en god 
välfärd och är redan individualistiska och förstår att vi måste satsa på vår framtid 
om vi vill leva goda liv. 

5. Star for Life gör klassrumsklimatet sämre, alternativt förbättrar det bara 
temporärt (så länge lektionen pågår). 

6. Star for Life äter upp annan studietid. 
7. Star for Life adresserar alltför vardagliga detaljer, som hur man äter, tränar eller 

sover. 

                                                   
56 Intervju genomförd 150429 av LM. 
57 Intervju genomförd 150513 av LM. 
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8. Programmet passar inte tonåringar. Det är för barnsligt och/eller oskyldigt till sitt 
upplägg och kunde med fördel istället användas för mellanstadiet. 

9. De estetiska lärprocesserna fungerar inte. Musiken används ojämnt och eleverna 
har inte klart för sig av vilken anledning musik figurerar under lektionerna. Att 
uttrycka sig estetiskt kan också framkalla prestationsångest när man inte blir nöjd 
med det man åstadkommit. Eleverna menar att de fastnar i sitt utförande, snarare 
än att fokusera på vad det är de ska uttrycka eller fundera kring. 

10. Star for Life fordrar alltför personliga svar från eleverna. Programmet låter inte 
elevernas privatliv vara ifred, utan de anmodas att blottställa det inför 
klasskamraterna. Av den anledningen anger några av eleverna att de väljer att 
uppvisa en ytanpassning – de redogör exempelvis inte för de viktigaste eller mest 
personliga drömmarna utan hittar på enklare eller mer ”självklara” drömmar att 
berätta om. 

11. Star for Life blir socialt riskabelt för eleverna i vissa situationer. Eleverna talar om 
de sociala schatteringar som finns i klasserna och som de måste relatera till. Att 
redogöra för en privat eller ömtålig dröm inför grupper av elever i klassen med 
mycket inflytande eller hög social status riskerar utsätta eleverna för hån och 
förlöjliganden och de menar att sådant hån kan pågå länge och göra situationen i 
klassen långsiktigt mer utsatt. 

Det bör påpekas att inte alla elever håller med om att Star for Life lämpar sig bäst för 
afrikanska förhållanden. I vissa intervjuer kopplar eleverna den afrikanska kontexten 
i vilken Star for Life utvecklades vidare mot svenska förhållanden, och utmaningar som 
kan vara minst lika aktuella i en hemtam kontext, som följande intervjuutdrag58 visar: 

Elev 1: Det är inte heller bara ... från...Sydafrika som folk har kommit och berättat om  
sin historia utan det är ju folk från Sverige ... som har gått igenom ... svåra 
saker...eh...det var ju en tjej som var golfspelare, hon hade ju förlorat sitt ben men 
fortsatt spela golf liksom. Hon visar att hon fortsatte... att gå för sina drömmar 
liksom...vilket Star for Life handlar om, alltså... 

Huruvida eleverna betraktar programmet som i huvudsak bäst lämpad för en afrikansk 
eller svensk kontext är möjligen inte den viktigaste dimensionen att ta fasta på. Den 
aspekt av elevernas intervjusvar vi bedömer som mest angelägen att hantera för Star 
for Lifes vidare utvecklingsarbete får sägas vara svaren som indikerar ett somliga elever 
inte känner sig säkra under arbetet med programmet. För ett program som i stora delar 

                                                   
58 Intervju genomförd 150420 av LM. 
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av sitt utförande förefaller vila på ett strength-based utförande och som artikulerat 
understödjer förmågor som självförtroende, känsla av sammanhang och omsorg i 
samma anda som PYD ger uttryck för (Lerner, 2009), måste ett sådant resultat mana 
till vidare reflektion. Om programmet åtminstone implicit bygger på liknande idéer om 
personlig växt som återfinns i Bronfenbrenners (1988) modeller där utveckling tänks 
bestå av en kombination av personrelaterade faktorer och omgivningsfaktorer men 
omgivningen i detta fall i bristande utsträckning är kontrollerad, kan utveckling som 
sådan förstås inte garanteras. Skolans fält och de positioner som där erbjuds påverkar 
i grunden dem som befinner sig där på olika vis (Bourdieu, 1977/2011) och innebär 
ytterligare svårigheter för en mer kontrollerad påverkan från omgivningen, vilket 
också är vad eleverna ger uttryck för.  

Det skulle förstås kunna vara så att Star for Life påverkar eleverna på ett 
omedvetet plan, det vill säga att eleverna faktiskt påverkas av undervisningen trots att 
de uttrycker att den passar bättre för mindre barn, att den skapar otrygghet i 
klassrummet och att den detaljstyr elevernas vardag i alltför hög utsträckning, men 
som vi ska se under rubriken Resultat återkommer även där uppfattningen att man i 
mindre grad har användning för programmets mer konkreta färdighetsträning. Så 
artikulerade betänksamheter måste rimligen betyda att eleverna menar sig ha en 
välgrundad uppfattning. 

Sammanfattningsvis finns på diskursnivå (i själva undervisningsmaterialet) en 
dimension av att kontrollera vad eleverna tänks behöva klara att påverka (sig själva 
och sina reaktioner inför yttervärlden) och områden där eleverna inte uppmanas att 
försöka påverka i samma utsträckning (frågor som berör kontroll av yttervärld eller 
strukturer) och dessutom finns en annan dimension av konkret konflikt eller spänning 
i den konkreta undervisningssituationen. Här förefaller eleverna uppleva sig 
kontrollerade på flera vis. Huvudsakligen verkar de känna frustration över att 
programmet köpts in till deras skola utan att de förstår varför, att de i 
programundervisningen styrs till att träna förmågor de menar sig redan ha, att 
programmet tränger sig för nära inpå deras privatliv och att de inte kan riskera sin 
statusposition i klassen genom att tala öppet om sig själva.  
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Elevskattningar	

Effekten av Star for Life har huvudsakligen studerats via en elevenkät som 
distribuerats till elever i tre omgångar. Först presenteras resultat från enkäten genom 
en jämförelse mellan interventionsskolorna och kontrollskolorna och sedan elevernas 
uppfattningar om Star for Life. Presentationen av jämförelsen mellan skolorna är 
relativt den andra kortare. Anledningen till detta är framförallt att resultaten pekar så 
entydigt åt samma riktning och i den första att ytterligare analys inte skulle tillföra 
något extra. Delen om analysen av elevernas uppfattningar om programmet är längre 
då denna kan ge viktig kunskap som till delar kan förklara resultatet.  
 

Star for Life – effekter från programmet 

Här kommer vi att redovisa vad resultatet från elevenkäten indikerar i form av 
förändringar kring förhållande som kan uppfattas som centrala för programmets 
målsättningar. För denna jämförelse valdes slutligen 53 variabler ut från enkäten för 
att finna de mest precisa dimensionerna. Dessa berör uppfattningen om synen på att 
den egna hälsan är påverkbar av en själv, trygghet i skolan, delaktighet i skolan, 
klassrumsklimat och arbetsro i klassrummet, bemötandefrågor i skolan, 
frånvaro/skolk, syn på skolbetygen, ens personlighet, värderingar och synen på 
framtiden. 

Generellt kan man säga att resultatet är nedslående för Star for Life. Taget att de 
dimensioner som valts ut i enkäten är väsentliga områden för programmet, kan man 
för det första konstatera att resultatet indikerar att det inte verkar ha funnits så stort 
behov av Star for Life i initialskedet. Det kan i och för sig ha funnits behov av annat 
slag, och möjligen på annat sätt. Av programmets uppläggning och dess idé om hur 
förändring uppnås, är det svårt att se att behovet funnits. Vi återkommer i 
slutdiskussionen till detta. På ett flertal områden indikerar elevernas svar så positiva 
svar från början, att det är svårt att se att det behövs någon särskild insats för att stärka 
området ytterligare. För det andra; det allra mest genomgående i svaren är antingen 
att ingen signifikant förändring överhuvudtaget kan noteras och för det tredje att när 
en sådan finns är vanligen negativ i förhållande till intentionerna med Star for Life. 
Förändringen är generellt också oftare negativ hos de elever som fått Star for Life än i 
kontrollgruppen (där ingen signifikant förändring alls, är det mest förekommande 
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resultatet). Sammantaget kan man därmed säga att: om undersökningsdesignen i detta 
stycke lyckats fånga centrala dimensioner av Star for Lifeprogrammets målsättningar, 
så indikerar resultatet att programmet inte är till gagn för eleverna på det sätt som 
programmet syftar till. Av nedanstående resultat skulle man kunna komma till 
slutsatsen att programmet fungerar kontraproduktivt i förhållande till intentionerna. 
Fördjupade analyser kring om det går att se om Star for Life verkar på något sätt ha 
inverkat på resultatet visar dock inga eller mycket små effekter generellt. Man kan 
därför alltså säga att Star for Life inte verkar ha en effekt på sådana dimensioner som 
programmet avser. När det gäller det generellt mer negativa förändringen hos 
interventionsgruppen verkar dessa dock till allra största delen ha påverkats av faktorer 
utanför Star for Life. Resultatet förstärker således det som framkommit med hjälp av 
andra metoder använda i utvärderingen, att programmet inte funnit en form där de 
blivit till en positiv del av elevernas utveckling. Men, det går dock inte att säga att Star 
for Life i sig varit en faktor som orsakat detta mer negativa utfall. 

I bilaga 2 redovisas det mer precisa utfallet för delfrågorna. I tabell 1 och 2 nedan 
redovisas utifrån mätning från medianvärdena för mätning 1 och 3 i förhållande till om 
ingen signifikant förändring kan noteras ”0” (p-värdet om .05 har valts), eller om de 
förekommande signifikanta förändringarna skett i avsedd riktning ”+”, eller i 
förhållande till programmets intentioner negativ riktning med ”-”. Gråmarkerade fält 
i tabellerna avser sådana frågor där skattningarna vid första mätningen var så höga att 
det skulle vara svårt att motivera en intervention med dessa som anledning – det skulle 
vara svårt att kunna konstatera mycket annat än en negativ förändring i och med att 
värdena är så positiva från början. Detta resultat är dels viktigt att notera då det säger 
att en negativ förändring åtminstone inte är oväntad, men också, och kanske 
framförallt att det indikerar att programmet borde ha föregåtts med en bättre 
kartläggning av behovet hos de aktuella skolorna innan de infördes. Det senare 
återigen under förutsättning att de undersökta dimensionerna kan anses relevant för 
det som Star for Life syftar till, vilket inte varit helt klart vid att reda ut.  

Skolrelaterade dimensioner 

När det gäller skola och skolanknytning har Star for Life tämligen tydliga intentioner 
(visat genom analyser av dokument och av praktiken) om att främja individens 
förhållningssätt, reflektion och motivation för att detta ska understödja dennes 
prestationer i skolan. Detta mål kan sägas ligga bakom att öka hens kapacitet till att 
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göra medvetna val, identifiera sina mål och styra mot dessa på ett mer effektivt sätt. 
Det finns till detta ett flertal moment i programmet som avser att främja gruppklimatet 
och öka tryggheten i klassen, exempelvis genom reflekterande samtal (som i och för sig 
såväl förutsätter som avser att stärka dessa dimensioner). Utfallet för olika 
dimensioner som avser skolan och klassrummet har mätts med utgångspunkt från 
frågor om trygghet i skolan, delaktighet, klassrumsklimat och arbetsro, bemötande, 
skolk/frånvaro och skolbetyg.  

Sammantaget för skolrelaterade dimensioner kan man konstatera att av 
interventionsgruppens svar kan man notera negativa förändringar i 23 av 27 av de 
analyserade variabler (85 %). Motsvarande för kontrollgrupper var 11 av de 27 (41 %) 
efterfrågade variablerna. 

Trygghet i skolan.  

• Tre av fem variabler visade från basmätning en så hög tillfredställelse med 
situationen att universell intervention inom detta område inte torde vara befogat från 
start.  

• Signifikanta förändringar skedde hos interventionsgruppen i alla fem variablerna, 
fyra var i negativ riktning för programmet. Hos kontrollgruppen noteras inga 
förändringar i tre av variablerna och två i negativ riktning.  

Delaktighet i skolan 

• Signifikanta förändringar skedde hos interventionsgruppen i samtliga fyra 
dimensioner, samtliga i negativ riktning. Hos kontrollgruppen fanns förändringar i 
två av fyra, båda dessa i negativ riktning.  

Klassrumsklimat, arbetsro 

• Signifikanta förändringar hos interventionsgruppen i fem av sex variabler, varav en 
positiv och fyra negativa. Motsvarande hos kontrollgruppen var tre signifikanta och 
negativa förändringar.  

Bemötande 

• Signifikanta förändringar hos interventionsgruppen fanns i alla sex variabler, 
samtliga i negativ riktning, medan hos kontrollgruppen fanns sådana förändringar i 
två variabler, dessa negativa. 

Egenrapporterad frånvaro/skolk 
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• Samtliga tre variabler var så högt positiva från början att universell intervention från 
denna utgångspunkt  

• Signifikanta förändringar hos interventionsgruppen var negativ i alla tre variabler, 
medan sådana kan noteras i ett fall i kontrollgruppen. 

Egen inställning till skolbetyg 

• Signifikanta förändringar bland interventionsgruppen var i två av tre variabler 
negativ och hos kontrollgruppen en positiv och en negativ.  

 
Tabell 1 Förändringar mellan mätning 1 och 3 avseende centrala dimensioner för SFL och skola jämfört med kontrollgrupp 

 Förändring 
Dimensioner SFL Kontroll 
Trygghet i skolan   
Jag känner mig trygg i skolan - 0 
Jag trivs bra med mina klasskamrater - - 
Jag trivs bra med mina lärare - - 
Mobbning är ett problem i skolan + 0 
Jag tycker det är roligt att gå till skolan - 0 
Delaktighet i skolan   
De vuxna tar hänsyn till elevernas åsikter - 0 
Jag kan påverka stämningen i 
klassrummet 

- - 

Jag får vara med och påverka mitt skolarbete - - 
Jag får vara med och bestämma om regler på 
skolan 

- 0 

Klassrumsklimat, arbetsro   
Lugn och ro i klassrummet 0 0 
Det är trevlig stämning på lektionerna - 0 
Det är hög ljudnivå under lektionerna + 0 
Jag får den hjälp jag behöver av lärarna - - 
Skolarbetet gör mig nyfiken på att lära mig 
mera 

- - 

Skolarbetet känns meningsfullt - - 
Bemötande   
Elever och lärare bemöter varandra 
respektfullt 

- - 

Lärarna bryr sig om mig - - 
Eleverna på skolan bemöter varandra med 
respekt 

- 0 

Jag har kompisar att vara med om jag vill - 0 
Jag har förtroende för minst en vuxen på 
skolan 

- 0 

Jag känner att jag hör hemma på skolan - 0 
Egenrapporterad frånvaro/skolk   
Kommit försent till skolan senaste 30 dgr - 0 
Skolkat hel skoldag senaste 30 dgr - - 
Skolkat enstaka lektion senaste 30 dgr - 0 
Egen inställning till skolbetyg   
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Tycker du att dina betyg förra gången var 
rättvisa eller orättvisa?  

- - 

Hur tror du att dina nästa betyg kommer att 
se ut (högre/samma/lägre) 

0 + 

Hur mycket bryr du dig om vilka betyg du får 
nästa gång? 

- 0 

•  

Personliga och värderingsmässiga dimensioner 

Star for Life berör i hög grad frågor av personlig natur. Som visats ovan handlar dessa 
om att eleverna ska ges större förutsättningar att tydliggöra sina målsättningar, och 
utveckla sätt att uppnå dem. Här kommer frågor in om vad som är centralt i livet, vilka 
värden som man finner viktiga och även hur ens organiserande ”motor” ser ut, 
exempelvis om hur man agerar i stunden i förhållande till genomtänkta beslut kontra 
mer impulsivt beslutsfattande.  

Sammantaget för personliga (inklusive impulsivitet och risktagande) och 
värderingsmässiga dimensioner kan sägas att signifikanta förändringar hos 
interventionsgruppen var negativa sett i 15 av 26 frågor (58 %), medan motsvarande 
för kontrollgruppen var 8 av 26 (31 %).  

Påverkan på egen hälsa 

• En signifikant förändring kan noteras hos interventionsgruppen av en undersökt 
variabel – i negativ riktning. Ingen förändring hos kontrollgrupp.  

Personlighet, impulsivitet och risktagande 

• Här framkommer inga signifikanta förändringar i åtta undersökta variabler hos 
interventionsgruppen, medan två negativa sådana hos kontrollgruppen. Alltså 
indikeras i denna variabel ett något mer positivt utfall än hos kontrollgruppen.  

Värderingar 

• Av elva undersökta frågor framkommer lika många negativa förändringar hos 
interventionsgruppen, medan sex sådana framkommer hos kontrollgruppen.  

Framtiden 

• Signifikanta förändringar kan noteras i interventionsgruppen i tre fall av sex möjliga 
och hos kontrollgruppen finns det en sådan förändring i ett fall och då i positiv 
riktning. 
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Tabell 2 Förändringar mellan mätning 1 och 3 avseende centrala dimensioner för SFL och personliga egenskaper och 
värderingar jämfört med kontrollgrupp 

 Förändring 
 SFL Kontroll 
Påverkan på upplevd hälsa   
Hur mycket kan du själv påverka hur du mår? - 0 
Personlighet   
Jag gör saker utan att tänka efter i förväg 0 0 
Jag gör det jag känner för utan tanke på om 
det är bra eller dåligt på längre sikt 

0 0 

Ibland tar jag risker bara för att det är kul 0 - 
Jag tar risker även om det kan vara farligt 0 - 
Jag har ganska lätt för att bli arg 0 0 
När jag blir arg har jag svårt att låta bli att 
skrika, smälla igen dörrar och liknande 

0 0 

Jag har svårt att sitta still en längre stund 0 0 
Jag försöker undvika svåra uppgifter 0 - 
Värderingar   
Det är viktigt att hjälpa andra människor - - 
Mitt liv har mål och mening - - 
Det är viktigt bry sig om djurens rätt - - 
Det är viktigt att värna om naturen - - 
Det är viktigt göra bra ifrån sig i skolan - 0 
Det är viktigt att behandla människor rättvist - - 
Jag är nästan alltid på gott humör - - 
Jag ställer sällan till med bråk - 0 
Om jag anstränger mig lyckas jag lösa svåra 
problem 

- 0 

Jag hittar alltid utvägar att nå mitt mål - 0 
I oväntade situationer vet jag alltid hur jag 
ska göra 

- 0 

Framtiden   
Jag har planer för vad jag ska göra i 
framtiden 

- 0 

Jag vet vilken riktning jag ska följa i livet - 0 
Jag tänker aktivt över vad jag ska göra med 
mitt liv 

- 0 

Jag är osäker på vad jag vill uppnå med mitt 
liv livet 

0 0 

Jag oroar mig för vad jag ska göra med min 
framtid 

0 0 

Jag pratar med andra (ex vis: föräldrar, 
kompisar, lärare) om mina framtidsplaner 

0 + 

 

 Elevernas uppfattningar om Star for Life 

Star for Life avser att påverka eleverna inom ett brett spann av det som kan tänkas ge 
upphov till ett välbefinnande och en hälsofrämjande livsstil. En nyckelfaktor för att 
åstadkomma detta är att stödja eleverna till att utveckla en tydligare målinriktning för 
sina liv vilket inkluderar såväl att formulera sina framtidsmål som att finna former för 
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hur dessa kan uppnås. Att nå fram till eleverna och kunna spela en roll för deras 
formning av sin person och i sitt identitetsskapande torde därför vara avgörande för 
hur väl programmet lyckas med sina ambitioner. Ett skolprogram kan vara hur 
genomtänkt teoretiskt och undervisningsmässigt som helst, men det måste nå fram till 
och få med sig eleverna för att få någon effekt. På liknande sätt förhåller det sig med 
mer ingripande behandlingsinsatser riktade mot det psykosociala området – den 
enskildes motivation till en förändring spelar ofta en avgörande roll för resultatet 
(Wampold, 2001).  

Man kan invända med att hävda att skolan innehåller flera moment som skulle 
kunna tänkas ha effekt, oavsett elevens intresse och engagemang i det. De kan lära sig 
matematik utan att vara särskilt motiverade för det, och de behöver inte tycka att 
lektionerna är roliga för att de ska få ut viktiga saker från dem. Samtidigt menar vi att 
motivation, intresse och engagemang borde vara generellt viktiga faktorer även i annat 
lärande – nivån på lärandet under matematiklektionen är sannolikt högre hos en 
motiverad elev än denne är omotiverad. Till detta, och särskilt viktigt för interventioner 
av Star for Lifes typ, är att konstatera att Star for Life skiljer sig från matematik i det 
att sådana ”extramoment” saknar en självklar legitimitet och att de ges vid sidan av 
skolans gängse bedömningssystem (det ges inga betyg eller andra omdömen om 
elevens lärande inom Star for Life). Star for Life måste därför i högre grad skapa sin 
legitimitet hos eleverna (och även bland lärarna och övriga involverade), på ett helt 
annat sätt än ordinarie skolämnen tvingas till om eleverna ska uppfatta det som ett 
rimligt inslag i deras utbildning. Legitimitet och intresse samt motivation hänger också 
samman. Om eleverna skulle betrakta Star for Life som ett legitimt inslag, torde det 
finnas större förutsättningar till att de engagerar sig i det, än om de skulle uppfatta det 
som ett oönskat, eller avvikande moment. Samtidigt kan ett program som trots att det 
inte framstår som en självklar del i vad skolan ska hålla på med, lyckas med att intresse 
och engagemang bland eleverna, ha vunnit stora insteg till eleverna. Man kan alltså 
tänka sig att inslag i skolans värld som bryter den logik som bygger under andra 
moment, som lyckas skapa sin egen legitimitet och väcka motivation och intresse, 
också kommer att ha skapat en god och i många fall bättre plattform, att stå på än 
traditionella skolämnen.  

Låt oss nu undersöka hur det förhåller sig med dessa aspekter. Vi kommer att 
presentera resultat i förhållande till hur eleverna förstår och förhåller sig till Star for 
Life när de fått ta ställning till ett antal frågor och påståenden om programmet. Här 
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finns frågor om deras generella uppfattningar, och även om hur de värderar den egna 
nyttan av att ha fått ta del av det. Vi kommer i några frågor att jämföra utfallet efter 
andra undersökningsåret med det tredje, och mellan olika skolor för att se om deras 
inställning varierar över tid och mellan skolor. Frågor om Star for Life infördes i 
enkäten först år två, eftersom de vid första mättillfället knappast tagit del av 
programmet. Vissa tillägg kring upplevd nytta av programmet och någon justering av 
frågeställningarna gjordes också år 2016 vilket påverkade andra mätningen i 
Furulundskolan och tredje mättillfället i Bohusskolan, Da Vinciskolan och 
Ramunderskolan.  

Generellt sjunkande intresse 

Avsnittet i enkäten om elevernas uppfattning om Star for Life inleddes med några 
generella frågor. Det första man kan konstatera av deras svar är att en stor grupp, drygt 
40 procent, av eleverna placerar sig i mittenalternativet när man frågar om senaste 
tillfället de hade Star for Life eller om hur de uppfattar arbetet under senaste terminen. 
Dessa menar att Star for Life varken var intressant eller ointressant (eller roligt 
respektive tråkigt). Efter denna grupp kommer dem som menar att programmet är 
mycket eller ganska tråkigt eller ointressant. Omkring tre av tio menar så, och en något 
mindre grupp som menar att programmet tvärtom är mycket eller ganska intressant 
sett till förra sessionen eller på teminsbasis. När man ser till förändringar av dessa 
omdömen mellan mätningarna kan man konstatera att det verkar finnas ett vikande 
intresse för Star for Life. Vid senaste mätningen (våg 3) uppgav enbart 17 procent att 
senaste Star for Life tillfället var mycket eller ganska intressant, medan 38 procent 
tvärtom menade att det var mycket eller ganska ointressant. Motsvarande siffror för 
uppfattningen om hela terminen var 25 procent positiva mot 43 procent negativa till 
programmet.  

När man bryter ned frågorna till olika delaspekter som Star for Life innefattar, 
och väger samman resultatet från båda mätningarna, ser man en klar spridning i 
uppfattningarna om det. Vid svar på olika påståenden om programmet uppgav den 
stora majoriteten, drygt 70 procent, att ledaren för Star for Life-arbetet är engagerad 
(svarsalternativen: stämmer mycket och stämmer ganska bra). Hen verkar alltså av 
eleverna göra ett gott arbete med att leda aktiviteterna. Däremot finns inte lika positiva 
omdömen om själva programmet, enbart 15 procent menade att de troligen kommer 
att använda vad de lärt sig inom Star for Life i framtiden, en tredjedel menade att 
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musiken och sångerna var ganska eller mycket bra. Hela 43 procent menade 
påståendet att Star for Life lektionerna var meningslösa, stämde mycket eller ganska 
väl, och enbart åtta procent såg fram emot sessionerna. 22 respektive 23 procent59 
menade vidare att de lärt sig viktiga saker och att de hade nytta av Star for Life. En 
mycket liten grupp, 7 procent, höll vidare med om påståendet att det var viktigt att 
skriva i drömboken. Man kan så här långt konstatera att Star for Life inte verkar ha 
lyckats med att engagera någon större majoritet av eleverna, tvärtom. Enbart en dryg 
femtedel av eleverna menare exempelvis att de lärt sig viktiga saker och omkring en 
tredjedel såg en nytta med det (se fotnot). Även om det således finns en mindre grupp 
som anslöt sig till programidén mer förbehållslöst, är det rimligen ett problem med att 
en stor grupp var negativ, dels ett problem i relation till vilka effekter programmet kan 
få och dels en mer praktiskt problem med att få till stånd en fungerande 
klassrumssituation.  

  

Figur 1 Elevernas uppfattning om centrala delar av Star for Life. Procent 

Star for Life har ju följt eleverna under deras treåriga högstadietid, så har också 
utvärderingen gjort. Vi kan därmed se om elevernas inställning förändras över tid. En 
möjlighet skulle då kunna vara att de blir mer vana vid programmet, att då 
inställningen till programmet utvecklas positivt över tid, när de lärt sig se det faktiska 
värdet av satsningen. En jämförelse mellan mätningarna 2 och 3 talar dock för det 

                                                   
59 Påståendet omformulerades efter första gruppens svar på STAR FOR LIFE-frågorna (andra vågen). Vid första 
mättillfället frågor om STAR FOR LIFE ställdes fanns ett omvända påståendet ”jag har ingen nytta av Star for 
Life lektionerna” och vid det andra ”jag har nytta av Star for Life lektionerna. Resultatet visar det sammanlagda 
värdet för samtliga mätningar.  
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omvända förhållandet. Möjligen kan den negativa tendensen i stödet för Star for Life 
förklaras av att eleverna blivit färdiga eller trötta på programmet, ledarna kanske inte 
är lika entusiastiska, programmet passar bättre för yngre åldersgrupper, eller får 
förklaringar kanske sökas i kombinationen av dessa samt i andra förklaringar. Hur som 
helst är den negativa förändringen när det handlar om stödet för Star for Life mycket 
tydlig för alla de här undersökta aspekterna.  
 

Tabell 3 Elevernas uppfattning om dimensioner av Star for Life, jämförelse mellan mätning 2 och 3. Procent och 
(procentenheter). 

 
MÄTNING 2 

 
MÄTNING 3 % (%-

ENHETER)  
Stämmer 
mkt/ganska bra 

Stämmer 
mkt/ganska dåligt 

Stämmer 
mkt/ganska bra 

Stämmer 
mkt/gans
ka dåligt 

STAR FOR LIFE-LEDAREN ÄR 

ENGAGERAD 

84 6 61 (-23) 20 (+14) 

ANVÄNDA STAR FOR LIFE I 

FRAMTIDEN 

33 29 11 (-22) 61 (+32) 

MUSIKEN/SÅNGERNA BRA 40 32 24 (-16)  53 (+21) 
STAR FOR LIFE LEKTIONER 

MENINGSLÖSA 

31 41 56 (+25) 22  (-19) 

SER FRAM EMOT STAR FOR 

LIFE LEKTIONER 

12 56 4 (-8) 81 (+25) 

LÄRT MIG VIKTIGA SAKER 30 36 13 (-17) 66 (+33) 
JAG HAR NYTTA AV STAR FOR 

LIFE 

36 37 10 (-26) 68 (+31) 

VIKTIGT MED DRÖMBOKEN 11 46 6 (-5) 81 (+35) 

 
Tabellen visar att elevernas inställning till Star for Life försämrats i alla de här 
undersökta aspekterna. För vissa av dem är förändringen särskilt tydlig, exempelvis 
menar enbart 10 procent vid mätning 3 att de har nytta av Star for Life, 56 procent 
stämmer in i påståendet att Star for Life lektionerna är meningslösa och få, en dryg 
tiondel, har svårt att se att de kommer att använda Star for Life i framtiden. 
Sammantaget är eleverna när de besvarar enkäten för tredje gången mycket mer 
tveksamma för att inte säga negativa, till Star for Life än året innan. Den första 
omgången de fick besvara frågor om Star for Life var vid andra mättillfället. Därför är 
det svårt att förklara resultatet med att programmet då hade en nyhetens behag och 
därmed väckte deras intresse i högre grad relativt tredje mätningen. Möjligen kan de 
ha blivit trötta på det, alltför invanda med formen, ser andra prioriteringar inom skolan 
som viktigare eller helt enkelt av olika anledningar inte uppfattar Star for Life som som 
relevant för dem.  
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Resultatet kan också ses i ljuset mot att förändringar av programmet 
genomfördes successivt, inte minst i förhållande till det första året. Coacher och 
ansvariga för Star for Life menade att detta inneburit förbättringar genom att de 
utvecklat en tydligare interventionsidé, att ett mer genomtänkt stödmaterial tagits 
fram och att det därmed fanns ett bättre stöd för genomförandet generellt och för de 
enskilda sessionerna. Det är omöjligt att helt tillfredsställande uttala sig om dessa 
förändringar varit till gagn för utfallet, kanske skulle den negativa förändringen in 
elevernas inställning varit ännu större annars. Den för oss mer rimliga tolkningen är 
dock att dessa förändringar gått förbi utan att eleverna tagit notis om dem på ett 
avgörande sätt, om de nu inte faktiskt bidragit till elevernas mer negativa inställning.  

Generaliserbarhet till livet i övrigt 

En sådan förändring mot en tydligare inriktning på programidén avsåg tanken om vad 
det primärt riktas mot. Det handlade nu mer än tydligare om att stärka deras 
handlingskapacitet och facilitera verktyg för att styra över sina liv. Det handlade 
framförallt hur Star for Life skulle bibringa eleverna färdigheter och träna förmågor 
som kunde användas i många sammanhang i syfte att bättre kunna formulera sina mål 
och styra över processen att uppnå dessa. I denna mening kan Star for Life ses som en 
uppsättning verktyg som eleverna erbjuds att ta till sig att använda för ett medvetet 
identitetsskapande. I samråd med coacher och ansvariga för Star for Life 
kompletterades enkäten i linje med denna inriktning och inför mätningen 2016 med 
frågor om i vilken mån programmet inneburit att de lärt sig saker som de kunde ha 
användning för i andra sammanhang, samt hur lätt eller svårt de uppfattade att denna 
generalisering var. Denna förändring påverkade 3:e vågens enkäter till samtliga 
interventionsskolor samt våg 2 och 3 till Furulundsskolan (som kom in i studien ett år 
efter övriga).  

För att undersöka denna dimension efterfrågades elevernas uppfattning om 
huruvida de faktiskt tyckte sig använda det som de förmodat träna upp inom Star for 
Life. Då programmet är brett och då eleverna kan tänkas ha olika uppfattning om vad 
det handlar om specificerades efterfrågades mer generellt hur ofta de uppfattade sig 
använda vad de lärt sig och hur pass lätt eller svårt de menade att det var att använda 
sig av Star for Life-kunskaper inom olika arenor. En förklarande text inledde frågan 
genom påstående att tanken med Star for Life är att man ska lära sig saker som man 
kan använda sig av i olika sammanhang utanför själva lektionerna.  



 
 

115 

Det framkommer att det endast var en mindre grupp av eleverna som själva 
kunde se att de använde sig av sådant de lärt sig och tränat inom Star for Life i andra 
sammanhang. Man skulle ju ha kunnat tänka sig att det stora betoningen i programmet 
att tydliggöra sina målbilder och att satsa på sina drömmar just skulle vara sådant som 
hade implikationer för övriga livssammanhang, även när eleverna värderade 
satsningen. I nedanstående diagram visas att även detta resultat är tämligen 
nedslående för Star for Life: grovt sett menade enbart mellan tio och 15 procent att de  
mycket eller ganska ofta gjorde bruk av sådana kunskaper och förmågor i övrigt 
skolarbete, i idrottsträning, på fritiden, i familjen eller när de är tillsammans med 
vänner. En mycket större andel placerade sig i andra änden: 60 till 65 procent tyckte 
sig använda Star for Life mycket eller ganska sällan i dessa sammanhang.  

 

Figur 2 Elevernas uppfattning om hur ofta de använder Star for Life i olika sammanhang. Procent. 

Det är ett självklart mål för främjande och förebyggande program att man vill ha 
generella effekter – att det som lärs ut och tränas upp ska ha relevans utöver själva 
programmet. Lika klart är det att denna idé finns i Star for Life, när man ser till texter 
producerade inom Star for Life och även observerat hur klassrumsarbetet går till. 
Därtill borde det rimligen vara så att användandet av bidraget från Star for Life borde 
ske med någorlunda täthet, för att verkligen ha betydelse. När då majoriteten av 
eleverna anger att de mycket eller ganska sällan anger att de använder sådant de lärt 
från Star for Life, indikerar detta en uppfattning om att programmet inte haft någon 
större betydelse för dem. Man kan invända mot detta på åtminstone två sätt: för det 
första skulle det kunna vara så att eventuella Star for Life lärdomar inte behöver 
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användas särskilt ofta för att ha effekt. Kanske för att dess kapacitet är så stor att det 
ändå kan få positiva konsekvenser. För det andra, det något motsatta att Star for Life 
kan ha påverkat dem på ett mer omedvetet sätt genom att det på något sätt 
omstrukturerat deras ”mind set” – och därför finns allestädes närvarande, trots att 
eleverna inte ser det själva. När det gäller den mer omedvetna påverkan som kan ha 
skett skulle denna möjligen ha kunnat identifierats genom den jämförande 
effektmätningen (som ju dock indikerar en negativ effekt jämfört med 
kontrollskolorna). Samtidigt är en eventuell sådan svår att vare sig belägga eller 
avfärda med stöd från denna del av empirin. Man kan i vilket fall konstatera att Star 
for Life i sin klassrumspraktik och till sin formulering i stödmaterial innehåller en stor 
mängd tydligt identifierbara tekniker för att utöva inflytande över sitt liv och agerande 
i valsituationer. Detta gör det rimligt att tolka deras svar med utgångspunkt i att de kan 
identifiera vad Star for Life vill bibringa i form av livstekniker, och då att den stora 
majoriteten inte uppfattar sig använda det som de förmodat ha lärt sig inom Star for 
Life i någon omfattning av betydelse.    

En angränsande fråga till detta är hur potentiellt tillämpbar Star for Life är, 
alltså uppfattar de programmet som lätt eller svårt att använda sig av. Här förändras 
bilden något. Visserligen ser den största gruppen Star for Life teknikerna/tankesättet 
som mycket eller ganska svåra att applicera i andra livssammanhang, men balansen är 
inte så ojämn mellan de olika alternativen som i föregående fråga. Omkring 40 procent 
menade att det var ganska eller mycket svårt att översätta Star for Life till andra 
livssammanhang, men omkring en femtedel inte såg några sådana svårigheter och en 
stor grupp placerade sig i mittenalternativet. Man kan alltså säga att det kan visserligen 
vara så att orsaken att relativt stor grupp inte använder sig av Star for Life i sitt övriga 
liv kan bero på svårigheter i översättningen, varför man skulle tänka sig att det finns 
ett behov av mer generaliseringsträning. En alternativ och möjligen viktigare 
förklaring kan vara en annan: att de visserligen ser hur det skulle kunna användas, men 
att de ändå inte gör det möjligen beroende på att programmet inte riktigt ses som 
tillämpbart, fruktbart eller givande för deras liv.  
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Figur 3 Elevernas uppfattning om hur lätt eller svårt de uppfattar att Star for Life är att använda sig 
av i olika livssammanhang. Procent. 

Till dessa resultat kan läggas att den största gruppen, omkring sju av tio, inte 
uppfattade att Star for Life påverkat stämningen i klassen (en knapp fjärdedel tyckte 
sig se en något bättre stämning). Lika stor andel som den som inte kunde se någon 
förändring avseende stämningen, menade att Star for Life inte påverkat den egna 
inställningen till skolarbetet. Här blir gruppen som trots allt kunde se en viss positiv 
påverkan något större. 22 procent menade att de brydde sig något mer om skolarbetet. 
I den ursprungliga tanken skulle eleverna för att realisera sina målsättningar reflektera 
och anteckna sådana som egna målbilder. De skulle också gå igenom dessa tankar i 
individuella samtal med en ledare/coach för programmet. Härigenom skulle eleven få 
individuell feedback och coachning. I princip verkar dock dessa samtal ha uteblivit för 
den stora gruppen, i vilket fall verkar inte eleverna minnas dem som sådana om de 
förekommit. Enbart något fler än en av tio säger sig ha haft ett sådant samtal, 65 
procent uppger att de inte haft något och en knapp fjärdedel minns inte.   

Avslutningsvis i enkäten uppmanades eleverna att ringa in tre ord som de 
förknippade med Star for Life lektionerna. Såväl neutralt beskrivande som positivt och 
negativt värdeladdade ord fanns med. Tanken var här att ge en sammanfattande 
upplevelse av programmet och även att få en kontroll på om deras andra svar verkade 
gå i samma riktning. Av 23 valbara ord presenteras här de elva vanligaste valen. Inte 
förvånande ringades ”drömmar” in flest gånger – detta verkar vara det som Star for 
Life allra mest är associerat med, och är ett av de neutralt beskrivande orden som fanns 
med av de valbara orden. Därefter valde eleverna två klart negativt värdeladdade ord  
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”tråkiga” och ”meningslösa” samt det som kan ses som mer beskrivande, även om en 
rimlig tolkning är att det från eleverna uppfattats som negativt värdeladdade ordet 
”långa”. Därefter kom ”mål” som också kan ses som mer eller mindre beskrivande. 
Efter ett hopp till ett klart lägre antal markeringar  kommer ord som har en mer positiv 
konnotation såsom ”samarbete”, ”ansvar”, ”vänskap”, ”drivkraft” och ”engagerande”. 
De andra ord som fanns som alternativt, men som inte kom med bland de elva var i 
fallande ordning: musik, kreativa, svåra, delaktighet, trygghet, lugna, glädje, oroliga, 
intressanta, konflikter, trivsel, roliga och dans.  

 

Figur 4 Elevernas elva vanligaste val av tre ord bland 23 möjliga som beskrivningar för Star for Life. 
Antal markeringar per ord. 

Variationer i uppfattningarna 

Vi har ovan sett till hur eleverna totalt sett uppfattar Star for Life och gjort jämförelser 
mellan våg 2 och 3, och då konstaterat att programmet inte har lyckats med att skapa 
en bred legitimitetsbas. Därtill kan man se att programmet kom att uppfattas mer 
negativt över tid såtillvida att eleverna vid uppföljningsenkäten mätning 3 angett lägre 
intresse för, och i många fall avståndstagande från det. Resultatet är ju dock inte 
generellt över hela elevgruppen. Alla individer uppfattar programmet på samma sätt, 
och frågan som följer är om det går att identifiera vissa undergrupper bland dessa som 
förklarar en del av variationen.  

För att undersöka denna fråga skapades först ett brett ” inställningsindex” som 
utgick från den reviderade versionen avseende frågor om Star for Life, vilka avsåg att 
bättre fånga de centrala dimensionerna av programmet. Här återfinns ju frågor som av 
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coacher och ledare uppfattades stämma bättre överens med hur programmet 
utvecklades sedan det först infördes. Frågorna som ingick var elevens inställning till 
om denne menade att hen 1) skulle använda sig av det hen lärt under Star for Life i 
framtiden; 2) hade nytta av Star for Life lektionerna; 3) uppfattade Star for Life 
lektionerna som meningslösa; vad hen 4) tyckte om Star for Life arbetet under 
terminen; samt hur ofta hen använde sig av vad hen lärt inom Star for Life i 5) övrigt 
skolarbete; 6) på fritiden; 7) i familjen och slutligen 8) när hen var med sina vänner. 
Olika brytningar av indexet provades för att undersöka i vilken mån som skillnader 
mellan individerna gick att relatera till någon form av gruppnivå genom att analysera 
indexet i relation till enkätens andra delar. Därefter valdes att enbart ha med varje 
individ vid ett tillfälle (fokuserade därför mätning tre som också är den mest 
näraliggande i tid). Totalt 190 individer ingår således i indexet där bortfall förklaras i 
ofullständigt ifyllda enkäter.   

Med positiva till programmet inräknas här i vilken mån individen uppger att 
man använder sig av programmet i sammanhang utanför Star for Life sessionerna, inte 
enbart deras direkta inställning till det. Gruppen mest positiva innefattar då visserligen 
de som är i huvudsak positiva, men denna är relativt liten. En översiktlig bild över 
graden av positiv till negativ inställning till Star for Life visas i Figur 5 där grupper har 
skapats genom att den mycket positiva gruppen i genomsnitt minst skulle ha besvarat 
indexfrågorna med det näst mest positiva alternativet i inställningen, därefter högst 
mittenalternativet, de näst mest negativa och slutligen upp till de mest negativa. Den 
stora gruppen väger över åt en negativ inställning, där den mest negativa gruppen 
enbart består att de 51 individer som genomgående markerat den mest negativa 
inställningen (alltså ett sammanräknat värde motsvarande taket om 40). 
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Figur 5 Fördelning av grupper i förhållande till inställning till Star for Life. Fördelat efter graden av 
positiv till negativ inställning i förhållande till index. Antal individer. 

Som visas av diagrammet finns det en närmast rakt stigande progression från den 
positivt inställda gruppen till den negativt, där den stora majoriteten av eleverna 
negativt inställda till Star for Life. Men denna fördelning i minnet ska vi se till 
eventuella skillnader i inställning mellan grupper, där vi jämför lika stora grupper.  

Detta breda inställningsindex som ovan använts har fördelen att det avser att 
koppla samman de uttalat centrala delarna i programmet. Nackdelen är att 
spridningen i svaren än snedvriden, ganska kraftigt för vissa frågor. Det var exempelvis 
få som menade att de vanligen använde Star for Life kunskaper mer generellt i livet. 
Även om detta avser en kärnfråga för Star for Life, fick dessa bedömningar mycket stor 
tyngd i indexet, och det var svårt att se någon större spridning mellan eleverna. För att 
tydligare få en bild av inom vilka grupper programmet verkade ha större gehör 
skapades därför ett index med frågor som gett en större spridning inkluderades, vilket 
också innebar en något mer positiv bild framkommer gentemot programmet. Dessa 
frågor visade sig samtliga vara mer övergripande kring Star for Life: 1) vad eleven 
tyckte om det Star for Life-arbete som förekommit under terminen, 2) om denne 
menade att lektionerna var meningslösa och 3) huruvida de hade nytta av saker de lärt 
sig under passen. Indexet delades in i tre grupper där vi gjort mittengruppen något 
mindre än de övriga (sammanlagda värden 3 – 15 fördelade enligt: mer positiv 3 – 7; 
medel 8 – 10; mer negativ 11 – 15). Det är detta index vi kommer att utgå från nedan.  

Vi väljer då att inkludera såväl undersökningsomgång 2 och 3 i de flesta 
frågorna. Detta ger en viss ökad relativ ökad tyngd åt de som besvarat samtliga här 
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analyserade frågor vid båda tillfällena. Skälet till detta är att valet av att enbart använda 
mätning 2 eller 3 skulle ge en möjlig skevhet i så motto att elevernas svar förändrades 
påtagligt avseende inställning till Star for Life (mer negativt vid svarstillfälle 3). Då 
frågan här är att undersöka samvariation i inställningar så bedömdes detta som det 
bästa alternativet, då denna kan tänkas finnas oavsett den exakta samvariationens 
värden vid olika tidpunkter.    

Skillnader mellan könen 

Det skulle kunna vara så att Star for Life passade bättre för något av könen. Skulle det 
exempelvis kunna vara så att flickor som i dessa åldrar har större vana av att diskutera 
och reflektera över den egna personen har en mer positiv inställning?  

 

Figur 6 Inställning till Star for Life, skillnader mellan pojkar och flickor. Index. Antal. 

Av diagrammet (Figur 6) framgår det att det finns en mer positiv inställning till Star 
for Life bland flickorna än bland pojkarna, med hjälp av statistisk analys kan man se 
att denna skillnad signifikant. 27,5 procent av flickorna mot 12,6 procent bland 
pojkarna var mer positivt inställda till Star for Life. Gruppen som placerar sig i 
mittengruppen är dock den största, där omkring hälften av eleverna befinner sig.  

Skillnader mellan skolenheter 

Nästa steg var att undersöka skillnader mellan olika skolenheter. Kanske kunde det 
vara så att vissa skolor lyckats bättre med sin implementering av programmet och 
funnit en mer fungerande form, alternativt hade en elevgrupp som på ett annat sätt var 
motiverade till denna form av aktivitet.  
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Figur 7 Elevernas uppfattning om Star for Life fördelat på skolenheterna. Procent. 

En viss skillnad i elevernas uppfattning mellan olika skolenheter framkommer. Den 
grundläggande fördelningen mellan positiva och negativa kvarstår där en betydligt 
större grupp är negativa än positiva och däremellan kommer de som vare sig var 
särskilt positiva eller negativa till programmet. Det var relativt jämt mellan 
fördelningen i uppfattningarna avseende samtliga skolor förutom Bohusskolan som 
utmärker sig med fler negativt inställda och mindre grupp positiva.  

Star for Life ett program inom skolans ram 

Vid en genomgång av hur olika grupper som Star for Life appellerade till i högre eller 
lägre grad gjordes en genomgång av de olika områden som enkäten innehåller, så som 
hälsa och hälsobeteende, inställning till skolan och eget skolarbete, relation till 
föräldrar, självbild och fritidens organisering. Det var svårt att finna tydliga skillnader 
där grupper kunde identifieras för de flesta områden men en tendens var genomgående 
– de med lägre grad av uppskattad hälsa, sämre självförtroende, lägre grad av 
strukturerad fritid var i stort också mer negativa till Star for Life. En vanlig idé för 
förebyggande program är att det är just denna grupp som man i första hand vill nå, 
även om dessa är utformade som universella interventioner och inte selektiva. I den 
mån Star for Life omfamnar denna idé, verkar det befinna sig på väsentligt avstånd 
från målet.  

Inom ett område är dock skillnaderna tydligare: inställningen i vid mening till 
skolan, till lärare och i synnerhet till sin egen delaktighet och inflytande inom skolan 
verkar i hög grad korrespondera mot inställningen till Star for Life. Även om det finns 
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frågor med ett mindre tydligt mönster, så finns det en genomgående riktning i 
elevernas svar där vissa sammanlänkade aspekter ger en tämligen tydlig bild. Att döma 
från resultatet ser det ut som att bestämningen till skolan som interventionsarena 
tenderar att låsa programmets till liknande relation som den enskilde eleven har till 
denna. Utfallet ifråga om hur eleverna appellerar till Star for Life kan på vissa sätt ses  
en syntetiserad bild av om man som elev värderar skolan högre eller lägre och mer 
generellt relationen till vuxenvärlden och den relativa tillit unga kan känna till denna.  

Först ser vi till hur några frågor om hur den övergripande inställningen till 
skolan korresponderar mot inställningen till Star for Life. Fyra frågor presenteras i 
tabellen nedan; 1) huruvida eleven uppfattar att skolan är lustfylld (rolig), 2) om 
skolarbetet ger en nyfikenhet på att lära sig mera, 3) om det uppfattas meningsfullt och 
slutligen om övergripande skolanknytning, översatt till påståendet att ”jag hör hemma 
på skolan”.  

 

Figur 8 Den övergripande inställningen/anknytningen till skolan i relation till inställningen till Star 
for Life. Procent. 

I diagrammet ovan (Figur 8) kan man se den samvariation som finns mellan 
inställningen till skolan och den till Star for Life. De fyra dimensionerna av 
skolanknytning redovisas längs x-axeln där mittenalternativet för de olika svaren tagits 
bort. På y-axeln kan utläsas andelen som instämmer respektive tar avstånd från dessa 
påståenden. Samvariationen med inställningen till Star for Life ses i hur svaren på 
påståendesatserna om skolan relaterar till en mer positiv eller negativ inställning till 
programmet. Av dem som instämmer i att skolan är rolig var knappt 30 procent också 
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mer positivt inställda till Star for Life (och knappt 40 procent mer negativa). När man 
istället ser till den grupp som tar avstånd från påståendet om skolan ser man att dessa 
elever i mycket högre grad också är negativa till Star for Life, knappt 70 procent. 
Resultatet är statistiskt signifikant och mycket likartat för samtliga dessa dimensioner, 
även om något mindre framträdande i frågan huruvida eleverna uppfattar att de hör 
hemma på skolan.   

Nedan redovisas hur stora grupperna var i förhållande till de olika 
dimensionerna av övergripande anknytning till skolan, då man kan tänka sig att 
storleken på dessa andelar kan vara av intresse. Att notera är att redovisning här avser 
samtliga elevsvar som kunnat användas här, vilket innebär att samma individs svar 
såväl i undersökningsomgång 2 och 3 ingår.  

Tabell 4 Antal elevsvar avseende övergripande inställning till skolan fördelat på tre grupper. 

Dimension Instämmer Varken eller Tar avstånd Totalt 
Roligt att gå till skolan 160 133 113 406 

Skolarbetet gör mig nyfiken på att lära 
mig mera 

125 153 125 403 

Skolarbetet känns meningsfullt 221 101 81 403 
Hör hemma på skolan 250 104 52 405 

 

Skolan innebär inte enbart ämnesmässig förkovran, utan är också en social och 
kulturell delvärld eleverna tillbringar en stor del av sin vardag i. De erbjuds och 
etablerar mer eller mindre täta relationer i denna värld till såväl klasskamrater som till 
vuxna, där lärarna har en nyckelroll att fylla. Det är inte självklart att den övergripande 
inställningen till skolan skulle sammanfalla med hur relationen till dessa uppfattas, 
man kan tänka sig att även en elev som inte fann skolarbetet särskilt meningsfullt ändå 
skulle ha goda lärarrelationer och tvärtom.  
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Figur 9 Relationen till lärare i relation till inställningen till Star for Life. Procent. 

Samma mönster som visades ovan rörande övergripande inställning till skolan 
framkommer när vi undersöker relationen till lärarna och inställning till Star for Life. 
Sammantaget kan man säga att de elever som skattar sin relation till lärare som sämre 
har en mer negativ inställning till Star for Life än de med bättre/närmre relation till 
lärarna.  
Tabell 5 Antal elevsvar avseende relationen till lärare fördelat på tre grupper 

Dimension Instämmer Varken eller Tar avstånd Totalt 
Trivs med lärare 305 72 28 405 

Får hjälp av lärare 265 98 40 403 
Lärare bryr sig om mig 295 90 21 406 

 

Till skillnad från föregående frågeområde kring övergripande inställning till skolan, är 
fördelningen mellan det faktiska antalet elevsvar annorlunda här. Medan de förra 
svaren fördelade sig i åtminstone flera av underfrågorna i relativt jämnstora grupper 
framkommer här ett annorlunda resultat. De allra flesta skattar sin relation till lärare 
som relativt god, de trivs med sina lärare, får den hjälp de uppfattar sig behöva och 
uppfattar att lärarna bryr sig om dem. Dessa är också i högre grad mer positiva till Star 
for Life, men detta förhållande ändrar inte det förhållandet att majoriteten, även med 
dem med goda lärarrelationer, är negativa till Star for Life.  

Den sista dimensionen där vi kunde identifiera ett tydligt, statistiskt samband i 
en dimension, rör elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande på sitt skolarbete. 
Vid frågor om vuxna på skolan tar hänsyn till elevernas åsikter, att kunna vara med och 
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påverka sitt skolarbete och även bestämma om regler framkommer ett tydligt resultat. 
De som upplever högre grad av delaktighet och påverkansmöjligheter också är mer 
positivt inställda till Star for Life, medan det omvända gäller för dem som ser sina 
påverkansmöjligheter som små.    

 

Figur 10 Upplevd delaktighet i skolan i relation till inställningen till Star for Life. Procent. 

Det i huvudsak positiva utfallet rörande andelen med positiva vuxenrelationer har inte 
fullt ut spridning till delaktighetsdimensionerna som redovisas här ovan. Det är en 
mindre grupp som mer helhjärtat instämmer i påståendena om den egna 
påverkansmöjligheten och att bli hörd, även om det finns en övervikt i till delaktighet 
positiva svar i två av frågorna. När det handlar om inflytandet över reglerna på skolan 
ser vi dock det omvända. Här är majoriteten av den inställningen att de saknar 
inflytande på deras utformning. Möjligen är detta ett utfall av att skolgången är 
obligatorisk och att vuxna anställda har det formella ansvaret för formerna och därtill 
förknippade regelverk. Samtidigt finns det grader av delaktighet, där skolan ofta har 
en intention om att involvera elever även i sådant som regelskapande. Inte minst avses 
med detta att regler ska uppfattas som mer legitima hos eleverna och för att deras 
synpunkter gör att reglerna kan bli så väl bättre efterlevda som mer reellt kopplade till 
det som eleverna uppfattar som angeläget. I den mån det finns sådana intentioner på 
aktuella enheter, återstår det således en del arbete.  
 

Tabell 4 Antal elevsvar avseende upplevd delaktighet i skolan fördelat på tre grupper 

Dimension Instämmer Varken eller Tar avstånd Totalt 
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Vuxna på skolan tar hänsyn till 
elevernas uppfattningar 

255 96 55 406 

Jag kan påverka mitt skolarbete 228 115 63 406 
Jag får vara med och bestämma regler 

på skolan 
112 114 178 404 

 

En fråga som inte kan besvaras i denna analys är om Star for Life på något sätt påverkat 
deras upplevelse av delaktighet och påverkansmöjligheter, och att resultatet då också 
skulle kunna ses som en effekt av programmet. Det andra alternativet skulle ju vara att 
eleverna har denna inställning till sin påverkanskraft, oavsett programmet och att 
denna influerat deras inställning till Star for Life. Möjligen kan det finnas ett samspel, 
men med tanke på det generella resultat, där programmet uppfattas mer negativt än 
positivt, ligger det nära till hands att tänka att den potentiella påverkan det haft på 
upplevelsen av delaktighet är begränsad eller ringa.  

Sammanfattning  

Redovisningen i detta kapitel av elevernas uppfattning om Star for Life kan 
sammantaget uppfattas som nedslående för programmet. I inledningen redovisades 
hur programmets eventuella påverkan på eleverna sett ut. Där användes en rad olika 
dimensioner som kan kopplas till programmets målsättning. Det generella resultat var 
negativt för Star for Life – den enda möjliga slutsatsen med stöd av denna 
undersökning är att programmet verkar leda till större skada än nytta för eleverna. 
Därefter resonerade vi och analyserade olika dimensioner av vad som kan tänkas ligga 
bakom detta resultat ifråga om elevernas uttryckta inställning till programmet. Här 
argumenterade vi för att denna inställning inte bör ses som något ovidkommande för 
om programmet lyckas eller inte. Snarare menar vi att denna kan ses som ett uttryck 
för den legitimitetsbas ett program av det här slaget måste skapa sig för att kunna 
uppnå sina avsedda effekter, åtminstone på ett mer genomgripande eller bland 
eleverna brett sätt. Det finns inget av frågeområdena som skiljer sig från denna 
generella bilden. Den stora gruppen av elever uppfattar Star for Life i negativa termer. 
Kanske allra tydligast framkommer detta när de själva får välja ord som beskriver 
programmet. Förutom i det här sammanhanget beskrivande ordet ”drömmar” väljs på 
därnäst följande platser ”tråkiga”, ”meningslösa” och ”långa”. Samtliga av dessa kan 
mer eller mindre uppfattas som negativa laddade beteckningar. Något mindre kritik 
finns det när man ser till om eleverna uppfattar det som lätt eller svårt att överföra 
lärande inom programmet till andra livsområden, men detta kanske spelar mindre roll 
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då man samtidigt säger sig sällan göra så. När man bryter ned resultatet på 
undergrupper är det svårt att klart urskilja något som karaktäriserar dem som är mer 
positivt inställda i förhållande till den större gruppen av negativa. Viss, men inte stor, 
variation verkar finnas mellan tjejer samt mellan olika skolor. Även så verkar den 
övriga inställningen till skolan också färga inställningen till Star for Life. Det är 
samtidigt viktigt att se att det inte är så att enbart de med dålig skolanknytning har 
svårt att se värdet i programmet, utan denna inställning finns hos majoriteten. En 
annan mer tydlig skiljelinje ifråga om inställning till Star for Life kan ses i upplevelsen 
av den egna och skolans förhållningssätt till elevers delaktighet och 
påverkansmöjligheter. Resultatet indikerar att högre upplevelse av delaktighet är 
gynnande för, eller åtminstone samvarierar, med en positiv inställning till Star for Life.  
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Diskussion	

Denna utvärdering har haft två huvudsakliga spår. Det första har bestått i att beskriva 
vad programmet Star for Life innebär i praktiken, och då inte minst identifiera vilka 
övergripande idéer programmet synes vila på i fråga om syn på förändring och 
påverkan, samt i vilken riktning denna påverkan tänks ske. Det andra spåret har 
handlat om att följa eleverna som tagit del av programmet för att undersöka om det 
går att spåra att det har påverkat eleverna i avsedd riktning. Här har deras svar satts i 
relation till en kontrollgrupp för att få en idé om hur andra elever förändrar sina 
meningar i förhållande till det som efterfrågats. I det andra spåret återfinns också 
frågor om elevernas inställning till programmet. I och med att Star for Life är ett 
program som avser påverka ungas föreställningsvärld om sig själv, sin framtid och 
även sina relationer till kamrater, skola och samhälle blir frågor kring elevernas syn på 
programmet av stor vikt. Programmet förutsätter att eleverna på något sätt engagerar 
sig i det och öppnar upp sin person för de tematiska spår det omfattar.  

Som visats i ovanstående kapitel har Star for Life i praktiken inte levt upp till de 
ganska höga ambitioner man satt sig för. Även om det finns gott om lektionspass och 
även om enskilda och grupper av elever vittnar om att de ser positivt på Star for Life 
och att detta medfört intressanta diskussioner, är den generella bilden dyster. Det finns 
avsevärda svårigheter att etablera den typ av lärandesammanhang som krävs för att 
programmet ska fungera. Det verkar många gånger vara svårt för både lärare och elever 
att förstå riktigt vad det går ut på, i synnerhet när det kommer till den faktiska 
undervisningssituationen. I enkätundersökningen återspeglas detta resultat genom att 
de allra flesta av de till programmet mest relevanta dimensionerna, utvecklas 
kontrafaktiskt mot det avsedda resultatet. Även om en negativ utveckling på flera av 
dimensionerna också framkommer vid mätningen av resultaten från kontrollskolorna, 
är den påtagligt mer genomgående negativ hos de skolor som använt sig av Star for 
Life. Det är dock viktigt att understryka att programmet i sig inte verkar ha varit en 
faktor som ligger bakom den mer negativa utvecklingen för de undersökta 
dimensionerna, utan dessa verkar på det stora hela ligga utanför programmet. Man 
kan dock säga att Star for Life i vilket fall inte lyckats vända förändringen att bli mer 
positiv. På grund av detta utfall blir elevsvaren i enkäten där de själva tillfrågats om sin 
inställning till programmet särskilt intressanta, går det att med stöd av dessa förstå 
något av svårigheterna? På punkt efter punkt återkommer samma tendens: Star for 
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Life har inte lyckats motivera eleverna till en inlärning och träning av det som det syftar 
till, tvärtom det finns generellt ett stort missnöje med det. Detta missnöje riktas dock 
inte mot programmets utförare, ledarna för undervisningspassen, utan mot 
programmet i sig. 

Resultatet är så negativt, och det är så svårt för oss som forskargrupp att 
identifiera några egentligt stabila punkter att utgå från för att rekonstruera det i en 
hållbar form och ge några mer eller mindre omfattande råd eller idéer om förändring 
inom programmets ramar. Dessa skulle i sammanhanget te sig tämligen futila. Visst 
finns det positiva delar och visst finns det lektionspass som verkligen har fungerat väl, 
men dessa kan inte utgöra måttstock för hur en revidering skulle kunna se ut då dessa 
helt enkelt verkar som undantag i den generella bilden.  

Emellertid finns det all anledning att diskutera hur det kan komma sig att 
resultatet är så nedslående av ett program som faktiskt har en rimlig koppling till 
teoretiska idéer om förändring, har en någorlunda väl tilltagen organisation, har tagit 
fram såväl estetiskt tilltalande som genomtänkt stödmaterial och där ett stort antal 
engagerade personer är involverade. Vi kommer nu att beröra det vi finner som särskilt 
relevant under avsnitt om ramfaktorer och deras inverkan på arbetet, om 
implementering grundat på övertygelsen i det välsignande i det egna programmet, och 
om svårigheter att skapa allians med det mest avgörande för att program av det här 
slag ska fungera: eleverna själva och deras positiva engagemang för det.  

Övergripande måste man först konstatera att införandet av Star for Life skett 
utan att en kartläggning av behovet genomförts som motiverar valet av detta specifika 
program. Det verkar som att det snarast varit programmet, och dess förmåga att locka 
personer med intresse för att utveckla ett förebyggande/främjande arbete som styrt. 
Men om man inte vet från start om det finns ett behov av det specifika programmet, 
om de problem som programmet avser lösa verkligen existerar (men däremot kanske 
andra) är det svårt att hamna rätt och man tvingas anta att just de problem som 
programmet stipulerar också finns i den avsedda verksamheten (Forkby & Löfström, 
2010). Detta är nu inget helt okänt fenomen, utan behandlas inom 
implementeringsforskning av den så kallade garbage can teorin (Cohen, March & 
Olsen, 1972). Denna har vuxit fram för att diskutera beslutsfattande som görs på till 
synes andra grunder än en identifiering av behov hos den verksamhet eller 
sammanhang en viss intervention är satt att verka i. Snarare cirkulerar idéer till 
lösningar och problem i en organisation runt i olika aktörers medvetande. Vid en 
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beslutssituation (så som att sätta samman en satsning på ett program) kopplas 
problem, lösning och aktörer samman för att erbjuda beslutsunderlag, utan för den 
skull att länkarna mellan de specifika lokala problem och lösningarna måste vara 
särskilt täta eller hållfasta.  

En hel del av svårigheterna med Star for Life kan antas hänga samman med att 
det saknats ett reellt behov av detta specifika program, åtminstone inte i den 
utformning det fått. Man kan tänka sig att olika grupper och individer skulle ha god 
användning av programmet, därtill att det skulle ha mycket större potential om dessa 
hade möjlighet att själva välja att engagera sig i det. Här skulle man i så fall istället 
välja en selektiv preventionsstrategi än den universella utformning, riktat till samtliga 
elever i skolan, Star for Life haft. Problemet kan dock vara hur man i så fall får de elever 
som skulle ha nytta av programmet att också välja det i praktiken.  

Ramfaktorernas bestämmande inverkan 

Med den universella utformningen och att det ingått i skolans ordinarie verksamhet, 
har programmet fått att kämpa med de ramfaktorer som också påverkar skolans övriga 
verksamhet. Dock har denna kamp fått föras utan den legitimitet som andra 
skolämnen ändå kunnat vila på. Att arbeta med matematik är måhända inget som alla 
elever uppskattar, men få skulle argumentera mot att detta ämne ändå är en rimlig del 
av vad skola handlar om. Här kan alltså programmet inte utgå från att det finns en 
outtalad överenskommelse mellan elever och lärare om vad de ska arbeta med, utan 
det måste också aktivt arbeta med att skapa denna överenskommelse; inte sällan från 
lektion till lektion. Överenskommelsen, indikeras från resultatet här, måste i särskilt 
hög grad göras med de som inte i annat fall appelleras av skolans kod, men det gäller 
faktiskt även för dem som gör det. Vissa kan uppfatta att programmet stör deras 
koncentration på andra och uppfattat viktigare frågor, och en grupp av elever uppfattar 
därtill att man redan kan det som programmet förmodas bidra till.  

En viktig ramfaktor skapas också av själva klassrummet och 
klassrumsrelationerna som inramar programmet och verkar i mycket ha gett upphov 
till ett slags traditionell relation mellan lärare och elever enligt modellen fråga – svar, 
där det finns ett tänkt rätt svar att komma fram till. Reflektioner kring och utmaningar 
av värderingar och tankemönster kan därför tänkas bli inlåsta i ett visst 
interaktionsmönster, som inte riktigt förmår att nå fram till eleverna som personer. 
Reflektionerna iscensätts istället i det som i denna rapport benämnts som det dolda 
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klassrummet – i klassrummet redan existerande och befästa interaktionsmönster och 
statushierarkier. Samtidigt är det som man avser att diskutera frågor av en annan 
karaktär än det som grundlägger en hel del av annan undervisning – det kanske inte 
alltid går att finna ett rätt svar, utan svaret ligger mycket i att reflektera över olika 
möjligheter och därtill att se hur ens värderingar är påverkbara.  

Alldeles oavsett hur väl tänkta motiven för ett program är, finns det all anledning 
att ta hänsyn till risken att de tilltänkta deltagarna inte bara kommer att ställa sig 
positiva till det. Särskilt när de man vill nå befinner sig i en tvångssituation (som skolan 
på sätt och vis är) kan man förvänta sig motstånd. Här kan de som vill utgöra motstånd, 
kanske mot skolans övriga inramning såväl som mot programmet, finna många sätt: 
vara tysta vid uppmaning att diskutera, tala om andra saker vid gruppmoment, svara 
bara just så mycket som krävs för att lektionen ska gå vidare men inte ge mer, dra ut 
konsekvenserna av innehållet och så vidare. Alla dessa sätt visade sig förekomma i 
praktiken. Om man ska införa ett program och kunna anpassa det, måste man därför 
räkna in motstånd och även utgå över att det kan finnas en rimlighet i uppvisandet av 
motstånd från deltagarnas position och fundera på hur detta kan användas 
konstruktivt.  

Hantera det paradoxala  

Som ett flertal exempel visar handlar Star for Life om en styrning mot en typ av 
tänkande som tydligt understödjer ett visst beteende, och då kanske framförallt att inse 
värdet av att satsa på skolan. Även om detta mål kan vara lovvärt är det knappast någon 
nyhet för eleverna att skolan har ett sådant mål uppsatt. Orsaken till att en del elever 
måhända inte agerar långsiktigt målrationellt och satsar helhjärtat på skolarbetet, 
beror därför sannolikt inte på att de inte förstår värdet av goda betyg, utan att det kan 
finnas något i elevens övriga liv, och även i skolans organisering, uppläggning och den 
roll man tilldelas som inte fungerar så väl i förhållande till elevernas övriga person, 
identitet och habitus. Alltså, sammantaget kan det finnas hindrande faktorer i hur man 
som ung person uppfattar sig själv och vad det innebär för elevposition i skolan, bland 
kamrater och i relation till lärare och skolämnen. Man bör också beakta att det för en 
del elever finns moment av leda vid skolarbetet. Då kan program som ”bakvägen” 
försöker öka styrning mot mer av skolorienterat agerande uppfattas direkt och indirekt 
provocerande (Willis, 1983).  Man kan här alltså tänka sig att en hel del av rapportens 
resultat går att koppla till frågor kring skolanknytning. Om det saknas en 



 
 

133 

överenskommelse (kognitiv och emotionell), kan det vara svårt att genomföra denna 
typ av personnära program. Det kan också vara så att programmets ideal krockar med 
ett bredare symbolsystem av (ungdoms)kultur (ibid.: 17) som, om denna krock inte 
adresseras, påverkar utkomsten av programarbetet utan att någonsin kunna diskuteras 
öppet. 

Att komma till växandets punkt 

Växandets punkt lånar vi här från pedagogikforskaren Mats Wahl (1980) som talar om 
att finna växandets punkt, och då att skapa möten som gör lärande och utveckling 
möjlig. Från vår utvärdering har vi återkommande noterat att det har varit svårt att på 
något avgörande sätt få eleverna till aktiva medskapare av programmet. När 
medskapande inte uppstår verkar det istället olika former av motstånd som blir en 
viktig del av resultatet, och programmet får sålunda svårt att leva upp till sina 
intentioner. Risken är till och med att negativa resultat istället uppstår. Några 
väsentliga förutsättningar och samtidiga dilemman för Star for Life att nå fram till 
sådana konstruktiva möten menar vi finns i:   

Motivation. Eleverna verkar generellt ha svårt att på bred front eller över tid 
engagera sig i programmet. Utan sådan motivation är det sannolikt svårt för ett 
program av Star for Lifes karaktär att nå fram till eleverna. Inte minst kan detta 
förklaras av att den legitimitet som omgärdar ordinarie skolämnen saknas för Star for 
Life. Därför måste programmet skapa sin egen plattform, inte sällan för varje lektion, 
vilket är en stor utmaning för personalen. Intressant nog verkar legitimiteten för 
ledarna finnas bland eleverna; dessa framstår i deras ögon som engagerade och gör sitt 
bästa. Det är själva programmet som inte verkar locka någon större andel av eleverna. 
Resultatet är i sig inte överraskande i ljuset av tidigare forskning som väl belägger att 
värdegrundsarbete i skolmiljö av både elever och pedagoger generellt uppfattas som 
konstlat och situerat – på ett gott stycke från elevernas eller skolans egen verklighet. 
Denna forskning påtalar också vikten av ett integrativt och holistiskt arbete, som 
exempelvis involverar vårdnadshavare. 

Abstraktionsförmåga. Medan en del av resonemangen i programmaterialet 
ligger på en mycket vardaglig (möjligen alltför vardaglig) nivå, innebär andra att 
deltagarna måste klara en relativt hög abstraktionsnivå för att det verkligen ska få fäste 
och betyda intressanta saker. Eleverna är utvecklingsmässigt olika långt komna och 
förmågan härvidlag kan också hänga samman med deras allmänna motivation för 
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arbetet. Det är därför svårt att finna program där intentionerna och förmedlingen av 
dessa matchar elevernas position och aktuella kapacitet fullt ut. Men frågor om vad 
exempelvis ”mind set” och statiska och dynamiska tankesätt innebär i praktiken i 
elevernas liv och verklighet, kräver ett i alla fall inte oansenligt mått av 
abstraktionsförmåga. I vilket fall om man vill få ut mer av programmet än att eleverna 
ska förmås att på ett mer ytligt sätt svara ”rätt” på en viss fråga. 

Självreflektiv förmåga. För att eleverna ska motiveras och lära sig saker från 
programmet krävs det att de sätter de exempel som ges i relation till sig själva på ett 
sätt de finner meningsfullt. Det finns klara indikationer från resultatet på att eleverna 
inte tagit till sig programmet på detta sätt. Möjligen kan det handla om att de redan 
förstått vad det handlar om, att de inte blivit överraskade av programmet och då 
”tvingats” till en reflektion (exempelvis att en nyhet ges i en spännande form), eller att 
de inte på annat sätt blivit inspirerade till att sätta programmet i relation till den egna 
personen. Återigen får man här ta i beräkningen att programmet kan ha bristande 
legitimitet att beröra sådana, mer personnära frågor, än vissa andra ämnen.  

Generaliseringsförmåga. Utöver dessa punkter kräver programmet att eleverna 
ska kunna sätta kunskap och tankar de fått från diskussioner och reflektioner i relation 
till andra sammanhang. Ett mål kan visserligen vara att de får till sig saker som 
fungerar inom skolan, men att göra paralleller mellan exemplen som ges och elevernas 
övriga livssammanhang är likaledes viktigt för att det ska fungera. Med tanke på hur 
programmet verkar vara ganska fast inlemmat i den struktur som skolan ger och till de 
intentioner som gäller för skolarbetet kan det vara svårt för eleverna att motiveras till 
övningar där de generaliserar till sina övriga liv.  

Gruppeffekter. Star for Life förefaller ännu inte kommit till det stadium då man 
kontrollerar hur samtal och övningar i grupp faller ut. Framförallt 
implementeringsaspekten av studien – det vill säga det som kommer till uttryck under 
klassrumsobservationer – indikerar att programmet härvidlag presterar mycket 
ojämnt. Ibland kan rena ”smittoeffekter” noteras, det vill säga att elever med negativ 
inställning till övningarna saboterar eller på andra vis försvårar genomförandet av 
vissa specifika moment inom programramen. En hel del av övningarna är utformade 
så att eleverna självständigt skall genomföra dem. Med tanke på att denna typ av 
upplägg tenderar gynna redan högpresterande elever medan det som regel missgynnar 
mindre väl presterande elever, bedömer vi att risken för smittoeffekter därmed ökar 
ytterligare. Mer allvarligt är att många av de normer som verkar reglera klimatet i 
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klassrummet inte kontrolleras inom ramen för Star for Life. Både tidigare forskning 
och intervjuempiri från denna utvärdering indikerar att klassrummen kan uppfattas 
som otrygga och att elever för att skydda sig levererar en slags ytanpassning där man 
besvarar frågorna med tillrättalagda reflektioner och svar som ska utsätta eleven för 
ovälkommen uppmärksamhet i så liten grad som möjligt.   

Ytterligare en aspekt av diskussionen kring gruppeffekter är vad vi menar med 
avgränsningen i ordet ”grupp”? Vilken grupp är det som skall påverkas av arbetet inom 
Star for Life? Det finns något paradoxalt i att det enkom är skolelever som omfattas av 
programmet, när deras verklighet i så hög grad skapas och kontrolleras av vuxna 
omkring dem – skolpersonal och skolledning såväl som syskon och familjer. Den som 
tänks artikulera sig kring sitt inre eller kring sin utveckling är den deltagande eleven, 
vilket innebär att en stor del av det persongalleri vi kan tänka oss ingår i de vardagliga 
grupperingar som inverkar på deltagarens vardag, ställs utanför kravet om utveckling 
och självkännedom. Detta kan betraktas som ett asymmetriskt krav och därmed 
orättvist och – framförallt – kontraproduktivt. Frågan är vad det är för rationalitet eller 
etik som vill mana (eller tvinga?) unga människor till mognad, inre utvecklingsresor 
och förändring men ställer vuxenvärlden utanför dylika krävande fordringar? 

Vad är problemet? 

Avslutande vill forskargruppen återkoppla till en av de mer svårgripbara aspekterna av 
införandet av ett program som Star for Life i de studerade kommunerna: den enkla och 
komplicerade frågan om vad problemet är som ska lösas? En anledning till de många 
detaljerade livsområden (som vi tidigare i rapporten kommenterat simultant ligger på 
både för abstrakt och för vardaglig nivå) som Drömboken tycks fullspäckad av. Hela 
vägen från råd för måttfullt godisintag över till att klara av att disciplinera sitt 
framträdande i stora grupper av människor, skulle kunna ses som ett bevis på att 
programmet är för lågt specificerat för vilken typ av problem man skapat lösningar. I 
den meningen framstår Star for Life som en slags policylösning på ett problem 
formulerat delvis utanför skolans ramar; av intressenter som inte nödvändigtvis är 
förankrade i skolans verklighet (Ball, 2006: 72). Den stora obesvarade frågan skulle 
kunna formuleras såhär: vet vi verkligen om det är bra (i meningen nyttigt, produktivt, 
hälsosamt eller långsiktigt utvecklande) för unga människor att metareflektera över sig 
själva i alla upptänkliga situationer? Finns det något potentiellt problematiskt att på 
sätt och vis främmandegöra sig själva både som godiskonsumenter såväl som 
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medmänniskor i ett kollektiv? Om det bedöms vara bra att reflektera på detta vis; 
varför är det bra? Vad uppnår man med sådana färdigheter? Varför behöver just dessa 
elever i just de utvalda kommunerna och skolorna just denna träning (stället för 
träning som andra främjandeprogram potentiellt kan erbjuda, alternativt ingen 
träning överhuvudtaget)? En anledning till att programinnehållet i Star for Life till så 
pass stora delar förefaller missa sitt mål skulle kunna vara att det inte levererar svar på 
en ställd fråga, eller en lösning på ett artikulerat problem. Programmet skulle i en 
mening kunna beskrivas som en slags ”amöbateori” – det vill säga en teori som är så 
vag eller vid till sin utformning att den kan expandera till att omfatta de mest skilda 
situationer eller erfarenheter; och alltså levererar svar även på icke ställda frågor. Det 
grundläggande problemet med amöbateorier brukar vara samma som vid alla typer av 
one-size-fits-all-modeller. De är så generellt utformade att de passar alla; därmed 
passar de möjligtvis ingen. Universaliteten i programmet (jämför den universella 
preventionen), det vill säga ambitionen att rikta sig till alla, blir här regelbundet en hal 
tvål som slinker ur användarens grepp; eftersom ingen risk finns specificerad finns få 
eller alltför allmänt antydda faktorer stipulerade som skydd. Eller, formulerat på ett 
annat vis – varför försöka generera skyddsfaktorer när man inte känner till vilken 
risken är? 
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Bilaga	1	De	deltagande	skolorna		

Nedan presenteras först skolorna som arbetar med arbetsmetoden Star För Life, 
därefter de två kontrollskolorna. 
 

Deltagande skolor 

Utvärderingen omfattar totalt fyra Star For Life skolor; två från Ale, en från 
Söderköping och en från Partille samt två kontrollskolor i Ale och Partille.   
 

Ramunderskolan  

Ramunderskolan är belägen i centrala Söderköping och är en 1– 9 kommunalskola. 
Enligt Skolverkets databas SIRIS hade skolan 413 elever läsåret 2014/2015 varav 9 
procent hade utländsk bakgrund60 och 47 procent hade föräldrar med eftergymnasial 
utbildning.  
Kännetecknande för skolan är s.k. profilklasser där elever har möjlighet att i årskurs 
sju välja bildprofil, musikprofil, idrottsprofil eller vetenskapsprofil. Att välja profil 
innebär att eleven ges möjlighet att fördjupa sitt intresse i något av de nämnda 
områdena.  

Läsåret 2014/2015 uppnådde 80 procent av eleverna i årskurs nio 
kunskapskraven i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde för slutbetyg i årskurs 9 
var 232,4. 61. Som ett led i utvecklingen började en klass med musikprofil arbetet med 

skolprogrammet Star For Life hösten 2013. Ett år senare, i början av höstterminen 2014, kom 

arbetet med programmet att omfatta skolans samtliga klasser i årskurs sju med sammantaget 

131 elever. 

Bohus- och Da Vinciskolan 

Skolprogrammet Star For Life genomförs på två grundskolor i Ale kommun 
Bohusskolan och Da Vinciskolan.  

Bohusskolan ligger i orten Bohus i den södra delen av Ale kommun. Skolan är 
en 1-9 kommunalskola. Läsåret 2014/2015 hade skolan 355 elever varav 28 procent 
med utländsk bakgrund. Andel elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning var 

                                                   
60 Uppgifter är inhämtade från Skolverkets Internetbaserade Resultat- och Kvalitets Informations System (SIRIS) där beteckningen utländsk 
bakgrund innebär att eleven är född utomlands. Samma beteckning används för elever med båda föräldrarna födda utomlands.  
61 Samtliga uppgifter om de deltagande skolorna är inhämtade från Skolverkets Internetbaserade Resultat- och Kvalitets Informations 
System (SIRIS).  
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för det nämnda läsåret 43 procent. Enligt Skolverkets databas SIRIS uppnådde 82 
procent av eleverna i årskurs nio kunskapskraven i alla ämnen under läsåret 2014/2015 
och det genomsnittliga meritvärde för slutbetyg i årskurs 9 var 217,7. Skolan 
introducerade skolprogrammet Star For Life under hösten 2013 då bara som en 
pilotverksamhet i årskurs åtta. Det kommande läsåret utökades arbetet och tre 
parallella klasser i årskurs sju, med sammantaget 61 elever, påbörjade arbetet med Star 
For Life.  

Da Vinciskolan ligger i Nödinge centrum i Ale kommun och är en nystartad 
högstadieskola som funnits sedan hösten 2014. Läsåret 2014/2015 hade skolan 393 
elever varav 25 procent med utländsk bakgrund och 42 procent hade föräldrar med 
eftergymnasial utbildning. Andel elever i årskurs nio som under läsåret 2014/2015 
uppnådde kunskapskraven i alla ämnen var 64 procent. Det genomsnittliga meritvärde 
för slutbetyg i årskurs 9 var 195,4. Skolprogrammet Star For Life introducerades till 
skolans samtliga klasser i årskurs sju med sammantaget 99 elever.  

Furulunds skola 

Sedan hösten 2015 pågår arbetet med Star For Life även på Furulunds skola i Partille 
kommun. Furulunds skola ligger i Furulunds centrum och är en F-9 kommunalskola. 
Verksamheten är uppdelad i två enheter, Furan och Lunden. Furan är för elever från 
förskoleklass upp till och med årskurs 5 och Lunden omfattar elever från årskurs 6 -9. 
Läsåret 2014/2015 hade skolan totalt 572 elever varav 309 i årskurs 6-9. Andel elever 
med utländsk bakgrund på Lunden var 28 procent och 55 procent av föräldrarna hade 
eftergymnasial utbildning. För det aktuella läsåret gäller att 73 procent av eleverna i 
årskurs nio uppnådde kunskapskraven i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärde 
för slutbetyg i årskurs 9 var 212,1. Arbetet med skolprogrammet Star For Life 
introducerades på skolan hösten 2015. Tre parallella klasser i årskurs sju med 
sammantaget 71 elever deltar i programmet. 
 
Kontrollskolor 

Denna utvärdering omfattar kontrollskolor i Ale och Partille kommun. Under studiens 
gång har det funnits en strävan efter att matcha kontrollgruppen till 
interventionsgruppen i avseende på ålder, könsfördelning, socioekonomisk- och 
etniskbakgrund. Nämnas bör att forskargruppen inte aktivt valde vilka kontrollskolor 
skulle ingå i studien. Inledningsvis kontaktades ett antal skolor, i olika kommuner, som 
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arbetar- eller har planer på att initiera arbetet med Star for Life. De skolorna som 
uttryckt sitt intresse till att delta i studien har också blivit inkluderade i den.  

Aroseniusskolan är en högstadieskola belägen i Älvängen Ale kommun. Skolan 
hade 327 elever i årskurser 7-9 under läsåret 2014/2015. Andel elever med utländsk 
bakgrund var 6 procent vilket är den lägsta andelen för samtliga högstadieskolor i Ale. 
Under det nämnda läsåret hade 44 procent av eleverna minst en förälder som 
genomgått eftergymnasial utbildning. Aroseniusskolan har kommunens lägsta andel 
elever i årskurs nio med uppnådda krav i alla ämnen, bara 61 procent.  Genomsnittligt 
meritvärde för slutbetyg i årskurs 9 för det aktuella läsåret var 196,5.  

Lexby skola är utvärderingens andra kontrollskola. Skolan ligger i Säveåns 
dalgång i Partille kommun och är en 6-9 kommunal skola med totalt 444 elever. Av 
dessa har 21 procent utländsk bakgrund och 66 procent har föräldrar med 
eftergymnasial utbildning. Läsåret 2014/2015 hade 83 procent av eleverna i årskurs 
nio uppnått kunskapskraven i alla ämnen och det genomsnittliga meritvärdet för 
slutbetyg i årskurs 9 var 227,7.
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Bilaga	2	Tabeller	förändringar	mätning	1	och	3	

Tabell 6 Förändringar mellan mätning 1 och 3 avseende centrala dimensioner för SFL och skola jämfört med kontrollgrupp. 

 SFL Kontroll Förändring 
Dimensioner Median 

Före 
Median 

Efter 
p Median 

För 
Median 

Efter 
p SFL Kontroll 

Trygghet i skolan         
Jag känner mig trygg i skolan 1 2 ,00    - 0 
Jag trivs bra med mina klasskamrater 1 1,5 ,00 1 2 ,04 - - 
Jag trivs bra med mina lärare 1 2 ,00 1 1 ,05 - - 
Mobbning är ett problem i skolan 4 4 ,02    + 0 
Jag tycker det är roligt att gå till skolan 2 3 ,00    - 0 
Delaktighet i skolan         
De vuxna tar hänsyn till elevernas åsikter 2 2 ,00    - 0 
Jag kan påverka stämningen i 
klassrummet 

2 3 ,00 2 3 ,01 - - 

Jag får vara med och påverka mitt skolarbete 2 3 ,00 2 2 ,00 - - 
Jag får vara med och bestämma om regler på 
skolan 

2 4 ,00    - 0 

Klassrumsklimat, arbetsro         
Lugn och ro i klassrummet       0 0 
Det är trevlig stämning på lektionerna 2 2 ,00    - 0 
Det är hög ljudnivå under lektionerna 2 3 ,01    + 0 
Jag får den hjälp jag behöver av lärarna 2 2 ,00 2 2 ,00 - - 
Skolarbetet gör mig nyfiken på att lära mig 
mera 

2 3 ,00 2 3 ,00 - - 

Skolarbetet känns meningsfullt 2 3 ,00 2 2 ,01 - - 
Bemötande         
Elever och lärare bemöter varandra 
respektfullt 

2 2 ,00 2 2 ,01 - - 
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Lärarna bryr sig om mig 1 2 ,00 1 2 ,00 - - 
Eleverna på skolan bemöter varandra med 
respekt 

2 2 ,00    - 0 

Jag har kompisar att vara med om jag vill 1 1 ,00    - 0 
Jag har förtroende för minst en vuxen på 
skolan 

1 2 ,00    - 0 

Jag känner att jag hör hemma på skolan 2 2 ,00    - 0 
Egenrapporterad frånvaro/skolk         
Kommit försent till skolan senaste 30 dgr 1 1 ,00    - 0 
Skolkat hel skoldag senaste 30 dgr 1 1 ,00 1 1 ,04 - - 
Skolkat enstaka lektion senaste 30 dgr 1 1 ,00    - 0 
Egen inställning till skolbetyg         
Tycker du att dina betyg förra gången var 
rättvisa eller orättvisa?  

2 2 ,00 2 2 ,04 - - 

Hur tror du att dina nästa betyg kommer att 
se ut (högre/samma/lägre) 

   3 2 ,04 0 + 

Hur mycket bryr du dig om vilka betyg du får 
nästa gång? 

1 1 ,02    - 0 

 
 

Tabell 7 Förändringar mellan mätning 1 och 3 avseende centrala dimensioner för SFL och personliga egenskaper och värderingar jämfört med kontrollgrupp 

 SFL Kontroll Förändring 
 Median 

För 
Median 
Efter 

p Median 
För 

Median 
Efter 

p SFL Kontroll 

Påverkan på upplevd hälsa         
Hur mycket kan du själv påverka hur du mår? 2 2 ,00    - 0 
Personlighet         
Jag gör saker utan att tänka efter i förväg       0 0 
Jag gör det jag känner för utan tanke på om 
det är bra eller dåligt på längre sikt 

      0 0 

Ibland tar jag risker bara för att det är kul    4 3 ,02 0 - 
Jag tar risker även om det kan vara farligt    4 4 ,02 0 - 
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Jag har ganska lätt för att bli arg       0 0 
När jag blir arg har jag svårt att låta bli att 
skrika, smälla igen dörrar och liknande 

      0 0 

Jag har svårt att sitta still en längre stund       0 0 
Jag försöker undvika svåra uppgifter    3 3 ,02 0 - 
Värderingar         
Det är viktigt att hjälpa andra människor 1 1 ,00 1 1 ,02 - - 
Mitt liv har mål och mening 1 2 ,00 1 1 ,00 - - 
Det är viktigt bry sig om djurens rätt 1 2 ,00 1 2 ,00 - - 
Det är viktigt att värna om naturen 1 2 ,00 1 1 ,00 - - 
Det är viktigt göra bra ifrån sig i skolan 1 1 ,00    - 0 
Det är viktigt att behandla människor rättvist 1 1 ,00 1 1 ,00 - - 
Jag är nästan alltid på gott humör 2 2 ,00 2 2 ,02 - - 
Jag ställer sällan till med bråk 1 2 ,00    - 0 
Om jag anstränger mig lyckas jag lösa svåra 
problem 

2 2 ,00    - 0 

Jag hittar alltid utvägar att nå mitt mål 2 2 ,00    - 0 
I oväntade situationer vet jag alltid hur jag 
ska göra 

2 3 ,00    - 0 

Framtiden         
Jag har planer för vad jag ska göra i 
framtiden 

2 2 ,00    - 0 

Jag vet vilken riktning jag ska följa i livet 2 2 ,00    - 0 
Jag tänker aktivt över vad jag ska göra med 
mitt liv 

2 2 ,01    - 0 

Jag är osäker på vad jag vill uppnå med mitt 
liv livet 

      0 0 

Jag oroar mig för vad jag ska göra med min 
framtid 

      0 0 

Jag pratar med andra (ex vis: föräldrar, 
kompisar, lärare) om mina framtidsplaner 

   2,5 2 ,00 0 + 
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