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ABSTRAKT 
 
Social och emotionell träning är en preventiv metod. Ett manualbaserat program för att 
systematiskt träna de färdigheter som kan sägas spegla emotionell intelligens. Social- 
och emotionell träning benämns SET och kan liknas vid ”Livskunskap”. Syftet med 
undersökningen är att genom lärarnas egna berättelser och reflektioner få fram 
meningsfull och användbar information om hur SET kan implementeras på ett tryggt och 
bestående sätt. Undersökningen omfattar intervjuer och samtal med sju personer varav 
fem lärare som har olika erfarenheter av att aktivt utöva SET. Det ingår även 
resonemang och inställning ur skolledning och fackligt perspektiv. Samtal och frågor har 
utgått från vilka förutsättningar, möjligheter och hinder det finns vid en implementering 
av SET på gymnasienivå. Resultatet visar på en gemensam uppfattning om att behovet 
av SET i skolan är stort i dag. Det finns behov av att starkare betona skolans och 
samhällets värdegrund med nyckelord som respekt och tolerans. Att uppleva behov av 
förändring är en av flera viktiga förutsättningar i en lyckad implementering. 
Sammanställningen påvisar också att ungdomar behöver SET för att bättre kunna möta 
dagens stora krav på anpassning och snabba förändringar. I undersökningen efterfrågas 
genomgående mer kunskap och utbildning om vad begreppet EQ står för, hur EQ-
undervisning ska gå till och vilka moment som bör ingå. Ledningsgruppens inställning 
och agerande framhålls som grundläggande och avgörande vid en implementering av 
SET. Undersökningen visar tydligt att implementeringsarbetets stora frågor är dels vem 
eller vilka är som ska eller bör undervisa, dels hur tid och schema organiseras. 
 
 
 
Nyckelord: emotionell intelligens, intellektuell intelligens, implementeringsarbete, 
gymnasieskolans värdegrund, livskunskap, livsviktigt, social och emotionell träning. 
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1 INTRODUKTION 
 
 
Jag fick under en period av den verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i min pågående 
utbildning till yrkeslärare möjlighet till inblick i en handledarutbildning i social och 
emotionell träning. Instruktörerna betonade flera gånger hur viktigt det är att skolan ser 
människor och situationer genom ”SET-glasögon”. Detta utryck gjorde mig nyfiken på 
begreppet SET och har inspirerat mig att undersöka mer. SET står för social och 
emotionell träning. 
Min tidigare utbildning och yrkeserfarenhet är från förskola och tidig skolålder. 
Förskolans läroplan innehåller stor medvetenhet kring begreppet social och emotionell 
träning. Förutsättningen för utveckling och lärande på denna nivå bygger på tillit, 
närvaro och möten. Mål och ambitioner är att förmedla kunskap och verktyg för att 
kunna hantera livet och må bra. I detta sammanhang har jag inte svårt för att förstå 
uttrycket ”SET-glasögon”. Jag vill tydligt framhålla min positiva inställning till social 
och emotionell träning i förhållande till utveckling och lärande. För mig är inte frågan 
om SET behövs eller inte utan frågan är hur, var och när det ska ske. 
 
När jag genomför min uppsats och undersökning står jag inför en ny yrkesroll och en ny 
verksamhetsnivå. Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det känns inte lika 
självklart med SET på gymnasienivå. Gymnasieskolan kan uppfattas ha fokus på 
ämneskunskap, prestation och resultat. Framförallt är gymnasieskolan organiserad och 
strukturerad på ett annat sätt än grundskolan. 
 
Aktuella debatter, både på skolnivå och på samhällsnivå, handlar om att gymnasieskolan 
ska bli effektivare. Samtidigt får vi larmrapporter om att ungdomars psykiska ohälsa 
ökar. Generellt sätt visar gymnasieskolorna på sjunkande kunskapsnivå och en ökad 
frånvaro. Forskning bekräftar att det finns ett stort behov av EQ-undervisning i våra 
skolor idag. Samtidigt framhåller arbetslivet behovet och efterfrågan på social 
kompetens. Det är ofta denna förmåga som avgör om det blir anställning eller inte.  
 
Medför gymnasieskolans fokus på ämneskunskap, prestation och resultat att EQ, den 
livsnödvändiga kunskapen, går förlorad? 
 
Enligt Lpf 94 är gymnasieskolans mål och vision att ge ungdomar kunskap och verktyg 
att hantera sitt liv i helhet. 
 
Jag har valt att, till stor del, genomföra undersökningen på en gymnasieskola som 
planerar att implementera SET. Min ambition är att belysa uppfattningar, resonemang 
och inställningar kring hur, var och när SET kan bedrivas på gymnasienivå.  
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2 BAKGRUND 
 
Min ambition är att litteraturgenomgången ska fokusera området och vara ett underlag 
för vad min undersökning handlar om. Jag inleder med en ämnesorientering och en 
allmän kunskapsöversikt. Begreppet SET, social och emotionell träning, beskrivs av 
olika författare i litteraturen utifrån olika perspektiv.  

2.1 Emotionell intelligens. 
 
Om vi skall bedriva social-emotionell träning i skolan bör vi ha kännedom om begreppet 
emotionell intelligens. Kimber (2004) menar att begreppet emotionell intelligens (EQ) 
har skapats av två forskare vid Yales universitet, John D Mayer och Peter Salovey 
Deras definition av emotionell intelligens innefattar dels förmågan att uppleva känslor 
och att generera känslor tillgängliga så att de kan bistå tänkandet. Men också förmågan 
att förstå känslor, att ha känslomässiga kunskaper och att främja känslomässig och 
emotionell mognad genom att reglera känslor genom reflektion. 
 
För att få helhetssyn och förståelse för begreppet emotionell intelligens krävs det, enligt 
Mayer och Salovey, undersökning av dess båda komponenter, emotion och intelligens. 
 
Intelligens kan anses vara ett mått på hur väl den tänkande delen av hjärnan fungerar, 
vilket bl.a. innefattar minne, förmågan att kombinera och skilja begrepp åt, att kunna 
tänka abstrakt. Emotioner innefattar känslorna själva och olika känslolägen inklusive 
upplevelse av utmattning och energi. 
 
Mayer och Salovey är noga med att skilja emotionell intelligens från personlighetsdrag, 
t.ex. att vara utåtriktad eller blyg, och olika slags talanger. Att vara emotionellt 
intelligent innebär att kunna förstå sina egna och andras känslor, vilket inte är detsamma 
som att vara t.ex. social eller varmhjärtad. För att emotionell intelligens ska kunna 
räknas som en intelligens krävs det, enligt Mayer och Salovey, ett visst mått av 
korrelation mellan denna och andra intelligenser. Emotionell intelligens innefattar 
följande: förmågan att värdera, uttrycka och korrekt uppfatta känslor; att ha känslor 
tillgängliga/generera känslor då de möjliggör tänkande; att förstå känslor och använda 
känslomässig kunskap; att reglera känslor för att främja emotionell och intellektuell 
tillväxt. Mayer och Salovey har beskrivit detta i form av ett schema. (1997) .  Även om 
man som lärare inte mäter elevernas emotionella intelligens, kan man göra en 
bedömning av deras sociala och emotionella kompetens för att se hur man på bästa sätt 
kan utveckla dessa sidor. Mayer och Salovey har skapat ett instrument som mäter 
emotionell intelligens: MSCEIT (The Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence 
Test). 
 
Enligt Mayer och Salovey är det inte möjligt att lära ut emotionell intelligens; man föds 
med ett visst mått av emotionell intelligens precis som när det gäller annan intelligens. 
Däremot menar Mayer och Salovey att vissa sociala och emotionella förmågor eller 
färdigheter kan läras ut, som t.ex. konflikthantering, och dessa skulle kunnas utvecklas 
livet igenom. 
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De poängterar också att olika faktorer påverkar hur långt man kan nå emotionellt och 
vilka färdigheter man tillägnar sig. Uppväxtmiljö spelar stor roll och dit räknas sådant 
som kvalitén på föräldrars och barns emotionella band, föräldrars emotionella 
intelligens, socioekonomiska faktorer mm. 
 

 
Kimber (2002) beskriver människor med emotionell intelligens som oftast trevliga att ha 
i sin närhet och får andra att må bra. Hon menar att människor som har utvecklat sin 
känslomässiga intelligens förstår och uttrycker egna känslor, känner igen känslor hos 
andra, kan hantera affekt och låta sinnesstämningar och motivera ett anpassat beteende. 
De kan ta umbäranden kortsiktigt eftersom de vet att belöningen kan komma senare. De 
kan t.ex.uppoffra en del för att hjälpa en vän eftersom de vet att det kan innebära att man 
stärks på sikt. Emotionellt intelligenta människor söker sällan ytlig njutning utan 
uppmärksammar sina känslor så att de kan vara till hjälp på vägen mot mognad.  
 
Vidare menar Kimber att bristen på emotionell intelligens däremot kan göra att man inte 
förmår urskilja vilka känslor man har och därför inte kan planera sitt liv så att det blir så 
meningsfullt som möjligt. Att inte kunna hantera sina känslor gör att man lätt blir styrd 
av dem. Detta kan visa sig i nedstämdhet och ett utagerande beteende. Om barn och 
ungdomar har svårt att identifiera eller missbedömer sina egna och andras känslor är 
sannolikheter större att de hitta dåliga och asociala sätt att lösa problem oberoende av 
hur intelligenta de är. (a.a)  
 

”De som är känslomässigt intelligenta kan styra sina liv och de kan påverka andra 
människor och de som inte är känslomässigt intelligenta upplever sig ofta som offer; 
de hamnar i situationer som de inte rår på”. (Kimber 2002. s.11) 

 
Hon påtalar att emotionell intelligens (EQ) är viktigare än intellektuell intelligens (IQ) 
för framgång senare i livet. 

 
”När man jämfört vuxna människor i fråga om vilka kompetenser som gett dem 
framgång, så framträder EQ som den avgörande. IQ kan sägas stå för den formella 
kompetensen, men det är människor som har hög EQ som blir ”stjärnor” inom sina 
områden.” (Kimber 1999.s8) 

 
Emotionell intelligens delas in i fem områden: 
 

• Att hantera känslor. 
• Självkännedom. 
• Motivation. 
• Empati. 
• Social kompetens. 

 
Kimber (1999) påvisar att emotionell intelligens kan, till skillnad från intellektuell 
intelligens, läras in. Det finns under varje delområde vissa kompetenser som man lär in 
ungefär som man lär sig köra bil eller tala ett främmande språk. Betydelsefullt är 
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vetskapen om att den emotionella intelligensen kan utvecklas livet ut. Hon betonar att IQ 
och EQ kompletterar varandra, båda behövs. Detta ”samarbete” beskriver hon så här: 
 

”Det emotionella delta finns i primitiva delen av hjärnan, till skillnad från den 
intellektuella, som finns i neocortex: den tänkande hjärnan. Personliga och sociala 
kompetenser kopplar på andra delar av hjärnan, i synnerhet de som är 
sammankopplade med amygdalan, som styr våra känslor. Amygdalan har ett eget 
minne och ibland när vi reagerar starkt känslomässigt, utan att vi riktigt förstår 
varför, har vi blivit ”kidnappade” av amygdalan. I sådana situationer underordnar sig 
hjärnans högra centra, det limbiska systemet. Många gånger handlar emotionell 
intelligens om att vara medveten om vad vi känner, så att vi kan ta hjälp av den 
”kidnappade” amygdalan. Vid t.ex. stark rädsla har amygdalan förmågan att lamslå 
hela hjärnan och få oss att reagera på ett sätt som vi inte skulle gjort om vi hunnit 
tänka oss för. Att utveckla den emotionella intelligensen handlar om att skapa en 
fundamental förändring i vårt beteende.”(Kimber 1999. s.11) 

 
Vi vet alla att byta ut och förändra väl inrotade vanor eller beteendemönster är svårt och 
tar tid. Att lära in nya beteende kräver repetition och övning. Gottberg(2007) betonar att 
ju tidigare vi får lära oss att träna in nya beteende, desto snabbare kan vi lära om. Hon 
menar att om vi vill få till stånd en förändring bör vi se till att det finns utrymme och 
möjligheter att praktisera och öva på det nya. 

 
”I den sociala och emotionella träningen ingår många praktiska moment där denna 
kunskap utnyttjas. Dramaövningar, rollspel, lekar och värderingsövningar är 
framgångsrika metoder som hjälper till att förstärka inlärning och omlärning. 
(Gottberg 2007. s.34) 

 
Kan EQ-undervisning göra oss medvetna om hur och varför vi gör som vi gör? 
  

2.2 Känslor påverkar oss. 
 
Gottberg (2007) betonar att ett av huvudsyftena med den sociala och emotionella 
träningen är att ge barn och ungdomar verktyg för att reglera känslor och utveckla ett 
fruktbart samspel mellan tanke och känsla. Vad är en känsla och vilken funktion har 
dem? Kan vi påverka våra känslor? Emotioner är omedvetna processer som hela tiden 
pågår i oss. När vi blir medvetna om en emotion uppstår en känsla. Känslor är med 
andra ord medvetna emotioner. (a.a) Vi har alla förmågan att påverka vårt tillstånd 
genom tankereglering och beteendeförändring.  
 

”Man kan känna sig ”drabbad” av en känsla, men måste inte nödvändigtvis ”vara 
kvar” i den.” (Gottberg 2007.s.25) 

 
Gottberg menar att det är viktigt att ha tillgång till alla sina känslor och att vi har ett 
ansvar att ge barn och ungdomar rätt till sina egna känslor. Vi kan inte fatta beslut enbart 
med hjälp av vårt förnuft. Känslor har en avgörande betydelse för oss i beslutsfattandet. 
Därför är det viktigt att vi blir medvetna om hur vi påverkas av våra känslor. Hur kan vi 
identifiera, acceptera och hantera dem på bästa sätt? Gottbergs resonemang är att känslor 
kan sägas vara signaler till oss själva från oss själva om oss själva. De ger oss 
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vägledning i hur vi har det i våra liv. Med hjälp av våra känslor kan vi identifiera 
problemet och hitta vägar ur det. 
 
Känslor kan, liksom EQ, beskrivas ur ett neurobiologiskt perspektiv. Intressant att 
nämna i det här sammanhanget är att ”känslohjärnan” är snabbare än ”den tänkande 
hjärnan”. Vi känner med andra ord snabbare än vi tänker. Detta är något som kan ställa 
till det för oss i vissa lägen. När vi hamnar i affekt blir vi känslostyrda. Då är det är inte 
ovanligt att vi agerar överilat och säger saker vi sedan ångrar. Gottberg betonar att det 
inte går att ursäkta sitt beteende med denna förklaring och sedan fortsätta med det bara 
för att hjärnan fungerar så. 

 
”Känslan behöver inte vara fel bara för att beteendet är det.” (Gottberg 2007. s.26) 

 
Hjärnan är alltid mottaglig för att lära sig nya och mer önskvärda beteenden. Som 
Gottberg redan framhållit; det bästa sättet att lära sig att bete sig på ett annat sätt är att 
träna och praktisera det nya beteendet.  Det är därför vi inte enbart bör prata med barn 
och ungdomar om att de inte får göra si eller så. Intellektuell förståelse räcker oftast inte. 
Vi måste praktisera det vi vill lära oss.(a.a) 
 
Hur lärsituationen ser ut spelar stor roll. Kan man framkalla positiva känslotillstånd 
förenklas och främjas själva inlärningen radikalt. 
 
Även Kimber (2002) lyfter fram hur viktig kunskapen om känslor och dess funktion är, 
speciellt i lärsituationer. Hon menat att kvalitén på samspelet mellan lärare-elev och 
elev-elev påverkar elevernas hjärnutveckling och även uppmärksamhet och därmed 
inlärningen. Enligt Kimber (2002) har engagemang och bemötande av känslor och 
konflikter i skolmiljö en avgörande betydelse för hur varje individ sedan utvecklas i 
detta avseende. 
 

”Trots att det är viktigt att vi lär ut sociala och emotionella färdigheter är det ännu 
viktigare hur vi lär ut dem.” (Kimber 2002.s.13) 

 

2.3 Skydds-och riskfaktorer. 
 
Ungas utveckling påverkas om det föreligger riskfaktorer.  I detta sammanhang känns 
det viktigt att belysa både risk- och skyddsfaktorer i förhållande till emotionell 
intelligens. Framförallt ha kännedom om dess nivåer och hur vi kan bemöta och agera. 
 
Enligt Kimber (2002) är sannolikheten större att det skall gå illa för den unga vad gäller 
droger, kriminalitet och psykisk ohälsa om det föreligger riskfaktorer. 
 
Riskfaktorer återfinns på olika nivåer: individ-, familje-, omgivnings- och samhällelig 
nivå. 
Hon betonar att riskfaktorer har kumulativ effekt, dvs. om det föreligger en riskfaktor är 
det inte så stor sannolikhet att det ska gå illa för individen av den anledningen, men 
tillkommer en så ökar risken. 
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Riskfaktorer på individnivå är bl.a. tidig alkoholdebut, koncentrationssvårigheter och 
skolsvårigheter. På familjenivå kan riskfaktorer vara att en förälder missbrukar, att en 
förälder är psykisk sjuk eller att föräldrarna bråkar med varandra. På omgivningsnivå 
kan det vara att ha kamrater som är asociala och på samhällelig nivå rör det sig om 
fattigdom. 
 
Skyddsfaktorer kan minska och neutralisera risken för framtida problem för personer 
som ligger i riskzonen för att utveckla problem.  Kimber påvisar att även skyddsfaktorer 
föreligger på alla nivåer. 
 
Gottberg (2007) beskriver de skyddande faktorerna enligt följande: 
 
Individnivå: god social kapacitet, förmågan att hantera problem och konflikter, att känna 
att man själv kan påverka sitt liv genom handlingar, uppleva förändringar som något 
positivt, att kunna uppleva känslan av sammanhang (KASAM) se nedan. 
Familjenivå: stödjande familj, insyn i vad barnen gör utanför hemmet. 
Skolnivå: god social ordning, skickliga pedagoger, förväntningar. 
Kamrat- och omgivningsnivå: fritidsaktiviteter, goda relationer med både jämnåriga och 
andra vuxna. 
Samhällsnivå: välfärdsstat och frihet och ansvar. 
 
Kimber(2002) framhäver att då man arbetar med att öka barns och ungdomars sociala 
och emotionella kompetens arbetar man med att stärka skyddsfaktorerna och i synnerhet 
dem på individnivå.  
 
Ju fler nivåer man kan stärka skyddsfaktorer på desto större effekt får det. 
 
 

2.4 Skolans värdegrund. 
 
 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de värden och 
normer som vårt samhälle vilar på. Förståelse och medmänsklighet är grundläggande 
värden i ett demokratiskt samhälle. 
Gymnasieskolans värdegrund och uppdrag beskrivs i Lpf 94, ”Läroplan för de frivilliga 
skolformerna”. I Lpf 94 framhålls det att; 
 

 ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen 
skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhötighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan 
kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling 
skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 
kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Lpf 94 s.3) 
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Skolans uppgift är att förmedla kunskap och skapa förutsättningar så att eleverna 
utvecklas till goda samhällsmedborgare. För att åstadkomma detta finns det behov av att 
få uppleva delaktighet, sammanhang och helhet. 

”Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som 
aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall 
bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften att till eleverna 
överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i 
samhället. Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver”. (Lpf 94 s.5) 

 
Värdegrunden skall upplevas som aktuell och levande. Därför krävs det att alla i skolan 
kommunicerar kring värdegrundens innehåll kontinuerligt och regelbundet. Alla i skolan 
ska sträva efter ett gemensamt förhållningssätt. 
 

”Skolan skall utveckla elevernas kommunikation och sociala kompetens samt 
uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor”. (Lpf 94 . s.5) 
 

2.5 Behov av ett nytt skolämne. 
 
KASAM, en känsla av sammanhang, definieras som ”en global hållning som uttrycker i 
vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till att 
ens inre och yttre värld är förutsägbar och att det finns en hög sannolikhet för att saker 
och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan vänta sig” (Antonovsky, 1991). 
KASAM kan delas in i tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet: Att det som inträffar upplevs som förståeligt ordnat, strukturerat och 
tydligt. 
Hanterbarhet: Att uppleva att man har tillräckliga resurser för att kunna möta olika 
situationer i livet. 
Meningsfullhet: Att känna att man är delaktig i det som sker och att något är värt att 
satsa på. 
 
Känslan av sammanhang spelar en avgörande roll för hur vi mår. 
 
Gottberg (2007) framhäver att meningsfullhet är den viktigaste komponenten av de tre 
och en förutsättning för en äkta, bestående begriplighet och en god hanterbarhet. 
Antonovsky tog även fram ett testformulär som kan mäta graden av KASAM. 
Människor med stark KASAM verkar ha bättre resurser att hantera olika problem och 
situationer; de upplever sig sällan som offer utan har tilltro till sina egna resurser. 
 
Jönsson (2008) skriver om att vi skulle behöva ett nytt skolämne: ”att vara människa”. 
Hon menar att detta ämne skulle gå som en ”röd tråd” genom hela skoltiden och skulle 
ta fasta på varenda liten människas utveckling. Hon tycker att skolan behöver bli bättre 
på att stötta den enskilda människan för att sedan undan för undan bättre lära känna sig 
själv. För ju mer man vet om det egna jaget, desto större möjligheter har man att leva ett 
bra lev. 
 



 10

Att komma underfund med sitt ”vem är jag?” gör jag inte ensam och isolerad från 
omvärlden. Det är viktigt att lära sig se både likheter och olikheter. Jönsson (2008) 
beskriver att i denna process behöver vi dels andra människor som vi kan spegla oss i 
och som reagerar på vad vi gör och inte gör. Men hon poängterar att ännu viktigare är 
vårt behov av den egna kroppen och förmågan att förstå oss på dess reaktioner. 
Därför menar Jönsson (2008) att utöver de klassiska fyra rättigheterna – att få lära sig 
läsa, tala, räkna och skriva – är det en femte rättighet som är på väg att bli allt viktigare; 
att få lära sig reflektera. 
 

”Att lära känna sig själv kan uttalas med en annan betoning: att lära känna sig själv. 
Att kunna lära sig av det liv man lever, dess lycka och sorg, dess framgångar och 
motgångar, kräver en uppövad förmåga att kunna reflektera”.(a.a s131) 

 
Vi kanske ska se det som att vi är skyldiga våra elever att få lära sig att utveckla sitt 
tänkande, att finna lust, förmåga och respekt för reflektion 
 
I samband med ämnet ”att vara människa” tycker Jönsson (2008) att det kanske är dags 
att uppdatera balans och roller i mantrat” vård, skola och omsorg”.  
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att tre fjärdedelar av alla besök inom 
öppenvården i västvärlden är relaterade till livsstilsåkommor. Jönsson (2008) menar att i 
grunden är livsstilsförändringar en pedagogisk eller möjligen omsorgsinriktad uppgift 
(omsorg om oss själva och varandra), i varje fall är det inte någon medicinsk uppgift 
som vården ska klara på egen hand. Utifrån kombinationen ”vård, skola omsorg” tycker 
hon att skolan ska hitta fram till och bidra med konstruktivt arbete när det gäller 
livsstilsförändringar. 
 
 

2.6 Tanken bakom undervisning i emotionell kompetens. 
 
 
Kimber (2004) menar att. EQ-undervisningen är ett sätt att på bred front göra något för 
att bryta den negativa trenden och minska de negativa faktorernas inflytande. Genom att 
stärka barns och ungdomars sociala och emotionella förmåga ger vi dem en bra start i 
livet 
 
Skolan är en naturlig arena för att lära ut sociala och emotionella färdigheter. Genom 
skolan når vi de allra flesta barn och vi har möjlighet att nå deras föräldrar. På så sätt kan 
vi stärka skyddsfaktorerna på flera nivåer: individ, familj, skola och 
kamrat/omgivning.(a.a)  
 
Birgitta Kimber, som är Sveriges föregångare i arbetet att införa SET i våra skolor, 
skriver om att alla bör ges möjlighet till att få lära och utveckla sociala och emotionella 
förmågor och färdigheter.  
 

”Emotionella färdigheter lärs först och främst ut i hemmet i relationer mellan 
föräldrar och barn. Detta lärande kan sedan fortsätta i skolan med hjälp av läraren. Vi 
lär ju ut matematik inte bara till dem som redan är matematiskt begåvade eller som 
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kommer från hem där denna kunskap uppmuntras. På samma sätt är det synnerligen 
viktigt att se till att alla barn och ungdomar får en chans att lära sig emotionella 
färdigheter så långt det är möjligt. Det kan säkerligen vara så att somliga är mer 
begåvade inom detta område, men det innebär inte att bara de som har begåvningen 
eller växer upp i en familj där den uppmuntras ska få möjlighet att lära sig dessa 
färdigheter. Den möjligheten bör ges till alla.” (Kimber 2002.s.10) 

 
Många är oerhört intresserade av detta ämne och det finns många entusiaster ute på 
skolorna. Men Kimber(2004) tycker att det saknas kunskap om hur undervisningen bör 
gå till och vilka moment som bör ingå. 
 
 
Gottberg (2007) betonar att väljer man att kalla undervisningen för EQ bör man vara 
medveten om att det inte är den emotionella intelligensen man arbetar med utan det är de 
sociala och emotionella förmågorna eller färdigheterna som tränas. 
 
EQ indelas i fem områden: att hantera sina känslor, självkännedom, motivation, empati, 
social kompetens. Det är svårt att dra en klar gräns mellan de olika delområdena; de 
löper i varandra. Kimber (2004) tittar närmre på vilka kompetenser som kan tränas upp 
de olika delmomenten. (Bilaga1) 
 
Gottberg (2007) delar upp kompetenserna, eller förmågorna, enligt följande: 
Personlig kompetens: själkännedom och självreflektion, empati, ansvar och konsekvens, 
motivation. 
Social kompetens: att skapa och bevara goda relationer till andra människor, 
kommunikation, konflikthantering. 
Lärare, skolkuratorer, socialsekreterare, företrädare för vården och föräldrar vittnar om 
den utbredda och ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdom. (Schubert, 1999) 
Den visar sig i aggressivitet, våld, mobbing, depressivitet, drog-och alkoholanvändning 
och på många andra, mindre dramatiska sätt. 
 
Kimber (1999) skriver att generellt är dagens barn och ungdomar oftare deprimerade, 
mera svårhanterliga och nervösa, aggressivare, impulsivare och mer lättretligare än vad 
tidigare generationer i samma ålder var. 
 
I befolkningen i stort är utbredningen av den psykiska ohälsan också påfallande. I en 
rapport om hälsoutveckling i Stockholmslän, som utgivits av dess landsting 
(Folkhälsorapport, 1999) konstateras att psykisk sjukdom svarar för större så kallad 
sjukdomsbörda än någon annan diagnosgrupp.  
 
Att förebygga psykisk ohälsa på längre sikt innebär främst att stödja barn och ungdomar.  
 
I dag pågår det en hel del forskning både i Sverige och internationellt om hur vi ska 
komma till rätta med dessa problem. 
 
I USA har flera storskaliga pedagogiska program prövats för att främja barn och 
ungdomars psykiska hälsa, till exempel i Seattle, Chicago och New Haven, CT. En del 
har visat sig ha liten eller ingen verkan, främst de som byggt på korta och sporadiska 



 12

inslag i en i övrigt oförändrad pedagogisk regim. De program som visat sig 
framgångsrika har pågått under lång tid och varit integrerade i resten av skolarbetet. 
(http://www.set.st/bakgr.htm)  
 
Skolan förebygger (www.skolanforebygger ) upplyser om en ny studie om effekterna av 
SET i svenska klassrum. 
Det är en ny svensk utvärdering av SET (social och emotionell träning) som visar på 
positiva effekter för de barn och ungdomar som har SET på schemat.  
 
Studien genomfördes i fyra skolor i Botkyrka under en tre års period. I de två 
försöksskolorna uppvisade eleverna bland annat en mer positiv självbild, mindre 
aggressivitet, mindre mobbning och en lägre alkoholkonsumtion jämfört med 
kontrollskolorna. Det fanns inga påvisbara skillnader i sociala färdigheter mellan försöks 
och kontrollskolorna. Studien är en kvasiexperimentell longitudinell 
studie.(http://www.set.st/syfte.htm) 
 
Inom kort kommer ytterligare en studie om effekterna av SET efter fem års uppföljning. 
(Kimber b. Sandell R. Bremberg S. Social and emotional training in Swedish classrooms 
for the promotion of mental health: results from an effectiveness study in Sweden. Health 
Promotion International.2008 Jan 21) 
 
 

2.7 Social och emotionellt träningsprogram. 
 
Birgitta Kimber, speciallärare, leg.psykoterapeut och doktorand KI har skapat ett SET-
program. Programmet sträcker sig från sex till arton års ålder. Läromedlet i grundskolan 
benämns ”Livsviktigt” (2001) och på gymnasiet benämns det ”Livskunskap”(2002). Det 
är uppbyggt av följande fem moment som tränas regelbundet (2ggr per vecka tom skolår 
6 och sedan en gång per vecka i gymnasiet): självkännedom, att hantera känslor, empati, 
motivation och social kompetens. 
 
Undervisningen och materialet innehåller incitament och underlag till övningar. I varje 
övning ingår mer än ett av de nämnda momenten. Ofta går momenten i varandra. 
 
Övningarna syftar till att få barn och ungdomar att inse att de har ett val; att de inte är 
offer för omständigheterna. Övningarna hjälper också ungdomarna att lära sig identifiera 
och förstå sina egna reaktioner och känslor och att kunna hantera dessa. Övningarna är 
åldersadekvata, återkommande och med stigande svårighetsgrad. De ska ske både i 
klassrum och i det verkliga livet.  Övningarna är ordnade i olika teman. I ”Livskunskap” 
på gymnasienivå återkommer följande teman: 
 
Problemlösning 
Hantera starka känslor 
Lika-olika 
Värderingar 
Konflikthantering 
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Tolkning av bilder och berättelser 
Göra mer av sådant som man mår bra av 
Stå emot kompistryck 
Kunna säga NEJ 
Läsa av människor och situationer 
Samarbete 
Veta vad man känner 
Lyssna och föra fram budskap 
Sätta upp mål och arbeta för att nå dem 
Ge och få positiv feedback 
Stresshantering 
 
Ju längre tid ett program pågår desto större är möjligheten att det har effekt. 

 
”Att arbeta preventivt med barns och ungdomars psykiska hälsa är viktigt, och den 
största möjligheten att nå alla är att arbeta i skolan och gymnasieskolan med dessa 
frågor.”(Kimber 2002.s 15) 

 
 
Handledarutbildning. 
 
Birgitta Kimber utbildar instruktörer som i sin tur utbildar handledare. 
Handledarutbildningen syftar till att utbilda handledare i SET. De kan sedan utbilda och 
inspirera pedagoger som vill arbeta med SET-metoden. Utbildningen pågår under sju 
dagar utspritt över ett halvår. De första två dagarna ligger ihop medan övriga ligger med 
en månads mellanrum. Mål och syfte med utbildningen är att bli insatt i metoden och att 
få med sig kunskap och redskap för att skapa ett lyckat implementeringsarbete på 
skolan.  

 
 
Kimber har också skrivit ett eget föräldraprogram ”SET för föräldrar”. Hon arbetar 
mycket med att utbilda och handleda framförallt i evidensbaserade metoder (metoder 
som visat sig vara effektiva i att främja en positiv utveckling hos barn och ungdomar) 
som kan användas i skolan. (www.set.st) 
 
 
Förhållningssätt. 
 
Kimber (2002) betonar att lärarens förhållningssätt är viktigt i arbetet med SET program. 
 

• Att känna till tankarna bakom programmets uppbyggnad och hur det är tänkt att 
man ska arbeta med det. 

• Att arbeta regelbundet med programmet och ha ett långsiktigt perspektiv, 
emotionella och sociala färdigheter utvecklas gradvis. 

• Att presentera ämnet så att eleverna förstår varför de arbetar med det. 
• Att vara neutral i så stor utsträckning som möjligt. 
• Att inte propagera för ”rätt” lösning, man har alltid ett val. 
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Även Gottberg (2007) lyfter fram vikten av lärarens förhållningssätt. 

 
”Vi kan använda oss av hur många metoder som helst eller göra hur många övningar 
som helst, men om vi inte är goda förebilder är alla ansträngningar 
bortkastade.”(Gottberg 2002.s.77) 

 
Viktiga aspekter enligt Gottberg: 

 
• Att det vi uppmärksammar förstärks. 
• Att vara försiktig med negationer. 
• Att ha positiva förväntningar, tro på förmågan. 
• Att agera och arbeta preventivt. 
• Att kommunicera och ställa frågor 
• Att utvärdera åsikter och värderingar genom reflekterande frågeställningar. 

 
 
Sammanfattningsvis anser hon att vi ska välja det coachande förhållningssättet. Det 
innebär att i stället för att ge råd, lotsa fram barnen med hjälp av frågor så att de kan 
hitta sina egna lösningar. På så vis främjas utvecklingen av självständiga och kreativa 
individer. 

 
 

”Förhållningssättet främjar barnens problem- och konlikthanteringsförmåga och det 
är rimligt att anta att det också leder till ökad optimism och framtidstro i och med att 
barnen upplever att det som händer beror på deras egna handlingar.” (Gottberg 2007. 
s.86) 

 
 

2.8      Förutsättningar för att lyckas med livskunskap i skolan. 
 
 
Kimber (2004) lyfter fram följande förutsättningar som hon anser som viktiga när man 
väljer att arbeta med ett pedagogiskt program. 
 
Utbildning och resurser. 
 
Pedagoger och lärare som undervisar bör ha fått utbildning och de bör också få stöd och 
handledning under de första åren. Handledningen kan ges av kollegor som är vana vid 
liknande undervisning.  Att få den teoretiska basen är viktigt. När ett nytt ämne införs i 
skolan behöver pedagogerna få tid på sig att lära sig ämnet och få pröva sig fram under 
en tid. Eftersom det är ett relativt nytt ämne behövs det ett forum för att diskutera 
pedagogiska och metodiska frågor. 
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”Social problemlösning är en av grundbultarna i socialt och emotionellt lärande. Om 
lärarna själva använder den metoden när de får problem blir de självfallet skickligare 
i att lära ut problemlösningsstrategier.”(Kimber 2004.s.32) 

 
Tid på schemat. 

 
”Ämnet måste schemaläggas om det ska få den tid som behövs. För det krävs att 
skolledningen är positivt inställd. Om ämnet ska fungera som ett paraply krävs 
integration och samplanering med andra ämnen. Detta bör framgå i skolans 
arbetsplan.”( Kimber 2004. S36) 

 
Skolan och skolledningen.   
 
All undervisning bör präglas av det sociala och emotionella lärandet. I bästa fall 
genomsyras hela skolan och hela skoldagen av de förhållningssätt som lärs ut. 
Skolledningen bör stödja samverkan mellan personal och elever på ett öppet och 
respektfullt sätt där fri dialog är ett av verktygen. Skolans normer och regelsystem bör 
vara i linje med det som lärs ut i ämnet. (a.a) 
 
Kommunen. 
 
Vidare anser hon att det är en stor fördel om detta arbete är förankrat så högt upp i 
kommunledningen som möjligt. 
 
Utvärdering. 
 
Utvärderingsformen av denna undervisning kan liknas vid hur annan undervisning 
utvärderas. 

- Låta eleverna lösa uppgifter som visar om de lärt sig de färdigheter de förväntas 
lära sig. 

- Fråga vad dem har lärt sig och om det var roligt. 
 
 

2.9 Implementeringsarbete. 
 
Kimber (2004) framhåller att den önskade effekten av ett pedagogiskt program grundar 
sig i förmågan att implementera. Pedagogerna och, framför allt, skolledningens 
inställning, förhållningssätt och föredöme är viktiga förutsättningar vid 
implementeringsarbete. Hon poängterar att implementeringsarbetet ska ses på sikt. Det 
gäller att börja i liten skala och hennes erfarenhet är att det tar tre år innan allt fungerar 
som det ska. 

 
”Det första året kan man se som ett utbildningsår, då man provar olika övningar. 
Under det andra året börjar man arbeta mer strukturerat och målmedvetet och stöter 
då ofta på en del problem som man inte kunnat förutse. När man löst dessa problem 
är man ofta inne på sitt tredje år och då börjar det hela fungera.”(Kimber 2004. s30) 
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En förebyggande metod i skolan kan vara hur bra som helst, men får man inte ut den i 
skolan så är den inget värd. Det gäller att de som kan ha nytta av metoden blir 
intresserad, börjar använda den, utvärderar den och fortsätter att använda den. 
 
Knut Sandell, chef för IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete) vet vad 
som behövs för att få igång processen. I presentationen av ett precis avslutat treårigt 
regeringsuppdrag,”Skolan förebygger” (www.skolanforebygger.se) framhålls tre 
förutsättningar som måste vara uppfyllda i en lyckad implementering: 
 

• Forskning som visar att själva metoden fungerar. 
• En organisation som kan sprida iden om metoden och utbilda dem som ska 

utföra arbetet. 
• Ett behov av förändring från omgivningen. 

 
Knut Sandell menar att man i utbildningssammanhang i alltför hög grad förlitar sig på 
att det räcker med teoretiska kunskaper och diskussioner för att åstadkomma 
förändringar. Men för att exempelvis lärare fullt ut ska kunna använda en ny metod 
behövs coachning i klassrummet. Han påtalar också att implementeringen underlättas 
om man börjar arbetet där förutsättningarna är som bäst. Det är inte nödvändigt att få 
med alla på en gång. Hans råd är att istället satsa på dem som är engagerade. De andra 
hakar på efter vart.(a.a) 
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3 PROBLEMOMRÅDE OCH SYFTE 
 
 

Många grundskolor bedriver idag social och emotionell träning i organiserad och 

strukturerad form och väljer att arbeta med SET utifrån ett helhetsgrepp. En del skolor 

har tagit beslut på att SET ska ingå i kursplaner och att SET ska genomsyras i allt 

lärande. Förutom SET i strukturerad undervisningsform har skolans gemensamma 

förhållningssätt stor betydelse. Ett gemensamt förhållningssätt når man genom 

pedagogiska diskussioner och samtal. SET-undervisningen har på en del skolor kopplats 

till värdegrundsfrågorna. På så sätt får man ett aktivt och nyanserat värdegrundsarbete. 

Att arbeta med SET på ett medvetet, strukturerat och långsiktigt sätt ska innebära att det 

inte går att ersättas eller väljas bort, varken av elev eller av lärare. 

 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform och organisation och struktur skiljer sig från 

grundskolan. Samtidigt känns värdegrundsfrågorna mer aktuella på denna nivå och i 

denna åldersgrupp då identitetsskapandet pågår för fullt. 

 

Syftet med undersökningen är att genom lärarnas egna berättelser och reflektioner få 

fram meningsfull och användbar information om hur SET kan implementeras på ett 

tryggt och bestående sätt.  

 

Den övergripande frågan är: Vilka förutsättningar anses vara viktiga vid EQ-

undervisning på gymnasienivå? 

 

 

 

 



 18

4 METOD 
 

4.1  Undersökningsmetod. 
 
 
Datan som jag söker är av kvalitativ art. Förutom litteraturstudier består datainsamlingen 
av intervjuer och samtal, deltagande och observation under lektion, inblick i SET-
handledarutbildning och nätverksträffar. Utifrån mål och syfte med mitt arbete behöver 
jag ta del av och förstå olika människors uppfattningar och tolkningar av den sociala 
verkligheten, dvs. människors villkor. Människors subjektiva upplevelser av 
verkligheten står i fokus. Valet av kvalitativ undersökning ger mig ett inifrånperspektiv 
där närhet och flexibilitet är betydelsefullt. Eftersom människor tolkar företeelser på 
olika sätt är inte min ambition att söka efter en enda sanning utan att beskriva och 
analysera olika uppfattningar som människor ger uttryck för. Jag vill belysa variationer 
och nyanser i ämnet. Min ambition är att tolka och beskriva företeelser och berättelser så 
rättvist det bara går. 
 
 
Språk, kommunikation och symboler är viktiga redskap i min undersökningsmetod och 
målet är att uttrycka mig i väl valda ord. Människans uppfattning om sig själv och 
omvärlden utvecklas i interaktion, samspel med andra människor, varvid språk och 
kommunikation har en grundläggande roll. 
Individens föreställningsvärld tillsammans med kulturella och historiska mönster 
tillskriver fenomen i omvärlden och i olika sammanhang. Språk, kommunikation och 
symboler står i centrum i denna meningsskapande process. 
 
 

4.2 Utformning av intervjuguide och intervjusituation. 
 
 
Jag har valt att djupintervjua sex personer som alla på något sätt har ett förhållande till 
ämnet. Antalet intervjuer har inte så stor betydelse i detta sammanhang utan viktiga 
utgångspunkter är att söka bredd i upplevelser, djup i förklaringen och nyanser i 
åsikterna. En annan viktig aspekt är att för att klara av datainsamlingen på ett 
tillfredställande sätt har jag koncentrerat mig på ett jämförelsevis litet antal personer. 
Intervjuerna kan beskrivas ligga mellan strukturerade och ostrukturerade kvalitativa 
intervjuer.(Carlström m.fl.2007) 
 
För att göra en bra frågeguide måste jag som intervjuare vara väl inläst på 
ämnesområdet. Desto bättre går det att genomföra intervjuerna. Jag har gemensamma 
frågor (Bilaga. 2), som under intervjuns gång följs upp med både planerade och spontana 
följdfrågor. Jag har ett bestämt frågeområde där frågornas utformning och ordning är 
föreslagna och jag strävar efter öppna och fritt formulerade svar.  
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Trots en klar disposition över gången i intervjun formas innehållet efterhand som 
intervjun framskrider. Syftet är att inte vara så bunden till frågeformuläret. 
 
Denna form av kvalitativ intervju där olika frågeområden inom ämnet är bestämda på 
förhand brukar kallas för halv-(semi-)strukturerade. (a.a.189) 
 
Genom att ställa gemensamma frågor kan jag jämföra svar, begränsa omfattningen av 
ämnet och göra en begriplig redovisning av resultatet. 
 
För att ta reda på om mina frågor fungerade som jag planerat, gjorde jag först en 
provintervju. Slutsatsen av denna var att jag tidigt och tydligt skulle framställa mål och 
syfte med undersökningen. Främst med avsikten att begränsa ämnet och få en ”röd 
tråd” i samtalet. Men också för att balansen mellan närhet och flexibilitet i förhållande 
till ämne, respondent och mig skulle kännas trygg. 
 
Alla respondenter fick information om syfte med intervjun och frågan om de ville se den 
utskrivna intervjun innan den bearbetades med de andra intervjuerna. Jag genomförde 
intervjuerna enskilt och på respektive respondents arbetsplats. Intervjutiden var avsatt 
till ca:en timme. 
 
Intervjuerna har jag dokumenterat med hjälp av ljudinspelning. Eftersom intervjuerna 
stundtals blev samtal utanför det avsatta perspektivet har jag valt att transkribera 
intervjuerna för egen del. 
 
I framställningen har jag valt att ”lyfta ur” den text som jag anser vara relevant för mitt 
syfte. 
 
 

4.3 Urval. 
 
 
Jag har till stor del genomfört min undersökning på en gymnasieskola som står i begrepp 
att implementera SET. 
Gymnasieskolan erbjuder 14 program, omfattar ca 1200 elever och ca 200 anställda, 
varav 140 lärare. 
Gymnasieskolans läge kan beskrivas utifrån medelstor stad i sydsvensk kommun. 
 
Jag har djupintervjuat sammanlagt sex personer som alla har anknytning till 
undersökningsämnet på något sätt. Jag har sammanfattat undersökningsgruppen kring 
aspekter som jag anser vara relevant till syftet. 
 

• fem kvinnor och en man 
• alla sex respondenterna är utbildade lärare 
• två högstadielärare 
• fyra gymnasielärare 
• en rektor 
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• respondenterna representerar omvårdnadsprogrammet, medieprogrammet och 
samhällsprogrammet. 

• fem av respondenterna är aktivt utövare av SET-program 
• tre av respondenterna är utbildade SET handledare 
• en av respondenterna är utbildad SET instruktör 

 
Jag har även samtalat med facklig representant på gymnasienivå. 
 
Andra undersökningstillfällen har varit inblick och observationsdeltagande i SET 
handledarutbildning och nätverksträffar. Jag har även varit observatör vid tre 
lektionstillfällen (”Livskunskap”). 
 
 

4.4 Etiska övervägande 
 
Jag har valt att belysa en gymnasieskola som står i startgroparna för en implementering 
av ett SET-program. Jag har för avsikt att motivera mitt metodval på ett insiktsfullt sätt 
och ge möjlighet till kritisk granskning av argumentens hållbarhet.  Min ambition är att 
genomföra undersökningsmetoden på ett etiskt acceptabelt sätt. Undersökningen har 
bedrivits utifrån de gällande ”Forskningsetiska principer i humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning”(Vetenskapsrådet.2002). Jag har beaktat det 
grundläggande individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att personer som deltar i undersökningen ska informeras om 
undersökningens syfte, genomförande och att deltagandet är frivilligt. Via mail 
informerades intervjupersonerna i förväg om syfte och hur intervjuguiden var utformad. 
Jag försäkrade om anonymiteten och att deltagandet var frivilligt. 
 
Samtyckeskravet innebär att personerna som deltar inte får känna tryck eller påverkan att 
delta i undersökningen. De bestämmer själva över sin medverkan och har möjlighet att 
avbryta sin medverkan utan att detta medför några negativa konsekvenser. Ingen av de 
intervjuade var under 15 år, då tillstånd krävs utav föräldrarna/vårdnadshavare. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska skyddas på ett sätt som 
omöjliggör för utomstående att komma åt personuppgifter. För att kunna skydda 
anonymiteten har jag inte använt information som skulle avslöja personernas identitet. 
 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter bara användas för den aktuella studien. 
Därför har uppgifter som kommit fram i intervjuerna endast använts i denna studie. 
Intervjupersonerna fick erbjudande om att läsa utskriften av sin intervju för att kunna 
kommentera och ge sitt godkännande. 
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4.5 Källmaterial och källkritik. 

4.5.1 Forskarens roll. 
 
I en forskningsprocess är det en hederssak att eftersträva objektivitet. (Bengtsson & 
Bengtsson. 1995). Deras uppfattning är att när det gäller samhällsvetenskaplig och 
humanistisk forskning finns objektivitet inte formulerat i några regelverk och kan därför 
knappast framställas som ett krav. Viljan, målsättningen och strävan med mitt arbete är 
att betrakta objektiviteten som en hederssak. Men i undersökning av mänskligt liv anser 
jag att det inte går att avskärma sig från personliga värderingar, inte i någon av 
forskningsprocessens steg. Även forskaren är en del av den sociala världen och redan i 
problemformuleringen, dvs. frågeställningar, antagande eller hypoteser, visar jag på 
arbetets riktning. Vi har skilda värderingar i form av åsikter, tro, tycke och smak. Våra 
värderingar påverkas i sin tur av faktorer som ålder, kön, utbildning, uppfostran, 
erfarenheter, intelligens osv. Allt detta har naturligtvis samma giltighet i den 
vetenskapliga världen. 
 

4.5.2 Databearbetning. 
 
Jag har gjort en kvalitativ bearbetning av insamlat material som består av samtal, 
intervjuer och observationssituationer. I en kvalitativ bearbetning glider strukturering, 
analys och tolkning in i varandra. Jag har bearbetat och försökt finna mönster och 
betydelser i form av kommentarer och beskrivningar i det insamlade materialet. Jag är 
medveten om bearbetningen och samspelet mellan mig och texten beror till viss del på 
min inställning och erfarenhet av ämnet. 
 
Intervjuerna spelades in på bandspelare. Under intervjuerna gjorde jag inga omfattande 
anteckningar utan noterade enbart nyckelord som fångade upp det väsentligaste i 
förhållande till min frågeställning. Det auditiva materialet från intervjuerna skrevs ut. 
Jag kände behov av att ”städa” i textmassan.  Min närhet till både ämne och respondent 
gör att jag upplever hela samtalet intressant, men för att inte tappa fokus, ser jag det 
viktigt att ”lyfta fram” det som känns relevant för frågeställning och syfte. Samtalets 
bredd påverkas också av att ämnet har ett nyhetsvärde inom undersökningsområdet. 
Eftersom samtalen omfattar mycket information utanför syftet väljer jag att inte 
transkribera intervjuerna.  
 
Jag har valt att bearbeta efter det sätt som Kvale (1997) benämner 
meningskategorisering. Resultat och svar har identifierats och kategoriserats utifrån 
tema och nyckelord som följt undersökningen genomgående. 
 
 Eftersom undersökningen i sin helhet präglas av subjektivitet framställer jag resultatet i 
form av referat och citat. På så vis blir redovisningen mer trovärdig och rättvis. Under 
intervjuer och samtal har vissa specifika svar, åsikter, synpunkter eller kommentarer 
framkommit. Min ambition är att dessa ska tillföra undersökningen bredd och spänst. 
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Beskrivning av upplägg, genomförande och syfte med SET-handledarutbildning tillför 
ytterligare ett perspektiv till undersökningen. Däremot gav de tre tillfällen jag deltog i 
SET-lektion inte tillräckligt underlag ge en hållbar utvärdering. 
 

4.5.3 Metoddiskussion. 
 
Jag beskrev min bakgrund och erfarenheter jag har av ämnet för respondenterna. Ur mitt 
nuvarande yrkesperspektiv påtalade jag även min positiva inställning till SET. 
 
Tydligheten i att undersökningen inte ifrågasätter ämnets behov har känts viktig för mig. 
Mitt syfte och min målformulering riktar sig istället ett steg längre. Vilka uppfattningar, 
åsikter och synpunkter finns det kring en implementering av SET på gymnasienivå? Hur, 
var och när? 
 
Urval och intervjusituationer har påverkats av mitt förhållningssätt till ämnet. Strategi 
och urval har påverkats och präglats av min närhet och tillgång till respondenter och 
utvecklingsområde. Min kännedom om respondenternas inblick, kunskap och 
förhållningssätt till undersökningsområdet har spelat stor roll. Målformuleringen gjorde 
att jag redan vid planeringen bestämde vilka personer jag förväntade mig få värdefull 
information ifrån. Jag gjorde ett representativt urval med syfte att svaren skulle ge så 
stor variation som möjligt med fyllig och nyansrik data. De utvalda personerna gav i sin 
tur tips om andra som kunde ha relevant information att ge. På så vis kunde jag bygga 
upp min undersökning allteftersom undersökningen framskred. Denna form av 
urvalsmetod benämner Merriam (1994) som nätverksurval. 
 
Övervägande ser jag fördelar med den närhet jag får när jag gör ett urval utifrån personer 
som är aktiva i undersökningsämnet och som jag vet kan ge användbar och aktuell 
information. I detta sammanhang har kvalitén på genomförda intervjuer varit viktigare 
än antalet. Jag är medveten om att närhet, kännedom och tillgång ger mig ett stort 
utrymme för urval, tolkning och påverkan och att detta eventuellt kan styra framställning 
och resultat. 
 
Nackdelar med mitt urval är att tillförlitligheten, reliabilitet och validitet som får anses 
vara låg. Resultat och slutsats kan uppfattas som begränsat och därmed blir arbetets 
generaliserbarhet obetydlig. 
 
Tid och resurser har också styrt val av metod och strategi. Hade tid och resurser funnits 
skulle jag vilja undersöka resonemang och inställning ur ett större underlag och från ett 
mer heltäckande perspektiv. 
 
Jag har genom intervjuer och observationssituationer förstått att mina frågeställningar 
kommer att belysas under det fortsatta implementeringsarbetet. 
 
Undersökningens urval och strategi kan upplevas som begränsad men bör ses som en 

inledning och början på ett fortsatt arbete. 
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5 RESULTAT  
 
Jag har djupintervjuat sex personer som alla har förhållande till ämnet från olika 
perspektiv.  
 
Jag redovisar det insamlade materialet under rubriker och teman som återkommer under 
hela undersökningen. Resultat och svar har också identifierats och kategoriserats utifrån 
arbetets frågeställningar. Eftersom undersökningen i sin helhet präglas av subjektivitet 
framställer jag resultatet i form av referat och citat. På så vis blir redovisningen mer 
trovärdig och rättvis. 
 

5.1 Motiv för att undervisa i social och emotionell kompetens. 
 
Alla intervjuade kan se vinster med EQ-undervisning och att SET har ett gott syfte. I 
samtalen framhävs det att SET stärker eleverna i deras person genom bättre självkänsla, 
bättre kompisuppfattning och att de blir bättre på att interagera med andra. 
Genomgående betonas att SET förmedlar redskap och verktyg för att agera och handla. 

 
”Att man stärker dem så pass mycket att om de hamnar i en problematisk situation så 
klarar dem att ta sig ur den, att klara att reda upp den. Att ha redskap med sig och att 
ha tänkt igenom och veta på ett ungefär hur jag reagerar. Hur jag kan stoppa mig 
själv om det skulle t.ex. vara en aggressiv situation.” 
 
 

Flera av de intervjuade uttrycker SET som en arbetsform där både elever och skolans 
personal utvecklas tillsammans och når större självinsikt. 
 

”Det handlar mycket om att lära känna sig själv, att man duger som man är och att 
lyckas här i livet. Tror du på dig själv och litar på dig själv kan du hjälpa andra att få 
dem att känna sig bra också, då har du alla möjligheter att lyckas här i livet.” 
 
”Att lyfta upp olika värderingar i klassrummet under strukturerade former gör att 
”jargonger” blir belysta, tankar och känslor blir sagda högt. Vi lär av varandra. Det 
tas med ut i livet och förhoppningsvis leder till något bättre.” 

 
 
Tre av lärarna betonar att SET kan anknytas till teori och forskning. 
 

”Forskningen visar att SET även påverkar inlärningsförmågan. Har man koll på sina 
egna känslor är man inte så upptagen av att reda upp dessa utan kan sätta sig vid sin 
bänk och jobba och fokusera. Att kunna sära på olika grejor kan göra skillnad på hur 
jag kan plugga och jobba. SET är en överlevnadsstrategi.” 
 
”Birgitta Kimbers ide är att du måste lära dig, från liten till 20, ”så här gör man och 
så här gör man inte”. Teorin blir agerande till slut. Hon bygger det på hur hjärnan 
fungerar.” 
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”SET är helt och hållet ett förebyggande program. Det är inte tänkt att det ska 
användas till att åtgärda saker som är förstörda utan tanken är att förebygga innan det 
händer. De effekter som finns evidensbaserade kring SET handlar om förebyggande 
arbete. Om man jobbar med det förebyggande så hamnar man inte i den situationen 
att man måste ta in åtgärdsprogram. Det finns andra program där man jobbar 
åtgärdsinriktat. De kan man använda ovanpå SET i så fall. SET är gjort för att 
användas innan sådan problematik.” 
 
”Det är viktigt att informera om nyttan med SET och visa på undersökningar.” 
 

När det gäller frågan om hur SET påverkar inlärningsförmågan, förståelse, delaktighet 
och närvaro belystes det från olika perspektiv. I flera av samtalen poängteras att 
målsättningen med SET är bland annat att öka motivationen för att nå egna och 
gemensamma mål. 
 

”Eleverna behöver SET för sin inlärning. Fungerar inte gruppen går inte 
undervisningen bra. Är det en lugn elevgrupp tjänar jag tid.” 
 
”Numera är det så lätt att få tag på information. Skolan skall lära hur man tar tillvara 
och behandlar all denna information. Elever idag har stenkoll på var informationen 
finns men de är väldigt stressade och har ingen direkt koll på vem man ska slå på 
eller inte slå på. Det är mycket sociala grejor som de behöver lära sig.” 
 
”Vi måste nå våra elever bättre och få dem att förstå. Vi kan inte bara sitta här och 
gnälla att de kommer försent och att det är mycket frånvaro. Vi måste göra något.” 
 
”Jag har sett och tror på positiva effekter av SET. Även hos lärarna, trots att 
motståndet är högt i början så inser man att vi klarar oss inte utan att ta i det här, 
oavsett om man har attityden ”surdegen” eller ser fördelar med det. Men efter ett tag 
kommer många fler se fördelar för det blir allmänt lugnare med SET.” 
 
”Det är ett jättebra verktyg att ta till i olika sammanhang för att förstärka effekterna 
av vissa budskap.” 
 
”Jag ser att behovet av SET har ökat jättemycket. Ungdomar är mer vilsna idag. Det 
är så många olika gruppsammansättningar. Och jag tror säkert att behovet kommer 
att öka. Man kan inte säga generellt att alla behöver ”Livskunskap” men det är aldrig 
fel att undervisa i det. Man kan alltid förstärka det goda.” 
 
”Effekterna av att göra gruppen trygg med ”Livskunskap” kan göra att gruppen tar 
till sig ämneskunskaper bättre.  
 

SET utvecklar och förstärker den sociala förmågan. En kompetens som både arbetslivet 
och samhället efterfrågar idag och det framgår tydligt i samtalen att skolan bör aktivt 
bemöta detta ökade behov. 

 
”När vi söker praktikplatser till vårt program; vad är det som efterfrågas? Det är bara 
de sociala egenskaperna; att komma i tid och att fungera bland folk.” 
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”Titta på jobbannonserna… vad är det för folk vi i skolan ska lämna ifrån oss? Även 
gymnasiet har till uppgift att fortsätta med denna utveckling. Att bli en flexibel 
person och att bli en bra samarbetspartner. Det är det som företagen efterfrågar och 
som lärare måste man se sig själv i detta sammanhang. Man kan inte se sig själv i sin 
lilla bubbla utan måste se längre.” 
 
”Man utgår från att byta yrkesroll flera gånger i arbetslivet. Samhället strävar efter 
att man ska ifrågasätta och våga testa gränser, prova och hitta på bättre grejor och så 
där. Det krävs mycket av en person i dag.” 

 
 

5.2 Utbildning och resurser.  
 
Undersökningsgruppen var enig om att alla som ska genomföra metoden, oavsett om det 
sker på frivillig basis eller som direktiv, bör få utbildning. Utbildning ger trygghet i 
utövandet.  

 
”Den handledarutbildning vi gjorde med våra kollegor gällde alla på skolan, 
inklusive vaktmästare, lokalvårdare, bespisningspersonal. Varenda en som jobbar på 
skolan skulle gå utbildningen. Alla ska tänka likadant.” 
 
”Vi tänkte satsa på utbildning för alla mentorer i åk.1 och då finns det inget utrymme 
för att några ska göra det och några inte utan det är skolans policy. Vi ska genomföra 
detta och har förankrat det fackligt och hos programansvariga.” 
 
”SET handledarutbildningen gav mig mer insikt i mitt sätt att förhålla mig till olika 
saker och situationer.” 
 
”Det var jätteviktigt att få igång internutbildningen på skolan. Det var jättesvårt för 
vi visste att det mottogs med blandade känslor. Vi visste att ”du och du” tycker detta 
är jättefånigt och en del svarade pass på allting”.  
 
”Jag har inte gått SET handledarutbildning. Vi gör SET som en åtgärd och på 
uppmaning från skolhälsa och ledningen. Jag själv vet för lite om det. Man känner 
liksom att man famlar lite ibland. Det märker säkert eleverna.” 
 
”Jag tror ändå att det måste bygga på frivillig basis. Det krävs att jag har en positiv 
inställning till SET om jag ska utbilda mig och undervisa i det.” 
 

I samtal och frågor kring utbildning och resurser framhölls det att ledningsgruppens 
tydlighet och förhållningssätt spelar stor roll. Det påtalas också att utbildning och 
handledning i ämnet ska ses som fortlöpande. 
 

”Vår rektor har själv gått handledarutbildningen och har samma bakgrundskunskap 
som vi som undervisar i SET. Det gör väldigt stor skillnad eftersom hon har ju 
stenkoll på vad SET är till för och varför.”  
 
”Vi har fått direktiv från vår ledningsgrupp att alla pedagoger på skolan ska 
undervisa i SET. Det ingår i vår arbetsuppgift.”Det kommer nya anställda hela tiden. 
De behöver också utbildas i SET för att det ska fortgå.” 
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”Jag tror inte att jag hade kunnat hålla i de här handledarutbildningarna med mina 
kollegor på ett bra sätt om inte ledningen hade ställt sig bakom och sagt att nu ska 
dem här och dem här göra det.” 

 
I undersökningsgruppen är fem lärare aktivt utövare av SET. De betonar materialets 
betydelse för att undervisningen ska få balans och helhet. 
 

”Stödmaterial är viktigt. Det hade varit jättesvårt för många utan materialet eftersom 
vi fått order om att göra det. Nu hade vi kanske löst det, när vi kommit på vad det 
innebär och hur det funkar. Med hjälp av det här programmet och materialet får dem 
som tycker det är svåra samtal ett stöd och det blir lättare att ta tag i det.” 
 
”Birgitta Kimber menar att man ska hålla sig till modellen. Det är uppbyggt av ”lite 
av varje” och blir en bra balans och helhet. Det är genom att göra samma sak många 
gånger som man lär sig. Det är det som är tanken bakom; du måste träna dig till det 
här.” 
 
”Materialet baseras jättemycket på att läraren själv engagerar sig i lektionerna och 
håller igång diskussionerna runt den.” 

 

5.3 Tid och schema. 
 
Undersökningsgruppen är enig om att SET ska ha ett eget utrymme där planering, 
genomförande och utvärdering ryms. Schemalagdtid krävs för att det ska genomföras. 
Samtidigt inser alla att grundskolan och gymnasiet skiljer sig åt i upplägg av tid och 
schema. 
 

”Tiden är det svåraste på gymnasiet. Timplanen gör det svårare. Kursplanerna styr ju 
upplägg och tid.” 

 
I nuläget finns det olika lösningar på att skapa tid och utrymme. Det är intresse och 
åsikter som styr. 
 

”SET bör bedrivas som undervisning. Mentorstiden kan idag inte benämnas som 
undervisningstid. Undervisningstid är en arbetsuppgift och ett moment som omfattar 
planering, genomförande och utvärdering. För att det ska bli undervisningstid måste 
det etableras i lärarens tjänstefördelning.” 
 
”Vi bedriver ju SET som en åtgärd. Skolan har ansvar för att skapa utrymme och tid 
för att genomföra detta så vi har fått ”nagga” lite på ett annat ämne. Men det är inte 
lyckat att ämnena slår mot varandra. Det blir en konfliktsituation för både elever och 
lärare och det är inget bra utgångsläge. SET ska ha ett eget utrymme.” 
 
”SET är schemalagt hos oss och ingår som en naturlig del i vård och omsorg. Skolan 
har beslutat om detta.” 
 
”Vi tänker utnyttja mentorstiden för att styra upp det lite. Vissa har ju inte använt den 
tiden på ett bra sätt tidigare. Vi förlänger tiden och schemalägger den. Det är ju det 
här med regelbundenhet också.” 
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”Vad vi gör av tiden avgör ledningen, det är inget bekymmer för oss. Alla elever ska 
ha en timme i veckan.” 
 
”Vid förändring av undervisningstid är det fackets uppgift och intresse att belysa hur 
arbetsbördan ser ut. Det kan vara så att om någon arbetsuppgift tillförs måste något 
annat tas bort.” 
 

 
Undersökningsgruppen har skiftande erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera 
SET-lektioner men alla är eniga om vad som krävs för att både elev och lärare ska känna 
sig nöjda. 
 

”I början tog jag vanlig lektionstid till SET men det blev ingen ordning eller struktur. 
Nu har jag krävt tid och presentationen av ämnet blir mycket bättre.” 
 
”Det behövs 50-min lektioner. Blir det mindre kallar jag det inte SET utan ”lite 
social träning”.” 
 
”Det ligger väldigt mycket arbete bakom varje lektion. Du måste vara påläst, kunna 
presentera uppgiften bra, ge exempel och koppla till dig själv. Det tar tid.” 
 
 

5.4 Utvärdering och återkoppling. 
 
Nätverksträffar omfattar alla SET-handledare i kommunen. Undersökningsgruppen i 
stort efterlyste mer tid och mer strukturerad återkoppling och reflektion på respektive 
skola. En lärare uttalar sig så här beträffande utvärdering och feedback; 
 

”Jag har fått respons på att SET är bra på utvecklingssamtalen, både av föräldrar och 
elever.” 

 
Ett annat sätt att utvärdera SET är att det ingår i skolans kvalitetsredovisning. 
 

”Varje läsår har vi en utvärdering av hela skolverksamheten och då ingår ju SET där 
som en del. Eleverna får utvärdera hur de upplever SET.” 
 
 

5.5 Lärarens förhållningssätt. 
 
 
När det gäller skolans behov av att skapa pedagogiska diskussioner som belyser 
bemötande, beteende och värderingar uttalar sig en lärare så här; 
 

”SET utbildningen har gett mig mycket kring begreppen bemötande och 
förhållningssätt. Äntligen har vi börjat prata om sådana saker så att vi är överens. Det 
är ju hur viktigt som helst på en skola att man har samma tänk om hur man relaterar 
sig med eleverna. SET har gett oss lärare en möjlighet att sitta ner och diskutera hur 
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vi beter oss inför eleverna och tillsammans med eleverna och med varandra. Detta 
pratade vi väldigt lite om innan.” 
”Alla bör jobba med skolans förhållningssätt, strävan ska vara en enhetlig 
pedagoggrupp. Den pedagogiska diskussionen är viktigare än att alla ska hålla i 
lektionerna.” 

 
Det framkom också uttalande om att skolan behöver bli bättre på att ”nå fram” och möta 
elever. 
 

”En gymnasielärare måste utgå från det elevmaterial man får. Det börjar där. Man 
kan inte utgå från att alla är klara socialt och emotionellt. Vissa ser gymnasiet som 
sin nya chans. Utvecklingen pågår och dem behöver stöd.” 
 
”Lärarna måste se behovet och vinsterna med SET. Många är så vana att ha sitt ämne 
och inget mer.” 
 
”Vi i skolan är ju jättebra på att berätta hur mycket fel vi gör, att fokusera på brister. 
Skolan borde i stort fundera på hur man framför budskap över huvudtaget.” 

 
I ett samtal beskrivs att SET kan vara en metod och arbetsform som skapar ett 
gemensamt förhållningssätt på skolan. 
 

”Att ha ”SET glasögon” innebär att se saker ur samma synvinkel. Jag tycker att det 
märks skillnad i lärarnas förhållningssätt sedan vi började jobba med SET. Dels att vi 
är mer lika hur vi behandlar eleverna. Det är få lärare som skäller ut eleverna idag, 
det händer nästan aldrig. Man möter med respekt. Insikten att det inte hjälper att stå 
här och gorma och vara arg. Att vara en översittare biter inte utan det är många som 
har blivit bättre på att gå andra hållet.” 

 
I flera av samtalen framhävs betydelsen av en intresserad, engagerad och närvarande 
SET-handledare. Erfarenhet visar på att lärarens förmåga att ”bjuda på sig själv” spelar 
stor roll för hur SET metoden uppfattas av eleverna. 
 

”En lärare i SET måste entusiasmera gruppen, att läsa in sig på ämnet och visa på att 
jag tror på det.” 
 
”När jag undervisar i SET skapar jag nära relationer genom att diskutera och öppna 
upp.” 
 
”Om vi ska lyckas måste vi bjuda på oss själva. Det är viktigt. De som inte lyckas 
med det kommer få problem. Vissa lärare har inte den förmågan, att bjuda på sig. 
Dessa kommer uppfatta det att SET är något som ”dem har hittat på att vi ska göra 
nu” därför att de känner sig osäkra i sin egen roll.” 

 
Vissa av de intervjuade har också erfarenhet av hur SET tappar sitt syfte om det 
förmedlas utifrån en beordrad arbetsuppgift eller som ett åtgärdsprogram. Det 
framkommer också ett ifrågasättande; ”Ingår SET i en lärares uppdrag?” 
 

”Det finns några stycken på skolan som absolut inte ville undervisa i SET. 
Framförallt i början var det en del som smög undan tiden och bytte ut det mot annat. 
Vi hade bestämt att vi måste göra det. Så frågan är om alla gör det lika bra? För om 
man inte är intresserad gör man det inte till 100 %.” 



 29

 
”Skulle man varit mycket mer övertygad, brinna för det och kunna mer, då skulle 
man nog kunna hjälpa mer.” 
 
”För att alla har fått order om att undervisa i det innebär inte automatiskt att alla är 
intresserade av det. Många upplevde, speciellt i början, att det är ju detsamma som 
att tvinga engelsk läraren att ha mattelektion. ”Jag kan ju inget om det här”.” 
 
”Jag vill inte ha SET i en klass som jag inte undervisar i andra ämnen, dels känner 
jag dem inte så bra, dels är det svårt att ämnesintegrera.” 
 
”Många gymnasielärare har valt att bli det för att undervisa och fokusera på specifika 
ämneskunskaper. De är inte inställda på att undervisa i SET. Det måste man förstå 
och acceptera.” 

 
Att vara SET-handledare innebär att lyfta och belysa, ibland, känsliga ämnen. Det är ett 
stort ansvar. Alla som deltar ska må bra. Vissa i undersökningen upplevde ibland detta 
som svårt. 
 

”Det är svårt att vara neutral. Skulle ibland vilja utveckla mer tankar och åsikter. Gör 
jag rätt? Jag ska visa mig som en rollmodell men jag får inte färga dem med min 
ställning. Denna osäkerhet märker säkert eleverna och det blir otydligt.” 
 
”De som är lärare i SET måste känna intuitivt vad som är rätt. De måste känna för att 
prata om känsliga ämnen för saker kan ju komma upp. Jag tror inte teoretiker och 
akademiker varken har människosyn, kunskapssyn eller vilja att prata så här ”naket”. 
Man är inte van att prata känslor.” 
 
”Diskussionerna kan liknas vid matbordssamtal. Att bli lyssnad på. Jag avbryter efter 
min magkänsla. Det känns jobbigt ibland men man lär sig. Jag måste ju leda det 
framåt.” 
 
”Som handledare är jag diskussionsledare men också provokatör. För att få igång 
diskussionen måste jag vara så säker på mig själv att jag kan säga något som väcker 
lite känslor i debatten.” 

 
En av lärarna har flera års erfarenhet av att vara SET-handledare och kan se det i ett 
längre perspektiv. 
 

”Har man inställningen att det ska gå ”hur lätt som helst” med SET då ska man nog 
inte ge sig på det. Det är en lång process.” 
 

 

5.6 Skolan och skolledningens förhållningssätt. 
 
I samtal och intervjuer påtalas det ofta att ledningsgruppens direktiv spelar stor roll. 
Hela undersökningsgruppen är enig om att ledningsgruppen förankring måste vara 
tydlig. Genom kunskap, insikt och delaktighet visas vägen.  
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”Den allra bästa förutsättningen för att lyckas med SET är att ledningen vet vad det 
är för något och att de har en plan på hur det ska genomföras. De som jobbar med 
SET ska ha ledningens stöd för vad som gäller. Jag håller med Birgitta Kimber. Hon 
säger att om inte skolledningen är med; lägg ner, börja inte ens med det.” 
 
”Ledningsgruppens uppgift vid en implementering är att visa på behov, att det 
behövs en förändring och att metoden måste bygga på forskning.” 
 
”Ledningen måste tro på metoden. Jag skulle önska att ledningen vore lite tuffare 
med att visa det. 

 
Bekräftelse i form av stöd och uppmuntran anses också viktigt. 
 

”Vi har blivit uppmärksammade av ledningen på så vis att vi har fått tid till 
förfogande, schemalagd tid. Men vårt praktiska arbete har inte värdesatts.” 

 
En av de intervjuade uttalade sig angående olika konsekvenser; om SET-undervisningen 
genomförs på frivillig basis eller om det är en arbetsuppgift som omfattar alla pedagoger 
på skolan. Det är svårt att säga vilket sätt som är bäst. 
 

”Vi har fått direktiv från vår ledningsgrupp att alla pedagoger på skolan ska 
undervisa i SET. Jag tycker att vår ledning har gjort helt rätt eftersom syftet med 
SET är att alla får samma förhållningssätt på skolan och jag tycker det har märkts 
skillnad. Lärarna beter sig mer lika mot eleverna och vi har mer diskussioner om vårt 
beteende. Vi märker efter vår tid med SET att vi plockar in det lite här och var. 
Samtidigt blir det så att en del känner sig pressade och tvingade och därför inte gör 
ett bra jobb. På andra skolor där man gör precis tvärtom, de intresserade tar hand om 
SET-lektionerna. Där får ju eleverna verkligen riktigt bra lektioner eftersom lärarna 
är engagerade och gör ett jättebra jobb. Samtidigt så går eleverna till sin matte eller 
so-lektion och där har det ingenting med SET att göra. En skola där bara vissa 
undervisar i SET är det svårare att sprida förhållningssättet i andra ämnen.” 

 
I flertalet av intervjuerna fanns det en medvetenhet om svårigheterna att införa och 
inspirera varandra till nya arbetsuppgifter och metoder. 

 
”Det svåra är att sälja in det så det inte upplevs som ett tvång utan att man förstår 
nyttan av det.Varje ny grej man inför på en skola bemöts med; var skall vi få tiden 
ifrån och hur mycket jobb är det med det här? Man kan inte trycka ner det i halsen på 
folk men det gäller att peka med hela handen.” 

 

5.7 Skolans värdegrundsarbete. 
 
När det gäller frågor och samtal kring hur värdegrunden kan kopplas till SET är 
undersökningsgruppen enig. SET som arbetsform tydliggör och förstärker 
värdegrundsarbetet både för elever och lärare. 

 
”Värdegrunden rimmar väldigt väl med SET; att se allas lika värde. Man lyfter och 
diskuterar detta på ett sätt som ska leda till att man ser på sina medmänniskor med 
öppna ögon och mer tillåtande.” 
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”Värderingsövningar är alltid bra och alltid utvecklande. SET innehåller många 
värderingsövningar och det handlar ju om ungdomars hälsa. Att möta värderingar 
kring alkohol, droger sex mm.” 
 

 
En av lärarna framhåller också hur SET och värdegrundsarbete blir garanterade och 
konkreta i skolans utvärdering och kvalitetsredovisning. 

 
”En skola måste kunna redovisa, utvärdera och ha ett mål för sitt värdegrundsarbete. 
Genom att använda SET som system och struktur blir värdegrundsarbetet garanterat; 
en gång i veckan jobbar alla med värdegrunden, ett smidigt sätt från skolan att 
förklara och redovisa värdegrundsarbete i sin kvalitetsredovisning.” 
 
”Värdegrunden är personbaserad och SET ger eleverna möjlighet att praktisk märka 
av värdegrunden.” 

 
I ett samtal belyses gymnasieskolans fokusering på faktakunskap och att 
värdegrundsfrågor och ”att vara” frågor kommer i andra hand. 

 
”Vi är inte lika bra som grundskolan på att arbeta med värdegrundsfrågorna. Vi kan 
prata om gymnasiet som IQ fokuserat. Vi pratar mycket faktakunskap. Det 
känslomässiga har inte samma status. Ledningsgruppen har ett stort ansvar för att få 
till en förändring kring detta.” 
 

5.8 Helhet och sammanhang. 
 
Intervjuerna och samtalen har innehåll av framtidstro, skolutveckling och viljan att 
skapa förändring. Det finns en strävan att skolan ska åstadkomma mer meningsfullhet 
och skapa sammanhang. Det påtalas i flera samtal att den ökade psykiska ohälsan bland 
ungdomar idag visar på att det finns behov av ämnet ”att vara människa”. Vissa 
uttrycker känslan av att skolan hela tiden är ”ett steg efter” och efterfrågar mer 
preventiva metoder. 
 

”SET ska vara en naturlig del. När man jobbar med SET idag är det nog mycket i 
bakvattnen, alltså vi jobbar egentligen inte med SET men vi gör SET liknande 
åtgärder. Vår tanke är att flytta fram det som ett förebyggande arbete och att följa 
läroplanen - för det är ju vårt uppdrag.” 
 
”Jag ser inga svårigheter i att fortsätta med det som grundskolan har börjat med. Om 
vi inte fullföljer den ”röda tråden” tappar vi dem i deras utveckling. Några har 
passerat den där brytningstiden men vissa är ju kvar i det. Behovet av en ”röd tråd” 
finns också när det gäller uppföljning, informationsbehovet till föräldrarna, 
dokumentationsprogram som följer eleven och går att överföra. Allt för att eliminera 
riskfaktorer.” 
 
”Skolorna har på eget bevåg startat upp SET som en pedagogisk metod att använda 
sig av och det har visat sig att många tycker det är bra. SET och andra liknande 
former anses vara det nya som skolorna kommer att rikta sig mot. Viljan att vara med 
i denna utveckling är stor. Implementeringsarbetet med SET måste få ta tid och växa 
fram. Det är som ett pyramidspel eller som ringar på vatten.” 
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6 DISKUSSION 
 
 
Undersökningens urval och strategi baserades på min personliga kännedom och närhet 
till ämnet, respondenter och undersökningsområde. Närhet till grupp och område gav 
mig ett starkare behov av att utföra undersökningen etiskt acceptabel. Min erfarenhet av 
ämnet gjorde att frågor och samtal blev intensivare och mer insiktsfulla. Jag upplevde en 
stor fördel med att välja färre antal intervjuer som var valda utifrån intresse, 
engagemang, kunskap, insikt och erfarenhet i ämnet. Resultatet kan upplevas som 
”smalt” och sakna ett heltäckande perspektiv. Min uppfattning är att samtalen och 
intervjuerna gav ett ”djupare” perspektiv på problemformuleringen och det var 
ambitionen med undersökningen. Respondenterna delade med sig av sin erfarenhet av 
SET-verksamhet från såväl grundskola som gymnasieskola. Teorier, påstående och 
uppfattningar som förekommer i litteraturgenomgången blev bekräftade i 
sammanställningen. Sammanställningen av de förutsättningar, möjligheter och hinder 
som framhölls och betonades av respondenterna kan i stora drag bindas samman med 
perspektiv och utgångspunkter i teoriansatsen. Reflektioner, synpunkter och resonemang 
kring ämnet utifrån utbildning, tid och ledningsgrupp framställs relativt lika av 
respondenterna. Däremot har respondenterna olika inställning och uppfattning om vem 
eller vilka som ska undervisas respektive vem eller vilka som ska genomföra 
undervisningen.   
 

6.1 Behov av förändring. 
 
Undersökningen förstärker uppfattningen att det finns ett behov av EQ-undervisning i 
våra skolor idag. Skolan är väldigt bra på att göra men är inte så bra på att vara. Det 
finns en vilja att stanna upp och ta ställning till beteende och förhållningssätt. Det finns 
ett behov av att belysa och verkställa värderingar.  
Vi vet att dagens unga växer upp i en alltför vuxenlös tillvaro. Våra värderingar ligger 
till grund för vår uppfattning om omvärlden. Det skapas i det sammanhang som vi lever. 
Och det skapas i unga år – fram tills vi är 20 år. Därefter är det svårare för oss att ändra 
värderingsmönster. Det visar hur viktigt det är att vara med och förstå vad som påverkar 
våra barn och ungdomar. I tidsskriften ”Bryt” (2008) påtalar Arne Danner, som är 
verksamhetsansvarig för ”Lugna Gatan” i Sverige, att vi behöver mötas mer, framförallt 
vid middagsbordet hemma. Men han menar att även skolan behöver skapa fler möten där 
vi kan samtala om vad kärlek och mod innebär.  

 
”Även om värderingar mellan generationer skiljer sig är det viktigt att diskutera 
varför och hur med barn och ungdomar”. (a.a s.10). 

 
I samtalen påtalas behovet och efterfrågan på vad EQ-undervisningen omfattar, såväl 
innehåll och som syfte. Allt fler skolor väljer att arbeta med social och emotionell 
träning på ett mer medvetet plan men ofta saknar arbetet struktur och långsiktighet. 
Samtal och intervjuer med lärare och skolor som arbetat medvetet och strukturerat med 



 33

EQ-undervisning under en tid konstaterar ett bättre klimat på skolan. Elever, lärare och 
personal har skapat nya beteendemönster och förhållningssätt.  
 
Att omgivningen upplever behov av förändring är bra. Det är en av tre förutsättningar 
som måste vara uppfyllda i en lyckad implementering enligt ett precis avslutat treårigt 
regeringsuppdrag som ”Skolan förebygger” ansvarat för. En förebyggande metod i 
skolan kan vara hur bra som helst men får man inte ut den i skolan så är den inget värd. 
Det gäller att de som kan ha nytta av metoden blir intresserad, börjar använda den, 
utvärderar den och fortsätter att använda den. Ledningsgruppen har ett stort ansvar i att 
visa vägen och sprida iden om metoden. Inställning, förhållningssätt och föredöme är 
viktiga förutsättningar vid implementeringsarbete. 
 

6.2 Förebyggande eller åtgärd? För vem eller vilka? 
 
Kimbers (2004) inställning till SET är att den inte ska användas som en åtgärd utan 
fungerar som en förebyggande metod och involverar hela skolan. Hon menar att vi 
utvecklar hela tiden känslomässiga och sociala mönster och att vi behöver varandra för 
att interagera, lära och utvecklas. Vidare tycker hon att skolan är en utmärkt arena för att 
främja social och emotionell träning och att vi agerar på bred front och når många. 
Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt på skolan och som så småningom 
följer med de unga vidare ut i samhället. Jag tror att det skapas osäkerhet och oro kring 
SET som metod om det förknippas med vissa elever eller med vissa lärare. SET innebär 
att utveckla självkännedom och att växa som person. Denna process måste ske i ett 
interagerande med andra. Processen pågår hela tiden, varken vi vill eller inte. Vi 
förväntas samspela med vår omgivning för att nå både egna och gemensamma mål. I 
såväl privatliv som arbetsliv är därför social och emotionell kompetens en stor tillgång 
för den enskilda individen. Det krävs kunskap och träning i att möta egna och andras 
tankar och känslor på ett fungerande sätt. För att skapa utvecklande möten behövs både 
”vi och dem”. 
 
Gymnasieskolan är av tradition fokuserade på IQ-kunskap och kan uppfattas vara väldigt 
ämneskoncentrerat. I undersökningen har jag stött på åsikter om att SET ska genomföras 
med de ungdomar som behöver det och att handledningen ska bygga på frivillig basis, 
alltså de som är intresserade.  
 
Det känns naturligt att i detta sammanhang diskutera och ifrågasätta vad som ingår i 
läroplanen och i en lärares uppdrag. Det sägs att en lärare har fyra uppdrag i sin 
profession; undervisare, fostrare, administratör och skolutvecklare. Alla uppdragen är 
lika viktiga.  
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Sammanfattningen av undersökningsgruppens resonemang kring vem eller vilka som 
ska undervisas och undervisa i SET avgörs av ledningsgruppens beslut. 
Ledningsgruppens förmåga att motivera och förankra sitt ställningstagande är av stor 
betydelse för hur det fortsatta arbetet med SET blir. 
 
Implementeringen är en process med flera delmål som sträcker sig över en lång tid. Knut 
Sundell, chef för IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete) menar att 
man ska ”bita där det är som mjukast” och satsa på dem som är engagerade. De andra 
hakar på efter hand. Han påtalar att det är viktigt att alla känner sig berörda av metoden 
men det är inte nödvändigt att få med alla på en gång. 
 

6.3 Värdegrundsarbete. 
 
Värdegrundens syfte och mål gäller alla på skolan och kan inte väljas bort. 
Undersökningsgruppen drar liknelser mellan SET och värdegrundsarbete. Under 
gymnasieåren känns värdegrundsfrågorna väldigt aktuella eftersom identitetsskapandet 
är som intensivast. Under denna tid ifrågasätts livets mening och det ställs stora krav på 
att ta initiativ och planera sitt liv. Förmågan att möta och hantera känslor avgör hur 
ungdomarna upplever sin situation. Kimber (2002) menar att inte kunna hantera sina 
känslor gör att man lätt blir styrd av dem och att detta kan visa sig i nedstämdhet och ett 
utagerande beteende.  
Detta ser jag som en stark anledning till att SET och EQ-undervisning behövs på 
gymnasienivå. Vidare menar hon att om barn och ungdomar har svårt att identifiera eller 
missbedömer sina egna och andras känslor är sannolikheter större att de hittar dåliga och 
asociala sätt att lösa problem oberoende av hur intelligenta de är. 
  

”De som är känslomässigt intelligenta kan styra sina liv och de kan påverka andra 
människor och de som inte är känslomässigt intelligenta upplever sig som offer; de 
hamnar i situationer som de inte rår på”. (Kimber 2002. s. 11) 

 
Värdegrundsfrågor och social och emotionell träning handlar båda om att belysa våra 
värderingar och utifrån dem förstå, respektera och acceptera eller förändra. I den ”bästa 
av världarna” ska både värdegrunden och SET bedrivas och genomsyras under hela 
skolan och i många olika situationer. Slutsatsen av undersökningen pekar på att om 
skolan väljer att arbeta med SET som ett medvetet och strukturerat värdegrundsarbete 
blir konsekvenserna att undervisningen berör alla och ingen kan välja bort den, varken 
elever eller personal.  Ledningsgruppens inställning och tydlighet spelar stor roll.  
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6.4 Tid, schema och utbildning. 
 
Vid införandet av något nytt hamnar vi ofta i diskussioner om tid och schema. 
Genomgående i undersökningens intervjuer och samtal påtalas det hur viktigt det är att 
tid, schema och utbildning är förberett och förankrat hos alla berörda innan metoden och 
undervisningen startar.  Utbildning, resurser och tid är förutsättningar som ytterst 
handlar om vilja och pengar. Ledningsgruppens inställning och agerande tydliggörs i 
detta sammanhang. Vi har olika intressen och perspektiv på behov, arbetsbörda och 
ambition. Det är vår förmåga att mötas och förenas i våra olika perspektiv som blir 
avgörande. Kimber (2004) framhåller: 

 
”Skolledningen bör vara positiv så att de resurser (utbildning, handledning, 
läromedel m.m) som behövs ställs till förfogande. Skolledningen ska också 
uppmuntra, stödja och utveckla livskunskapsarbetet”. (s.37) 

 
Det framgår också i undersökningen att det är en stor fördel om även skolledningen går 
handledarutbildningen. På så vis förstärks medverkan och förståelse för arbetsformen.  
Att ta del av forskning och teorier som visar hur metoden fungerar är en förutsättning för 
att lyckas som handledare. När det gäller utbildningsaspekten vill jag framhäva 
betydelsen av coachning i klassrummet. Handledning och stöd av kollegor, på plats, 
innebär ett första steg mot att skapa pedagogiska samtal. Jag tror att införandet av SET 
kan öppnar upp för värdegrundsfrågor och pedagogiska samtal i arbetslag och 
personalgrupper. Pedagogiska samtal är ett måste för att nå fram till ett gemensamt 
förhållningssätt. En av respondenterna påtalade: ”att skapa pedagogiska diskussioner är 
viktigare än att alla ska hålla i lektionerna”.  
 
Alla bör jobba med förhållningssätt och strävan ska vara en enhetlig pedagoggrupp.  
Kimber (2004) menar att när ett nytt ämne införs i skolan behöver pedagogerna få tid på 
sig att lära sig ämnet och få pröva sig fram. Eftersom det är ett relativt nytt ämne tycker 
hon att det behövs forum för att diskutera pedagogiska och metodiska frågor;  

 
”Social problemlösning är en av grundbultarna i socialt och emotionellt lärande. Om 
lärarna själva använder den metoden när de får problem blir de självfallet skickligare 
i att lära ut problemlösningsstrategier”. (s.32).  

 
Även i detta sammanhang är det viktigt att ledningsgruppen visar vägen.  
 

6.5 Helhet och sammanhang. 
 
Vi skapar helhet och sammanhang när vi förenar kunskapssyn och människosyn. Kimber 
(2002) beskriver människor med emotionell intelligens som oftast trevliga att ha i sin 
närhet och får andra att må bra. Hon betonar att IQ och EQ kompletterar varandra och att 
båda behövs. Samtidigt påtalar hon att EQ är viktigare än IQ för framgång senare i livet. 
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”När man jämfört vuxna människor i fråga om vilka kompetenser som gett dem 
framgång, så framträder EQ som den avgörande. IQ kan sägas stå för den formella 
kompetensen, men det är människor som har hög EQ som blir ”stjärnor” inom sina 
områden.” (Kimber 1999. s.8) 

 
Ett uttalande från en av respondenterna tilltalade och ”fastnade” hos mig. Frågan gällde 
varför vi ska införa SET på gymnasienivå;  
 

”Jag tror inte vi har något val. Vi måste få in en dimension till i vårt tänkande”  
 
Den uppfattningen delas kanske inte av alla gymnasielärare. Många gymnasielärare 
utbildar sig till gymnasielärare just för att få koncentrera sig på sitt ämne och sin 
specifika kunskap. Det kanske inte finns någon vilja eller upplevelse av att ”få in en ny 
dimension” i tänkande och agerande på gymnasienivå? Gymnasieskolan är kanske inte 
rätt arena för att förena ”att göra” och ”att vara”? Samtidigt tror jag att många 
gymnasielärare redan idag, medvetet eller omedvetet, förenar sitt ämne med social och 
emotionell träning. Inställningen att ungdomar ska vara emotionellt ”färdiga” när de 
kommer till gymnasiet, känns väldigt långt från verkligheten.  
 
Undervisning och fostran hör ihop. En kunskapsnivå som sjunker och en frånvaro som 
ökar pekar på att skolan måste bli bättre på att förena intellektuell och emotionell 
kunskap. Uppdelningen av kunskapssyn och människosyn skadar skola och samhälle på 
sikt. Skolan måste förstå och möta det sammansatta behovet för hela människan. Först 
då lever skolan upp till läroplanens mål och visioner. 
 

6.6 Möjligheter och framtidstro. 
 
Respondenterna har genomgående uppfattningen om att SET medför ökade möjligheter 
till utveckling, i form av välmående och lärande, för oss alla.  I skolans uppdrag ingår att 
förmedla framtidstro till eleverna och stödja dem i deras sökande efter ett liv som är 
begripligt, hanterbart och meningsfullt. Vi behöver känslan av sammanhang för att växa 
(KASAM, Antonovsky 1991). 
 
Läkare, skolkuratorer, socialsekreterare, företrädare för vården och föräldrar vittnar om 
den utbredda och ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. (Schubert. 1999). 
Den visar sig i aggressivitet, våld, mobbing, depressivitet, drog-och alkoholanvändning 
och på många andra, mindre dramatiska sätt.  Kimber (1999) skriver att generellt är 
dagens barn och ungdomar oftare deprimerade, mera svårhanterligare och nervösa, 
aggressiva, impulsivare och mer lättretliga än vad tidigare generationer i samma ålder 
var.  
 
Att förebygga psykisk ohälsa på längre sikt innebär främst att stödja barn och ungdomar. 
SET kan ses som ett sätt att mötas, stödja och växa. SET kan visa på möjligheter till 
förändring. 
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7 SAMMANFATTNING. 
 
Syftet med undersökningen var att genom lärarnas egna berättelser och reflektioner få 
fram meningsfull och användbar information om hur social och emotionell träning i 
undervisningsform kan implementeras på gymnasienivå på ett tryggt och bestående sätt. 
 
Den övergripande frågan var; Vilka förutsättningar anses vara viktiga vid EQ-
undervisning på gymnasienivå? 
 
Sammanfattningsvis visar undersökningen på följande förutsättningar som spelar stor 
roll och påverkar såväl genomförande och inställning som effekt av EQ-undervisning: 
 

• Ledningsgruppens stöd är viktigt. Inställning och förhållningssätt ska vara tydligt 
och aktivt under hela processen.   
 

• Utbildning i ämnet och utbildning i handledning. 
 

• Schemalagd tid för planering, genomförande och utvärdering. 
 

• Möjlighet till reflektion och återkoppling i pedagogiska forum. 
 
• Vem eller vilka? Studien visar tydligt på att det finns olika uppfattningar i frågan 

om vem eller vilka av skolans personal som ska ansvara för genomförandet av 
EQ-undervisning. Det finns även olika uppfattningar om vilka elever som ska 
omfattas av undervisningen. 

 
Undersökningsgruppens uppfattning är genomgående att gymnasieskolan har starka 
behov och motiv för att arbeta preventivt med elevers sociala och emotionella 
utveckling. I samtalen lyftes följande motiv och syfte med social och emotionell träning 
på gymnasienivå fram: 
 

• Gymnasieskolans behov av förändring 
• Social kompetens efterfrågas av yrkes- och samhällsliv. 
• Förbättra helhetssynen på människa och kunskap. 
• Synliggöra normer och värderingar och därmed öka elevers närvaro. 
• Öka motivation och glädje för att nå egna och gemensamma mål. 

 
 
Intressant vore att i en framtida observationsstudie i ämnet följa interaktioner i klasser, 
mellan elever och elever och mellan elever och lärare. 
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9 BILAGA 1 
 
 
Kimber (1999) menar att tanken bakom EQ-undervisningen är att ge eleverna 
färdigheter för att själva klara av sina liv på ett bättre sätt, samt att rusta dem för att 
bättre klara sitt skolarbete. EQ-undervisningen kan delas in i fem delområden som 
omfattar olika kompetenser som kan tränas upp: 
 
Att hantera sina känslor är att kunna: 

• Ge namn åt sina känslor. 
• Tala om vad man känner. 
• Känna igen sina känslors uttryck fysiskt 
• Känna igen vilken känsla man har i ett givet ögonblick 
• Kontrollera starka känslor 
• Hantera impulsiva och frustrerande känslor 
• Vara lugn även i svåra situationer 
• Tänka klart och vara fokuserad, även under stress 
• Härbärgera sina känslor 
• Vara flexibel i hantering av förändringar 

 
Självkännedom. 

• Veta vilka känslor man har och varför 
• Förstå sambandet mellan vad man känner, säger och gör 
• Kunna ta konsekvenserna av sitt handlande 
• Lära sig av och reflektera över tidigare erfarenheter 
• Vara medveten om sina egna styrkor och svagheter 
• Våga uttrycka obekväma åsikter och stå för det man tror är rätt 
• Känna igen hur egna känslor påverkar det man presterar 
• Lita till och tro på sina egna värderingar och mål 
• Vara självsäker genom den styrka som kommer av att känna sin egen kapacitet, 

sina värderingar och sina mål 
• Ta ansvar för sitt känsloliv 

 
Motivation. 

• Kunna belöna sig själv 
• Kunna motivera sig själv och stå ut med att belöningen kommer senare 
• Vara uthållig även då man arbetar med tråkiga uppgifter, eller då något gått en 

emot 
• Att finna inre tillfredställelse i det man gör 
• Att styra sig själv mot ett mål 
• Känna till sin egen inre motor 
• Veta vilka känslor som ger mest bränsle till den inre motorn 
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Empati. 

• Förstå och leva sig in i hur andra människor tycker och tänker 
• Vara medveten om att människor uttrycker känslor olika 
• Vara intresserad av andras bekymmer och glädjeämne 
• Kunna lyssna aktivt 
• Känna igen och möta andras behov 
• Se andras möjligheter och att stötta dem 
• Kunna möta andras outtalade behov 
• Förstå det som ligger bakom vad någon känner 

 
Social kompetens innebär att 

• Acceptera skillnader mellan människor 
• Se sin egen roll vid en konflikt 
• Kunna samarbeta mot ett gemensamt mål 
• Vara motiverad att bidra med det man kan 
• Kunna sända tydliga budskap 
• Kunna lösa konflikter 
• Vara motiverad att lösa konflikter 
• Kunna hantera andras känslor 
• Vara motiverad att lösa de problem som uppstår 
• Se sin egen del i samspel med andra, både vad det gäller känslor och handlingar 
• Respektera andras värderingar och mål 
• Vara medveten om normer och värderingar i omgivande samhälle, kamratgrupp. 

familj etc., samt att kunna hantera dessa, även då de står i konflikt inbördes eller 
med ens egna normer och värderingar 

• Kunna se saker ur olika perspektiv 
• Kunna se olika lösningar på problem 
• Initiera och stödja förändringsprocesser 
• Vilja inspirera och stödja andra 

 
”Som synes är det svårt att dra en klar gräns mellan de olika delområdena; de löper i 
varandra. Empati är grunden för social kompetens, och att hantera känslor ligger i att 
ha själkännedom. Att vara emotionellt intelligens innebär alltså att känna igen sina 
egna känslor och andras känslor, att kunna motivera oss själva, samt att kunna 
hantera egna och andras känslor på ett förnuftigt sätt.”(a.a s.15) 
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10 BILAGA 2 
 
 Intervjufrågor. 
 

1. Hur kom du i kontakt med SET? 
2. Vad är det i SET- metoden som intresserar och tilltalar dig? 
3. Har du gått SET- handledarutbildning? 
4. Är SET ”knutet” till peson, ämne eller arbetslag? 
5. Hur använder du SET? Upplägg, planering, genomförande, utvärdering, 

återkoppling, material, förebyggande eller som åtgärd. 
6. Hur presenterade/introducerade du SET för eleverna? 
7. Hur upplever eleverna innehållet? Vilken är din bedömning av elevernas 

mottagande av ämnet? Hur är elevernas reaktioner och förhållningssätt till pass? 
8. Ser du någon individuell respektive grupputveckling av ert arbete med SET? 
9. Integrerar du SET i andra ämnen? Hur? 
10. Hur ser du på SET i förhållande till värdegrunden? 
11. Är skolledning-rektor-programansvarig involverad i ditt engagemang för SET? 
12. Vilka svårigheter, möjligheter eller vinster upplever du i ditt användande av 

SET? 
13. Vilka förutsättningar är viktiga för att lyckas med undervisning i SET? 
14. Hur tycker du att ett bra implementeringsarbete aven SET-metod ska se ut? Hur, 

var när, vilka eller vem. 
15. Hur tycker du att gymnasiet, som är en frivillig skolform, ska förhålla sig till 

SET undervisning? 
16. Finns det större behov av SET idag än förr? 
17. Hur ser du på din egen utveckling i ämnet? Återkoppling, reflektion och 

självvärdering. 
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