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Hej!      2011-03-25 

 

Vi är föräldrar som har reagerat mycket negativt på de antimobbnings-, värdegrunds- och 
livskunskapsprogram samt värdegrunds- och värderingsövningar som våra barn utsätts för på 

schemalagd tid i förskolan och skolan. 
 

Många kommuner, förskolor och skolor lägger mycket pengar och tid på dessa program, som kränker 

och riskerar att kränka barn och deras familjer. Trots det som framkommit och trots de anmälningar 
som gjorts (se länkar och bifogade dokument) har många kommuner och skolor beslutat fortsätta 

med manualbaserade program och övningar, som t.ex. Social Emotionell Träning (SET). 
 

Vi anser att det pågår ett gigantiskt experiment i förskolor och skolor där kommuner och skolledningar 
plockat in program på schemat. Program som vänder sig till alla barn. Utan att riskanalyser gjorts, 

eller samtycke givits från vare sig barn eller föräldrar, genomförs dessa program och övningar som 

inte har evidens.  
  

  
Vi vill att detta experiment upphör! 
 

Vi vill att all verksamhet ska vila på FN:s barnkonvention, sunt förnuft och evidens.  
  

Vi vill att för barn i förskola, skola och barnomsorg ska Sveriges lagar gälla och praktiseras. Detta 

innefattar även arbetsmiljölagen, med systematiskt arbetsmiljöarbete, som har till syfte att förebygga 
ohälsa och olycksfall. 

  
Vi vill ha en skola och ett system som gör att vi som föräldrar kan känna oss trygga och ha 

möjligheten att påverka när vi upptäcker att något är fel eller är direkt farligt. 

 
Vi vill att skolor fokuserar på kunskap med bra pedagogik för hela barnet. 

   
Vi vill att varje barn ska respekteras som den enskilda individ det faktiskt är. Barnet med egna tankar 

och känslor som tillsammans med barnets egen kropp och egna sinnen bildar en helhet. En helhet 
som har befunnit sig och befinner sig både i en psykisk och fysisk miljö.   

  
Vi vill att pengar som kommuner och skolor idag lägger på manualbaserade program istället ska 

läggas på mindre barngrupper, samt att ett maxtak för antal barn per pedagog tas fram för skola och 
barnomsorg. 

  
Vi vill att pengar ska läggas på kompetenshöjning för beslutsfattare och pedagoger inom förskola, 

skola och barnomsorg om hur barns hjärnor fungerar och påverkas, av allt ifrån gener till miljö, stress, 
fysisk aktivitet, rörelseglädje, kreativitet och nära relationer samt "bra pedagogik" 

  

Om inte vuxenvärlden har förmågan att se och förstå hela det enskilda barnet i sitt sammanhang så 
riskerar vi att kränka barnet. 

  
 
  

Här nedan följer "ett smörgåsbord" med information om fenomenet Livskunskap och manualbaserade 
program; 

  
   

1. Anmälan av SET till Skolinspektionen Mars 2010 - se bifogat dokument - lämnades utan åtgärd då 
Skolinspektionen ej har möjlighet att generellt pröva en modell eller specifikt program. 

 
2. Anmälan av SET till Arbetsmiljöverket Mars 2010 - se bifogat dokument - lämnades utan åtgärd då 

föräldrar ej kan göra en anmälan avseende barnens arbetsmiljö.  
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3. Mejl skickat i augusti 2010 till samtliga riksdagspartier inför valet. Författare Eva Wettborg och Pär 

Nordström – se bifogat dokument 

 
4. Mejl samt bilaga till Björklund och alliansen efter uttalande i Dagens Nyheter den 25 augusti 2010. 
Författat av 12 föräldrar – se bifogat dokument 

 
5. http://www.ur.se/Skolfront/Aktuella-program/Tillbaka-med-nya-program/ "Psykoterapi på 

schemat", Skolfront 14 okt 2010 - Allt fler skolor använder SET – social och emotionell träning – i 
ämnet livskunskap. SET är en metod som kan liknas vid psykoterapi och som barnpsykologer menar 

kan vara skadligt för barnen  

  
6. http://www.ur.se/Skolfront/Aktuella-program/Livskunskap---flum-eller-fakta/ "Flum eller fakta", 

Skolfront 28 okt 2010 - Många skolor schemalägger livskunskap och kräver obligatorisk närvaro av 
eleverna trots att skolinspektionen gång på gång kritiserar skolorna för detta. Hur har ett ämne som 

Livskunskap kunnat uppstå”?  

  
7. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4175774 "Trivs du med dig själv 

lille vän", Kaliber 14 nov 2010 - Metoderna som nu sprider sig på de svenska skolorna ifrågasätts, 
samtidigt som marknaden att sälja dem bara blir större och större. Kalibers granskning visar att det 

vetenskapliga stödet för programmen inte håller. Kritiker menar att övningarna kränker barnens 

integritet och rentav kan vara skadliga om de inte utförs av terapeuter”  
  

8. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4206984 "Skolorna bryter mot 
lagen" Kaliber 28 nov 2010 

 
9. Yttrande från Socialstyrelsen till Skolinspektionen på Ylva Ginsbergs anmälan angående 

programmet Social Emotionell Träning, december 2010 - se bifogat dokument  

  
10. http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a/23681 Skolverkets pressmeddelande 28/1 2011 angående 

granskningen av de 8 "antimobbningsprogrammen" samt kostnadsanalys av programmen 
 

11. http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1383939/Slutsatser-om-mobbning-haller-

inte.html Några av grundarna till de kritiserade programmen uttalar sig kritiskt till Skolverkets Rapport 
den 14/2 2011, Sydsvenskan 

 
12. http://larsh.wordpress.com/2011/02/14/forskargral-om-mobbningsprogram/ Barnläkaren Lars H 

Gustavsson kommenterar artikeln i Sydsvenskan på sin blogg där han påvisar jäv 14/2 2011 
 

13. http://www.dt.se/opinion/debatt/article905146.ece Ett av Marie Lenholms debattinlägg i Dalarnas 

Tidning den 21/2 2011  
  

14. http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1391476/Slutsatser-om-mobbning-
haller.html Skolverket och ansvariga forskare besvarar kritiken i Sydsvenskan den 22/2 2011 

 

15. http://lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/02/22/fardiga-antimobbningsprogram-kostar-
skolor-miljoner Lärarnas tidning 22/2 2011 – ” Nästan tre av fyra grundskollärare använder ett färdigt 

antimobbningsprogram. Färdiga antimobbningsprogram kostar skolorna hundratals miljoner kronor 
per år. Dyrast är Olweus metod, tätt följd av SET. Lärarnas tidning kan redovisa kostnaden för åtta 

vanliga program”.  

  
16. http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/02/22/battre-satsa-pa-undervisning - "Bättre 

satsa på undervisning" 22/2 2011 
 

17. http://lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/02/23/uppfostran-nej-tack Secos ordförande 23/2 
2011 - ” Andra arbetsplatser har inte kamratstödjare som rapporterar uppåt till ledningen. Vuxna 

behöver inte lösa arbetsmiljöproblem med fyra hörn-övningar eller rollspela sexuella trakasserier på 

jobbet. Även elever har rätt till respekt och integritet”. 

http://www.ur.se/Skolfront/Aktuella-program/Tillbaka-med-nya-program/
http://www.ur.se/Skolfront/Aktuella-program/Livskunskap---flum-eller-fakta/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4175774
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=4206984
http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a/23681
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1383939/Slutsatser-om-mobbning-haller-inte.html
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1383939/Slutsatser-om-mobbning-haller-inte.html
http://larsh.wordpress.com/2011/02/14/forskargral-om-mobbningsprogram/
http://www.dt.se/opinion/debatt/article905146.ece
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1391476/Slutsatser-om-mobbning-haller.html
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1391476/Slutsatser-om-mobbning-haller.html
http://lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/02/22/fardiga-antimobbningsprogram-kostar-skolor-miljoner
http://lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/02/22/fardiga-antimobbningsprogram-kostar-skolor-miljoner
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/02/22/battre-satsa-pa-undervisning
http://lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/02/23/uppfostran-nej-tack
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18. http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/11630/camilla_lof_avhandling.pdf?sequence=2 

Camilla Löfs avhandling 2/3 2011 "Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda 
barndomen."  

  
19. http://larsh.wordpress.com/2011/03/03/livskunskap-pa-schemat/ Barnläkaren Lars H Gustavsson 

satt i betygsnämnden och skriver i sin blogg om avhandlingen ovan Mars 2011.  

  
20. http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Halsoekonomi-for-kommunala-satsningar-pa-

barn-och-ungdom/ FHI 2007  
 ”I rapporten presenteras en metod för hälsoekonomisk analys som kan användas som underlag för 

kommunala beslut. Beräkningarna tillämpas på kommunernas insatser för att främja psykisk hälsa 
bland barn och unga”. Kan det tolkas som att det är bättre för kommunerna att satsa på Socialt 

Emotionellt Lärande istället för t ex mindre barngrupper och ökad personaltäthet? Inriktad på ekonomi 

och inte vad som är barnets bästa.  
  

21. http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Regeringsuppdrag/50-miljonersprojektet/ 
50-miljonersprojektet - Lokalt sektorsöverskridande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar – 

ett regeringsuppdrag. Här blev vi som förälder medvetna om hur forskning faktiskt bedrivs på våra 

barn i svensk skola. Var finns forskningsetiken eller är den inte lika viktig när det gäller barnen? 

 
22. http://www.skolverket.se/sb/d/3022/a/16976 Här finner man en kritisk granskning av de åtta 

program som skolverket har granskat i sin delrapport "På tal om mobbning - och det som görs". 

Farstamodellen, Friends, Komet, Lions Quest, Olweus, SET, Skolmedling och Stegvis. Här finns 
program mot mobbning, program för att lösa konflikter, program för social emotionellt lärande och 

program för att hantera utåtagerande barn i skolan.   
  

Med hopp om att ovanstående smörgåsbord skall vara till nytta, ser vi nu fram emot att Sverige på 

allvar börjar titta på vad vi utsätter våra barn för på deras arbetsplatser. Vill ni ställa frågor om 
innehållet i detta brev eller bemöta våra åsikter så går det bra att kontakta oss enligt nedan. 

  
Alla är vi olika och lika mycket värda. 

  
Med vänliga hälsningar 

  

 
 

 
Marie Lenholm, förälder 

   
Monica Wester, förälder 

  
Eva Wettborg, förälder 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/11630/camilla_lof_avhandling.pdf?sequence=2
http://larsh.wordpress.com/2011/03/03/livskunskap-pa-schemat/
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Halsoekonomi-for-kommunala-satsningar-pa-barn-och-ungdom/
http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Halsoekonomi-for-kommunala-satsningar-pa-barn-och-ungdom/
http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Barns-och-ungas-halsa/Regeringsuppdrag/50-miljonersprojektet/
http://www.skolverket.se/sb/d/3022/a/16976
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Spånga 24/3 2010 
 
 
 
 
 
Skolinspektionen    För kännedom: 
Per Olof Artberg    Arbetsmiljöverket 
Box 230 69    Skolverket 
104 35 Stockholm    Barnombudsmannen 

Sveriges Elevråds – 
Centralorganisation 
Rädda Barnen 
Socialstyrelsen 

 
 
 
 
 
 

Vår anmälan gäller: 
1. SET, som modell i ämnet Livskunskap  
2. Implementeringen av SET i Solhemsskolan  
 

 
 
 
 
1.SET som modell i ämnet Livskunskap   
 

-  EU konventionen, Mänskliga rättigheter, artikel 8: Rätt till skydd för privat- och familjeliv              
 -  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet….är de                                                                                
värden som skolan skall gestalta och förmedla”, Lpo 94. 
- Barnkonventionen artikel : 3, 6, 12, 13, 17, 18, 19 och 29 
 
a. Vi anser att SET - modellen inte går i linje med ovanstående. 
 
b. Det finns frågor/övningar i materialet som berör familjesituationen. T ex: ”Berätta om något som du 

inte tycker om av det som är speciellt med din familj”  
 
c.   Barn sitter i halvklass/helklass och delger varandra saker som hör till barns integritet. 
 
d   En av de fyra grundreglerna är ”det som sägs i rummet stannar i rummet”   
 
e.  En av övningarna är ”lyssnarpositionen”, vilket innebär ”upprätt hållning, ögonkontakt, en fot i 
golvet…”osv. ( Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin egenart Lpo 94) 
 

Bilaga 1 
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f. Som föräldrar ser vi SET som ”manualbaserad gruppterapi i samtalsform”.  
 
g.  ”Det är viktigt att vara programtrogen” (Genom att delta i planeringen och utvärderingen av den 
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 
förmåga att utöva inflytande och ansvar, Lpo 94) 

 
h. Lektionerna hålls av personer som inte är utbildade för ändamålet det vill säga, de är ej terapeuter. 
 
i. Lektionerna är 2ggr/v under alla skolår upp till åk 5, därefter 1g/v.  – Från vilka ämnen tas tiden?  Är 
det ”elevens val”?  

 
j. Har SET evidens och i så fall för vad? 
 

k. Är det möjligt att denna modell kan passa alla elever? 
SET modellen använder, som vi känner till, enbart samtal som kommunikation ej bild, musik, dans och 
rörelse för utveckling av sociala och emotionella färdigheter Vad händer med alla de barn som har 
lättare för och större lust att lära och utveckla sig när det praktiskt estetiska är med i pedagogiken? 
(”Gränslös kunskap och lust att lära – skolverket visar vägen”, Skolverkets vision) 
 
 
 
Sammanfattningsvis: 
 Är SET en pedagogisk modell som hör hemma i skolan? 

 
 
 
2. Implementeringen av SET i Solhemsskolan 
 
 
a.  Riskanalys/ barnhälsokonsekvensbedömning enligt arbetsmiljölagen är ej gjord. Ej heller, någon 
kartläggning ur ett barnperspektiv och barnens perspektiv som grund till vilket ”program” man ska 
välja.(AFS 2001;1 , 8§ andra stycket,  Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall 
prägla verksamheten, Lpo 94). 
           
b. Varken våra barn eller vi som föräldrar har fått information från skolan vad SET i praktiken innebär. 
Vi har inte heller varit med i processen när det gäller implementeringen av SET. ( AFS 2001:1 4§ samt 
arbetsmiljölagen 2 kap, 1§) 
 
 c. Personal som undervisar i modellen har endast varit på en föreläsning. Det finns ingen handledare 
på skolan. 

 
d. SET har många bra delmoment som vi som föräldrar kan ställa upp på, men SET har också många 
övningar, ett koncept och en människosyn som vi inte kan ställa upp på när det gäller våra barns 
utveckling.  
Vi ser på barn som människor som också är fysiska individer med kroppar, som tillsammans med det 
psykiska och sociala bildar en helhet som i sin tur påverkas och har påverkats av den psykosociala och 
fysiska miljön. Förståelsen för detta är för oss Livskunskap.      
 Vi vill att våra barn ska få utvecklas till harmoniska, självständigt tänkande individer utan påverkan från 
någon manualbaserad gruppterapi i samtalsform i skolan, som vi inte har givit vårt godkännande till.  
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(Skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling, Lpo 94 och 
Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen 
inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen, Lpo 94 ). 

 
 
 
Sammanfattningsvis: 

- Solhemsskolan har implementerat ett manualbaserat personlighetsutvecklings-program, 
SET, för alla barn, med regeln ”det som sägs i rummet stannar i rummet” 

- Föräldrar har ej blivit tillfrågade om vi godkänner detta program 
- Undervisningen bedrivs av personal som inte är terapeuter. 
- Skolan har ej gjort någon kartläggning och riskanalys / barnhälsokonsekvensbedömning i 

samband med implementeringen av SET. 
 
 
Referenser: På tal om mobbning – och det som görs (skolverket, 2009) 
     SET – kunskap om livet (examensarbete Malmö högskola, lärarutbildningen 2010) 
 
 
 
 
 
Vi står till ert förfogande när det gäller eventuella frågor. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Monica Wester                            Claes Wester 
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Spånga 24/3 2010 

 

 

     För kännedom: 

 

Arbetsmiljöverket    Skolinspektionen 

Distr Stockholm    Skolverket 

BOX 122 95     Barnombudsmannen 

102 27 Stockhom    Sveriges Elevråds - 

     Centralorganisation 

     Rädda Barnen 

     Socialstyrelsen 

 

 

 

Anmälan till arbetsmiljöverket angående implementering av ”Livskunskapsprogrammet” 

SET, Social Emotionell Träning, i Solhemsskolan, Spånga, Stockholms Kommun. 

 

 

 

Som föräldrar till barn i Solhemsskolan vill vi anmäla att 

 

- Solhemsskolan inte har gjort någon riskanalys eller barnhälsokonsekvensbedömning när 

det gäller införandet av SET. (AFS 2001:1, 8§ andra stycket) 

 

 

- skolan ej heller givit föräldrar, som företrädare till barnen, möjlighet till medverkan vid 

planeringen av införandet av SET.    

( AFS 2001:1, 4§  samt arbetsmiljölagen 2 kap, 1§)   

 

 

Det förefaller också som om den här modellen, som den nu tillämpas, är oförenlig med:  

- EU konventionen, Mänskliga rättigheter, artikel 8: Rätt till skydd för privat- och          

familjeliv. 

- Barnkonventionen artikel 3, 6, 12, 13, 17, 18, 19 och 29  

 

 

 

      En anmälan är även skickad till Skolinspektionen. Se bil 1 

 

 

 

 

Monica Wester   Claes Wester 

 

 

 

Bilaga 2 
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Spånga 2010-08-23 
 

 

 

MANUALBASERADE PROGRAM FÖR UNDERVISNING I ÄMNET 

LIVSKUNSKAP I SKOLAN 

 

Livsviktigt för vem? 

Vad gör ditt parti avseende vad som sker i skolan idag? 

 

 

Jag är ingen professor eller vetenskapligt utbildad person. Jag är inte heller kommunpolitiker 

eller högst ansvarig och välutbildad  arbetsledare eller chef på någon statlig myndighet eller 

samhällsekonomiskt viktigt företag. Jag är en ”vanlig”  polisinspektör och mamma till tre 

barn i åldrarna 8, 13 och 16 år med ett stort intresse för hur vi hanterar medmänniskor i vårt 

samhälle.   

 

Just nu skriver jag till er i egenskap av att vara förälder. En förälder som är djupt oroad över 

ämnet livskunskap i skolan. Kanske i nuläget inte ämnet livskunskap i sig, vilket i och för sig 

kan diskuteras avseende huruvida detta ska ta lektionstimmar från elevens val och 

idrottstimmar osv. som det gör idag. Nej, min oro rör de manualbaserade programmen 

rörande ”social, emotionell träning” som implementeras i våra skolor landet över med en 

rasande fart.   

 

 Manualbaserade program som förutsätter att alla barn och lärare är lika och som tas 

emot med varm hand av beslutsfattare i landets kommuner utan att dessa verkar ha en 

aning om vad de fattar beslut om.  

 

 Manualbaserade program som införs utan riskanalys vare sig det gäller systematiskt 

arbetsmiljöarbete eller barnkonvention  

 

 Manualbaserade program som skickligt marknadsförts sedan lång tid tillbaka och som 

kostar samhället både pengar och (vad jag tror hälsa) - på sikt.  

 

 Manualbaserade program som både röd/gröna och allians har del i vad gäller att det nu 

kan implementeras och genomföras problemfritt och utan att vi föräldrar har en aning 

om vad som egentligen pågår.  

 

Det är för mig inget tvivel om att skolan är oerhört viktig för en väl fungerande demokrati och 

ett väl fungerande samhälle. Skolan har i och med detta också ett stort ansvar vad gäller att ta 

hand om vårt lands framtid – våra barn.  

Enligt min mening är det dock så att lärare med all sin utbildning, kunskap och erfarenhet är 

viktiga pedagoger för våra barn. Pedagoger. De är inte terapeuter, kuratorer eller psykologer. 

Lärare och fritidsledare är självklart oerhört viktiga för våra barn att kunna vända sig till med 

problem, skrapade knän osv. En vuxen som ställer upp och ställer krav. Men ....  

 

 Lärare ska inte sitta i gruppsamtal med ett drygt tjugo - trettiotal barn (från 6-års till åk 

9) och låta dessa utlämna saker om sig själva eller sin familj inför de övriga och i 

samband med detta lämna instruktionen att – ”det som sägs i rummet stannar i 

rummet”.  

Bilaga 3 
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 Lärare ska inte sitta med övningar som t.ex. handlar om ”sänkningar”, dvs. att mer 

eller mindre lära ut hur man kan få en klasskamrat att känna sig utanför genom att 

sluta en ring av personer och inte låta den utanför komma in i gemenskapen.  

 

Jag ryser vid bara tanken och ovanstående är ändå bara två exempel på övningar som ska få 

våra barn ”socialt och emotionellt kompetenta” lagom till att de ska ut i stora världen.  

 

 

 

 

Bland de hundratals program som finns så är den metodik/det program som vår familj kommit 

i kontakt med ”Social och Emotionell Träning (SET) i skolan”. Skapare av programmet och 

författare till läromedelsmaterialet ”Livsviktigt” är Birgitta Kimber, doktorand vid Karolinska 

Institutet.  

 

SET är ett ”pedagogiskt, manualbaserat program som systematiskt ska träna eleverna till att 

utveckla färdigheter för att hantera sina känslor i problemlösninsstrategier , stresshantering, 

självkännedom, emapti, motivation, samarbete och social kompetens. Innehållet i programmet 

bör genomsyra all undervisning i skolan” (Skolverkets ”På tal om mobbning - och det som 

görs” där just SET tas upp i ett eget avsnitt, sid 150 - 161).  

 

Enligt Kimber och andra som pratar varmt för SET, har programmet evidens/är forskat på och 

sägs ge mycket goda resultat. Så goda resultat att landets rektorer fattar beslut på löpande 

band om att detta ska införas.  Läser man SBU:s rapport ”Program för att förebygga psykisk 

ohälsa hos barn - en systematisk litteraturöversikt” som släpptes innan sommare så får man en 

annan uppfattning.  

Inga studier av SET uppfyllde deras inklusionskriterier. De uppger att det inte heller finns 

något vetenskapligt stöd för förlagan till SET – PATHS (USA). En kontrollerad studie av 

Kimber och medarbetare exkluderades då den saknade uppföljning. Studien hade också ett 

mycket stort bortfall, framför allt för yngre barn. Vid mätning efter två års program hade mer 

än hälften av de äldre barnen (åk 4 – 9) och nära tre fjärdedelar av de yngre (åk 1 – 3) 

bortfallit”.  

 

 

--- 

 

 

Jag som bekymrad lekman och förälder anser att manualbaserade program överhuvudtaget 

och program som SET och ”Livsviktigt ” i synnerhet, förutsätter att alla barn och lärare är 

stöpta i samma form innan de går in och jobbar enligt manualerna. Att de bär likadana 

ryggsäckar av erfarenheter med sig.  

 

 Här finns övningar som handlar om hur man har en ”god lyssnarposition”, hur man 

ska sitta stilla, rakt upp på stolen, med en fot i golvet och titta in i ögonen på den som 

pratar. En elev som har motoriska problem (många idag, eftersom man inte har lika 

mycket fysiskt aktivitet i skolan som förr) har ingen möjlighet att sitta still en längre 

stund och uppfylla dessa krav. Alla klarar inte av (inte ens vuxna) att se en annan 

person rakt in i ögonen när och hur som helst. Dessutom är ju resten av klassen är 

med.  
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Ytterligare exempel på övningar: 

 

 Jag som barn ska berätta för alla mina klasskamrater om vad som gör mig glad, arg, 

ledsen, upprörd m.m. Resten av klassen är med. 

 

  Jag som barn ska tala om för de andra i klassen vad jag har för personliga egenskaper. 

Resten av klassen är med. 

 

 Jag som barn ska berätta om vad det är för skillnader mellan din och min familj. 

Resten av klassen är med. 

 

 Jag, som precis klivit in i tonåren, med all osäkerhet det innebär när det gäller ”JAGet” 

ska tala om för andra i klassen om någon stor händelse/stark upplevelse jag varit med 

om – positiv eller negativ. Resten av klassen är med. 

 

 Jag som tonåring ska rita upp mitt närmaste nätverk av män och kvinnor , tjejer och 

killar som påverkar mig positivt eller negativt. Resten av klassen är med. 

 

Ponera att du själv är barn i någon av de ovanstående övningarna. Du har kommit in från 

rasten och nu ska du sitta och ha någon av övningarna  - tillsammans med de som kallade dej 

CP och tvingade dej att äta grus på rasten .....  - ”Jo, jag blir arg när” ..... 

 

Javisst ja  ... jag glömde skriva att utöver regeln om ”det som sägs i rummet stannar i rummet” 

finns det också en möjlighet att säga ”pass”. Man måste deltaga på lektionen, men man kan 

säga pass om man inte vill säga något . 

 

Ponera att du själv är barn i någon av ovanstående övningar. Du har kommit in från rasten 

och nu ska du sitta och ha någon av övningarna  - tillsammans med de som kallade dej CP 

och tvingade dej att äta grus på rasten .....  - ”Pass” ..... 

 

En del av programmet innebär att hemläxor ges till eleverna.  

 

Ponera att du själv är barn och ska ta hem din elevbok med övningen om regler vi har 

hemma. ..... Hemma har du några kexpaket och lite frukt och ost i garderoben i det fall 

mamma och pappa har haft pengar att köpa sprit för när du kommer hem. Det blir ingen 

middag idag ... ska du skriva att en viktig regel hos er är att inte störa när mamma och pappa 

har trevligt? 

 

Varje övning/lektion ska starta med ett rollspel eller exemplifieringar av läraren om hur 

övningen ska gå till. Ingen kan inbilla mig att en vuxen är ärlig och berättar om de starkaste 

upplevelserna inför 25-30 barn. Det förväntas dock av barnen att de ska göra.  

 

 

--- 

 

 

 

Kimber skriver bland mycket annat i sitt material:  
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”Människor som har utvecklat sin emotionella intelligens förstår och uttrycker egna känslor, 

känner igen känslor hos andra, kan hantera affekt och låta sinnesstämningar och känslor 

motivera ett anpassat beteende”.  

 

”Människor med känslomässig intelligens är ofta trevliga att ha i sin närhet, de får andra att 

må bra. De kan ta umbäranden kortsiktigt eftersom de vet att belöningen kan komma senare”.  

 

”Brist på emotionell intelligens 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”.  

 

 
Meningsfullt för vem? Livsviktigt för vem?  

 

Jag bara undrar.  

 

Tankarna går osökt till Sverige för flera årtionden sedan, barn som inte ska tala utan att först 

vara tilltalade, rasbiologi eller varför inte tvångssterilisering av de personer som inte passar in 

i mallen efter genomgången utbildning (läs inte har uppnått tillräckligt hög emotionell 

intelligens). 

 

 

Jag , väljare den 19 september, vill veta hur ni ser på det jag angivit ovan.  

 

- Har ni i partiet överhuvudtaget vetskap/kännedom om att detta pågår?  

- Kommer ni att söka information på webb:en/hos ansvariga för att agera på något 

sätt/ifrågasätta företeelserna eller tycker ni att det är ok som det ser ut nu?  

- Är detta en viktig fråga för er eller ej? 

 

Med vänliga hälsningar och hopp om svar 

 

 

 

Eva Wettborg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Skolan riskerar att bli en ohälsofaktor – låt lärare vara lärare och terapeuter vara 

terapeuter. Det är livsviktigt!  

 
Kopierat från www.dn.se 2010-08-25:  
” Efter flera larmrapporter om ökad psykisk ohälsa bland unga vill regeringen satsa mer på 
elevhälsovården. Regeringen föreslår ett riktat, tillfälligt stöd till kommunerna på 650 miljoner kronor 
under 2012 och 2013, enligt SVT:s Rapport.  
 
Regeringen hoppas det ska leda till 730 fler anställda under 2013. Syftet är att eleverna ska få mer hjälp och 
lärarna ska få mer tid att ägna sig åt undervisningen, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).”  
 
 

 

Till Jan Björklund!  

 

Vi tackar för inslaget i SVT:s Rapport på morgonen den 25 augusti och förutsätter att alliansen nu 

tillser att den pågående försöksverksamheten med manualbaserade pedagogiska testprogram vad 

gäller barns sociala och emotionella kompetens och som ej har evidens, stoppas i våra skolor!  

Hur ser skolans värdegrund ut när det gäller livskunskap idag? Så vitt vi kan se så baseras den 

vare sig på Barnkonvention , Europakonvention, Arbetsmiljölag eller Läroplan. Grunden är att vi 

alla är olika och vi är både psykiska och fysiska varelser. Det är livsviktigt!  

 

Vad är barnets eget perspektiv?  

Vart tog barnets bästa vägen?  

Vilken syn på barn och barnuppfostran ger programmen uttryck för?  

Vilka kompetenser är det som ska utvecklas hos barn och ungdomar?  

 

Manualbaserade pedagogiska testprogram för social emotionell träning idag  

 

förutsätter att alla barn är lika och alla lärare är lika - inte enskilda individer  

 

 

utan kartläggninar och riskanalyser enligt systematiskt arbetsmiljöarbete 

(konsekvensbedömning enligt AFS 2001:1, 8§)  

 

 

utan att följa Barnkonventionen (artiklar 3, 12, 13, 17, 18 , 19 samt 29 samt utan att 

barnkonsekvensanalys görs)  

 

 

bryter mot Europakonventionen avseende skydd för privat- och hemliv (artikel 8)  

 

 

gestaltar och förmedlar inte människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet 

(Läroplanen - Lpo 94)  

 

 

nu kan implementeras och 

genomföras utan hinder och utan att många av oss föräldrar har en aning om vad som 

egentligen pågår  
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har skickligt marknadsförts sedan lång tid tillbaka och kostar samhället både pengar och (som 

vi är oroliga för) psykisk och fysisk ohälsa - på sikt. Evidens saknas.  

 

 

utan samverkan 

med oss föräldrar  
 

Vi anser att lärare inte ska sitta i terapeutiska gruppsamtal/övningar med barn i hel eller halvklass 

och låta dessa utlämna saker om sig själva eller sin familj med instruktionen ”det som sägs i 

rummet stannar i rummet”.  

Vi anser att lärare inte ska sitta med personlighetsnedbrytande övningar i hel eller halvklass där 

barn i rollspel instrueras i att ”sänka” varandra, dvs. att t.ex. visa hur man kan få en klasskamrat 

att känna sig utanför genom att sluta en ring av personer och inte låta den utanför komma in i 

gemenskapen.  

 

ansvariga för att se till att mobbning och kränkningar inte pågår , men de behöver vara fler. 2012 
-2013 är försent.  
 
 

Se NU till att de som ska arbeta med terapi och psykologi på våra skolor får göra det. 2012 -
2013 är försent.  
 
 

Se NU till att inte låta ansvaret för att köpa in manualbaserade pedagogiska testprogram för att 

förebygga psykisk ohälsa ligga på rektorer som inte har beställarkompetens och i och med det inte 

heller kan göra de riskanalyser som behövs för att förstå vad man sätter igång. Ansvaret måste 

ligga högre. 2012 -2013 är försent.  
 
 

Se NU till att Arbetsmiljölagen och Barnkonventionen börjar gälla och efterföljas, liksom 

Europakonventionen. 2012 -2013 är försent.  
 
 

Se NU till att manualbaserade pedagogiska program granskas av oberoende sakkunniga innan 

implementering sker samt se till att föräldrar får godkänna vad deras barn utsätts för. 2012 -2013 
är försent.  
 
I bilaga till detta brev beskrivs mer i detalj varför vi är oroliga och upprörda. Vi är helt 
säkra på att flertalet föräldrar i Sverige idag inte har en aning om vad som pågår eller vad 
deras barn utsätts för.  



14 

 

Spånga 2010-08-26  
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Förälder, polisinspektör    Förälder, idrottsledare  
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(Bilaga till ”Skolan riskerar att bli en ohälsofaktor”) 1  
 

1. Manualbaserade pedagogiska testprogram i ämnet livskunskap  
Våra duktiga och stressade lärare och fritidsledare med all sin utbildning, kunskap och erfarenhet 

är viktiga pedagoger för våra barn. Pedagoger. De är inte terapeuter, kuratorer eller psykologer. Vi 

är starkt kritiska till att de idag, i allt större utsträckning, ska sitta på schemalagd tid vid en till två 

tillfällen i veckan och jobba med hela eller halva klasser med strikt manualbaserade testprogram 

från sexårsverksamhet till åk 9 avseende social emotionell träning. Manualbaserade program där 

övningarna i många avseenden har stor likhet med terapeutiska situationer i helt andra 

sammanhang och då med psykologer och kuratorer .  

Bland de hundratals program som just nu finns så är den metodik/det program som vi tittat på 

”Social och Emotionell Träning (SET) i skolan”. Vi riktar kritik mot just detta program 

eftersom några av oss har barn som är tvungna att deltaga i det på skoltid. Vi vill dock vara tydliga 

med att vi är lika kritiska mot andra manualbaserade pedagogiska program.  

Skapare av SET och författare till läromedelsmaterialet är Birgitta Kimber, doktorand vid 

Karolinska Institutet.  

Materialet omfattar  

 

1. Materialet ” SET Social och Emotionell Träning– En introduktion”. För att använda detta 

material kan det räcka med att läraren enbart har deltagit på en föreläsning med Kimber eller 

någon av hennes adepter. Ett annat alternativ är att starta en studiecirkel och ha materialet som 

kurslitteratur. Sedan kan man använda materialet fritt på våra barn med den handledning som 

finns i boken. Det är detta testprogram vi kommit i kontakt med och som gjort att vi sökt vidare 

och funnit nedanstående material (punkten 2) .  

 

 

2. Materialet ” SET Social och Emotionell Träning– Livsviktigt”. Detta material består av 

handledningsböcker och elevböcker. Här behövs en utbildning på ett visst antal dagar hos Kimber 

för s.k. piloter som sedan ska utbilda sina kollegor vidare på skolan. Materialet är uppbyggt med 

en röd tråd som följer de olika momenten/övningarna från sexårs-verksamhet och upp till nian.  

 

Social emotionell träning enligt Kimbers modell är det som marknadsförs hårdast av 

Folkhälsoinstitutet (FHI).  

SET är ett ”pedagogiskt, manualbaserat program som systematiskt ska träna eleverna till att 

utveckla färdigheter för att hantera sina känslor i problemlösninsstrategier , stresshantering, 

självkännedom, empati, motivation, samarbete och social kompetens. Innehållet i programmet bör 

genomsyra all undervisning i skolan” (Skolverkets ”På tal om mobbning - och det som görs” där 

just SET tas upp i ett eget avsnitt, sid 150 - 161). (Bilaga till ”Skolan riskerar att bli en 

ohälsofaktor”) 2  
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2. Evidens? Etik? Respekt för integritet?  
 

Enligt Kimber och andra som pratar varmt för SET, har programmet evidens/är forskat på och 

sägs ge mycket goda resultat. Så goda resultat att landets rektorer fattar beslut på löpande band 

om att detta ska införas. Det svar vi får när vi ifrågasätter varför man använder detta material är: – 

”Det är ju det enda materialet som det är forskat på!”  

Läser man SBU:s (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) rapport ”Program för att 

förebygga psykisk ohälsa hos barn - en systematisk litteraturöversikt” som släpptes maj 2010, så 

får man en annan uppfattning; Evidens saknas. SBU uppger att det inte heller finns något 

vetenskapligt stöd för förlagan till SET – PATHS (USA). Så vitt vi förstår så står Socialstyrelsen 

bakom denna rapport.  

Skolverkets ”På tal om mobbning – och det som görs” är inte heller helt positiva avseende detta.  

Även om de manualbaserade pedagogiska programmen skulle ha haft hög evidens så anser vi att 

barnen i alla fall kan få dåliga erfarenheter och till och med ta skada av orsaker som beskrivs 

längre ned i denna bilaga. Vi undrar självklart över de rent etiska aspekterna när det gäller att 

utsätta barn, oavsett bakgrund och erfarenheter i livet, för den typ av övningar som materialet 

innehåller. Övningar som ska genomföras hålls alltid i grupp – vart tog barnets bästa vägen?  

I läroplanen anges t.ex. att skolan i sitt samarbete med föräldrar ska ”iaktta respekt för elevens 

integritet”. Vart tar den integriteten vägen när man t.ex. uppmanas hänga ut sin familjs olikheter 

med andras?  

 

3. Livsviktigt eller livsfarligt?  
 

Livskunskap är viktigt. Social emotionell träning är viktigt – för både barn och vuxna men arbetet 

måste vara på individuell nivå och mer knutet till det som inträffar i skolans vardag. Framförallt 

behövs det fler vuxna som goda exempel på skolan kring våra barn. Det är en gammal sanning att 

barn ser och gör det vi gör – de gör inte det vi säger. Övningarna enligt SET startar ofta med ett 

rollspel eller exemplifieringar av läraren om hur man inte ska göra.  

Manualbaserade program överhuvudtaget och program som SET och ”Livsviktigt ” i synnerhet, 

förutsätter att alla barn och lärare är stöpta i samma form innan de går in och jobbar enligt 

manualerna. Att de bär likadana ryggsäckar av erfarenheter med sig. Att det inte sätts igång några 

som helst psykologiska processer (vilket kräver handledning) för den som leder övningen.  

 

lyssnarposition”, hur man ska sitta stilla, med upprätt kroppshållning, med minst en fot i golvet 

och titta in i ögonen på den som pratar. En elev som har motoriska problem (många idag, eftersom 

man inte har lika mycket fysiskt aktivitet i skolan som förr) har ingen möjlighet att sitta still en 

längre stund och uppfylla dessa  
(Bilaga till ”Skolan riskerar att bli en ohälsofaktor”) 3  
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krav. Alla klarar inte av (inte ens vuxna) att se en annan person rakt in i ögonen när och hur som 

helst. Dessutom är ju resten av klassen med.  

 

 

upprörd m.m. Resten av klassen är med.  

 

 

av klassen är med.  

 

 

ag som barn ska berätta om vad det är för skillnader mellan din och min familj. Resten av 

klassen är med.  

 

Ponera t.ex att ett av barnen faktiskt känner sådant förtroende i gruppen att den kan berätta för 

de andra att pappa slår mamma. (högst osannolikt). En av reglerna är ju att ”det som sägs i 

rummet stannar i rummet”. Vi förutsätter naturligtvis att läraren direkt agerar enligt alla regler 

och förmedlar detta till Sociala myndigheter, men vem ser de resterande barnen i gruppen som 

får höra detta? De får ju uppenbarligen inte berätta det för någon annan...  

 

om för andra i klassen om någon stor händelse/stark upplevelse jag varit med om – positiv eller 

negativ. Resten av klassen är med.  

 

 

påverkar mig positivt eller negativt. Resten av klassen är med.  

 

Ponera att du som läser detta själv är barn i någon av de ovanstående övningarna. Du har 

kommit in från rasten och nu ska du sitta och ha någon av övningarna - tillsammans med de som 

kallade dej CP och tvingade dej att äta grus på rasten ..... - ”Jo, jag blir arg när” .....  

Utöver regeln om ”det som sägs i rummet stannar i rummet” finns det också en möjlighet att säga 

”pass”. Man måste deltaga på lektionen, men man kan säga pass om man inte vill säga något .  

Ponera att du själv är barn i någon av ovanstående övningar. Du har kommit in från rasten och 

nu ska du sitta och ha någon av övningarna - tillsammans med de som kallade dej CP och 

tvingade dej att äta grus på rasten ..... - ”Pass” .....  

En del av programmet innebär att hemläxor ges till eleverna.  

Ponera att du själv är barn och ska ta hem din elevbok med övningen om regler vi har hemma. 

..... Hemma har du några kexpaket och lite frukt och ost i garderoben i det fall mamma och pappa 

har haft pengar att köpa sprit för när du kommer hem. Det blir ingen middag idag ... ska du 

skriva att en viktig regel hos er är att inte störa när mamma och pappa har ”trevligt”?  

Varje övning/lektion ska starta med ett rollspel eller exemplifieringar av läraren om hur övningen 

ska gå till. Ingen kan inbilla oss att en vuxen är ärlig och berättar om de starkaste upplevelserna 

inför 25-30 barn. Det förväntas dock av barnen att de ska göra. (Bilaga till ”Skolan riskerar att bli 

en ohälsofaktor”) 4  
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4. Vem bestämmer på vilket sätt mitt liv ska bli meningsfullt ?  
 

Inledningstexter i introduktionsmaterialet och handledningsmaterialet talar väldigt fint om hur vi 

människor ska vara mot varandra. Hur viktigt det är att vi har social emotionell intelligens och att 

vi möter varje enskilt barn på dess nivå. Hur viktigt det är med samarbete med föräldrar. Det är 

välformulerat efter hur läroplaner och andra lagar och regelverk som skolan ska följa är skrivna. 

Vi anser med det vi har beskrivit ovan att materialet inte stämmer med detta.  

Kimber skriver bland mycket annat i sitt material också:  

”Människor som har utvecklat sin emotionella intelligens förstår och uttrycker egna känslor, 

känner igen känslor hos andra, kan hantera affekt och låta sinnesstämningar och känslor 

motivera ett anpassat beteende”.  

”Människor med känslomässig intelligens är ofta trevliga att ha i sin närhet, de får andra att må 

bra. De kan ta umbäranden kortsiktigt eftersom de vet att belöningen kan komma senare”.  

”Brist på emotionell intelligens 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”.  

De som är känslomässigt intelligenta kan styra sina liv, och de kan påverka andra människor. De 

som inte är känslomässigt intelligenta upplever sig ofta som offer; de hamnar i situationer som de 

inte rår på.  

(understrykningar ovan har gjorts av författarna till detta brev och bilaga) 
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