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Sammanfattning 

 

SYFTE: Jag har i mitt yrke erfarit att många elever upplever skolan som stressande. Studier 

stöder denna iakttagelse och visar att för många tonåringar är skolan den i särklass största 

stressfaktorn. Vidare ökar stressrelaterade sjukdomar bland vuxna kraftigt. Detta gav mig en 

ide att inom skolans ram försöka agera preventivt och inspirerad av coachning och kognitiv 

beteendeterapi satte jag samman en kurs. Här undersökte jag huruvida träning i mental 

kompetens; kunskap om kroppens känslosystem, språk för känslor, stresshantering och 

problemlösningsstrategier, skulle kunna ge elever större känsla av beredskap för att hantera 

livet i ett modern komplext samhälle och därmed en högre livskvalitet. METOD: Innan och 

efter kursen utvärderades elevernas förmåga att hantera för dem stressiga situationer samt 

aktionsberedskap i situationer som kräver handling. Under kursens gång gjordes kontinuerliga 

utvärderingar och dessutom genomfördes en muntlig och skriftlig utvärdering vid kursens 

slut. Vidare förde jag en personlig loggbok där för mig viktiga iakttagelser noterades. 

RESULTAT: Eleverna visade avsevärd förbättring av de undersökta kompetenserna. 

Dessutom upplevde så gott som samtliga att kursen behandlat för dem viktiga saker och att de 

kände sig psykiskt starkare av kursen. SLUTSATS: Undersökningen visar att det på kort tid 

går att avsevärt höja elevers förmågor inom mental kompetens. Skolan bör undersöka 

huruvida undervisning i mental kompetens bör ingå i den ordinarie undervisningen.
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Mental kompetens: 

Tänk bra – Må bra – Prestera bra. 

 

Inledning 
 

"Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.  Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning.  Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling." 

 

 "Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt." 

 

Ovanstående är ett citat ur Lpo 94, den nu gällande läroplanen för grundskolan. Skrivningen 

är tydlig, skolan ska förbereda för alla aspekter i det kommande livet. Frågan jag vill belysa är 

om skolan förändrat sig i takt med samhället eller om det finns nya fält vi i skolan borde 

undervisa om? 

Människans kropp är skapt för att hantera fysiska faror och att leva ett liv som 

levdes för tusentals år sedan (Sapolsky 2003). I dagens informationssamhälle är livet av ett 

helt annat slag. Hoten vi ställs inför har ändrat karaktär från att ha varit kortvariga och fysiska 

till att vara utdragna i tiden och framför allt ha att göra med sociala sammanhang. Detta 

skapar problem. Mänsklighetens mentala hälsa håller på att försämras. WHO (2003) skriver i 

en framtidsutsikt att depression kommer att vara den andra vanligaste sjukdomen 2020. 

Orsaken till detta anses vara människokroppens svårigheter att hantera det livet i dagens 

samhälle. (Sapolsky 2003).  

Även svenska studier (SOU 2006) visar på en försämrad mental hälsa samt ökad 

stress inte bara hos vuxna utan även hos barn. Jakten på betyg och karriär kombinerat med 

nya arbetssätt skapar elever som har stora kunskaper men kroppar som går på högvarv. Detta 

har fått till följd att ungdomar nu är den största gruppen vårdtagare inom psykiatrin i 

Stockholms län. Barnaombudsmannen Lena Nyberg beskriver (DN 2006) hur varannan 
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ungdomsmottagning anser att den psykiska ohälsan hos unga ökat mycket. Regeringen har 

uppmärksammat detta och tillsatt en utredning om "den oroväckande ökningen av den 

psykiska ohälsan bland landets unga" (SFI 2005). Kardiologen Peter Währborg vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset beskriver i Socialpolitik (nr1 2001) hur stressrelaterade 

sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, diabetes och depression kan upptäckas redan hos 10-

åringar. Sambanden mellan stress och sjukdom hos vuxna har vi varit tämligen medvetna om 

men att detta samband även gäller barn har inte varit lika klart.   

Röster höjs nu för att skolan borde gå in och agera preventivt i denna fråga. Överläkaren 

Christina Dahlman, verksam vid centrum för Folkhälsa, efterlyser (DN 2 nov 2006) mer 

undervisning i något hon kallar ”livskunskap och stresshantering”, kunskap om hur man lever 

och tänker för att leva och må väl. Med den skrivning som Lpo 94 har skulle detta typ av 

undervisning mycket väl kunna låta sig göras.  

 

 

Skolans roll 
Vårt samhälle som bara för 50 år sedan var något ganska statiskt, där kunskap var något fixt, 

beständigt och sant, har förändrats radikalt. Kunskap idag är många gånger sann för stunden 

och gammal imorgon. Kompetens idag innebär i allt mindre grad att ”följa manualen”. Istället 

är idag honnörsorden flexibilitet, smarthet, förmåga att vara innovativ samt inte minst social 

kompetens. I takt med samhällets förändring har skolan också anpassat sig för att stå upp till 

samhällets krav. Skolans uppdrag har aldrig varit lätt men troligen är det svårare idag än 

någonsin tidigare då skolans kunskapsuppdrag blivit alltmer komplext (Skolverket 1996). 

Vårt läraruppdrag har gått från att förmedla en viss mängd kunskap till att skapa personer som 

”lär sig att lära” för att stå redo för det ”livslånga lärandet”. I takt med detta har givetvis också 

elevernas uppdrag förändrats. Våra elever jobbar med komplexa uppgifter som inte alltid har 

ett givet svar utan vi vill ha ”Din åsikt”, reflektion och funderingar. Enorma 

informationsmängder finns tillgängliga och denna information skall eleverna lära sig hantera, 

sovra, bearbeta och värdera. Enkla snabba svar har ersatts av öppna frågor där diskussion och 

argumentation är en bärande del. 

Detta har inneburit att elevernas vardag ser annorlunda ut jämfört med tidigare 

vilket får konsekvenser och tyvärr då inte bara i positiva termer. Ungdomars upplevda stress 

ökar och skolan upplevs som den främsta, och ofta enda, stressframkallande faktorn i deras liv 

(SOU 2006). Självfallet måste skolan ta till sig detta och fundera över om vi kan minska den 
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upplevda stressen hos eleverna genom att förändra våra arbetssätt. Men då skolan bara är en 

spegling av samhället i övrigt anser jag att vi dessutom måste arbeta med att hjälpa eleverna 

att bättre klara det moderna samhället och skolan som uppenbarligen båda är stressande.  

Skolan är samhällets främsta resurs för att utveckla unga människors förmågor. 

Jag anser dock att skolan i alla avseenden inte hängt med och utvecklats i takt med de 

möjligheter som dagens samhälle ger. Skolan borde tydligare och mer aktivt undervisa att 

fostra elever som tycker det är underbart med förändring, som lärt sig att det går att hantera 

informationsflödet, som tycker att det är kul med nya idéer och som upplever att de har 

kontroll; Kort sagt; människor som är aktörer (aktör – se sid. 11) i skolan och livet, och tar 

vara på de möjligheter som finns. 

 

Syfte 
Att vara en person som är en aktör i livet skeenden skapar inte bara en bra grogrund för ett 

gott lärande hos elever, utan är dessutom en kraftfull friskfaktor mot stressrelaterad 

depression (Spann M et al. 2006). Att ha ett språk för sina känslor är en viktig friskfaktor för 

psykisk hälsa (Lachman 1998). Träning av emotionell reglering reducerar risk för psykiska 

problem bland unga (Haynes 2002).  

Syftet med min aktion är att förbättra elevers livskvalitet. Detta anser jag kan 

ske genom att öka deras kunskap samt genom att ge dem verktyg och förmågor att hantera det 

moderna livets vardag. Det jag kommer att jobba med är att: 

• Förbättra elevers språk för sina känslor och deras kunskap om kroppens känslosystem. 

• Ge elever problemlösande strategier och redogöra för beprövade metoder för att skapa 

handlingskraft i svåra situationer. 

• Ge elever verktyg och strategier för att kunna hantera situationer med stressande 

inslag. 
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Frågeställning 
 

På min arbetsplats har vi ett ämne som heter "Kropp & Själ" på schemat. Ämnets mål har 

varit att jobba för en högre livskvalitet. Jag vill där förbättra elevers kompetens att möta det 

moderna samhället genom att undervisa i mental kompetens (definition se sid. 9) Min 

frågeställning är följande: 

 

Hur kan en lärare genom att undervisa i mental kompetens bidra till att förbättra 

elevers språk för sina känslor, ge strategier för att bemästra sina känslor, samt förbättra 

förmågan att tackla livssituationer de upplever som svåra? 

 

För att förbättra elevernas mentala kompetens, och därigenom livskvalitet, skall jag 

genomföra en aktion i en åk 8. Här kommer jag under 10 lektioner á 30 minuter arbeta med att 

försöka höja elevernas mentala kompetens. Därefter reflekterar jag över det som sker och 

diskuterar resultaten för att få ytterligare kunskap om hur man bäst förbereder ungdomar för 

ett modernt liv. 
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Teoriavsnitt – Mental kompetens. 
 

Definition av stress 
Stress definieras i den psykologiska litteraturen som individs upplevelser då de påfrestningar 

hon utsätts för överstiger den egna förmågan att hantera desamma (Lazarus, Folkman 1984). 

Denna definition skiljer sig en aning från den något vidare innebörd som ofta används till 

vardags. Här kan det även vara liktydigt med att utsättas för något oberättigat eller obehagligt. 

Ungdomar kan exempelvis säga att de är ”stressade” av att ha prov i skolan. Stress kan för 

ungdomar också vara något som uppstår när tiden inte räcker till eller används felaktigt. 

Fortfarande innebär det dock en upplevelse av otillräcklighet och olust vilket gör att det rent 

kroppsligt får samma effekt. 

 

Kopplingen mellan känsla och stress 
Kroppens stressprogram är ett meningsfullt och adaptivt system som fungerade adekvat för att 

rädda oss undan sabeltandade tigrar, det vill säga kortvariga och fysiska hot. När man utsätts 

för fysiska hot är det synnerligen ändamålsenligt med ett stresspåslag som får kroppens 

hormonsystem att gå på högvarv.  

Detta får dock förödande konsekvenser inför de hot vi utsätts för i ett modernt 

samhälle. Här har hoten ändrat karaktär; de är utdragna i tiden och har ofta att göra med 

sociala sammanhang. För detta är vi inte skapta. Vårt användbara (och inom djurlivet unika) 

själv- och tidsmedvetande, ger oss tyvärr den möjligheten att vi kan uppleva och reagera på 

hot som ännu inte inträffat (Sapolosky 2003).  Människan kan bli stressad över imaginära 

faror. 

  Kroppen reagerar på samma sätt på oro för fabriksnedläggning, familjens 

ekonomi, kärleksbekymmer mm. som den gör när den förbereder sig för en kort strid med den 

sabeltandade tigern. Dessa långvariga hot medför ett oerhört slitage på människokroppen.  

En person som känner stressen av kognitiva emotionella påfrestningar enligt ovan, är ett hårt 

hopknutet nystan av återhållna spänningar och uppdämda känslor; personen befinner sig i en 

sorts konstant stridsberedskap redo att ögonblickligen "fight or flight", slåss eller fly! När 

detta tillstånd håller i sig över långa perioder bryter det ner kroppen; stress ökar risken för att 

utveckla allehanda olika sjukdomar. Dessutom kan det konstanta stresstillståndet övergå i en 

depression, vår nästa folksjukdom enligt WHO (2003). 
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Mental kompetens 
Mental kompetens är ett begrepp jag kommer att använda mig av i uppsatsen och med detta 

begrepp menar jag följande: 

 En person med god mental kompetens 

• Äger ett gott språk för sina känslor och har god kunskap om kroppens känslosystem. 

• Har problemlösande strategier och äger metoder för att skapa handlingskraft i svåra 

situationer. Personen ser sig själv som en individ som påverkar sin omgivning och inte 

tvärtom. 

• Kan hantera situationer av stress på ett konstruktivt sätt. 

 
Varför är många så stressade idag? 
Egentligen borde människor i västvärlden vara mycket mindre stressade idag än för 20 och 

100 år sedan. Vi har så mycket mindre av reella fysiska faror att oroa oss för. I dagens 

samhälle löper vi betydligt mindre risk att svälta, skada oss eller dö en för tidig död. Vi har 

det mycket bättre rent materiellt. Så varför är då så många stressade och vid mentalt dålig 

hälsa. Ja, många menar att det beror på att vår värld är svår att förstå och snabbt föränderlig 

(SOU 2006, Sapolosky 2003) samt osäkerhet inför framtiden (Mikkelsen & Gundersen 2003). 

Vi har helt enkelt inte kontroll. Stress uppstår i brist på balans – mellan det du behöver och 

det omgivningen erbjuder dig, mellan din egen förmåga och de krav som ställs på dig. 

Världen av idag innehåller så ofantligt många val och möjligheter att ta ställning till, att alla 

möjligheter blir ett stressmoment i sig.  

Ju fler möjligheter vi får desto fler val måste vi göra. Även detta skapar en brist 

på kontroll; vi måste göra val om sådant vi inte är väl insatta i till exempel pensioner, 

teleoperatör eller semestermål. Val som i grunden är av godo blir stressande om de blir för 

många och för svåra. Vi har inte kontroll. Skolan har ur ett elevperspektiv förändrats radikalt 

åt detta håll. Förr var inte eleverna tvungna att ta ställning, argumentera, reflektera eller ha en 

åsikt. Nu tvingas de till detta hela tiden vilket kan verka stressande för många. 

Låt mig ge ett exempel på detta från min egen slöjundervisning. Ofta står elever 

framför mig med ett slöjdföremål och frågar: ”Är den fin nu”? Jag brukar svara: ”Vad tycker 

du själv?” Min avsikt har varit att eleven ska tänka till och själv värdera, lyssna till sina 

känslor inför föremålet och ta ett eget beslut och agera därefter; kort sagt, att bli en aktör (se 

sid. 11). För vissa elever fungerar det fint. Andra får stora problem: ”Jag vet inte” säger de 

och om jag frågar om de är stolta över vad de gjort så vet de inte det heller. Om jag då visar 

vad som kan göras för att föremålet (i mina ögon) ska bli bättre så ser de det. Fortfarande är 
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dock frustrationen stor över att det är de som måste ta ett beslut om de ska jobba vidare eller 

inte. ”Säg vad jag ska göra!” åtföljt av ett stamp i golvet är en replik som återkommer ofta. 

Vissa elever blir mycket frustrerade över att det är de själva som måste ta beslut. Om man då 

blir frustrerad över ETT beslut som måste tas så kan jag förstå att det måste vara oerhört 

stressande att tvingas ta MÅNGA liknande beslut. Om man inte är en aktör men tvingas vara 

det bör detta skapa stor stress.  

Ska jag kanske sluta säga som jag gör? Eller åtminstone göra det med viss 

urskiljning och säga det till dem jag tror klarar av det? Ställd inför Lazarus (1984) definition 

av stress, som framhåller individens värdering av problemets omfattning och individens 

uppfattning om den egna förmågan, så förstår jag att en del elever blir mycket stressande. Om 

det är svårt att ta beslut om sådant man begriper så kan det såklart vara än värre att besluta om 

sådant där man inte ens har tillräckliga kunskaper. Dessvärre måste båda gamla och unga 

nuförtiden ständigt ta beslut av denna typ, beslut där man inte har fullständig kunskap. 

 

Stresshantering och coaching/KBT 
Framgångsrik stresshantering bygger på att man försöker identifiera orsaken till stressen 

(Lazarus 1984). Utifrån detta fattar man sedan beslut om hur man ska gå vidare. Det finns två 

typer av stresshantering, dels känsloorienterad som fokuserar på att hantera de känslor som 

skapas av en situation, dels problemfokuserad som fokuserar på att finna strategier för att lösa 

de problem som ger upphov till stressen. Tron på den egna förmågan är en viktig faktor för att 

problem ska kunna lösas och känslor hanteras.  

I begreppet mental kompetens ryms stresshantering. För att få kunskap om detta vände jag 

blicken mot coaching som handlar om att skapa välbefinnande, optimera prestation samt 

underlätta/främja förändring hos en person (Cavanagh 2005). Coacher är en yrkeskår som 

utvecklats ur ett behov; många individer/grupper vill ha hjälp för att hantera en komplex 

värld. Kognitiv coaching och Kognitiv Beteende Terapi (KBT) har stora likheter; man delar 

samma kunskapsbas och många tekniker är desamma (Cavanagh 2005).  Skillnaden mellan 

terapi och coaching är att terapi jobbar med diagnostiserat sjuka och coacher med friska 

människor. För att få inspiration och stoff till att lägga upp min kurs har jag därför valt att 

hämta inspiration från både coaching (Cavanagh 2005) och KBT (Stallard 2003, Padesky 

1995). Inom båda dessa fält jobbar man mycket med att få förståelse för hur vårt 

känslosystem fungerar och hur tankar, känslor, handlingar samt fysiska reaktioner hänger 

ihop. Det är här grunden för den känsloorienterade kontrollen finns; en förståelse för hur vårt 
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känslosystem fungerar ger en möjlighet att bli herre och inte slav under sina känslor och 

därigenom kunna hantera till exempel stress. Att kunna identifiera och känna igen sina 

känslor samt att ha ett språk för desamma, för att kunna föra en reflekterande intern eller 

extern dialog och därigenom kunna diskutera sig vidare mot en lösning, är utomordentligt 

värdefullt och en friskfaktor (Damasio 2003).  

Även när det gäller strategier för att hantera stress samt att ha förmåga att tackla 

svåra livssituationer är KBT och coaching stora källor till inspiration och kunskap. Båda är i 

grunden lösningsfokuserade; man sätter upp ett mål och arbetar fram en plan att nå dit. Under 

resans gång lär man av sina erfarenheter, reflekterar kring dem och går stärkt vidare och sätter 

upp nya mål. För mig är coaching/KBT detsamma som aktionslärande (se sid. 15). De lär alla 

av handlingar som gjorts och de reflektioner och lärande som man kan göra därav.  

 

Lärande och läromiljöer 
För att hantera och komma tillrätta med stress, så måste man ta till sig nya sätt att tänka. Det 

är med andra ord lärande det handlar om. Därför vill jag ta upp några för mig intressanta 

begrepp och synsätt. 

 

Offer och aktör 

Offer och aktör är begrepp som jag kommer att använda mig av framöver och de 

introducerades av de Charm (i Jenner 2004). Med offer menas då en person som upplever att 

han/hon inte har makten i egna händer utan känner sig styrd av yttre omständigheter, med 

andra ord en person som inte har upplevelse av kontroll. Med aktör menas en individ som 

upplever sig styrd av krafter inifrån, som ser sig själv som upphov till det som sker; aktörer 

agerar och formar sin omgivning istället för att bli formade av den. Vidare reflekterar de och 

lär av sina misstag i motsats till offer som blir betryckta av dem. Aktörer upplever sig ha 

kontroll, god självkänsla/självkännedom och därmed gott självförtroende. Aktörskap handlar 

om motivation, och för att bli motiverad och gå från offer till aktör så måste man jobba på att 

förbättra självkännedom, självkänsla och därigenom självförtroende.  

 

Lärande 

Knud Illeris (2001) går i sin bok Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx  igenom en 

rad intressanta aspekter av etablerade teoretiker (Batesson, Nissen, Bertelsen, Poulsen, 

Argyris, Rogers ) apropå lärande, som väl belyser några för föreliggande studie  intressanta 
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samband. 

Batesson, Nissen, Bertelsen och Poulsen beskriver samtliga (i Illeris 2001) 

lärande som något som finns i olika nivåer. De lägre nivåerna beskrivs som "enklare" former 

av inlärning, som ja och nej-frågor och utantill-inlärning. Vid de högre nivåerna beskrivs 

lärandet som något konfronterande, omvälvande, visionärt och kritiskt, något som många 

gånger förändrar ens livssyn. För att nå dessa högre nivåer krävs att man är en aktör då detta 

lärande inte kommer av en slump utan är något uppsökande som kräver engagemang. 

Chris Argyris (i Illeris 2001) ställer upp tre värden som han menar ger upphov 

till ett lärande präglat av förundran, kreativitet och problematisering nämligen: 

• Användbar och täckande information om ämnet 

• Frihet att välja och söka information. 

• Förpliktigande överenskommelser om ämnet.  

 

Detta skulle skapa det eftersträvansvärda "dubbelkretslärande" som inte bara söker svar utan 

även det förunderliga och fantastiska; ett djupare lärande som skapar förändringar i de 

värderingar som ligger till grund för tänkandet. Att utsättas för dessa förutsättningar med stor 

frihet ställer dock krav på den lärande. Man måste ta initiativ. Man måste vara en aktör.  

Paul Rogers (i Illeris 2001) beskriver två nivåer av lärande där den lägre nivån 

är någon sorts informationsinhämtning och den högre nivån beskrivs som ett "genuint” och 

”signifikant" lärande, något många svenska lärare eftersträvar i sin undervisning. Rogers 

beskriver personer som når upp till den högre nivån av lärande som aktörer, då denna typ av 

lärande är livsinvolverande och kräver ansvarstagande och egen drivkraft. Han beskriver det 

så här: 

 

Med signifikant lärande avser jag ett lärande som är mer än en ackumulering av fakta. 

Det är ett lärande som sätter igång förändringar i individens beteende, det 

handlingsförlopp individen väljer i framtiden, liksom förändringar av attityder och 

personlighetsdrag. Det är ett genomsyrande lärande som inte bara är en tillväxt i 

kunskaper utan som genomsyrar alla delar av individens tillvaro. (Rogers 1961, i Illeris 

2001 s. 33) 

 

När terapeuter inom KBT jobbar med patienter så är det just detta det handlar om; ett felaktigt 

tänkande skapar irrationella beteenden som innebär att vardagen blir begränsad och 

påfrestande. Att ta sig ur en sådan kognitiv irrationalitet är enligt Rogers ett exempel på 
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”signifikant” lärande då det är relaterat till personlighetsutvecklingen. Min uppfattning är att 

vägen till det ”signifikanta” lärandet går via att vara en aktör. Ingen tar det ”stora steget” och 

genomför de stora lärdomarna utan att vara aktiv, utan att ta steget. 

 Stöd för detta får jag hos Paul Colaizzi (i Hermansen 2000) som menar att det 

finns två sorters lärande; informationstillägnelse och genuint lärande. Enligt Colaizzi är det 

mesta av det vi lärt oss informationstillägnelse och det genuina lärandet är något sällsynt. 

Genuint lärande beskrivs som något existentiellt överskridande och ofta livsförändrande; som 

exempel nämns att göra upp med sin religiösa bakgrund och välja en ny väg i livet. Genuint 

lärande beskrivs som något sällsynt och aldrig avslutat, och som en process där man väljer 

livet, erkänner sin skyldighet att själv ta ansvar, väljer själv och inte medvetandelöst gör vad 

andra säger åt en att göra. Colaizzi menar att avskiljningsprocessen är en del av det genuina 

lärandet och skriver: 

  

All genuine learning is unlearning of bullshit. (Colaizzi 1978, i Hermansen 2000 s. 91) 

 

Här tycker jag Colaizzi på ett kärnfullt sätt sammanfattar den radikala 

omställningen (och därmed det stora ”genuina” lärandet) väl; när alkoholisten väljer att vara 

nykter eller när en person med klaustrofobi slutligen kliver in i hissen och åker, så innebär ju 

lärandet framför allt att personen lyckats med sin ”unlearning of bullshit”. Precis det som ett 

offer måste göra om man vill bli en aktör. 

 

Lärande och livet i ett modernt samhälle 

Tittar vi då tillbaka på Rogers, Batessons, Argyris och (i synnerhet) Colaizzis definition på 

goda lärosituationer så ställer de stora krav. Att ha stor frihet att söka information och att själv 

få välja väg är oerhört stimulerande för dem som behärskar konsten. Men för de övriga, för 

alla offer som inte är vana vid friheten och som skräms av möjligheterna friheten innebär, 

kommer det att bli svårt, obehagligt och de kommer med stor sannolikhet att känna stark 

stress. Många av dessa skulle troligen vara hjälpta av kunskap om hur andra gjort och vilka 

redskap andra använt, för att klara av stressande och kanske handlingsförlamande situationer. 

Niklas Luhmanns (i Illeris 2001) har en framtidsbetraktelse av världen som i 

mina ögon förefaller helt riktig. Han betraktar den som en serie system av grupper, 

organisationer och individer. Systemen kännetecknas av att de är självrefererande, 

självreproducerande och slutna i förhållande till omvärlden. Omvärlden präglas av en 

emergent ordning, dvs. att den inte kan förstås utifrån någon övergripande princip, utan varje 
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område och varje system har sin egen grundval. Här skall då människor styra sin egen 

existens och funktion i en värld bestående av en massa system som alla befinner sig i ständig 

förändring. För att klara detta krävs reflexivitet, förmåga att reflektera, som därmed blir ett 

centralt existentiellt villkor för dagens människor. Stora krav på att leverera ett kraftfullt 

aktörskap som vissa av oss kanske inte är redo för. 

Framtiden kommer att bli frågan om "konsten att navigera i kaos" (Hansen 

1997) Allt är tillåtet, och det gäller först och främst att hänga med. Livet (i Hansens 

framtidsprofetia) är en oupphörlig förändrings- och utvecklingsprocess och individen är 

öppen för det nya och okända. Det gäller att hela tiden förändra sig och hålla sig a jour. Den 

ständiga utvecklingen är både ett villkor och ett tillstånd. Människans försvarsmekanismer 

måste träda i bakgrunden. Föränderligheten kräver ackommoderande processer som samtidigt 

öppnar för sårbarhet.  Att vara öppen för förändring och utveckling innebär att man öppnar 

upp för det osäkra, för kränkningar och för nederlag. Där förr människan omgav sig med 

kraftfulla försvarsmekanismer för att hålla ihop identiteten och bevara självrespekten, måste 

den postmoderna människan lära sig att vara reflexiv, flexibel och förändringsberedd, för att 

tåla den sårbarhet som denna öppenhet medför. Vore vi människor bättre på ackommodativt 

eller överskridande lärande (Illeris 2001), där man förändrar de existerande kognitiva 

strukturerna för att anpassa sig till nya förhållanden i omvärlden, så skulle vi kunna hantera 

ett modernt liv bättre. Vi kan svårligen förändra världen, den rullar vidare vad vi än gör; vi 

måste förändra vårt sätt att se på den. 

 

Relationen stress och lärande 

För att nå de högre nivåerna av lärande krävs att man är en aktör, en person med upplevelse 

av kontroll som inte upplever osäkerhet eller oförutsägbarhet (eller som åtminstone inte 

upplever rädsla inför osäkerheten/oförutsägbarheten). Detta medför att om vi kan fostra 

aktörer, så kommer troligen fler elever att nå de högre nivåerna av lärande. Men det stoppar ju 

inte här. Samma förmågor; att inte uppleva osäkerhet eller oförutsägbarhet, att ha kontroll, är 

dessutom kraftfulla friskfaktorer för en ostressig tillvaro (Sapolosky 2003). Om vi kan skapa 

aktörer, individer med god mental kompetens, så skulle vi inte bara få ungdomar som tänker 

det underbart förunderliga, utan även ungdomar som skulle stå väl rustade inför livet på det 

underbara kaos som kallas jorden. Ungdomar som hanterar kaos utan att bli stressade, som 

tycker det är kul med nya idéer, som upplever sig ha kontroll; ungdomar som tänker att ”Det 

är jag som styr min skuta!” Alltför många elever i dagens skola är offer. Av olika anledningar 

tar de inte för sig av möjligheterna utan ser världen rusa på och känner hur de kommer mer 
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och mer på efterkälken. Min uppfattning är att de kan behöva förbättrade verktyg och 

inspiration att ”komma loss” och ta för sig, att bli aktörer. Här borde skolan kunna hjälpa till 

ytterligare. 

 

 

Aktionslärande/Aktionsforskning 

Aktionslärande riktar sin uppmärksamhet mot handling, att agera, fingra och peta i systemet 

för att söka nya lösningar och hitta nya vägar på det som ser svårt ut (Tiller 1999). 

Aktionslärande har mycket gemensamt med erfarenhetsbaserat lärande men kan sägas vara 

mer direkt; man gör något och lär därav. Tiller menar att det kan beskrivas som lärarens sätt 

att forska på sin egen verksamhet; ett förhållningssätt, en nyfikenhet på de dilemman man 

möter i vardagen i syfte att, tillsammans med sina kollegor, förbättra densamma. Man kan se 

det som en kontinuerlig läroprocess, en lärospiral, där reflektionen över den genomförda 

aktionen är ett bärande inslag för att komma vidare till högre/större kunskap. Man Planerar – 

Agerar – Observerar – Reflekterar och sedan Omformulerar för att ta det ett varv till. Det 

handlar om att förstå, att få upp ögonen för det som finns på djupet, att diskutera och dryfta, 

försöka se den andres sida av saken för att därigenom nå en högre nivå. Detta är inget 

fundamentalt nytt, intresserade lärare gör redan detta men det som skiljer är graden av 

systematik och kritisk reflektion. Andra människors förundran, frågor och provokationer parat 

med nyfikenhet och aktion leder till nya utmaningar, och utan dessa faller vi snabbt in i 

vardagslunken och tappar initiativ och kreativitet. 

Ovanstående beskrivning kan i stora drag sägas gälla för aktionsforskning också. 

Även där finns nyfikenheten och närheten till praxis men i Aktionsforskning är det forskare 

som tillsammans med lärare forskar i skolan för att generera kunskap som kommer 

praktikerna till godo i en eller annan form.  Rönnerman (2004) beskriver hur aktionsforskning 

tar sin utgångspunkt i praktiken och verkar där för ett samarbete mellan forskare och 

praktiker, allt i avsikt att generera förändring. Det är praktikern som ställer frågorna och 

”äger” problemet; ett ”bottom-up”-perspektiv som skiljer sig från den traditionella 

forskningen där det är forskaren som står för problemställningen. I aktionsforskning får 

praktikern hjälp av aktionsforskaren att identifiera ett problem, följa en utvecklingsprocess, 

samt att reflektera och värdera den nya praktiken i relation till den gamla. Det är 

aktionsforskaren som har den allmänna kunskapen kring metoder och analysinstrument 

medan det är praktikern som har kunskapen om det unika kring det unika i det speciella 
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sammanhanget. Tillsammans skapar forskaren och praktikern en fruktbar relation som 

genererar ny kunskap kring det som studeras. 

Stephen Kemmis och Merwyn Wilkinson (i Tiller 1999) skriver om 

aktionsforskning att den har som mål att hjälpa människor att utforska sin egen situation för 

att kunna förändra den. Dessutom ska den hjälpa människor att förändra sin situation för att 

kunna utforska den. Aktionsforskning har människans frigörelse som mål. 

De verktyg som aktionsforskaren har till sin hjälp vid sitt samarbete med 

praktiker är enl. Rönnerman (2004) dagboksskrivande, observationer av vardagen och 

handledning av lärare. Avsikten med dagboksskrivandet är att man ska kunna följa sin egen 

process, förändring och utveckling. Texten bör rymma både praktisk reflektion där man 

löpande dokumenterar allt som sker samt diskuterande och teoretisk reflektion kring dessa 

händelser, allt för att hjälpa till att ”upptäcka” den egna praktiken.  

Den amerikanske psykologen Donald Schön (i Illeris 2001) använder här 

begreppet den reflekterande praktikern (”the reflective practitioner”) som just betonar 

växelverkan mellan praktisk erfarenhet och kunskap. Han menar att i praktiken kännetecknas 

relevant kompetens av att man behärskar relevanta rutiner, där handling och kunskap är två 

sidor av samma mynt: knowing-in-action. Enligt Schön har den reflekterande praktikern något 

mer, nämligen förmågan att överskrida denna nivå när det uppstår en situation som går 

utanför de inarbetade rutinerna, vilket då sker genom en integrering av eftertanke och 

handling: reflection-in-action. Detta är en process där kunskaper, erfarenheter och 

lösningsförslag ingår i en helhet. Detta innebär att man omedelbart reagerar på ett 

problem/situation genom att hitta på ett lösningsförslag utifrån sin kännedom om 

problemområdet ifråga, vilket just karakteriserar den reflekterande praktikern.  

Observationer av vardagen kan göras på flera sätt, dels genom just observation 

av situationer men även genom samtal/intervjuer med de inblandade. Observationernas 

primära mål är att få reda på vad som sker, hur de inblandade agerar, beter sig, använder 

material etc. Samtalets mål är att försöka reda ut hur en person tänkte i en speciell situation, 

varför de gjorde som de gjorde, allt för att försöka nå de inblandades tankar, känslor och 

värderingar i en situation. Handledning av praktiker kan ses som ett sätt för aktionsforskaren 

att hjälpa praktikerna att sätta ord på sådant som händer och att få prata om sådant som händer 

för att uppnå större insikt om vardagen. Aktionsforskaren kan bidra med teorier, att utmana 

sådant praktikerna tar för givet samt hjälp att reflektera över den egna praktiken.  

Här i ligger också en del i kritiken mot aktionsforskningen. Ohlsson (2004) 

menar att detta kan innebära en risk. Vid traditionell forskning intervenerar forskaren inte i 
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forskningsfältet vilket gör att forskaren distanserat opartisk. I aktionsforskning däremot, är 

forskaren delaktig, tar initiativ och väcker frågor. Detta innebär givetvis att forskaren 

påverkar forskningsfältet, och risken att forskaren, genom sin erfarenhet och förförståelse, 

styr för mycket, är uppenbar. Detta är en insikt som forskaren bör ta med sig och i görligaste 

mån försöka gardera sig mot genom att agera förutsättningslöst och vara lyhörd mot 

praktikerna. 

Ett annat problem är generaliserbarheten. I och med att aktionsforskning 

försiggår i en unik praxis med miljöer och fallstudier som är svåra att jämföra och återupprepa 

så blir generaliserbara resultat svårare att få fram. Aktionsforskningsprocessens prägling av 

närhet, initiativtagande och uppfinningsrikedom gör att forskaren till viss del får göra avkall 

på de traditionella forskningsidealen i sökandet efter sanningen i den undersökta praxisen.  

För mig så är aktionslärande och att vara aktör i mångt och mycket samma sak; båda ser 

handlingen som något i grunden gott och vägen framåt. Man kan bara lära av det man gjort 

och inte av det som aldrig blev gjort och även misslyckanden ger kunskap och erfarenhet. Det 

finns en stark kraft i aktionen 

Min avsikt med min aktion gentemot mina elever är i många stycken just en 

kurs i aktionslärande. Jag vill få dem att öppna sina ögon, diskutera och dryfta, reflektera och 

framför allt, att få dem att agera och handla. Jag vill att de ska nå sina mål, att vara aktörer 

och inte sitta handlingsförlamade. Jag vill, som Kemmis/Wilkinson skriver (i Tiller 1999), 

frigöra dem en smula. 

 
 

Kursens tidsram 
Inom KBT använder man samtal för att komma tillrätta med de icke-funktionella synsätt som 

klienten har, så att klienten till slut inser att det ickefunktionella beteendet är just 

ickefunktionellt. Det har visat sig att på tio kognitiva möten (och många gånger färre) så har 

fantastiska framsteg gjorts. (Park HS et al. 2006) Detta fick mig att tro att jag kunde 

åstadkomma förändring på tio lektioner och kursen höll därför denna längd. Varje lektion 

varade i 30 minuter. 
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Gruppen 
Skolan där min aktion ägde rum är en F-9 skola i en mindre stad i Sverige. Jag själv jobbar 

där som lärare i engelska/matematik/slöjd. Gruppen i min studie gick i åk 8 och bestod av 23 

elever. Just dessa elever hade jag dock aldrig undervisat vilket var exakt som jag ville ha det. 

Min erfarenhet är att det kan vara svårt att göra något som faller utanför ramen om man redan 

etablerat sig som till exempel ”slöjd/mattelärare Magnus Mossberg”. Genom att legitimera 

mig som en person som var speciellt kunnig inom just detta fält antog jag att denna något 

ovanliga kurs skulle få ett bättre mottagande än om en ordinarie lärare genomfört den. Vidare 

fanns det ingen beroendeställning så till vida att jag inte betygsatte dessa elever. Detta bör ge 

utvärderingen en mer ”ärlig” status. 

 

 

Etiska överväganden 
Innan min kurs började så stämde jag av med föräldrarna till berörda elever att det var OK att 

använde dem som objekt för en aktion inom min utbildning. På ett föräldramöte informerades 

föräldrarna om utbildningen i aktionslärande och vad min studie skulle handla om. Jag 

berättade att eleverna skulle få en utbildning i: 

• hur vårt känslosystem fungerar  

• hur man kan behärska/hantera sina känslor 

• strategier för att skapa handlingskraft. 

 

Ingen förälder hade något att invända.  

För att undersöka elevernas språk och beteende/tankar kring sina känslor fick 

eleverna fylla i ett frågeformulär (se bilaga 2) som namngavs och låstes in. Efter kursen fick 

eleverna fylla i ett likadant formulär igen, även då med namn. Då min avsikt var att mäta 

förändring var jag tvungen att ha namn på formulären för att kunna para ihop de som varje 

person gjort. När det var gjort kunde jag koda formulären. Därefter lästes vad de skrivit. Detta 

informerades eleverna om. Övrig dokumentation var anonym. I övrigt ansåg jag att de etiska 

överväganden en lärare tvingas till i sin vardag vara tillräckliga för att hantera kursen. 
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Min aktion 
 

Kursens innehåll 
Kursen i mental kompetens kom att innehålla mycket föreläsande från mig. Det var mycket 

information som jag ville delge eleverna, information som kändes viktig för att få förståelse. 

Jag jobbade med exempel från verkligheten för att belysa mina ord. Ofta använde jag mig 

själv som exempel. Dock var inte min avsikt att enbart föreläsa utan vid varje lektion skedde 

någon sorts elevaktivitet. Det kunde vara att fundera över något dilemma, att rent fysiskt 

åskådliggöra en situation eller helt enkelt reflektera över en fiktiv situation. Varje lektion 

avslutades dessutom med en kort skriftlig reflektionsstund kring det vi tagit upp under 

lektionen. Varje ny lektion tog jag upp föregående lektions viktigaste punkter med hjälp av 

exempel från den gångna veckans sport och nyhets-händelser. Detta för att ytterligare en gång 

reflektera över det som sades då. Jag hade 10 lektioner till mitt förfogande. 

  Min kurs hade tre delar. Del ett handlade om hur vårt känslosystem fungerar 

samt vidgade elevernas språk för sina känslor. Del två handlade om strategier för att bli herre 

över sina känslor och del tre handlade om att skapa handlingskraft.  

Kursens första del började således med att jag gick igenom vårt känslosystem 

och hur det fungerar och beskrev hur tankar, känslor, handlingar samt vår kropps fysiska 

reaktioner hänger ihop och påverkar varandra. Jag målade upp olika scenario för att illustrera 

hur till exempel olika tankar kan föda olika handlingar. Här jobbade vi mycket med språk för 

känslor och att försöka komma fram till dess fysiska uttryck. Vad är till exempel skillnaden 

mellan skam och sorg? Känns de känslorna olika i kroppen? Kan man se på någon att 

personen är ledsen? Här blev det tillfälle till både diskussion och rollspel och vi jobbade 

primärt kring grundkänslorna sorg, glädje, skam, ilska och rädsla. 

I del två gick vi vidare till strategier för att kontrollera sina känslor och här 

redogjorde jag för mycket av de begrepp och idéer man använder inom KBT; Automatiska 

tankar, Core Beliefs och balanserat tänkande. Vidare pratade jag strategier för att bättre kunna 

kontrollera tankar och känslor. Som ett exempel på dålig känslokontroll tog jag den franske 

fotbollsspelaren Zidanes skallning av en motspelare under fotbolls-VM och hur han idag 

säkert önskar att han haft bättre känslokontroll. 

Slutligen del tre, att skapa handlingskraft. Nu introducerade jag begreppet Offer-

Aktör och beskrev kraften i att agera; hur man måste konfrontera sina rädslor för att nå sina 

mål och kraften som finns i handlingen. Vidare diskuterade vi att sätta upp mål och delmål, 
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hur ens oro kan bli ett hjälpmedel, att söka hjälp och stöd i det svåra, träning i att se 

möjligheter och inte motgångar samt fokusering. Här var idrott och idrottsmän min metafor då 

jag citerade många kända idrottspersoner för att belysa hur vinnare tänker och agerar för att 

optimera prestation. 

 

Lektionsexempel 
Den lektion jag här ger ett detaljerat exempel på är den tredje lektionen i min kurs. Då den 

första lektionen var en introduktion och den andra en initial kunskapskontroll, så kan man 

säga att denna lektion var den första ”riktiga” i min kurs. Dagens trettio minuter skulle handla 

om kopplingarna mellan Tanke-Känsla, Tanke-Handling och Tanke-Kropp. Mitt mål med 

lektionen var att etablera att dessa kopplingar finns. Detta för att kunna gå vidare och 

diskutera hur viktigt våra tankar och kognitioner är för vårt välbefinnande. 

Början blev lite trög. Jag har ett intryck att min introduktion två veckor tidigare 

inte lämnat sådana intryck att eleverna lystet satt och väntade på min visdom. Det initiala 

kunskapskontrollen/utvärdering jag gjorde veckan innan spädde troligen på deras undrande 

attityd. ”Vad konstiga frågor du ställer” hade flera elever tyckt då. 

Men det kom! Jag målade upp tre scenarion som vart och ett illustrerade en av 

de ovan nämnda kopplingarna. Tanke-Känsla målade jag upp som att: Du är på en fest och 

träffar en jättetrevlig person som du spanat in tidigare och är lite intresserad av. Du inleder en 

konversation men den intressanta personen verkar inte ha 100 procent fokus på dig. Personen 

tittar dig nämligen inte i ögonen utan lite över din axel. Vad tänker du då? I detta läge 

plockade jag fram alla mina skådespelartalanger och detta fick hela gruppen att titta upp; nu 

blev det kul! Eleverna kom med flera förslag, det ena fantasifullare än det andra. Till slut 

kunde vi sammanföra alla förslag i någon av tre grupper; Personen är antingen oartig, inte 

intresserad av dig eller blyg. Min följdfråga blev då: Hur skulle du känna dig i vart och ett av 

de här tre fallen? Här var enigheten stor; Tänker man att personen är oartig så blir man 

irriterad, kanske arg. Tänker man att personen inte är intresserad av en, så blir man ledsen och 

om man tror att personen är blyg så blir man lite omhändertagande. Av elevernas engagemang 

att döma så anser jag att jag lyckades etablera att: Känslan man får inom sig är avhängig av 

hur man tänker. 

Kopplingen Tanke-Handling målade jag upp som ett annat fest-scenario, att det 

du tänker i ett visst ögonblick får konsekvenser för dina handlingar. Även här drog jag på med 

hela skådespelarkunnandet och förslagen över vilken handling en given tanke skulle få var 
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många men relativt eniga kring vissa huvudlinjer. Min avsikt, att etablera det faktum att en 

persons agerande i ett visst läge är avhängigt personens tankar, vill jag påstå gick fram. Här 

blev det riktigt intressant då en elev drog sig till minnes Zenidine Zidanes skallning av sin 

italienske motståndare under fotbolls-VM. ”Det var väl en handling utan tanke?? Hahaha!”. 

En annan elev mindes apropå detta en händelse från sporten kvällen innan hur en arg svensk 

fotbollspelare i ett norskt lag hade; ”stämplat en motspelare så grymt fult! Mitt framför 

kameran dessutom! Vilken klant!”. Här kunde vi resonera oss fram till att handlingarna ”var 

kanske förståeliga… men inte speciellt smarta!”. Här blev det riktigt tydligt och eleverna 

verkade hänga med på att tankar föder handlingar. 

Tanke-Kropp illustrerade jag med att måla upp ytterligare en rad scenarios. Här 

blev det mer diskussion. Att en tanke kan föda en känsla var alla helt på det klara med; 

hamnar man i en pinsam situation så känns det pinsamt, visst! Men hur känns det i kroppen? 

”Pinsamt!” kunde ett av svaren bli. När jag då försökte få eleverna att beskriva ”Hur pinsamt 

känns i kroppen” så var det svårt. Att ”pinsamt” är en känsla och inte ett fysiskt uttryck var 

inte självklart. Till slut berättade jag hur jag känner det; pinsamt för mig innebär varm i hela 

kroppen, framförallt i ansiktet. Då var det flera som fattade hur jag menade; ”Jag blir röd i 

ansiktet” var det någon som sa. Andra fyllde i med stickigt i nacken, varm i armhålan, svettig 

och så vidare. Efter det gick det bättre och vi kunde enas om att tankar ger effekter på hur 

man känner sig rent kroppsligt. 

Jag betraktar lektionen som lyckad. Jag tycker att jag lyckades med min 

föresats: att etablera att kopplingarna Tanke-Känsla, Tanke-Handling och Tanke-Kropp finns. 

 

Metod/Utvärdering/Dokumentation 
Under hela kursens gång förde jag en loggbok där jag omedelbart dokumenterade lektionerna 

med händelser, situationer och citat. Dessutom noterades mina personliga tankar och 

reflektioner. För att löpande få en uppfattning av hur eleverna tyckte lektionerna varit, så 

genomförde jag efter varje lektion en miniutvärdering med tre enkla frågor som kunde 

besvaras på någon minut. (se bilaga 1). Detta gav mig möjlighet att se huruvida mina 

reflektioner kring den avslutade lektionen stämde med elevernas uppfattning. Denna kunskap 

var till stor hjälp för att planera nästa lektion. 

För att undersöka om elevernas språk för sina känslor kunde utvecklas 

utarbetade jag ett formulär (se bilaga 2) inspirerad av Stallards (1995) arbete med ungdomar. 

Här ombads eleverna att utifrån en känsla beskriva en situation, vad de tänkte, kände, hur de 
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rent fysiskt upplevde känslan samt vad de gjorde i situationen. Då vi fokuserade på fem 

grundkänslor, och fem frågor per känsla ställdes, fick jag 25 inlägg där kvaliteten på deras 

språk kunde mätas. Efter kursen fick de genomföra samma undersökning. Härigenom kan jag 

se om en utveckling skett. Denna undersökning genomfördes även i en referensgrupp för att 

undersöka om elva veckors tid enbart, får ungdomars språk att utvecklas.  

För att efter kursen mäta huruvida de fått några verktyg att ta till i stressiga 

situationer gjorde jag så att ett formulär skapades där ett par scenario där alla borde kunna 

föreställa sig stark stress målades upp. Därefter fick de på en skala 0 till 10 avgöra om de fått 

några redskap och kände sig stärkta att hantera sin stress. Om så var fallet ombads de sedan 

att beskriva när och på vilket sätt de blivit hjälpta, gärna med att beskriva en situation där 

något sätt att tänka eller en strategi varit till nytta. (se bilaga 3) 

Sista delen, att utveckla deras aktörskap, utvärderades på ett liknande sätt. I ett 

dokument målades ett scenario upp där de stod inför ett stort ögonblick i livet och där det de 

ville genomföra skulle komma att få stora konsekvenser i form av stora förändringar och 

uppoffringar för dem. Även här ombads de på en skala 1 till 10 markera om kursen hjälp dem 

att bli en kraftfullare aktör. Därefter fick de berättande beskriva hur de blivit hjälpta. (se 

bilaga 4) 

Som avslutning på kursen gjordes en muntlig utvärdering där de fick chansen att 

fritt få säga vad de tyckte och kände samt belysa vad som kunde ha gjorts annorlunda. Genom 

att på detta sätt kombinera observationer och både kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar, anser jag mig ha åstadkommit en metodtriangulering (Repstad 1999) som ger 

mig ett brett dataunderlag och därigenom en relativt säker tolkningsgrund. 
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Resultat 
 
Personlig reflektion 
Jag har jobbat som lärare i 14 år. Under denna tid har jag drivit många projekt men aldrig har 

så mycket tid och kraft lagts ned på några få lektioner som inför denna kurs i mental 

kompetens. Mycket intryck från alla de håll har bearbetats under lång tid till att nu utmynna i 

just denna aktion. Det har planerats på ett sätt och i en mängd som jag aldrig gjort tidigare. 

Inför varje lektion var jag påtagligt nervös vilket var för mig ovanligt och efter lektionerna var 

jag rent svettig! Anledningarna till detta var säkert flera; att göra nya saker tar alltid  kraft 

men den primära orsaken var troligen att det fanns en stor önskan hos mig att det skulle gå 

bra. Detta var ju ”Min grej!”. Jag trodde på detta och ville så mycket. Engagemanget under 

kursen har från mitt håll varit mycket stort och det har det glädjande nog även varit från 

elevernas håll. Men det tog ett tag.  

Initialt så undrade eleverna vad det var vi höll på med. Att ge en kurs om mental 

kompetens, om känslor och strategier, kanske inte var den optimala benämningen. Och ”Att 

skapa handlingskraft, att bli en aktör”? Var det för svårt, för abstrakt? Vet inte säkert men 

något var det i början som gjorde att det var lite lojt och ointresserat. Eleverna satt mest tyst 

och lyssnade förundrat när jag presenterade vad vi skulle göra i tio veckor. Jag hade kanske 

trott att det skulle vara ett spontant intresse för att lära sig hur man hanterar sin stress och når 

sina mål men av det syntes inte mycket. Innan kursen hade jag läst mycket teori men jag hade 

även ett batteri av illustrerande exempel ur verkliga livet. Detta är något jag alltid försöker ha 

i min undervisning, men här kändes det än viktigare att kunna ha många vägar öppna för att 

genom reflection in action kunna välja den enligt mig rätta vägen framåt i varje ögonblick. 

Och jag vill påstå att det blev lyckat. Från att ha haft en ide att presentera 

tankar/idéer/teorier kryddat med exempel så blev det efter ett slag snarare tvärtom; exempel 

presenterades som en grund för mina tankar/idéer/teorier. Inget revolutionerande men det var 

inte så jag hade tänkt mig från början. Exempel från nyheterna och från sportens värld var en 

väg som barnen förstod. Det blev verkligt, med namn som de kunde relatera till och händelser 

de kände igen. När nervösa tyska fotbollspelare missat fem av fem straffar under fotbolls-VM 

så verkade eleverna lätt förstå fördelarna av att ha koll på sina känslor och inte bli nervös. 

Eller när frågan dök upp om hur skam känns i kroppen; att då kunna nämna ”Som den kände 

svenske f.d. häcklöparen, ni vet han som nu jobbar som anti-drog förkämpe, kände när han 

åkte dit för att ha sniffat kokain!” Då verkade alla verkade fatta hur skam känns i kroppen. 

Detta var något jag tyckte mig märka under kursens gång; exempel och 
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interaktion var viktigare här än under en ”vanlig” lektion. Anledningen till detta tror jag består 

i att vanliga lektioner har en legitimitet i sitt ämne. Eleverna ”vet” att det man gör inom ett 

ämne ska man kunna för det står i läroplanen och läraren (och mamma och pappa) säger att 

det är viktigt. Dessutom betygsätts eleverna i ”vanliga” ämnen vilket de inte gör i Kropp & 

Själ, ämnet som min kurs löpte under. Erfarenhet från min skola visar att frånvaron av betyg i 

detta ämne har tidigare föranlett skolk från dessa lektioner, så att hålla en hög och intressant 

klass på undervisningen var viktigt.   

Schöns begrepp (i Illeris 2001) den reflekterande praktikern var en ledstjärna för 

mig och hans tankar genomfördes genom ett grundligt loggboksskrivande. Jag försökte 

dokumentera det lilla, mina känslor i stunden och gärna citat och frågor från elever för att 

inför nästa lektion kunna knyta an och kanske ta upp någon tanke som blivit hängande.  

Under kursens gång fick jag uppfattningen att min legitimitet stärktes. Det fanns 

ett större intresse mot slutet än i början; innan lektion kunde elever förväntansfullt fråga  ”Vad 

ska vi göra idag?” Dessutom kom eleverna i tid så gott som alltid vilket de inte gjort i början 

av kursen. Vidare var det betydligt mindre småprat eleverna emellan vilket jag tolkar som att 

jag och min kurs var OK. Min avslutande utvärdering stärkte detta. Dagen innan 

julavslutningen fick jag 50 minuter med eleverna för att utvärdera min kurs. Det var sist på 

dagen och eleverna hade haft gymnastik alldeles före. De var trötta. Jag bad dem att försöka 

hålla ut ett slag till och genomföra min utvärdering. Till min glädje tog de sig an uppgiften på 

allvar, på det sättet man tar sig an något viktigt. Flera elever som annars inte visat sig så 

intresserade skrev mycket! För mig var det ett tecken på respekt inför det vi gjort och för mig. 

Det skulle visa sig stämma. 

 

Muntlig utvärdering 
Efter närmare 40 minuters skriftligt utvärderande bad jag om en sista kraftansträngning; att 

muntligt sammanfatta vad de kände inför kusen. Med 10 minuter kvar på terminens näst sista 

dag så satt de utan tjafs kvar en stund till. Igen tolkar jag det som respekt för kursen och mig. 

Jag bad dem försöka sammanfatta vad de kände inför min kurs totalt sett. Dessutom bad jag 

dem bedöma min egen insats; Vad var bra? Vad kunde jag ha gjort annorlunda?  Jag väljer att 

citera några elever:  

– Det här var toppen, jag har lärt mig massor. 

– Detta borde vi ha mer av… egentligen alltså! 

– Du är rolig, det är kul att lyssna på dig. 

– Det var bra med så många exempel, man fattar. 
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– I början så tänkte jag att det verkade helt knäppt men sånt här är viktigt. Det har man 

ju nytta av. 

– Det var lite mycket av det där känslosnacket i början… annars var det bra!  

(Elever i undersökningen) 

 

 De som uttalade sig (uppskattningsvis hälften) var genomgående nöjda och 

positiva och de övriga sa inte emot vare sig verbalt eller med gester. Min tolkning av stunden 

var att de tyckte kursen varit givande. Att de tyckte detta kom inte som en total överraskning 

då resultatet av de mini-utvärderingar jag gjort under kursens gång även de varit positiva. 

 

Mini-utvärderingar 
Efter varje lektion hade jag en kort utvärdering med tre frågor. Här bad jag dem först svara på 

frågan ”Har det varit intressant?” genom att sätta en markering på en linje 0 till 10 där 0 var 

”Helt ointressant” och 10 var ”Jätteintressant!” Elevgruppens snitt för var och en av de nio 

lektionerna fördelade sig så här (diagram 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 1: Resultat av Miniutvärderingarna på frågan ”Har det varit intressant?”. Medelvärde i gruppen. 

 

Snittet över de nio lektionerna blev 7,2. Detta resultat tolkar jag som att eleverna funnit det 

givande. Det hade varit lätt att sätta ett kryss mitt på strecket (5) men mer eller mindre 

samtliga valde att så gott som alltid markera långt in på positiva sidan. Vid 8 tillfällen var det 

någon som gav högsta betyget 10. Som synes står en lektion (nr.5) ut från de övriga. Jag 

kommenterar detta på sid. 32.  

 

Nästa fråga gällde ”Har du lärt dig något viktigt?” För att tvinga eleverna att ta ställning så 
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gav jag bara alternativen Ja eller Nej. Om man slår ihop alla nio lektionernas 195 röster så 

fördelade sig svaren så här (diagram 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 2. Resultat av miniutvärderingarna på frågan ”Har du lärt dig något viktigt?”. Summa svar över 

samtliga lektioner. 

Så gott som alla elever svarade nästan alltid Ja. Vid varje lektion var det bara 

några enstaka elever som uppgav att de inte lärt sig något viktigt. Vid 5 lektioner var det 

ingen Nej-röst. Min tolkning är att mental kompetens var ett ämne som berör dem, de tycker 

detta är viktigt. 

Då ett ökat aktörskap var ett av mina mål, så var det intressant att ställa frågan: 

”Kommer du att förändra ditt beteende/sätt efter den här lektionen?” Skulle det vi gjort under 

just den lektionen kunna påverka dem till någon sorts handling? Summerat över de nio 

lektionerna såg det ut så här (diagram 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 3. Resultat av miniutvärderingarna på frågan ”Kommer du att förändra ditt beteende?”. Summa svar 

över samtliga lektioner. 
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 3,2 elever som skulle förändra sitt beteende/sätt 

 16  elever som kanske skulle förändra sitt beteende/sätt 

 3,1 elever som inte skulle förändra sitt beteende/sätt 

Min tolkning av detta resultat är än en gång att mental kompetens berör och är 

viktigt. Att efter varje lektion om 30 minuter mer än tre elever (av 23) kommer att gå ut i livet 

och förändra sitt beteende är en relativt hög form av lärande. Ytterligare 16 kommer kanske 

att göra det och endast 3 vet att de inte kommer att förändra något. Igen, detta berör, detta 

tyckte eleverna var viktigt. Vidare var det även här en av lektionerna som stod ut; 11 elever 

uppgav efter en lektion 5 att de skulle förändra sitt beteende/sätt! Jag återkommer till detta på 

sidan 32. 

 

Utvärdering av språk för känslor 
För att utvärdera om jag lyckats förbättra elevernas språk för sina känslor satte jag samman ett 

formulär enligt bilaga 2. Då jag ville undersöka förändringen i språkets kvalitet, det vill säga 

om de lärt sig något, så delade jag in erhållna svar (för exempel se bilaga 2) i tre grupper: 

• Inget eller obegripligt språk 

• Något språk  

• Ett gott språk 
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Diagram 4. Jämförande resultat av utvärderingarna ”Språk för Känslor” före och efter kurs.  

 

Av resultatet (diagram 4) kan man utläsa att det var betydligt färre som saknade språk efter 

kursen; 39% jämfört med 15 %. Vidare var det avsevärt fler som hade ett gott språk efter 

kursen; 76% jämfört med 49%. Alla utom en blev bättre på att sätta ord på sina känslor efter 
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kursen.  

I kontrollgruppen skedde en negativ förändring; gruppens svar höll totalt sett 

något lägre kvalitet efter 10 veckor. Jag ser inte någon rimlig anledning till att resultatet 

kunde bli så utan bedömer att det berodde på tillfälligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5. Jämförande resultat av utvärderingarna ”Språk för Känslor” i referensgrupp.  

 

 

 

Utvärdering av stresshantering 
När det gäller stresshanteringen så blev resultatet av utvärderingen (se bilaga 3) även här 

positivt. Först fick eleverna sätta en markering mellan 0 (Ingen nytta alls) och 10 (Mycket stor 

nytta) på hur stor nytta de haft av kursen. Här blev det ett snitt på 7,2; många elever tog alltså 

en tydlig ställning åt det positiva hållet. Sedan fick de skriftligt med ord beskriva hur de blivit 

hjälpta. När jag bedömde kvaliteten på denna information betygsatte jag enligt en sexgradig 

skala: 

 
1 = inget eller obegripligt svar 

2 = skriver något, till exempel ”Känner mig starkare”. 

3 = Benämner någon specifik metod vi diskuterat 

4 = Benämner flera specifika metoder vi diskuterat 

5 = Benämner specifika metoder i ett sammanhang  

6 = Har redan använt en specifik metod, alt. säger att de kommer att använda en specifik 

metod i en framtid. 
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Diagram 6. Resultat av utvärdering Stresshantering. Antal elever med viss nivå av förvärvad kunskap. 

 

Samtliga elever kunde benämna flera metoder som ”Bra för mig”. Mer än hälften hade redan 

eller trodde sig i framtiden kunna bli hjälpta av den stressreglering vi talat om. Åtta hade 

redan använt en eller flera metoder. 

 

Utvärdering av aktörskap 
För att utvärdera om de efter kursen känner sig som kraftfullare aktörer (bilaga 4), personer 

som genomför sina drömmar, så fick de även här först betygsätta från 0 (Nej, inte alls) till 10 

(Ja, mycket). Här blev det ett snitt på 6,4 vilket är en tydlig markering åt det positiva hållet. I 

den efterföljande kvalitativa bedömningen fick de beskriva hur de blivit hjälpta. Där 

betygsatte jag svaren enligt en sexgradig skala: 

 

1 = Inget eller obegripligt svar 

2 = Skriver något, till exempel ”Det var bra” 

3 = Skriver något av typen ”Kommer kanske att ha hjälp av detta, Kommer kanske att göra 

mer viktiga saker pga. kursen”, alt. benämner något bra tips 

4 = Skriver t. ex att” Jag kommer att genomföra mer drömmar pga. Kursen” 

5 = Skriver t.ex. ”Jag kommer absolut säkert att genomföra fler drömmar pga. kursen!” 

6 = Jag har redan blivit hjälpt att genomföra fler saker pga. Kursen 
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Diagram 7. Resultat av utvärdering aktörskap. Antal elever med viss nivå av förvärvad kunskap. 

 

 

 

Alla utom två tycker att de fått bra tips alternativt kommer troligen att göra fler för dem 

viktiga saker. Fyra stycken har redan gjort för dem viktiga saker (till exempel börjat en ny 

sport) på grund av kursen!  
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Diskussion 
 

Reflektion kring ovanstående resultat ur ett elevperspektiv 
När jag påbörjade den här kursen så hoppades jag att något viktigt skulle fastna hos eleverna; 

att de skulle utveckla sitt känslospråk något och att de kanske skulle lära sig någon metod som 

i något avseende fungerade för dem. Det skulle då ske en assimilation (Illeris 2001) dvs. att 

de då införlivade intrycken i sina psykiska strukturer och kom ut som något visare människor.  

Ett annat sätt att uttrycka detta skulle kunna vara att de visat additivt lärande. Detta är ju vad 

skolan (förhoppningsvis) gör varje dag; vi lägger ytterligare ett barr på stacken av 

elevkunskap. Vi bygger på elevernas kognitiva scheman med en ny liten bit kunskap som 

assimileras in i det existerande schemat. Detta är gott och bra sett i långt perspektiv. 

Sällan får vi lärare uppleva det ackommoderande lärandet (Illeris 2001), där det 

är det kognitiva schemana som förändras för att anpassa sig till de nya förhållandena som 

existerar i omgivningen. Verksamheten är inte inriktad åt det hållet. Våra lektioner är oftast 

inte där för att skapa revolution bakom hos eleverna utan mer ett stilla kultiverande av 

kunskapsodlingen. Ibland kan det dock inträffa spontant att lärandet når ackommoderande 

nivåer. Matematik kan vara så ibland. Elever kan utbrista ”Jag fattar” och är det, som tidigare 

varit obegripligt, plötsligt lätt och ”Nu fattar jag allt!”  Dessa lärosprång beskriver Illeris 

(2001) som exempel på ackommoderande lärande. I begreppet lärosprång inbegriper Illeris 

även de ”högre” former av lärande jag tidigare beskrivit från Argyris (dubbelkretslärande) 

samt Rogers (signifikant lärande).  

När jag gick igenom svaren från elevernas utvärderingar upptäckte jag att flera 

elever har tagit (eller redovisar en avsikt att ta) just lärosprång. Flera elever beskriver 

ackommoderande processer på gång och i vissa fall tom. i gång. Jag citerar några stycken:  
 

Jag har mycket drömmar och jag har verkligen tröttnat på att bara drömma dem, jag 

tänker verkligen göra det! Jag ska se till det! (Elev i undersökningen) 

 

… Jag vill gå på gymnasiet i Järpen. Skidgymnasiet. Jag har tänkt att det inte finns en 

chans att jag kommer in (de tar bara in 4 stycken på alpint) men nu tänker jag testa 

endå! Om man inte försöker så finns det ju absolut ingen chans att komma in…(Elev i 

undersökningen) 

 

Min förhoppning att (som Kemmis uttrycker sig) frigöra eleverna en smula, har av dessa 
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uttalanden att döma lyckats, åtminstone i vissa fall. Att flera elever uttrycker sig som de gör 

tolkar jag som att detta är något de behöver och tycker är viktigt: flera har satt igång att 

förvekliga drömmar. Samtliga elever (så när som på en) visade ett förbättrat språk för sina 

känslor. Detta borde innebära att denna grupp har bättre förutsättningar att stå emot svåra 

känslomässiga situationer, som till exempel stress, än vad de hade innan kursen (Lachman 

1998). Detta borde innebära att de har större chanser att leva ett friskt liv. 

Vidare var det ingen som lämnade inget eller obegripligt svar på den kvalitativa 

utvärderingen i stresshantering samt endast två på utvärderingen i aktörskap. Många hade 

dessutom redan tagit till sig metoder och strategier. Detta är för mig en kraftfull markering att 

mental kompetens är något för eleverna viktigt och därför ytterligare stärker mig i 

uppfattningen att skolan bör jobba mer med dessa saker. När sedan flera uppvisar lärande av 

”frigörande” karaktär, dvs. gjort lärosprång, är ytterligare intressant. Kan det vara så att när 

det nu finns så mycket grubblerier, många tankar och många funderingar som det gör hos 

unga, att de behöver hjälp på traven för att komma vidare? Hjälp i form av kunskap om 

mental kompetens? Kunskap i att vara ständigt ackommoderande för att klara av en ständigt 

föränderlig värld? Mina resultat tyder enligt mig på detta. 

 

 
Reflektioner ur ett personligt perspektiv 
Vad har då jag lärt mig? Ja, vikten och nyttan av att föra en kvalitativt och kvantitativt 

högklassig loggbok är för mig slående. Oräkneliga är de gånger jag gått tillbaka och tittat för 

att inte kunde komma ihåg när saker hände och vad som faktiskt hände under lektionerna. När 

jag nu bestämde mig för att avsätta tid för loggning av händelser och personlig reflektion så 

blev det också gjort. Där fanns ovärderlig information vid mitt framtida uppsatsskrivande. Ett 

exempel då min loggbok visade sin styrka var då jag satt och summerade mina resultat från 

mini-utvärderingarna. Som jag tidigare nämnt så var det en lektion som stod från de övriga; 

lektion 5 fick påfallande högre betyg och efter den lektionen uppgav 11 elever att det de 

hört/upplevt så skulle på något sätt förändra sitt beteende/sätt. Detta gjorde mig mycket 

nyfiken och jag gick givetvis tillbaka till min loggbok för att kolla vad för något jag gått 

igenom den gången som var så påtagligt mer intressant än övriga lektioner. Det visade sig 

handla om mig. Lektionen innan hade vi pratat om stressiga situationer och hur man på bra 

sätt kan hantera sina rusande känslor. Kvällen innan (den lyckade lektion 5) slog det mig att 

det kunde passa utmärkt att berätta hur jag jobbat med mig själv inom min passion; 

roadracing. Den historia som jag berättade var om min väg från grön rädd Rookie till erfaren 
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handlingskraftig racerförare som handlar professionellt i alla lägen. Jag berättade om det 

mesta, från hur jag hanterat min nervositet och tyglat mina rädslor till hur jag hela tiden har en 

plan för att optimera min prestation och komma vidare i med och motgång, eller kort sagt; 

mitt eget aktionslärande för att nå mina mål. Att denna lektion blev så lyckad var inte bara 

intressant utan även glädjande för mig rent personligen; när jag valde detta upplägg handlade 

jag nämligen på intuition och att då min intuition stämde gör mig stärkt.  

Detta blev tydligt vid ytterligare ett tillfälle. I elevernas utvärdering om 

aktörskap var det påfallande många, 8 stycken, som nämnde den världsledande 

sportskotillverkaren Nikes slogan ”Just do it”, och sammanhanget den berättades i, som något 

som lärt dem något viktigt. Denna slogan hade under hösten kunnat ses i många sportaffärers 

skyltfönster och det var under en lektion om aktörskap som jag använde uttrycket. Jag pratade 

då om kraften i att göra saker och att lära av sina handlingar. Min förhoppning var att göra 

dem mer aktionsbenägna i lägen då handling är enda vägen framåt. Jag citerar några elever:  

 

Just do it var den bästa. Det är något man kan tänka hela tiden men man gör det inte. 

Men om man tänker starkt ”Just do it” så går/klarar man den saken… med starkare 

självförtroende så att säga! (Elev i undersökningen) 

 

 

Alla olika sätt att bli en aktör var bra. Det som var bäst var att förbereda sig väl, döda 

negativa tankar och sedan ”Just do it!” Visst är det bra att förbereda sig men det gäller 

ju att komma iväg och göra det! Just do it! (Elev i undersökningen) 

 

Vad som var intressant här var att mitt användande av uttrycket just där kom (precis som 

racinghistorien) intuitivt och oplanerat. Jag kände intuitivt, i stunden, att det skulle vara rätt 

just där. Jag hade läst om det kvällen innan och skaffat mig en bank av information som jag 

tog fram. Elevernas utvärdering kopplat till min noggranna loggbok gjorde att jag kunde se 

dessa samband. Av detta gör jag följande reflektioner kring mitt eget lärande: 

• Loggbokens potential att hjälpa mig se mönster. Hade jag inte gjort noggranna 

noteringar och läst dem efteråt hade jag inte sett ovanstående. Jag har i alla tider varit 

en så kallad ”tröskelpedagog”, dvs. en lärare som ”på tröskeln”, i stunden, kommit 

på/hittat på saker som jag trott varit bra för eleverna. Det har känts som att det oftast 

varit bra ingivelser, som till exempel kunnat få statiska lektioner att ta fart. Men när 

andra i mina ögon kloka pedagoger (med mer struktur) talat lite nedsättande om 
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tröskelpedagoger så har jag givetvis lyssnat och undrat om det är så bra att jag så ofta 

lyssnar på min intuition? Efter att ha sett ovanstående två tydliga exempel (det fanns 

fler) på att det varit rätt att följa min intuition så känner jag mig stärkt i att göra detta i 

framtiden. För mig passar det, och då uppenbarligen detsamma även gäller för 

elevernas lärande, så kommer jag i fortsättningen att lyssna på min intuition oftare. 

• De exemplen på gott lärande som fastnat hos eleverna (som jag nämnt ovan) är alla 

hämtade ur verkliga livet. Att det är bra att låta verkligheten ta plats i skolan har jag 

läst många gånger och känt att det säkert är så. Min loggbok parat med elevernas 

utvärderingar gör detta verkligen tydligt för mig! De gånger elevernas lärande var som 

störst var när det var riktiga upplevelser av riktiga människor. När deras lärande blev 

som störst var när det blev riktigt nära, nämligen när deras lärare, Magnus Mossberg, 

berättade sin historia som betytt mycket för honom. Slutsats: Nu är det tydligt för mig 

att verkligheten ska in i skolan och då i en form som eleverna kan relatera till och 

förstå. Då tar de budskapet till sig. 

• Vill jag se djupet av en företeelse är jag hjälpt av att föra en loggbok. Att över tid föra 

ned reflektioner och tankar i stunden är för mig till stor hjälp för att se strukturer och 

mönster. Jag är en person som är i stunden, i nuet, och behöver hjälp att se på djupet. 

Att kunna ta fram loggboken och se hur jag tänkte en månad tidigare ger mig 

möjlighet att reflektera över de reflektioner jag gjorde och därigenom lära hur jag lär. 
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Framtid 
 

Min kurs blev i mina ögon lyckad. Eleverna blev bättre på mental kompetens; de lärde sig 

mycket om språk för känslor, stresshantering och aktörskap. Anledningen till detta var 

troligen att detta berörde dem, de upplevde det som viktigt och det lades fram för dem på ett 

för dem attraktivt sätt. Att kursen låg under ett ämne (Kropp & Själ) som inte betygsätts kan 

också vara en bidragande orsak till att det blev lyckat. Känslan under kursen var lättsam, 

gemytlig och ibland rent av uppsluppen. Om detta kom sig av den ”kravlösa” atmosfären 

skulle vara intressant att undersöka vidare.  

Om jag skulle genomföra denna kurs igen skulle jag ha modifierat den en aning 

såtillvida att jag skulle ha lagt mer tyngd på stresshantering och aktörskap. Den del som 

handlade om vårt känslosystem och att ge känslor ett språk skulle jag tona ner. Mitt intryck 

var att dessa åttor tyckte det var lite ”jobbigt” och snudd på ”skämmigt” att tala om känslor. 

Här får jag en ide om att detta skulle kunna vara lämpligare att prata om i lägre åldrar, kanske 

i 10-11-årsåldern, då eleverna är mer öppna och fördomsfria och att det därför skulle kunna gå 

lättare att tala om dessa spörsmål. Samtidigt måste språk för känslor/kunskap om 

känslosystem vara med, då detta är grunden för att förstå stresshantering och känslokontroll. 

Det stora lärande inom stresshantering och aktörskap, som blev resultatet av 

bara några få lektioner, gör att jag skulle vilja lägga upp en kurs som fokuserade på detta. Om 

man tillåter sig att generalisera så skulle man kunna säga att det i varje klass/grupp finns 

aktörer och offer. Aktörerna är elever som tar för sig och gör det mesta och bästa av sin tid i 

skolan och i livet. Offren är elever som, av olika anledningar, väljer att inte prestera efter sin 

intellektuella förmåga. Det kan handla om grupptryck, rebelliositet eller (i en tidig tonårstid) 

en känsla av att inte passa in. Anledningarna kan vara många men i många fall handlar det om 

at man är rädd; Rädd för att inte få vara med, rädd att misslyckas, rädd för det nya. När jag nu 

läser elevernas utvärderingar ser jag tydliga tecken på att det finns offer som blivit/är på väg 

att gå från offer till aktörer: 

 

Jag har lärt mig mycket. Jag har lärt mig att tänka positivt. Innan en tennismatch 

brukade jag ofta tänka att jag kommer att förlora. Men nu tänker jag att ”Jag kan slå 

henne lika mycket som hon kan slå mig” så nu har det gått mycket bättre. Nu gör jag 

alltid mitt bästa. Nu känns det mycket bättre! Jag har lärt mig mycket.  Jag har gått ur 

min fega personlighet och kommit in i min modiga personlighet!!! (Elev i 

undersökningen) 
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Ett offer har blivit en aktör och genomför Colaizzis genuine learning (sid.13).  Personen 

håller på med seriös ”unlearning of bullshit”! Ovanstående citat tyder på att ökad kunskap i 

mental kompetens kan agera som en katalysator och få offer att börja agera som aktörer 

genom att själva agera där man tidigare suttit still, genom att göra saker, genom att ”Just do 

it”. Så, för gruppen offer i en klass skulle undervisning i mental kompetens kunna fungera 

som en katalysator, ett sätt att komma igång, att komma loss och börja vägen mot ett ökat 

aktörskap. 

För de som redan är aktörer och tar för sig av livets möjligheter ser jag också 

tydliga tecken på att de känner sig stärkta och har funnit nya sätt att lyckas bättre. Ett (av 

många) citat: 

 

När jag skulle lägga en handbollsstraff då tänkte jag att det var som på träning och 

tänkte ”Jag kan sätta den som på träningen” och då satte jag den i krysset. Innan ett 

prov jag inte kunde något på prata jag med en kompis hon hjälpte mig och sa att de 

skulle gå bra, och det gick bra.  

Man ska tänka framåt och inte bakåt, inte vara negativ. (Elev i undersökningen) 

 

Eleven uttrycker flera metoder att lyckas bättre, metoder som uppenbarligen redan använts. 

aktörer i livet vill prestera väl, och att få ökad kunskap om sätt att optimera prestation 

kommer alltid att vara intressant för dessa personer. De kommer att agera än kraftfullare i 

situationer där de tidigare inte presterat som de önskat. Enligt mig så skulle både offer och 

aktörer tjäna på att få ökad kunskap i mental kompetens.  

För att komma längre och få ökad kunskap inom mental kompetens så skulle jag 

vilja studera Coachning och närliggande fält ytterligare. Jag är av uppfattningen att här finns 

mycket kunskap som skulle vara användbart för att ytterligare utveckla undervisning inom 

mental kompetens. Att genomföra en modifierad kurs igen i större skala vore mycket 

intressant och möjligheterna till detta ska undersökas. 

 Jag avslutar där jag började, med et citat ur Lpo94; Skolan ska ansvara för att 

eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem. Jag anser att skolan bör skaffa mer kompetens och undervisa mer inom det 

undersökta fältet för att kunna uppfylla detta mål. Våra rädslor och negativa tankar är 

”bullshit” som vi måste ”unlearn” för att åstadkomma bra liv i ett modernt samhälle. Jag tror 

förbättrad mental kompetens är vägen dit. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1.  
 

 

1. Har det varit intressant? 
 
Inte alls     Jätteintressant! 
 
 
0          5                10 
 
 
 
2. Har du lärt dig något viktigt?  Ja     Nej 
 
 
3. Kommer du att förändra ditt beteende/sätt att vara på något sätt efter den här lektionen? 
  Ja     Kanske  Nej 
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Bilaga 2. 
 
Beskriv en situation 

nyligen då du var 

glad. 

Vad tänkte du då? Kände du någon 

annan känsla än glad? 

Hur kändes det i 

kroppen? 

Vad gjorde du? 

     

 

Namn:…………………………………………….. 

 

Formuläret ovan är ett av fem som användes. Här visas det som gällde känslan glad. De 
övriga fyra såg likadana ut men avsåg då känslorna sorg, skam, ilska och rädsla.  
 
 
Exempel på svar. Frågan som avses är ”Hur kändes det i kroppen?” 
 
Inget eller obegripligt språk 

• Vet inte 
• Det kändes inget 
• Som vanligt 
• ---------- 

 
Något språk 

• Bra 
• Skönt 
• Äntligen! 

 
Gott språk 

• Jag blev varm inom mig 
• Jag kände mig lätt, benen liksom hoppade! 
• Det kändes varmt i bröstet och liksom lite pirrigt i huvudet 

 
 
Bilaga 3 
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Utvärdering Stresshantering. 

Tänk er nu in i ett par JOBBIGA situationer där ni skulle känna stark oro/stress/ångest. Det 

skulle till exempel kunna vara: 

• Att tala om för personen du älskar att du älskar Henne/honom. 

• Att köra upp för körkort. 

• Att göra en jätteviktig redovisning/prov 

• Att välja inför gymnasiet 

• Att behöva bekänna för sina föräldrar/lärare/kompisar att man gjort något riktigt 

klantigt/dåligt/något olagligt och ligger riktigt dåligt till. 

• Ni måste välja bort någonting ni gillar, till exempel välja om ni vill satsa på handboll 

eller innebandy. 

 

Tänk er nu att ni stod inför dessa svåra situationer. Kan du känna att den här kursen har gett 

dig några redskap och stärkt dig i din förmåga att hantera din stress/oro i svåra situationer? 

 

 

 

Nej, inte alls   sådär   Ja, mycket. 

0   5   10 

__________________________________________________________________ 

 

 

Beskriv vilka nya sätt att tänka du lärt dig. Hitta på en eller flera situationer och vad du lärt 

dig för strategier för att hantera din stress/oro: 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Utvärdering Aktörskap 

Tänk er in i en situation; Du står inför ett stort ögonblick i livet för du har just insett att  

 

• Det är läkare/fotbollsproffs/musiker/advokat/annat du verkligen vill bli! 

• Du vill gå en utbildning i ett annat land. 

• Du vill göra slut med din pojkvän/flickvän. Ni har varit ihop jättelänge men nu får det 

vara nog! 

• Något annat STORT!!! 

 

 

Tänk dig in i den här situationen. Kan du känna att den här kursen har gjort dig starkare/bättre 

i att bli en Aktör, en person som gör något åt sin situation? 

 

Nej, inte alls   Sådär   Ja, mycket! 

0   5   10 

 

Beskriv på vilket sätt du blivit en bättre Aktör: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


