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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Mitt intresse för projekt Charlie väcktes redan under miljöpraktiken i början av min 
lärarutbildning, då jag hamnade på en skola som arbetar med projektet. Vid en fältstudie på 
en annan skola senare i utbildningen fick jag tillfälle att vara med under en Charlie- lektion, 
vilket bidrog till att mitt intresse för projektet ökade ytterligare. Projektet verkade ha en bra 
sammansättning av komponenter som skulle kunna bidra till att öka elevernas 
självförtroende, respekt för varandra och trivsel på skolan. Charlie-projektets syfte är bland 
annat att utveckla barnens självbild, hjälpa dem att utveckla sitt beslutsfattande och genom 
samtal reflektera över sina egna och andras känslor. Övningarna som ingår i materialet går 
ut på att skapa förståelse och insikt för hur bra beslut kan fattas i relationsfrågor, att lära sig 
att stå emot grupptryck samt att lära sig att säga nej till droger och annat som inte är bra för 
den fysiska eller psykiska hälsan. Tanken är att övningarna i projekt Charlie ska stödja 
elevernas utveckling av att hitta egna lösningar till problem och konflikter samt tillit till sin 
egen förmåga. Dessa komponenter är viktiga för att eleverna ska utveckla självkännedom 
och självkänsla. Vidare är en bra självkänsla och ett bra självförtroende viktigt för 
elevernas personliga utveckling och mognad och för att de ska hitta balans i tillvaron trots 
motgångar.  
 
Jag har under utbildningen och under praktikperioderna reflekterat över elevernas 
emotionella utveckling. Med tiden har jag blivit mer och mer övertygad om att jag vill 
lägga stor vikt vid elevernas trivsel, trygghet och självförtroende i mitt arbete som lärare. 
Jag tror att grunden till lärande är att eleverna trivs på skolan, är trygga där och att de har 
ett gott självförtroende. Därför är det lika viktigt att utveckla elevernas emotionella 
kunskaper som ämneskunskaper.  
 
Även läroplanen förespråkar att skolans arbete ska stärka elevernas personliga trygghet och 
självkänsla. I kapitlet skolans värdegrund och uppgifter står det att: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i 
skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser.  

(LPO 94, s 5) 
 

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men skolan har en viktig 
uppgift därvidlag. 
                   (LPO 94, s 8) 
 

I kapitlet mål och riktlinjer står det att läraren skall: 
 

…stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. 
                   (LPO 94, s 12) 

 
Att konkretisera dessa mål kan vara en svår uppgift. Att arbeta med Charlie-projektet och 
andra liknande projekt kan underlätta arbetet med att stödja elevernas personliga 
utveckling för lärare. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om projekt Charlie. Hur lärare använder 
materialet i praktiken, vad lärare och elever tycker om arbetet med projektet och också få 
en förståelse för varför det från början utformades samt varför man nu bedriver projektet. 
Genom fältstudier vill jag observera hur projektet bedrivs samt få en möjlighet att utföra en 
ministudie av lärare och elever som ingår i projektet. I processen har jag utgått från 
följande frågeställningar: 
 
• Vilka motiv finns för att skolan har behov av projekt som Charlie? 
• Vad är grundidéerna med projekt Charlie och varför utformades materialet från början? 
• Hur ser undervisningen ut; i teorin och i praktiken? 
• Uppnår projektet sina mål och vilka positiva effekter har projektet enligt vetenskapliga 

studier? 
• Vilka attityder har lärare och elever till projekt Charlie? 
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1.3 Arbetets struktur 
 
Uppsatsen består av två delar; resultat från litteraturstudier och fältstudier. 
Litteraturstudien i sin tur består av flera delar; information om projekt Charlie och 
forskning kring projektets effekter samt teorier och forskning kring barns emotionella 
utveckling. Fältstudierna består av en observation av elever i år 2 under en Charlie- lektion, 
ett samtal med klassläraren om projektet efter lektionen och enkätundersökningar av lärare 
och elevers attityder till projektet. 
  
I första delen redogör jag för litteraturstudien. Den behandlar begreppet emotionell 
intelligens, forskning som är relaterad till begreppet och hur emotionella vägledare ska gå 
till väga för att lyckas med att förmedla sitt budskap. Sedan följer en beskrivning av 
projekt Charlie. Varför det från början utformades, grundtanken med undervisningen och 
hur arbetet rent konkret ser ut i praktiken. Jag redogör även för forskning kring projektets 
effekter. I den efterföljande sammanfattningen kopplas dessa delar samman. I andra delen 
av uppsatsen redogör jag för fältstudien. Avslutningsvis för jag en diskussion där jag 
kopplar samman litteraturstudien och fältstudien. En översikt över presentationens struktur 
visas i figur 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Arbetets struktur. 
 

P R O J E K T     C H A R L I E  

Emotionell intelligens och 
emotionell utveckling 
 

Observation av lärare och 
elever under en Charlie- lektion 
 

Projekt Charlie 
 

Studie av lärare och elevers 
attityder till projekt Charlie 
 

D I S K U S S I O N  
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2 Barns emotionella utveckling 
 
Vad är emotionell intelligens och hur utvecklas barn emotionellt? Det är frågor som jag i 
följande avsnitt ska försöka besvara med utgångspunkt från den litteraturstudie jag gjort. 
Jag redogör för begreppet och för olika teorier och forskning kring emotionell utveckling. 
 

2.1 Definition av begreppet emotionell intelligens 
 
Natur och kulturs psykologilexikons definition av ordet emotionell är känslo- eller 
känslomässig1. Följaktligen skulle begreppet emotionell intelligens kunna beskrivas som 
känslans intelligens. 
 
I förordet till den svenska utgåvan av Gottman och DeClairs bok om emotionell intelligens 
beskriver Lars H. Gustafsson Howard Gardners syn på människans intelligens 2. Gardner 
utgav år 1983 en bok där han lade fram sin teori om människans sju intelligenser och social 
kompetens (självkännedom och samspelsförmåga) är en av dessa.  
 
2.1.1 De fem delarna av EQ 

 
Gustafsson skriver vidare att begreppet emotionell intelligens, EQ, myntades av Salovey 
och Mayer år 1990 då de utgav sin bok Emotional Intelligence3. Salovey och Mayer 
utvecklade den emotionella intelligensen ytterligare i fem delområden: 
 
• Självkännedom: förmågan att observera sig själv samt kunna känna igen och urskilja 

sina känslor. 
• Förmågan att handskas med sina känslor: kunna förstå orsaken till sina känslor och 

hantera dem. 
• Förmågan att motivera sig själv: kunna styra sina känslor och impulser så att det 

gagnar både sig själv och sin omgivning. 
• Empati: lyhördhet inför andras känslor och behov samt förmåga att växla perspektiv. 
• Relationskompetens: förmågan att handskas och samspela med andras känslomässiga 

reaktioner. 
 
2.1.2 Grundkomponenterna för utveckling 

 
Under 70-talet uppmärksammades en ökning av kriminalitet och drogmissbruk bland 
ungdomar i Kalifornien, vilket medförde att en utredning av eventuella gemensamma 
faktorer hos dessa ungdomar utfördes4. Resultatet av utredningen visade att samtliga 
ungdomar saknade identitet, självförtroende och trygghet. Följden av utredningen blev 
utarbetning av ett program för att hjälpa ungdomarna att hitta sin identitet, bygga upp sitt 
självförtroende och känna trygghet. Programmet var mycket framgångsrikt och idéer om 
att arbeta med detta i förebyggande syfte började ta form.  

                                                                 
1 Egidius, Henry (1997) 
2 Gustafsson, Lars H. i Gottman, John & DeClair, Joan (1997) 
3 Ibid 
4 Wahlström, Gunilla O. (1996) 
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Wahlströms definition av identitet, trygghet och självförtroende lyder som följer: 
 

En klar och tydlig identitet  
Jag vet vem jag är, mina rötter och värderingar.  
Jag vet vad jag har för åsikter om viktiga saker.  
Jag äger en viss självkännedom. 
 
En grundtrygghet 
Jag är värdefull sådan jag är, och jag duger. 
 
En genuin självtillit  
Jag vet vad jag kan och jag vet vad jag inte kan. 
Jag bejakar det jag kan, och accepterar det jag inte kan. 
Jag tror att jag klarar att lösa nya problem och lära mig mera. 
 

(Wahlström, Gunilla O. (1996) s. 24) 
 

Vidare beskriver Wahlström de olika delarna av självförtroende och hur dessa utvecklas på 
följande sätt5: 
 
• Självkänsla utvecklas genom nära relationer och förmågan att ge och ta, den ökar 

genom att bli bekräftad och minskar genom ignorans från omgivningen. 
• Självtillit innebär att man accepterar sig själv och kan ta emot kritik, den ökar genom 

uppskattning och minskar genom utfrysning eller personkritik istället för sakkritik. 
• Självförtroende utvecklas genom att få ta ansvar och när man vågar anta nya 

utmaningar, det ökar när man får beröm för saker man utfört och minskar när man får 
kritik. 

 
Wahlström stödjer sig på Maslows behovshierarki då hon skriver att trygghet är 
grundläggande för att kunna utvecklas och självförverkligas (se figur 2). Vidare förklarar 
hon att identitet grundläggs i tidig barndom genom kärleksfulla tillrättavisanden från 
vårdnadshavare då barnet gör något otillåtet, vilket också bidrar till utvecklingen av 
barnets förmåga att känna när något är fel samt förmåga till empati. Barn och ungdomar 
som saknat sådan uppfostran under sin uppväxt kan försöka fly från tomheten inom sig 
genom att ta droger eller ”låna” en identitet från en grupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Maslows behovshierarki. 
 
 
 

                                                                 
5 Wahlström, Gunilla O. (1996) 
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Även Imsen relaterar till Maslows behovshierarki6. Utifrån den beskriver hon att 
självuppfattningen har två sidor. Dessa är önskan om att duga och klara av saker samt 
önskan om att vara någon i andras ögon. Självuppfattningen formas genom samspel mellan 
självvärdering och värderingar som görs av andra, vilket i sin tur förutsätter att 
kommunikationen fungerar människorna emellan. 
 
2.1.3 Emotionella vägledare 

 
Gottman och DeClair har forskat kring barns emotionella intelligens och hur vuxna i 
barnens närhet kan bidra till dess utveckling7. Forskningen visar att barn som får 
vägledning av känslomässigt begåvade vuxna är friskare, har bättre betyg, kommer bättre 
överens med andra, har färre beteendestörninga r, upplever färre negativa känslor och fler 
positiva samt har lättare att ta motgångar än barn som inte omgivs av vuxna med denna 
begåvning. Således har elevernas EQ relevans för hur bra de lyckas i skolan. Hur kan då 
skolan medverka till elevernas utveckling av EQ? Gottman och DeClair redogör för hur en 
bra emotionell vägledare ska bete sig genom att räkna upp hur man ska gå tillväga i fem 
steg. Grunden för dessa steg är empati och författarna menar att genom att bemöta barn 
med empati och lyhördhet bekräftar vi deras känslor och de känner sig förstådda och 
stöttade, vilket främjar barnens egen utveckling av empati. Med ett empatiskt bemötande 
som huvudingrediens ska en god emotionell vägledare bekräfta barnet med följande inslag 
i sitt beteende: 
 
1. Uppmärksamma barnets känslor. 
2. Låta barnets känsla bli ett tillfälle till närhet och vägledning. 
3. Lyssna inkännande och bekräfta barnets känslor. 
4. Hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor. 
5. Sätta gränser och hjälpa barnet att hitta lösningar. 
 
Hur kan all den information vi blir överösta med i dagens samhälle bli kunskap och vilken 
roll har läraren i detta? Orlenius teori kring dessa frågor är att lärarens förhållningssätt till 
eleverna och skolans anda är mycket viktiga komponenter8. Eleverna måste ges möjlighet 
att studera och analysera normer och värden tillsammans med vuxna som föregår med gott 
exempel.  
 

Värdegrundsfrågor behöver genomsyra hela den pedagogiska verksamheten. Det betyder att 
det inte räcker med att arbeta med till exempel EQ (emotionell kompetens) några gånger i 
veckan. Det handlar lika mycket om att också studera värdefrågor inom områden som 
naturvetenskap och samhällskunskap.  

(Orlenius, Kennert (2001) s. 223) 
 
 
Frågor som rör livet och värdegrunden begränsas ofta i skolan till några få samtal under 
religionstimmarna. För att sådana diskussioner ska bli naturliga och verkligen utveckla 
eleverna krävs mer utrymme och tid till dem. 
 
 

                                                                 
6 Imsen, Gunn (1992) 
7 Gottman, John & DeClair, Joan (1997) 
8 Orlenius, Kennert (2001) 
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Apter beskriver att emotionell intelligens utvecklas genom att samtala om sina egna och 
andras känslor9. Den vuxne som leder barnen i ett sådant samtal bör visa att han eller hon 
accepterar sina egna och andras känslor och vägleda barnen att hitta goda sätt att uttrycka 
sina känslor. 
 
Apters teori om effektiv fostran är att lägga fast regler, förklara anledningen till dem och 
följa reglerna konsekvent. Uppmuntran och att visa engagemang och intresse för barnet är 
också viktiga komponenter. 
 
I vänskap får barnen en chans att uppleva olika sidor av sin egen personlighet genom att 
dela erfarenheter och intressen, menar Apter. Vänskapen till andra hjälper till att forma det 
egna jaget. När barn förändrar sina värderingar kan det bero på grupptryck och att de vill 
bli accepterade. Att lära barn stå emot grupptryck och stå för sin sak sker genom att man 
lär dem att: 
 
• Alla tänker olika och alla får tycka som de vill utan att behöva känna sig utanför. 
• I verklig vänskap är alla lika värda, oavsett tycke och smak. 
• Man ibland blir osams, men att det går att lösa genom samtal och genom att förlåta 

varandra. 
• Det är tillåtet att säga nej till saker man inte har lust att göra. 
 
Vidare menar Apter att metoderna som hjälper barnen att ge dem självförtroende är 
desamma som hjälper dem att lära sig moral. Hon relaterar till fyra principer som bör ingå i 
moralfostran: 

 
1. Omsorg om andra. 
2. Ansvar för egna handlingar. 
3. Vaksamhet på det egna beteendet. 
4. Sinne för rättvisa. 
 
Den vuxne i barnets närhet kan stimulera barnet till att känna empati genom att själv 
uttrycka sina känslor och berätta varför man känner så, menar Apter. Vidare lär sig barnet 
förstå andras känslor genom att utbyta känslor och samtala kring hypotetiska situationer 
där de får möjlighet att reflektera över varför andra känner som de gör i olika situationer. 
Barnen ska stimuleras att fundera ut lösningar till konflikter och problem samt att 
reflektera över konsekvenserna som de olika lösningarna får. De ska veta att det är tillåtet 
att vara arg, ledsen eller sur, men inte att såra andra. De ska kunna skilja på att känna och 
att göra. 
 

Att man är uppmärksam på sitt eget beteende är självförtroendets kärna. Barn som bryr sig 
om sig själva bryr sig om vad de gör och hur de påverkar andra. Den logiska följden av 
verklig självaktning är omsorg om den egna och om andra. 

(Apter, Terri (1997) s. 225) 
 
Emotionell utveckling är alltså viktigt både för den enskilda individen och för 
omgivningen eftersom utvecklandet av självtilliten enligt Apter även leder till förmåga av 
empati. Kontentan av det skulle förslagsvis vara en god atmosfär i klassrummet och på 
skolan samt ökade chanser till en lyckad och harmonisk skolgång. 
 
 

                                                                 
9 Apter, Terri (1997) 
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2.1.4 Kommunikation nyckeln till utveckling 

 
Enligt många som forskar kring emotionell intelligens sker utveckling av personligheten 
genom samspel med andra människor. Maltén menar att självbilden utvecklas genom 
relationer till andra och med utgångspunkt från elevernas personlighet kan man träna dem i 
att lära känna sig själva10. I en grupp är det viktigt att försöka minimera riskerna för 
missförstånd genom att öva kommunikation. Att ge och ta och att lyssna aktivt på 
varandra. Kommunikationen ska inte bara innehålla sakligt tankeutbyte utan även känslor 
eftersom en fördjupad kommunikation skapas i kombination av utbyte av tankar, 
upplevelser och erfarenheter.  
 
Vidare påpekar Maltén att den pedagogiska gruppdynamiken har betydelse för tryggheten, 
arbetet och inlärningen. Därför bör en grupp sträva mot att skapa sammanhållning och vi-
känsla eftersom det skapar trygghet. Gruppmedlemmarna ska känna att de hör till gruppen 
och veta att olikheter är en tillgång eftersom man då kompletterar och stöttar varandra. 
 
Gyland och Ramsby skriver att samtal om känslor stimulerar reflekterande och ökar 
förståelsen mellan människor11. Barn som känner sig accepterade, omtyckta och sedda 
påverkas positivt i sin intellektuella och kunskapsmässiga utveckling och har därmed också 
lättare att lära. De kan bidra till en god atmosfär av arbetsro och gemenskap i klassrummet, 
vilket är goda förhållanden för ett inlärningsvänligt klimat. Vidare menar författarna att 
grunden till trygg miljö ligger i kommunikation. Kommunikation är en förutsättning för 
relationer och kvalitén i relationen är beroende av kvalitén i kommunikationen.  
 
Imsen beskriver en pedagogisk inriktning, kallad involveringspedagogik, som har till syfte 
att stärka elevernas identitet, engagemang och självständighet12. För att utveckla dessa 
egenskaper diskuterar klassen upplevda problem. Genom samtalen är det meningen att 
eleven ska konfronteras med och reflektera över sitt eget sätt att handla och sin egen 
värdegrund. Det är viktigt att samtalen präglas av sådant som är relevant för eleverna och 
rör dem själva och också att gruppen visar varandra omsorg och intresse. Läraren ska visa 
respekt för den enskildes tankar. Läraren ska heller aldrig ge färdiga lösningar på problem, 
utan olika lösningar ska eleverna själva få komma underfund med. 
 

                                                                 
10 Maltén, Arne (1998) 
11 Gyland, Patrik & Ramsby Louise (1998) 
12 Imsen, Gunn (1992) 
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2.1.5 Zillers teori om social utveckling 

 
För att förklara människans förändringsprocess relaterar Ekholm till Zillers teori om social 
fostran13. Teorin går ut på att individen utvecklas utifrån en hierarkisk ordning (se figur 3) 
som utgår från människans tankar, känslor och handlingar.  
 
 
 

 
Jag- 

begreppet 
 

Roller 
 

Handlande 
 

Värderingar 
 

Attityder 
 
 

Figur 3. Den Zillerska hierarkin. 
 
 
Ekholm tolkar Zillers definition av komponenterna på följande sätt: 
Värderingar är en hop attityder och attityder är i sin tur hur man själv tror att man handlar i 
en viss hypotetisk situation. Handlande definieras som den verkliga reaktionen på en viss 
händelse. Roller utgörs av de förväntningar omgivningen har på en och de givna sociala 
posit ioner man skaffat eller blivit tilldelad sig. I rollbegreppet ingår även förtroende för att 
andra människor ska uppfylla sina roller i det sociala systemet. Jagbegreppet har tre 
komponenter; komplexitet, upplevelse av egenvärde samt beroende av och känslighet för 
andras reaktioner på det egna jaget. 
 
Zillers hierarki är ordnad med hänsyn till hur lätt de olika komponenterna går att förändra 
hos en individ. Jagbegreppet är den minst förändringsbara och attityder lättast att förändra. 
Individens förändring beror av den relation som de hierarkiska komponenterna har till 
varandra. Människan strävar efter ett jämviktsförhållande komponenterna emellan och då 
någon av komponenterna utsätts för förändring kommer förhållandet komponenterna 
emellan i obalans. Beroende av var i hierarkin som förändringen inträffar ökar eller 
minskar chanserna att individen ska förändras. Ju högre upp i hierarkin som förändringen 
får fäste desto större chans finns det att förändringen får effekt på individen som helhet. 
Om en förändring sker i komponenten ”roller” omprövas de underliggande komponenterna 
för att skapa jämvikt. Resultatet blir då att även individens attityder, värderingar och 
handlingar förändras. En förändring av individens ”attityder” betyder däremot inte att en 
förändring av ”roller” eller de andra överliggande komponenterna måste ske. 
 
 

                                                                 
13 Ekholm, Mats (1977) 
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2.2 Forskning kring barns emotionella utveckling 
 
I följande avsnitt redogörs för forskning kring skolans arbete med elevernas emotionella 
utveckling. Arbetar lärare medvetet och regelbundet med det, vilken roll har detta arbete ur 
inlärningssynpunkt och finns det något intresse bland eleverna att arbeta med detta? Det är 
frågor som jag försöker belysa genom att relatera till forskning på dessa områden. 
 
2.2.1 I vilken utsträckning arbetar lärare med emotionell utveckling? 

 
Redan på 70-talet visade forskning om elevernas sociala utveckling i skolan att skolans 
vardag inte stimulerar emotionell utveckling tillräckligt 14. Ekholm, som undersökte detta, 
menar att arbetsmönstret i skolorna inte stimulerar till förmågan att samarbeta och ta 
ansvar. Psykologisk utveckling av förnufts- och känslomässiga strukturer sker när vi själva 
är verksamma tillsammans med det vi förändras inför och är aktiva i samspelet med 
omvärlden. Detta fick eleverna således inte tillräckligt av när denna studie utfördes.  
 
En studie av 157 stycken lärares SO-undervisning visar att endast 10-15 % av lärarna på 
mellanstadiet någon gång medvetet arbetat med livsfrågor15. Däremot uppgav 25 % att de 
inte alls jobbat inom livsåskådningsfältet och 25 % att de endast en eller två gånger tagit 
upp ämnen inom detta tema. Resten av lärarna i denna undersökning hade således inte 
medvetet arbetat med livsfrågor någon gång. 
 
2.2.2 Vilken roll har emotionell utveckling i inlärningssammanhang? 

 
En betydligt färskare studie av ungdomars moralutveckling har utförts av Lars 
Gustafsson16. Resultatet visar att det finns ett samband mellan elevens kapacitet (mätt 
genom lärares skattning) av receptivitet, kreativitet samt minnesförmåga och den sociala 
eller moraliska utvecklingen. Ju högre kapacitet eleverna hade i denna studie desto högre 
moralisk mognad visade de. Skolandan är betydelsefull för elevernas moraliska utveckling 
och det är viktigt att läraren är entusiastisk i arbetet med moraliska dilemman. Då fungerar 
läraren som en slags katalysator och elevernas utveckling underlättas, menar Gustafsson. 
Eftersom skolandan enligt denna undersökning har betydelse för elevernas moraliska 
utveckling bidrar en positiv skolanda till en utveckling av elevernas ansvarstagande, 
samarbete och förmåga till empati i större utsträckning. Därför måste skolan medvetet 
verka för att öka elevernas samarbetsförmåga och stärka deras ansvarskänsla. 
Undersökningen visar att skolan endast i mycket liten utsträckning lyckas uppnå målen vad 
gäller skolans roll som förmedlare av samhällets grundläggande värderingar. Forskaren 
påpekar att skolan måste ta den fostrande rollen på allvar och lägga den till grund för de 
pedagogiska aktiviteterna i vardagen. Gustafssons studie visade att flickor använder sig 
oftare än pojkar av sin empatiska förmåga, men han påpekar att han är osäker inför denna 
slutsats på grund av enkätens utformning. Pojkarna visade inte något samband mellan 
självförtroende och moralisk utveckling, men däremot flickorna. Det fanns dock samband 
mellan elevens sociala eller moraliska utveckling och dess relation till offret eller utföraren 
i ett moraliskt dilemma. Eleverna kände lättare empati för en god vän än för någon annan.  
 

                                                                 
14 Ekholm, Mats (1977) 
15 Svingby, Gunilla & Lendahls, Birgit & Ekbom, Dennis (1990) 
16 Gustafsson, Lars (2000) 
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2.2.3 Elevers intresse för livsfrågor 

 
Lendahls frågar sig vilka kunskaper som idag är viktiga för eleverna i dagens samhälle17. 
Ett samhälle som karaktäriseras av snabba förändringar och där kunskaper snabbt 
föråldras. Vilket innehåll är då värt att lära för livet? Aktuell forskning i västvärlden påstår 
Lendahls pekar på att barns intresse för livsfrågor och etik ökar, samtidigt som de känner 
mer vilsenhet. I ett mångkulturellt samhälle, som vi ju faktiskt lever i idag, måste man veta 
var man står i olika frågor. Man måste ha en åsikt och man måste agera. Att lära sig sådant 
i skolan ger en god beredskap för vuxenlivet. För att arbetet i skolan ska vara meningsfullt 
för eleverna är det viktigt att arbeta utifrån eleverna själva och deras egna frågor och 
problem. Reflektioner över sina egna kunskaper och tankar tillsammans med andras 
perspektiv på saker och ting vidgar erfarenheterna. Då bearbetas och integreras nya 
element med sina egna, vilket är en förutsättning för utveckling. Att utveckla tänkandet 
ökar förståelsen för andra människor. Empati kan endast utvecklas i konfrontation med 
andra människor genom att lyssna, kommunicera och fungera socialt. Liksom Gustafsson, 
menar Lendahls att skolans anda är det viktigaste influensområdet för elevernas sociala 
utveckling. Skolan och lärarna måste därför leva som de lär och föregå med gott exempel. 
 
Undersökningar av svenska elevers intresse för livsfrågor visar att eleverna tycker att detta 
ämne är mycket intressant. Hartman undersökte år 1986 de vanligaste motiven i barns 
funderingar18. 383 stycken lågstadieelever och 952 stycken mellanstadieelever ingick i 
studien. Hartmans slutsatser är att elevernas vanligaste funderingar rör ensamhet, 
konflikter, relationer och döden. 1990 undersökte Svingby m fl 3485 elevers intresse för 
olika SO-relaterade frågor19. Eleverna visade framför allt intresse för frågor som rör 
identitet, livets början och slut, vänskap och kärlek. 
 

                                                                 
17 Lendahls, Birgit (1990) 
18 Hartman, Sven G. (1986) 
19 Svingby, Gunilla, Lendahls, Birgit, Ekbom, Dennis (1990) 
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3 Projekt Charlie 
 
I följande avsnitt redogör jag för projekt Charlies historia och grundidé samt hur 
undervisningen är upplagd och rent konkret ser ut. Vidare tas forskning kring projektets 
effekter upp. 
 

3.1 Historik 
 
Projekt Charlie introducerades i Sverige 199120. Programmet utarbetades 1977 i 
Minneapolis, USA, på grund av att staden hade stora drogproblem. Drogprogram har visat 
sig mest effektiva då de innehåller ”livskunskap”, det vill säga undervisning i sociala 
färdigheter och konsten att stå emot grupptryck tillsammans med information om droger 
och dess effekter. Därav namnet Charlie, som är en förkortning av Chemical Abuse 
Resolution Lies In Education. Programmet har sedan dess provats, utvärderats, bearbetats 
och kompletterats21. 
 

3.2 Grundtanken med undervisningen 
 
Projektets syfte är i grunden att förebygga drogmissbruk och kriminalitet. Enligt 
undersökningar lyckas sådant arbete bäst om det innehåller delar som utvecklar individens 
självförtroende och trygghet tillsammans med information om droger. Arbetet med projekt 
Charlie har till syfte att22: 
 
• utveckla och förstärka barnens självkänsla och självtillit samt respekt för andra, 
• ge barnen en bra grund för att kunna fatta kloka beslut och att lära barnen lösa problem 

och konflikter, 
• lära barnen stresshantering och att lära ut hur man konstruktivt kan hantera starka 

känslor och besvikelser,  
• ge information om skadeverkningar vid bruk av tobak, alkohol och droger. 
 

                                                                 
20 Projekt Charlie i Jordbro [www document] 
21 Project Charlie:an evaluation of a life skills drug education programme for primary schools [www 
document] 
22 Idétorget  [www document] 
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3.3 Undervisningsmaterialet 
 
Det pedagogiska programmet Charlie består av två pärmar med undervisningsmaterial; en 
för lågstadiet och en för mellanstadiet. Målgruppen är således grundskoleelever i åldrarna 
6-13 år. Materialet innehåller fem avsnitt med konkreta övningar, färdiga stenciler till 
eleverna samt tips och idéer för hur undervisningen kan läggas upp. Det är meningen att 
undervisningen ska ske en eller två gånger i veckan. Instruktionerna i lärarhandledningen 
är tydliga samtidigt som det finns utrymme att anpassa lektionerna till de egna 
förhållandena. En röd tråd löper genom hela materialet och ett visst mönster kan urskiljas, 
men materialet är uppbyggt så att det finns möjlighet att anpassa lektionerna till sitt eget 
undervisningssätt.  
 
De fem avsnitten är följande23: 
 
• Självmedvetande. Huvudmålet med övningarna i det här avsnittet är att barnen ska lära 

sig upptäcka på vilket sätt de är unika och speciella. Ett exempel på hur en övning kan 
se ut är att barnen går runt i klassen och ställer frågor till varandra. På en lista kryssar 
de för vilka som har blå ögon, flera syskon och andra saker som kan skilja barnen i 
klassen åt. Detta följs upp genom att klassen diskuterar likheter och olikheter hos 
varandra med sina listor som bas i diskussionen. 

 
• Relationer. Betydelsen av familjerelationer och relationer till vänner fokuseras i det här 

avsnittet. Ett exempel på en övning är att beskriva sin familj genom att rita eller göra 
collage av vänner och familj. 

 
• Beslutsfattande. Avsnittet går ut på att utveckla barnens färdigheter i att fatta sunda 

beslut och att förstå konsekvenser av olika beslut. Ett exempel på en övning är att 
fundera över hur många beslut som vi alla fattar dagligen och att rita situationer där 
beslut fattas.  

 
• Droger. I det här avsnittet, som var grunden till att projekt Charlie utarbetades, 

anpassas övningarna till barnens ålder. Ett exempel på en övning kan vara att diskutera 
bra och dåliga saker som har med kroppens välmående att göra.  

 
• Justa kompisar. Det här sista avsnittet tillkom mycket senare än de andra och ska bidra 

till att fördjupa barnens kunskaper om sig själva och andra samt om hur konflikter kan 
lösas. 

 
Varje delområde är indelat i ett antal lektioner som i sin tur bearbetar olika områden i 
delområdet. Varje lektion har ett klart uttalat mål, vilket är beskrivet i Charliepärmarna 
tillsammans med varje lektionsförlag. En Charlie- lektion består av samtal, reflektioner, 
övningar av olika slag och rollspel. Efter samtalen får eleverna ett arbetsblad där de ska 
skriva en text till en bildserie. 
 

                                                                 
23 Project Charlie i Jordbro  [www document] 
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En typisk Charlielektion ser ut på följande sätt24: 
 

1. Barnen samlas i en ring, sittande runt de som leder Charlie. En boll skickas runt 
och alla får möjlighet att säga sitt namn samt något kring dagens tema.  

2. Efter namnleken går klassen igenom Charlie-reglerna genom att en elev läser upp 
dem. Det är regler som barnen själva kommit fram till och de är uppskrivna på ett 
papper som finns i klassrummet (se exempel figur 4).  

3. Sedan diskuteras dagens tema och det ges utrymme för frågor kring temat. Därefter 
utförs en övning.  

4. Om det finns tid efter övningen brukar klassen leka en lek.  
5. Lektionen avslutas med att alla står i ring och håller varandra i händerna. Alla 

blundar och försöker slappna av genom djupa andetag. Som avslutningshälsning 
skickas en handtryckning runt.  

 
På skolan där jag utförde min empiriska studie har reglerna skrivits på fingrarna på en ritad 
hand och teckningen sitter uppe på väggen. Reglerna presenteras i figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Charlie-regler. 

 
 

                                                                 
24 Project Charlie i Jordbro [www document] 

 
CHARLIE-REGLER 

 
Lyssna! 

Räck upp handen när du vill ha ordet! 
Endast uppåt-puffar 

Rätt att stå över 
Våga ta en risk 
Tystnadsplikt 
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3.4 Utvärdering och forskning av projektets effekter 
 
Studier av Charlie-projektet i Sverige har varit svårt att få information om. Den enda jag 
kom över var en enkätundersökning gjord på Jordbromalmskolan 1998.  
 
Mer omfattande studier har bedrivits i USA och England. Dessa håller en högre standard 
på grund av att de är vetenskapligt baserade med många olika variabler inräknade. Att 
jämföra dessa utförliga studier med enkäterna från Jordbromalmskolan tycker jag därför 
inte är aktuellt eftersom en sådan jämförelse inte skulle vara rättvis.  
 
3.4.1 Resultat av studie i England 

 
Studierna i England utfördes av Hurry och McGurk i Hackney, under åren 1991 och 1992 
samt en uppföljning av samma elever 199625.  
 
Målet var att undersöka om projekt Charlie varit effektivt och uppnått sina syft en, liksom 
att undersöka hur väl projektet mottagits och implementerats i skolorna som ingick i 
studien. McGurk och Hurry skriver att det genom olika undersökningar har visat sig att det 
mest effektiva sättet att påverka ungdomars attityd till droger är att undervisa dem i sociala 
färdigheter och lära dem att stå emot grupptryck tillsammans med information om droger. 
Därför beslutade dessa forskare att studera effekterna av Charlie.  
 
Studien jämför elever i ”primary school”26 i tre olika skolor där eleverna undervisats i 
projekt Charlie med elever från andra skolor, som inte medverkat i Charlie-projektet. 
Eleverna som medverkade i studien var mellan sju och elva år och jämfördes med 
kontrollgrupper av elever med samma ålder och liknande bakgrund. 140 stycken elever 
mellan sju och tio år respektive 26 stycken elvaåriga elever medverkade i studien.  Innan 
studien utfördes sammanställdes olika faktorer i fråga om elevernas bakgrund för att 
jämförelsen skulle bli så trovärdig som möjligt. Även 21 stycken lärare och tre skolledare 
medverkade i studien. 
 

                                                                 
25 Project Charlie:an evaluation of a life skills drug education programme for primary schools [www 
document] 
26 Elever som i England går i primary school är vanligtvis fem till elva år gamla. 
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Forskarna undersökte varje del av projektet med olika mätinstrument. Dels väl beprövade 
vetenskapliga tester och metoder och dels metoder framtagna av dem själva. Följande 
metoder användes för de olika testerna: 
 

I) Förmåga att stå emot grupptryck och förmåga att fatta beslut testades med 
hjälp av sex problemsituationer som eleverna fick lösa. Testet var designat och 
använt av Ahlgren och Merrick (1984), vid en tidigare studie av projekt Charlie. 

II) Självförtroende testades med hjälp av en väl etablerad metod där elevens 
generella självbild, generella beteende och social status bland andra elever 
testas. 

III) Kunskap om droger testades med speciellt utformade frågor för just denna 
studie där eleverna fick nämna tre sätt där droger är till hjälp och tre sätt där de 
är till skada. 

IV) Attityder till droger testades med hjälp av ett frågeformulär som mätte 
elevernas attityder. Formuläret var tidigare designat av Botvin o Co (1990). 

V) Användning av droger och intentioner att använda droger i framtiden testades 
med hjälp av frågor till eleverna där de fick svara på om de någon gång rökt 
cigaretter, druckit alkohol eller använt droger och i så fall hur ofta. För att 
minimera riskerna för fel i testerna på grund av eventuella oärligheter i svaren 
tillfrågades även eleverna om de trodde att någon annan i klassen rökte. 

VI) Utagerande elever uppmärksammades med hjälp av lärarnas bedömningar av 
elevernas beteenden i ett väl etablerat och använt frågeformulär utformat av 
London Institute of Psychiatry. 

VII) Frågeformulär för skolledare och lärare utformades speciellt för denna studie 
för att belysa deras attityder till projektet. Formuläret innehöll frågor som täckte 
upp lärarnas och skolledarnas syn på projekt Charlie-manualen. Frågorna 
behandlade manualens innehåll och om det hade varit lätt att använda i 
klassrummet eller inte. Vidare frågades vilka positiva effekter lärarna upplevde 
att projektet hade haft på eleverna och hur väl eleverna tagit till sig av 
undervisningen. Lärarna tillfrågades även att föreslå rekommendationer till 
förbättringar och deras allmänna syn på drogundervisning. 

 
Statistiska beräkningar av testresultaten utfördes med hjälp av Chi-test och t-test.  
 
Elever testade direkt efter ett års Charlie-undervisning, visade enligt de vetenskapliga 
testerna att de kunde fatta högre kvalitativa beslut och hade lättare att stå emot grupptryck 
än kontrollgrupperna. Likaså visade de bättre kunskaper om droger och dess negativa 
effekter. Däremot kunde forskarna inte påvisa några större skillnader i självkänsla, 
problem i uppförande, attityder till droger eller intentioner att använda droger i framtiden. 
Värt att påpeka är att kontrollgruppen enligt förtester visade att de hade större verbal 
förmåga än Charlie-gruppen. Trots större svårigheter att uttrycka sig lyckades Charlie-
eleverna ändå överträffa kontrollgruppen i fråga om kvalitativa lösningar till sociala 
dilemman. En uppföljning av eleverna nio månader efter avslutad Charlie-undervisning, då 
eleverna gick i ”secondary school”27, visade inga skillnader mellan elevgrupperna, med 
undantag av att eleverna som medverkat i projekt Charlie avstod i större omfattning från att 
röka cigaretter. 
 
 
 
 

                                                                 
27 Elever som i England går i secondary school är vanligtvis elva till sexton år. 
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På två av skolorna som ingick i studien, kallade A och B, undervisade lärare som fått 
speciell Charlie-utbildning i USA och som dessutom hade erfarenhet av att undervisa i 
detta. I den tredje skolan däremot, skola C, undervisade en oerfaren lärare i Charlie. 
 
Lärarna tyckte att drogundervisningen var värdefull för eleverna samt att mål och syfte 
med projektet va r viktiga komponenter att ingå i undervisningen av dessa elever. I skola A 
och B var samtliga lärare nöjda med projektet, medan det i skola C var delade meningar, 
mycket på grund av den oerfarna ledaren. Lärarna från skola A och B fann manualen 
värdefull och lätt att använda, men lärarna från skola C tyckte att vissa delar av dess 
innehåll var olämplig för deras elever och rekommenderade att det skulle finnas mer 
variation på övningarna och att språket borde förenklas. 
 
75 % av lärarna var positiva till projektet. Dessa lärare uttalade sig om att 
klassrumsatmosfären hade blivit bättre efter införandet av Charlie- lektioner och att det var 
lättare att lösa konflikter. Lärarna ansåg att det var lätt att integrera projektet i 
undervisningen, att Charlie- lektionerna var lämpliga, materialet varierat och lätt att 
använda, att eleverna tog till sig av undervisningen och att idéer från 
undervisningsmaterialet kunde användas vid vardagliga konflikter. Dessa lärare ansåg inte 
att projekt Charlie hade några som helst negativa sidor.  
 
De lärare som var negativa till projektet arbetade på samma skola, skola C, och de tyckte 
heller inte att projektet var speciellt effektivt. I skola C tyckte fem av sex lärare att 
projektet inte låg på rätt nivå för eleverna. Vissa tyckte att materialet var för lätt och andra 
att det var för svårt för eleverna. Dessa lärare var dock nöjda med aktiviteterna, men tyckte 
inte att materialet var lätt att använda i klassrummet. Fyra av fem lärare på denna skola 
kände att barnen inte tog till sig av undervisningen, att de inte förstod konceptet och inte 
tillämpade projektets idéer utanför klassrummet. 
 
Sammanfattningsvis visade studien att elever som varit involverade i projekt Charlie: 
 
• har större vetskap om drogers effekter än andra elever. 
• är mer säkra i sitt beslutsfattande då det gäller grupptryck och de kan stå emot 

grupptryck bättre än andra elever. 
• är bättre på att komma fram till högkvalitativa lösningar på sociala dilemman än andra 

elever, vilka kommer med lösningar av sämre kvalitet. 
• inte visar att de har bättre självförtroende. 
• inte skiljer sig från andra elever då det gäller attityden till droger eller användandet av 

droger i framtiden.  
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3.4.1.1 Uppföljning 
 
Fyra år senare, år 1996, utförde McGurk och Hurry en uppföljning av eleverna som 
medverkade i den ovan nämnda studien i Hackney och jämfördes med en kontrollgrupp28.  
 
Resultatet av uppföljningen visade följande: 
 
Elever med projekt Charlie-undervisning avstår i större omfattning att röka cigaretter och 
prova droger. Forskarna hittade inga statistiska bevis för att Charlie-eleverna hade lättare 
att fatta beslut än kontrollgruppen, däremot var de mer motståndsaktiga mot att falla för 
grupptryck. Studien visade inte att projektet hade några långverkande effekter på elevernas 
kunskaper om droger, men däremot på deras attityder till droger. Barn som medverkat i 
projektet hade mer negativ attityd till droger. Experimenterande med alkohol påverkades 
dock inte. Med resultatet av studien som underlag föreslår forskarna att drogundervisning 
kan ha en fördröjande effekt på ungdomars genombrott att börja experimentera med 
droger. Forskarna påpekar dock att för att med en större säkerhet kunna dra denna slutsats 
behövs fler och större studier som pågår under längre tid.  
 
3.4.2 Studier i USA 

 
Två studier utfördes i USA år 1984 av Ahlgren och Merrick samt av Lepinski29. Den 
sistnämnda är inte publicerad. Tyvärr har jag inte fått tag i den avhandlingen utan endast 
tagit del av dess slutsatser genom McGurk och Hurrys tolkning av den. Enligt dessa 
uppgifter visar USA-studierna mer positiva effekter än Englandsstudien i barnens 
beteende, förmåga att motstå grupptryck och attityden till droger. Ingen av studierna har 
dock kunnat bevisa skillnader i barnens självförtroende. 
 
3.4.3 Utvärdering i Sverige 

 
Som tidigare nämnts har jag endast lyckats komma över resultat från en enda skola som 
utvärderat Charlie-projektet i Sverige. Två utvärderingar har utförts i Jordbro, där projektet 
först fick fäste i Sverige. Resultatet av enkäten som eleverna fick svara på visas i tabell 1 
och frågorna är desamma som jag använt mig av i min egen studie och hittas i bilaga 1.  
 
3.4.3.1 Resultat av elevernas attityder 
 
På hösten 1997, efter 12 Charlie- lektioner, svarade 38 av 53 elever i år 3 på frågorna30. 
Bortfallet berodde på frånvaro. På våren 1998, efter 21 Charlie-lektioner, fick samma 
elever svara på samma enkätfrågor ytterligare en gång. Då svarade 50 av 53 elever och 
bortfallet berodde även då på frånvaro. 
 
Jag har valt att endast redovisa svaren på frågorna 1, 3 och 4 eftersom det var dessa frågor 
jag använde i min egen studie. Resultatet av min enkätundersökning redovisas i avsnitt 
4.3.2. 
 
 
 
 
                                                                 
28 A follow- up evaluation of project Charlie: a life skills drug education for primary schools [www document]  
29 Ibid 
30 Projekt Charlie i Jordbro [www document] 
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För att göra svaren mer överskådliga har jag räknat ut elevernas svar i procent. 
 
 
Tabell 1. Elevernas svar på enkätfrågorna. 
 

Frågor 
 

År Bra Mindre bra Dåligt Svarade ej 

 
Vad tycker du 
om Charlie? 
 

 
1997 
1998 

 
89,5% 
82% 

 
7,9% 
8% 

 
2,5% 
10% 

 
0% 
0% 

 
Vad tycker du 
om Charlie-
reglerna? 
 

 
1997 
1998 

 
97,5% 
80% 

 
0% 
16% 

 
2,5% 
4% 

 
0% 
0% 

 
Vad tycker du 
om Charlie-
övningarna? 
 

 
1997 
1998 

 
79% 
80% 

 
21% 
12% 

 
0% 
0% 

 
0% 
8% 

 
 
 
Resultatet visar att eleverna är övervägande positiva till Charlie, men att intresset för 
projektet verkar avta med tiden. Övningarna tycker eleverna i den senare undersökningen 
fortfarande är bra, men inte projektet i sin helhet eller reglerna. I den senare studien 
medverkade fler elever i utvärderingen än i den första, vilket förmodligen bidrar till att 
resultatet i den första studien är en aning missvisande. 
 
3.4.3.2 Lärarnas kommentarer 
 
I Jordbro har lärarna en positiv attityd till projektet och de anser att materialet har fungerat 
bra31. De anser att Charlie-projektets grundtanke överensstämmer med läroplanens 
värdegrunder och att projektet ger möjlighet för barnen att utveckla sin personlighet och 
självkännedom genom kommunikation. Vidare anser de att Cha rlie påverkar barnen 
positivt både på individnivå och på gruppnivå på ett sådant sätt att trivseln i klassen ökar. 
Lärarna påpekar att det är viktigt att lektionerna har en bestämd och återkommande 
struktur samt att de hålls regelbundet för att det ska ge några effekter eftersom det är de 
återkommande rutinerna som ger trygghet. Vidare ger de bestämda reglerna god 
arbetsmiljö och stämning säger de. Dessa lärare påpekar dock att deras erfarenhet talar för 
att projektet inte fungerar för alla elever. Otrygga elever eller elever med 
koncentrationssvårigheter kan ha svårt att ta till sig undervisningen eller känna lust och 
motivation inför den. Det är därför viktigt att ingen ska behöva känna sig pressad att delta 
aktivt och att eleverna har rätt att stå över, menar lärarna. 
 
 

                                                                 
31 Projekt Charlie i Jordbro [www document] 
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3.5 Sammanfattning 
 
Resultat av tidigare studier av moralutveckling och värdegrundsfrågor pekar på att ett 
behov av att förbättra och framför allt införa detta i skolan finns. Dessutom har forskning 
visat att det finns ett stort intresse bland eleverna att diskutera värdegrundsfrågor. I världen 
mellan barndom och vuxenlivet uppstår många frågor och funderingar och Charlie bidrar 
till att eleverna i skolan får utrymme att diskutera sådana frågor. Elevernas emotionella 
utveckling underlättas om eleverna får möjlighet att utbyta erfarenheter och ventilera sina 
tankar och känslor och detta är något som Charlie bidrar med. Om de får tillfälle att 
diskutera livsfrågor och att utvecklas på det området utvecklar de även sin självkännedom, 
vilket i sin tur kan leda till att de lyckas lära bättre. Projekt Charlie och andra liknande 
pedagogiska program tror jag därför kan vara en början till en tradition av undervisning 
och samtal kring livsfrågor.  
 
Charlie-projektet har i grunden syftet att förebygga droganvändning. Naturligtvis är det 
viktigt att eleverna får information om vilka effekter droger, alkohol och rökning kan ha, 
men de andra bitarna i programmet tycker jag är minst lika viktiga. Dessutom har det enligt 
undersökningar visat sig att det är just avsaknad av identitet, trygghet och självförtroende 
som ökar riskerna för att en individ ska söka sig till droger. Att lära känna sig själv, 
utveckla ett förtroende för sin egen kapacitet, träna sig i att fatta kvalitativa beslut samt 
hitta lösningar till problem och konflikter är nyttigt och nödvändigt för att utvecklas till en 
balanserad och harmonisk människa.  
 
I följande avsnitt gör jag en jämförande analys av min litteraturstudie. Jag jämför 
litteraturdelen som tar upp emotionell intelligens med delen som tar upp Charlie-projektet. 
 
3.5.1 Självmedvetande, relationer och justa kompisar 

 
Barnen får i avsnittet självmedvetande lära sig upptäcka på vilket sätt de är unika och 
speciella samtidigt som de får tillfälle att lära känna sina kamrater bättre genom att klassen 
diskuterar likheter och olikheter hos varandra. I avsnittet relationer får de ytterligare 
tillfällen att lära känna sig själva, sin familj och sina kamrater. Avsnittet justa kompisar har 
till syfte att bidra till att fördjupa barnens kunskaper om sig själva och andra samt om hur 
konflikter kan lösas. Enligt Maltén är gruppdynamiken av betydelse för inlärningen 
eftersom en grupp med vi-känsla skapar trygghet, vilket är viktigt för hur väl eleverna 
lyckas lära32. Kommunikationen med andra, som dessa avsnitt ger, skulle enligt Maltén 
kunna bidra till att eleverna får tillfälle att utveckla sin egen personlighet samtidigt som det 
minskar riskerna för missförstånd och konflikter. Gyland och Ramsby förespråkar också att 
kommunikation är nyckeln till trygghet och utveckling samt att trygghet är en förutsättning 
för inlärning33. Apter anser även hon att utveckling av emotionell intelligens sker genom 
att samtala om sina egna och andras känslor34. Enligt Apter är nyckeln till att lära barn stå 
emot grupptryck att de utvecklar omsorg om andra, ansvar för egna handlingar, vaksamhet 
på det egna beteendet och sinne för rättvisa. Dessa egenskaper utvecklas genom 
övningarna som ingår i de ovan nämnda avsnitten av projektet. Vidare förespråkar Apter 
andra viktiga moment i barnuppfostran som kan återfinnas i Charlie-undervisningen. Dessa 
moment är att lära barnen att alla tänker olika och alla får tycka som de vill, att alla är lika 
värda, oavsett tycke och smak samt att när man blir osams går det att lösa genom samtal 
och genom att förlåta varandra. 
                                                                 
32 Maltén, Arne (1998) 
33 Gyland, Patrik & Ramsby, Louise (1998) 
34 Apter, Terri (1997) 
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3.5.2 Beslutsfattande 

 
Apter skriver att det är viktigt att lära barn att det är tillåtet att säga nej till saker man inte 
har lust att göra35. Genom att barnen i avsnittet beslutsfattande får fundera över hur många 
beslut som fattas dagligen, rita situationer där beslut fattas och får spela rollspel utvecklas 
deras färdigheter i att fatta sunda beslut och att förstå konsekvenser av olika beslut. När 
konflikter uppstår behövs strategier och lösningar. Lendahls påpekar vikten av att skolbarn 
utvecklar en tillit för sina egna åsikter och att de reflekterar över vad de tycker och varför 
de tycker så36. Skolan syftar till att ge eleverna beredskap inför framtiden och 
erfarenheterna i skolan måste därför likna framtidens situationer. Rollspelen och 
övningarna under Charlie- lektionerna inbjuder till reflektion över situationer som kan 
komma att uppstå i framtiden. Eftersom rollspelen bygger på sociala dilemman får 
eleverna tillfälle att öva upp sin förmåga att fatta kloka beslut och öva sig i att se saker och 
ting ur andra människors perspektiv.  
 
Apter anser att barn måste ha fasta regler att ta fasta på och det inslaget finns i projektet i 
form av Charlie-reglerna (se figur 4, avsnitt 3.3). 
 
En jämförelse av involveringspedagogiken37 och projekt Charlie visar att metoderna liknar 
varandra i mycket hög grad. Båda metoderna bygger på samtal som har till syfte att stärka 
elevernas identitet och självkänsla. Studier visar att projekt Charlie ger resultat på vissa 
områden, men det finns även vissa brister i materialet. Därför skulle de båda metoderna, 
liksom liknande metoder, säkerligen vinna på att ta lärdom av varandra. 
 

                                                                 
35 Apter, Terri (1997) 
36 Lendahls, Birgit (1990) 
37 Imsen, Gunn (1992) 
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4 Fältstudie 
 
I följande avsnitt redogör jag för min egen studie, utförd under hösten 2001. Studierna 
består av en empirisk studie där jag observerade elever i år 2 under en Charlie-lektion och 
samtalade med klassläraren om projektet efter lektionen samt enkätundersökningar där 
elever och lärare fick svara på ett antal frågor om projektet. 
 

4.1 Syfte, urval och metod 
 
Syftet med undersökningen var att få en egen uppfattning om Charlie samt undersöka vad 
elever och lärare som ingår i projektet tycker om undervisningen. Mitt val att göra en 
enkätundersökning grundar sig på att jag ville få en bred uppfattning om vad lärare och 
elever tycker om projektet. Vidare är enkätfrågorna till elevgruppen som jag undersökte 
samma frågor som utvärderingen i Jordbro, vilket hade till syfte att kunna jämföra de båda. 
I Sverige har möjligtvis skolorna på lokal nivå utvärderat projektets effekter, men det finns 
inte några undersökningar på vetenskaplig nivå. För att få en egen uppfattning av det 
konkreta arbetet med projektet och öka min kunskap och förståelse för det utförde jag även 
en observation av elever och lärare under en Charlie- lektion. Observationen hade inte till 
syfte att analysera elever och lärares uppfattningar, attityder eller beteenden, utan syftet var 
att få en bild av det konkreta arbetet. Data från en enda lektion skulle ha varit för lite 
material för att undersöka elever och lärares attityder. Eftersom klassen dessutom hade sin 
sista Charlie-lektion för året var det inte möjligt att få besöka klassen fler gånger.  
 
Valet av skola grundar sig på att jag hade haft kontakt med en del lärare och elever på den 
här skolan genom tidigare fältstudier i utbildningen. Skolan ligger relativt centralt i en av 
Sveriges större städer och är en F-5 skola. Jag hade haft kontakt via e-mail med en av 
lärarna på denna skola under våren 2001 då hon besvarat några av mina frågor om 
projektet. När jag ringde till skolan för att höra om jag skulle kunna få utföra mina studier 
där var det den läraren som nappade på förslaget. Denna lärare var dessutom den enda som 
var villig att ställa upp. Hon frågade sina elever innan hon gav mig klartecken och klassen 
enades tillsammans om att jag skulle få komma på besök. Jag hade hoppats på att fler 
lärare skulle vara tillmötesgående för mitt besök eftersom mitt önskemål var att få 
möjlighet att undersöka flera olika elevgrupper och dessutom få besöka skolan flera 
gånger. Samtidigt var det viktigt att inte klassen eller läraren tyckte att jag trängde mig på 
och att läraren var tillmötesgående. Som det nu var fick jag de sistnämnda önskemålen 
uppfyllda. Eleverna som fick svara på enkäten var de elever som jag observerade. Detta va l 
grundades på att det skulle vara intressant att undersöka uppfattningar av projektet hos de 
elever jag sett arbeta med projektet. 
 
Min utgångspunkt för elevernas enkät är de två utvärderingarna utförda i år 3 på skolan i 
Jordbro, 1997 och 1998. Resultatet av dessa hittas i avsnitt 3.4.3.1. Efter att ha tagit del av 
dess resultat ville jag testa följande hypotes genom en egen studie: 
 

 
Eleverna är övervägande positiva till projekt Charlie. 
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Jag använde således samma frågor som Jordbro gjort i sina utvärderingar då jag utformade 
min enkät. För att göra det lite roligare för eleverna att svara på frågorna använde jag 
bilder som skala på svarsalternativen (se bilaga 1). Frågorna 2 och 5 gick dock bort på 
grund av att min urvalsgrupp inte arbetar med namnleken eller avslutningsleken i så stor 
utsträckning. 
 
Frågorna på lärarenkäten utformade jag utifrån mitt intresse av att få en bredare kunskap 
om lärares attityder till arbetet med Charlie samt deras uppfattning av vad eleverna tycker 
om projektet (se bilaga 2). 
 

4.2 Genomförande 
 
Datainsamlingen av observationen gick till så att jag satt i ett hörn av klassrummet och 
observerade hur lektionen förflöt. Enligt Westin är observationer ett bra sätt att lära känna 
verkligheten38, i det här fallet lektionsinnehållet. Vidare är icke deltagande systematisk 
observation att föredra. En icke deltagande observatör deltar inte i de observerades 
aktiviteter och observerar från en plats där denne stör de observerade så lite som möjligt. 
Systematiska observationer kännetecknas enligt Westin av att de är planerade med ett 
uttalat mål och att registreringen sker under eller direkt efter observationen. Innan 
observationen måste frågorna vad och hur besvaras. Observationen hade till syfte att 
belysa ämnesinnehållet genom att skriva ner huvudmomenten i undervisningen. Jivén 
kallar observationer där händelser noteras för episodbeskrivning39 och det är det närmaste 
en beskrivning på min observation som jag kan komma. Jag försökte hinna anteckna så 
mycket som möjligt så att jag skulle komma ihåg lektionen. Enligt Westin är det viktigt att 
kontinuerligt skriva ner vad som händer och sträva efter att fokusera på viktiga händelser. 
Eftersom mitt syfte var att få en bild av det konkreta arbetet skrev jag ner 
lektionsinnehållet. Direkt efter besöket skrev jag rent mina anteckningar och 
sammanställde de uppfattningar och erfarenheter jag fått av att observera lektionen. Detta 
för att minska riskerna för att glömma bort eller ”komma ihåg” saker som egentligen inte 
hänt.  
 
Efter lektionen tog sig klassläraren tid att sätta sig ner och samtala med mig om Charlie-
projektet. Jag frågade läraren om det fanns tid till elevernas enkätundersökning och hon tog 
sig an genomförandet av den till en annan dag. Läraren visade mig sedan till lärarrummet 
så att jag kunde lägga lärarenkäterna där för dem att fylla i. På anslagstavlan satte jag upp 
ett exemplar av enkäten och skrev där att om någon valde att inte svara på enkäten skulle 
jag vara tacksam om de motiverade det på baksidan. Att skriva det var ett tips från läraren 
jag hade samtalat med eftersom hon visste att de andra lärarna var väldigt trötta på 
enkätundersökningar av olika slag. Motiveringen var dels att det var sent på terminen och 
lärarna var trötta över lag och dels att skolan ofta får besök av studenter som vill utföra 
olika typer av undersökningar. Jag skrev även vilken dag som var den sista för ifyllandet 
av enkäten och hämtade upp dem den dagen.  
 

                                                                 
38 Westin, Charles (1978) 
39 Jivén, Lars M. (1967) 
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4.3 Resultat och resultatanalys 
 
För sammanhangets skull har jag i följande avsnitt valt att presentera resultaten av 
fältstudien tillsammans med min analys av den.  
 
4.3.1 Observation 

 
Charlie- lektionen denna dag, vilken var den sista för terminen, var ur avsnittet 
beslutsfattande. Lektionen ägde rum i klassrummet och det var 2 lärare och 18 av 20 elever 
närvarande. Lektionen varade i en timme och syftet var att eleverna skulle få förståelse för 
grupptryck och öva sig i att säga nej. 
 
Observationen hade till syfte att få en inblick och en egen uppfattning av det konkreta 
arbetet. Eftersom jag endast besökte en klass vid ett tillfälle kan min bild ha blivit skev. 
För att få en så verklighetstrogen bild som möjligt hade fler besök i flera olika klasser varit 
att föredra. Detta var dock tyvärr inte möjligt eftersom det bara var en enda lärare som var 
villig att ta emot mig och det endast var en Charlie-lektion kvar på terminen.  
 
Mitt första intryck av klassen efter observationen var väldigt positiv. De var lugna och 
verkar känna sig trygga i klassrummet samtidigt som de var med på noterna. De var 
uppmärksamma och lyssnade och var villiga att arbeta och göra övningar. Eftersom jag 
bara träffade klassen en enda gång kan jag inte dra slutsatsen att detta gäller generellt. 
Charlie- lektionen hölls som första lektion på morgonen, vilket kan ha medverkat till att 
eleverna var mer koncentrerade och lugna än om lektionen hållits på eftermiddagen. 
Dessutom kan min närvaro ha medverkat till att eleverna uppförde sig annorlunda än 
vanligt. Westin menar att de observerades naturliga beteende störs då de vet att de är 
observerade40. Det brukar dock ge med sig efter en halvtimme under förutsättning att 
observatören inte stör och i förväg har fått de observerades medkännande. 
 
I klassrummet satt olika planscher uppe på väggarna med meningar, dikter och 
uppmuntrande påståenden som hade med gemenskap, vänskap och trivsel att göra liksom 
tips på hur de skulle kunna bli trevligare mot varandra. Även Charlie-reglerna satt uppe (se 
figur 4, avsnitt 3.3). 
 
Lektionen började med att läraren visade 4 bilder på OH. och frågade eleverna var i denna 
bildserie som ett beslut fattas. Detta diskuterades en stund. Efter det diskuterades 
konsekvenser av andra beslut som kan fattas utifrån bildserien. Eleverna fick sedan tillfälle 
att själva berätta om de utövat grupptryck den senaste tiden eller om de varit utsatta för 
grupptryck. Här var eleverna lite tveksamma till att berätta. Det kan bero på att de inte 
förstått vad grupptryck är eller för att de inte ville berätta att de utövat grupptryck och visa 
sig i dålig dager. Fler elever räckte upp handen när frågan om de blivit utsatta för 
grupptryck kom. En av dessa elevers svar pekade på att denne missförstått vad grupptryck 
är. Läraren avvisade dock inte svaret utan försökte föra diskussionen vidare och få eleverna 
att förstå genom att andra elever fick berätta.  
 

                                                                 
40 Westin, Charles (1978) 
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Efter diskussionen visade läraren två planscher som beskrev dåliga respektive bra sätt att 
säga nej på (se figur 5 respektive 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figur 5. Dåliga sätt att säga nej på.                  Figur 6. Bra sätt att säga nej på. 
 
 
De två lärarna spelade sedan upp en liten pjäs på temat grupptryck, vilket diskuterades 
efteråt. Lärarna tryckte på att ett nej är ett nej. De berättade även hur man konkret ska 
agera när man blir utsatt för grupptryck och vill säga nej genom att visa ytterligare en OH. 
(se figur 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 7. Hur du säger ”nej”. 
 
 
Nästa övning var rollspel med temat grupptryck. Eleverna fick öva på ett manus förtryckt 
på stencil. Rollspelet hade två karaktärer. En som utövade grupptryck och en som försökte 
säga nej. Efter en stunds övning fick de elever som ville spela upp rollspelet för klassen. 
 
Avslutningsvis fick eleverna fylla i en stencil som hade med grupptryck och agerande i 
grupptryckssammanhang att göra. Den tog upp ett konkret exempel på en situation där 
grupptryck utövades och eleverna fick fylla i hur de skulle agera i denna situation. Även 
denna stencil hade till syfte att ge eleverna konkreta tips på hur de ska agera i 
grupptryckssammanhang. Varje elev hade en Charlie-pärm där alla stenciler och 
teckningar från Charlie- lektionerna sätts in. 
 

 Ingen ögonkontakt 
 Svag röst 
 Otydlig/tveksam 
 Slapp 
 
 

 Ta ögonkontakt 
 Stark röst 
 Tydlig 
 Stärkt 

Man Jag 

Säg ”nej”! 
Säg ”nej” om och om igen! 
Tala om varför detta är en dålig idé. 
Tala om konsekvenserna. 
Föreslå ett alternativ:  
Tala om vad du kan göra istället och 
be dem vara med på det eller gå 
därifrån. 
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4.3.2 Elevernas attityder till projekt Charlie 

 
Bearbetningen av data på elevernas enkät gick till så att jag gjorde en frekvenstabell över 
svaren och sedan räknade ut procent på detta för att få en bättre överblick över svaren. 
Resultatet hittas i tabell 2. 19 av 20 elever, i år 2, svarade på enkäten. Bortfallet berodde på 
frånvaro. 
 
Eftersom det inte var jag själv som utförde utvärderingen i Jordbro och min egen studie 
inte är tillräckligt omfattande kan jag inte dra några slutsatser om samband. Jag kommer 
istället att diskutera mina funderingar och iakttagelser och lämna slutsatser öppna för 
vidare diskussion och forskning. Undheim påpekar att andra förhållanden än de frågor man 
ställer till en undersökningsgrupp kan tänkas spela in på gruppens svar41. Dessa okända 
faktorer måste kontrolleras för att kunna dra slutsatser. Jag har inga som helst 
bakgrundsfaktorer på eleverna. Jag känner dem inte och vet inte något om dem, vilket 
medför att svårigheterna att dra slutsatser ökas ytterligare. Jag vet inte heller om min 
urvalsgrupp är representativ för en större population, eftersom min urvalsmetod inte var 
slumpmässig. Slumpmässigt urval är nämligen att föredra för att öka chanserna att få en så 
representativ undersökningsgrupp som möjligt. Vidare är klassläraren i klassen jag 
undersökte väldigt entusiastisk och påverkar säkerligen eleverna på ett positivt sätt. 
 
På den sista frågan bad jag eleverna berätta om den roligaste Charlie- lektionen som de 
varit med om. 15 av 19 elever svarade på denna fråga. 5 stycken hade svarat att kamrat-
tryck var den roligaste lektionen. Detta kan bero på att det var den senaste lektionen som 
eleverna hade haft i Charlie och att det därför var den som de kom att tänka på först. De 
andra eleverna hade svarat lite olika på den här frågan. Näst efter kamrat-tryck var 
frekventa svar känslor, spela teater och rollspel samt värderingar och beslut. 
 
 
Tabell 2. Resultat av elevernas enkät. 
 

Frågor 
 

Bra Mindre bra Dåligt Svarade ej 

Vad tycker du 
om Charlie? 
 

 
75% 

 
15% 

 
5% 

 
5% 

Vad tycker du 
om Charlie-
reglerna? 

 
85% 

 
10% 

 
0% 

 
5% 

Vad tycker du 
om Charlie-
övningarna? 

 
90% 

 
5% 

 
0% 

 
5% 

 

                                                                 
41 Undheim, Johan Olav (1998) 
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15 av 19 elever svarade ”bra” på alla tre enkätfrågorna. Enligt Undheim måste man, vid 
resultatanalys av enkätstudier, hålla i åtanke att svar på en skala kan uppfattas olika från 
person till person42. Detta beroende på att människor uppfattar frågor och skalor på olika 
sätt. De fyra enkäter där elever ringat in ett annat svar på skalan än ”bra” tittade jag extra 
noga på och det visade sig att ett visst mönster kunde urskiljas. Dessa elever var mer 
positiva till framför allt Charlie-övningarna, men också Charlie-reglerna än Charlie i sin 
helhet. Tillsammans med svaret på frågan om den roligaste Charlie- lektionen redovisas 
dessa fyra elevers svar i tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Avvikande svar på enkäten. 
 

 Elev A Elev B Elev C Elev D 
Vad tycker du om Charlie? 

 
 

Mindre bra 
 

Dåligt 
 

Mindre bra 
 

Mindre bra 
Vad tycker du om Charlie-

reglerna? 
 

Mindre bra 
 

Mindre bra 
 

Bra 
 

Bra 
Vad tycker du om Charlie-

övningarna? 
 

Bra 
 

Mindre bra 
 

Bra 
 

Bra 
 

 
Roligaste Charlie-lektion 

 
Ej svar 

 

 
Ej svar 

Rollspel 
Träna att 
säga nej 

Värderings-
övningar 

 
 
 
Min hypotes att eleverna är övervägande positiva till projekt Charlie stämmer i denna klass 
enligt enkätsvaren. Värt att påpeka är dock att det skulle krävas ett betydligt större urval 
för att kunna dra den slutsatsen på alla elever som undervisas i Charlie. De elever som 
svarat något annat än ”bra” på skalan var mer positiva till de enskilda övningarna och till 
reglerna än till projektet i sin helhet. Utvärderingarna i Jordbro visar att eleverna tenderar 
att tappa intresset för Charlie och Charlie-reglerna med tiden. Liksom i min egen studie, är 
eleverna mer positiva till Charlie-övningarna än till projektet i övrigt, i Jordbros 
utvärderingar. En teori grundat på detta fenomen skulle kunna vara att Charlie-övningarna 
håller högre kvalitet än övriga delar av projektet. Vidare är den röda tråden i projektet en 
viktig del, men eleverna kanske inte har förstått vitsen med projektet. Om så är fallet skulle 
en lösning kunna vara att poängtera för eleverna varför projektet bedrivs. 
 
Eftersom en del elever inte verkar vara nöjda med Charlie och de dessutom har en tendens 
att tappa intresset med tiden skulle undersökningar med ett större urval vara ett förslag till 
vidare forskning. Det större urvalet skulle göra det möjligt att undersöka var bristerna i 
materialet finns och förbättra metoden. Djupintervjuer med eleverna skulle kunna tipsa 
lärarna om vad som kan förbättras och göras om i projektet. 
 

                                                                 
42 Undheim, Johan Olav (1998) 
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4.3.3 Lärarnas kommentarer till projekt Charlie 

 
Efter observationen samtalade jag med klassläraren i den klass jag observerade. Jag hade 
även haft kontakt med denna lärare via e-mail vid tidigare tillfällen då hon svarat på mina 
frågor och funderingar kring projektet. Denna lärare var initiativtagare till arbetet med 
Charlie på denna skola och nedan följer en sammanställning av mitt samtal med henne 
invävt med de svar jag fått per e-mail. Endast två lärare på skolan hade svarat på 
lärarenkäten och en sammanställning av deras svar hittas som avslutning på detta avsnitt. 
Det hade varit att föredra att söka upp lärarna personligen eftersom det förmodligen hade 
ökat chanserna att få dem att svara. 
 
4.3.3.1 Initiativtagaren till projektet på skolan 
 
Klassläraren i den klass jag observerade fick tillstånd att tillsammans med en kollega 
börja arbeta med materialet innan de fick utbildning i att arbeta med projektet. Det är 
annars inte tillåtet. Tanken är att Charlie-ledare ska få en tvådagarsutbildning innan själva 
arbetet startar, vilket verkar som en slags en slags licens 43. Tidigare ingick skolan i ett stort 
kommunövergripande projekt som heter ”Sila snacket” och där har de fått ett tiotal olika 
föreläsningar inom temat. Dessa föreläsningar ansåg läraren kompletterade 
tvådagarsutbildningen i Charlie, vilken de alltså fick efter att projektet kommit igång, på 
ett bra sätt. På den aktuella skolan har de varit två vuxna på varje grupp elever som ingår i 
projektet och de har kontinuerligt diskuterat lektionerna och innehållet. På så sätt anser 
läraren att de lärt sig mycket om sig själva och varför de tänker och agerar som de gör. 
Läraren menar att det är det som Charlie handlar om. Att använda sig själv och sitt eget liv 
som ett redskap i arbetet.  
 
Det var denna lärares dåvarande klass som var orsaken till att skolan kom igång med 
arbetet kring värdegrundsfrågor. Hon såg ett stort behov av att hjälpa sina elever att växa i 
sin socioemotionella utveckling. Arbetet startade när eleverna började år 3 och hon fick 
därför bara se effekten av ett års intensivt arbete med en elevgrupp. I denna klass var det så 
högprioriterat att hon valde att lägga två pass á 40 min/vecka under hösten och ett pass á 
60 min/vecka under våren. 
 
Enligt lärarens uppfattning av elevernas attityder till projektet så gillar eleverna Charlie-
lektionerna. Lärarna följer den ordning man erbjuder i pärmen, eftersom de tycker att det 
finns en röd tråd i upplägget och att lektionerna är medvetna och genomtänkta. Det är 
styrkan i materialet, menar hon. Kontinuiteten är också viktig. Vidare berättar läraren att 
varefter de arbetade märkte de att de helt plötsligt fick ett gemensamt språk som kunde 
användas när saker och ting hände under skoldagen. De kunde knyta an till det de tagit upp 
på en tidigare lektion och då förstod alla vad som menades. Den här skolan har många 
elever med andra språk än svenska som modersmål och eftersom Charlie bygger på samtal 
kan det verka underligt att man startat upp ett sådant projekt. Läraren menar dock att det är 
just det gemensamma språket som arbetet med Charlie ger som är värdefullt. Skolans 
elever och lärare bygger upp ett gemensamt språk som är mycket användbart i olika 
situationer i vardagen. Eleverna utvecklas även till aktivare lyssnare, vilket gynnar andra 
lektioner på ett positivt sätt. De funderar på varför de tycker och tänker som de gör.  
 
 

                                                                 
43 Se http://www.matsgard.net [www document] för vidare information om Charlie-utbildningen. 
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Läraren påpekar att hon tycker sig märka en viss skillnad mellan flickor och pojkar i den 
elevgrupp hon arbetar med just nu, år 2. Hon menar att flickorna har kommit längre i sin 
utveckling av förmågan att uttrycka känslor i ord. Pojkarna har inte utvecklats på det 
området i samma utsträckning som flickorna ännu och har därför svårare att uttrycka sina 
känslor i ord. Det innebär dock inte att pojkarna nödvändigtvis inte tar till sig av 
undervisningen. Utveckling är ju en process och olika människor tar olika lång tid på sig. 
 
När projektet utvärderades efter första omgången framgick att effekten varit olika i olika 
klasser. Lärarens förklaring till det är att olika klasser har olika behov, men också att de 
vuxna varit olika mycket entusiastiska och engagerade i arbetet kring värdegrunden. Så 
gott som alla elever på skolan har under alla år varit med på noterna och tyckt att det varit 
roligt att arbeta både enskilt i klasserna och med det de gjort tillsammans på hela skolan. 
 
4.3.3.2 Sammanfattning av lärarnas svar på enkäten 
 
De två lärarna som svarade på enkäten är klasslärare i år 2 respektive år 3. Deras allmänna 
uppfattning av Charlie är att det är en bra metod och en trevlig stund med eleverna samt att 
det bidrar till att utveckla en gemensam plattform för hela skolan. Lärarna uppfattar att 
eleverna är mycket positiva till projektet. De tycker att det är roligt och efterfrågar 
lektionerna om de någon gång uteblir. Det berör deras inre, skriver en av lärarna. Även 
dessa lärare är av uppfattningen att den mest effektiva delen av projekt Charlie är att 
eleverna fått ett gemensamt språk. De har ett bättre och trevligare språk mot varandra samt 
att de lärt sig att uttrycka och fö rstå sina känslor bättre. De mest effektiva delarna av 
projektet tycker dessa lärare är att prata om känslor och när alla får tillfälle att säga något. 
Båda lärarna tycker att det är bra att arbeta med färdigställda lektioner eftersom de har 
något att utgå från och ingen av lärarna vill ändra på något i projektet. Enligt dessa lärare 
är de roligaste delarna av projektet relationer och känslor och deras uppfattning är att 
eleverna tycker att dessa delar är de roligaste också. Rollspel är också en mycket 
uppskattad del av materialet. Den ena läraren svarar dock att hon har svårt att svara på vad 
eleverna tycker är roligast eftersom de är positiva till det mesta. 
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5 Diskussion 
 
Min kunskap om projekt Charlie har ökat genom att jag har hittat fakta om projektet samt 
fått en förståelse för varför det från början utformades och varför man bedriver projektet. 
Genom min fältstudie på en skola som arbetar med Charlie har jag fått möjlighet att 
utveckla min förståelse ytterligare genom att med egna ögon se hur lärare och elever 
fungerar under Charlie- lektioner samt ta del av deras attityder till projektet genom 
enkätundersökningar. 
 
Utveckling av elevernas emotionella sidor i skolan är viktigt. Skolan har enligt läroplanen 
till uppgift att utveckla elevernas trygghet, självkänsla och tillit till den egna förmågan. 
Detta är grundkomponenterna för att ta till sig av den övriga undervisningen. Enligt 
Maslows behovstrappa kan en människa inte självförverkligas om denne inte känner 
trygghet, samhörighet eller social uppskattning (se figur 2, avsnitt 2.1.2). Maltén menar att 
det krävs samspel med andra människor för att människan ska utvecklas44. Detta kräver i 
sin tur att gruppdynamiken är harmonisk. Att samtala om sina tankar och känslor i en 
sådan grupp samt lyssna på andra berätta hur de upplever saker och ting främjar den 
emotionella utvecklingen. För att utveckla självkännedom och empati krävs att man från 
andra blir bemött med empati, respekt och förståelse. 
 
Stöd för lärare att arbeta medvetet med elevernas emotionella utveckling förekommer i för 
liten utsträckning. Enligt forskning och undersökningar i svenska skolor arbetar inte 
lärarna med elevernas emotionella utveckling i tillräckligt stor utsträckning om man utgår 
från behovet eleverna har av sådan undervisning. Att emotionell utveckling är en 
förutsättning för att lära är tillräcklig motivering för att alla skolor medvetet borde arbeta 
regelbundet med det. Att eleverna enligt undersökningar dessutom är mycket intresserade 
av frågor som rör värdegrunden, relationer, kamratskap och känslor är ytterligare motiv. 
 
Charlie-projektet har till syfte att stärka eleverna i fråga om självkänsla, beslutsfattande 
och hantering av känslor. Grundidén med projektet var att förebygga drogmissbruk och 
kriminalitet. Enligt undersökningar har det visat sig att ett sådant arbete är effektivt om det 
innehåller delar där barnen utvecklar trygghet, självkänsla och identitet tillsammans med 
undervisning om droger. Projektet innehåller därför delar som har till syfte att utveckla 
barnens självmedvetande och självtillit, beslutsfattande och kunskap om droger. Eleverna 
får möjlighet att reflektera över sig själva och sitt handlande genom att samtala med och 
lyssna på andra. Betydelsen av relationer till vänner och familj tas också upp. 
  
Enligt Salovey och Mayer, vars teori tas upp i Gottman och DeClairs bok om EQ, består 
emotionell intelligens av fem delar45 (se avsnitt 2.1.1). En jämförelse av dessa fem delar 
och Charlie visar att projektet arbetar för att utveckla alla dessa delar hos eleverna. Barnen 
får genom samtal självkännedom då de diskuterar likheter och olikheter hos varandra. 
Genom samtalen får eleverna möjlighet att ta del av hur andra tänker och känner, vilket 
främjar utvecklingen av empati. Förmågan att handskas med sina känslor och förmågan 
att motivera sig själv kan utvecklas genom att eleverna får tillfälle att ventilera sina känslor 
och lära sig att sätta ord på dem. Relationskompetens kan främjas genom att eleverna får 
konkreta förslag till hur de kan vara trevligare mot varandra och lära sig konflikthantering.  
Förutsättningen för att elevernas utveckling ska vara framgångsrik är dock att Charlie-
ledaren är lyhörd och förstående. 

                                                                 
44 Maltén, Arne (1998) 
45 Gottman, John & DeClair, Joan (1997) 
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Vidare visar en jämförelse av Gottman och DeClairs fem steg av hur emotionell 
vägledning ska gå till (se avsnitt 2.1.3) och de fältstudier jag gjort på Charlie-
undervisningen följande: 
 
1. Genom samtalen som ingår i Charlie-undervisningen uppmärksammas barnens känslor. 
2. Barnens egna känslor blir ett tillfälle till vägledning i samtalen. 
3. Charlie- ledaren lyssnar inkännande och även barnen får lära sig att lyssna till varandra, 

vilket bekräftar barnens känslor. 
4. Genom samtalen får barnen hjälp att sätta ord på sina känslor och reflektera över dem. 
5. Charlie-reglerna sätter gränser och gruppen hjälps åt att hitta lösningar på problem. 
 
Apter förespråkar fasta och konsekventa regler vid barnuppfostran46 och det inslaget finns i 
projektet i form av Charlie-reglerna. Vidare tar Apter fasta på fyra principer vid 
moralfostran (se avsnitt 2.1.3), vilka kan uppnås genom att Charlie-reglerna följs. Charlie-
regeln lyssna poängterar budskapet i principen sinne för rättvisa, reglerna endast uppåt-
puffar och tystnadsplikt främjar förståelsen av principen omsorg om andra. Genom 
reglerna rätt att stå över och våga ta en risk ges budskapen att ta ansvar för egna 
handlingar och vaksamhet på det egna beteendet. 
 
Under min observation hände det att en av eleverna missförstått begreppet grupptryck. 
Enligt Apter är en grundregel för emotionell vägledning att bemöta barnen med respekt för 
deras olika tankar och att lära dem att det finns olika sätt att se på saker och ting47. Om 
barnen bemöts på detta sätt får de tilltro till sin egen förmåga och vågar stå för sina åsikter 
och beslut. Vidare utvecklar de förmåga till att förstå andra människor om de själva får 
förståelse från omgivningen. Involveringspedagogiken har även den som grundregel att 
läraren ska visa respekt för elevernas olika tankar och det är också viktigt att samtalen 
bygger på elevernas egna erfarenheter48. Den observerade läraren uppfyllde dessa krav 
genom att inte avvisa elevens svar utan istället föra diskussionen vidare. Läraren försökte 
förklara grupptryck genom att låta andra elever ge ytterligare exempel. 
 
Charlie- lektionen jag observerade handlade om grupptryck. Lektionens budskap uppfyller 
åtminstone två av Apters förslag till hur barn ska lära sig stå emot grupptryck (se avsnitt 
2.1.3). Dessa är det är tillåtet att säga nej till saker man inte har lust att göra och alla 
tänker olika och alla får tycka som de vill utan att behöva känna sig utanför. 
 
Utifrån lärarnas kommentarer under min fältstudie känner denna skola en gemensamhet 
och sammanhållning på grund av att de byggt upp ett gemensamt språk. Om detta i sin tur 
bidrar till att hela skolans anda upplevs positiv av elever och lärare så anser jag att projekt 
Charlie gynnar arbetet i skolan. Gustafsson menar nämligen att skolandan är av högsta 
betydelse för hur väl eleverna lyckas i skolan49. Orlenius förespråkar att värdegrundsfrågor 
måste genomsyra hela verksamheten och inte bara under vissa lektioner då man tar upp 
värdegrundsfrågor50. Enligt min uppfattning av fältstudien verkar det som Charlie fungerar 
även utanför klassrummet. Lendahls menar att för att klara sig bra i dagens 
informationssamhälle gäller det att ha en egen åsikt och veta var man står i olika frågor51. 
Detta anser jag utvecklas efter hand man lär känna sig själv och eftersom Charlie arbetar 

                                                                 
46 Apter, Terri (1997) 
47 Ibid 
48 Imsen, Gunn (1992) 
49 Gustafsson, Lars (2000) 
50 Orlenius, Kennert (2001) 
51 Lendahls, Birgit (1990) 
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med både självkännedom, relationer och beslutsfattande har programmet goda 
förutsättningar att lyckas bidra till att eleverna utvecklas på dessa områden. 
 
En jämförelse av Zillers teori (se avsnitt 2.1.5) om hur individen förändras och utvecklas52 
och av vilka effekter Charlie-projektet har53 visar att teorin till viss del stämmer. Elever 
involverade i projekt Charlie: 
 
• har enligt studien i Hackney större vetskap om drogers effekter än andra elever, vilket 

kan medverka till att vissa attityder till droger ändrats.  
• visar att de är säkrare i sitt beslutsfattande då det gäller grupptryck och att de kan stå 

emot grupptryck bättre än andra elever. Dessa tester grundar sig på hypotetiska 
problem och visar att elevernas värderingar kan ha förändrats åt ett positivt håll. 

• är bättre på att komma fram till högkvalitativa lösningar på sociala dilemman än andra 
elever, vilka kommer med lösningar av sämre kvalitet. Detta föreslår att elevernas 
perspektiv på relationer och konflikthantering, deras handlande, kan ha förbättrats.  

• visar inte att de har bättre självförtroende. Enligt Zillers teori ingår självförtroendet i 
jagbegreppet, vilket är svårast att förändra. Charlie-projektet har således inte nått så 
djupt in i elevernas själ att det har påverkat deras självbild. Därav inte sagt att 
programmet är misslyckat på denna punkt. Övningarna bidrar till och strävar mot att 
eleverna ska lära känna sig själva och varandra samt upptäcka sina egna och andras 
kvaliteter, vilket är en bra början till utvecklandet av en balanserad självbild samt av att 
känna empati. Jagbegreppet är dock så djupt rotat och svårt att ändra.  

• skiljer sig inte från andra elever då det gäller attityden till droger eller användandet av 
droger i framtiden. Vid detta resultat spricker mina teorier om att elevernas handlande 
ändrats, vilket jag föreslog ovan. Resultatet på denna punkt pekar på att undervisningen 
inte nått så högt i Zillers hierarki. 

 
Enligt forskning kring projekt Charlies effekter har elever som ingår i detta projekt större 
vetskap om drogers effekter än andra elever54. De är dessutom mer säkra i sitt 
beslutsfattande då det gäller grupptryck och de kan stå emot grupptryck bättre än andra 
elever. Elever involverade i projekt Charlie är även bättre på att komma fram till 
högkvalitativa lösningar på sociala dilemman än andra elever, vilka kommer med lösningar 
av sämre kvalitet. Däremot visade inte eleverna med Charlie-undervisning att de har bättre 
självförtroende och de skiljer sig heller inte från andra elever då det gäller attityden till 
droger eller användandet av droger i framtiden.  
 
På vissa områden har alltså projektet haft positiv inverkan på eleverna på kort sikt. Det 
finns dock en tendens i undersökningarna att Charlie-projektet avtar i effekt och intresse 
bland eleverna med tiden och om så är fallet inte har några långsiktiga effekter55. Charlie-
övningarna tenderar att hålla bättre kvalitet än övriga delar av projektet. Denna slutsats 
grundas dels på elevernas svar på enkäterna och dels på svar från lärare i studien i England.  
Eleverna som svarat något annat än ”bra” på mina enkätfrågor hade en mer positiv attityd 
till övningarna än till andra delar av projektet. I Englandsstudien framgick det att lärare 
som inte var nöjda med någon av de andra delarna i projektet trots allt var nöjda med 
övningarna.  
 
 

                                                                 
52 Ekholm, Mats (1977) 
53 A follow- up evaluation of project Charlie: a life skills drug education for primary schools [www document] 
54 Ibid 
55 Projekt Charlie i Jordbro [www document] 
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Förslagsvis borde även elever på högstadiet få arbeta med liknande övningar och samtal. 
Under den perioden har eleverna ännu mer frågor kring livet, känslor och behov av att hitta 
sin identitet. Detta under förutsättning att materialet förbättras genom vidare forskning så 
att eleverna inte tappar intresset efter en tid.  
 
Varken studien i England eller utvärderingarna i Jordbro har tagit hänsyn till skillnader 
mellan flickor och pojkar. Läraren jag samtalade med i samband med observationen hade 
dock uppmärksammat att flickorna i hennes nuvarande elevgrupp har lättare att uttrycka 
sina känslor i ord än pojkarna. Detta kan sättas i samband med Gustafssons studie, vilken 
visade att flickorna använde sig oftare än pojkarna av sin empatiska förmåga 56. I 
Gustafssons studie visade inte pojkarna något samband mellan självförtroende och 
moralisk utveckling, medan flickorna gjorde det. Kanske är det så att flickor har större 
behov än pojkar av att utveckla moral och empati för att stärka självförtroendet, eller vice 
versa. 
 
Enligt Jordbros utvärderingar är lärarna positiva till projektet. Detta gäller även för lärarna 
som svarade på min enkät. Eftersom inte fler än två lärare svarade på min enkät kan det 
vara så att jag endast fått de mest positiva och entusiastiska lärarnas svar, vilket bidrar till 
att denna slutsats kan vara falsk. Vidare är det viktigt för projektets effektivitet att lärarna 
är entusiastiska till metoden, engagerade i undervisningen och i elevernas utveckling. 
Hurry och McGurks avhandling visar nämligen att lärare som är negativa till Charlie-
projektet inte heller tycker att projektet är effektivt 57. Även klassläraren jag samtalade med 
påpekade att lärarens engagemang i lektionerna är viktigt för hur väl eleverna tar till sig av 
undervisningen. Slutsatsen blir då att om lärare inte själva engagerar sig i undervisningen 
så är metoden inte heller effektiv. Jag anser dock att lärarens entusiasm och engagemang är 
av betydelse i all typ av undervisning för hur väl eleverna tar till sig av den. 
 
 
För mig är mötet med eleverna viktigt. Atmosfären i klassrummet och kamratskapen 
eleverna emellan är viktiga komponenter för att vi ska kunna samarbeta tillsammans, visa 
respekt för varandra och lösa konflikter som uppstår. Skolarbetet underlättas både för mig 
och för eleverna om vi arbetar för en trivsammare arbetsmiljö i förebyggande syfte istället 
för att sätta in stödåtgärder eller försöka komma tillrätta med problem när saker och ting 
redan gått snett. Därför är det bra att metoder som utvecklar både individen och gruppen 
uppmärksammas, används, utvärderas och förbättras. Det kräver dock att skolor och lärare 
får upp ögonen för sådana metoder, vågar prova dem och att de utvärderas regelbundet i 
syftet att förbättra metoderna.  
 
 

                                                                 
56 Gustafsson, Lars (2000) 
57 Project Charlie:an evaluation of a life skills drug education  programme for primary schools[www 
document] 
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Bilaga 1 

Vad tycker du om Charlie-projektet? 
 
Kära elev! Jag heter Anna och studerar till lärare. Jag skriver just nu en 
uppsats om Charlie-projektet och är intresserad av vad ni elever tycker om 
det. Därför skulle jag vilja att du svarade på frågorna här nedan.   
Du behöver inte skriva namn! Tack för hjälpen! /Anna 
 
Svara på frågorna genom att ringa in en figur på varje fråga. Figurerna 
betyder: 

               
        BRA        MINDRE        DÅLIGT 
                BRA 
 
1. Vad tycker du om Charlie? 

             
 
2. Vad tycker du om namnleken? 

      
 
3. Vad tycker du om Charliereglerna? 

             
 
4. Vad tycker du om Charlieövningarna? 

      
 
5. Vad tycker du om avslutningsleken? 

      
 
6. Berätta om den roligaste Charlielektion som du varit med om! 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2  

Till lärare som arbetar med Charlie-projektet 
 

Hej! Mitt namn är Anna Morén. Jag är lärarstuderande vid Linköpings universitet 
och skriver just nu mitt examensarbete. Examensarbetets ämne är Charlie-
projektet och jag är därför intresserad av vad ni som arbetar med projektet tycker 
om det. Jag har utformat några frågor som jag skulle vara väldigt tacksam om Du 
kunde ta Dig tid att svara på. (Naturligtvis får Du vara anonym.) 
Tack för hjälpen och Din samarbetsvillighet! /Anna 
 
1. Beskriv kortfattat Din allmänna uppfattning av Charlie-projektet. 
 
 
 
 
2. Vad är Din uppfattning av elevernas attityder till Charlie-projektet? 
 
 
 
 
3. a) Vad är Din uppfattning av projektets effekter på eleverna? 
 
 
 
 
     b) Vilken del av projektet tycker Du är mest effektiv? 
 
 
 
 
4. Vad tycker Du om att arbeta med färdigställda lektioner? 
 
 
 
 
5. Vilken del av projektet tycker Du är roligast att arbeta med? 
 
 
 
 
6. Vilken del av projektet tror Du att eleverna tycker är roligast? 
 
 
 
 
7. Skulle Du vilja ändra på något i projektet eller i arbetet med det? 
 
 


