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Social kompetens i skolan 
 
 

1. BAKGRUND 
 

 
Social kompetens är ett aktuellt ämne just nu runt om i samhället och också i 
skolan. Tillsammans med diskussionen om skolans värdegrund och lärarnas etiska 
regler är det nog detta som har märkts mest i diskussionerna kring skolan sedan en 
tid tillbaka. Konferenser, kurser och studiedagar under rubriken social kompetens 
anordnas runt om i landet. 
 
Missförhållanden i skolan, så som mobbing, dålig motivation, trakasserier och våld 
uppmärksammas ofta i medierna. Detta, tillsammans med debatten om skolans 
värdegrund och etiska regler, har dragit igång en diskussion om hur skolan kan för-
bättra inlärningsklimatet och elevernas sociala situation i skolan. Inlärningsklimatet 
beror bland annat på i vilken grad elever känner sig uppmärksammade, trygga och 
trivs i skolan.  
 
Också Skolverket har i flera rapporter och undersökningar poängterat skolans an-
svar när det gäller att utveckla elevers sociala kompetens. I ett pressmeddelande 
från Skolverket daterat 2002-11-13 skriver man att de ”etiska frågorna måste 
prioriteras i skolan” och förslagen till åtgärder ute på skolorna är att skolan ska ”se 
till att elever får kunskap om det mänskliga samspelet för att motverka kränkande 
handlingar i skolan”. Och att man behöver ”komplettera lärarutbildningen och 
lärares kompetensutveckling med fördjupade kunskaper i socialpsykologi och om 
ungdomskulturer”.  
 
I en av Skolverkets rapporter sägs det att ”skolverket kommer i sina 
resultatpresentationer att tydligare lyfta fram sambanden mellan undervisning, 
lärande, social utveckling och hälsa”. 1 Bland annat visar rapporten att det är stor 
skillnad på hur elever och lärare uppfattar att skolan arbetar mot mobbning och 
andra missförhållanden i skolan. Det sociala klimatet upplevs helt enkelt olika, 
eleverna upplever på många skolor att det inte är någon som bryr sig om frågor som 
mobbning, respekt eller demokrati. De anser inte heller att lärarna är särskilt bra på 
att hjälpa dem att utveckla ett gott självförtroende i skolan. 
 
Rapporten visar dessutom att eleverna lika ofta känner sig kränkta och illa behand-
lade av lärare som av andra elever. Lärare å andra sidan säger sig arbeta aktivt mot 
sådana fenomen och är ganska nöjda med skolans insatser. Men det är inte alla sko-
lor som stämmer in på ovanstående beskrivning. Det finns skolor som på ett mycket 
bra sätt tagit sig an elevernas sociala och emotionella utveckling. Och i samband 
med det lyft fram frågor som eleverna säger sig vilja beröra mer i skolan. 
 

                                                 
1 Skolverkets rapport Nr 150, ”Lärande ledande”, s. 4. 



 

  

I Örebro hölls förra året en konferens som handlade om livskunskap i skolan.2 
Också den dåvarande skolministern Ingegerd Wärnersson tog intryck av diskussio-
nerna som fördes och lade fram ett förslag om ett nytt kärnämne i gymnasieskolan 
som bland annat skulle ta upp social kompetens, etik och moral.3 
 
Problem som drogmissbruk, ungdomsgraviditeter och sexuellt överförbara sjuk-
domar bland barn och ungdomar har ökat de senast tjugo till trettio åren. Allt fler 
funderar nu på vad man kan göra för att motverka dessa problem. Men vad kan 
skolan göra för att förebygga att problemen blir ännu värre? Beror sådana här 
problem på att det uppväxande släktet saknar social kompetens? 
 
Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i åldern 16-24 år ökar, det visar 
undersökningar gjorda av Folkhälsoinstitutet. Detta har gjort att man allt mer intres-
serar sig för vad som kan göras i preventivt syfte. Kan ett ämne som livskunskap 
verka förebyggande mot psykisk ohälsa? 
 
Skolans uppgift är också ett omdiskuterat ämne. Vad är det skolan egentligen ska 
lära ut? Vilka kunskaper ska den ge eleverna? Längre tillbaks i tiden var valet av 
stoff en enklare fråga. Men idag ser det annorlunda ut, samhället och arbets-
marknaden har förändrats på ett mycket genomgripande sätt. Baskunskaperna, att 
kunna läsa, skriva och räkna är tre viktiga kunskaper som skolan ska ge. Men man 
kan ställa sig frågan ”vad mer?”. Förändringarna i samhället leder till att vi kanske 
måste fråga oss vad skolans uppdrag egentligen skall vara. Under arbetet med dessa 
frågor har jag allt oftare stött på åsikter som: 
 

Det primära syftet är inte längre lärande. Det primära syftet med skolan är istället 
att den ska tjäna som plattform/arena för den mänskliga/personliga utvecklingen  
för alla elever och all personal. Lärandet är en biprodukt.”4  
 

 
Hur ställer sig lärare till detta?  
 
Slutligen kan man konstatera att social kompetens efterfrågas också på arbets-
marknaden, det visar en kort titt i dagstidningarnas platsannonser. Specifika yrkes-
kunskaper hjälper företagen till med när du väl fått arbetet. Det som värdesätts är att 
den sökande har ”samarbetsförmåga”, ”förmåga att kunna ta folk”, ”kunna skaffa 
nya kunder och behålla de gamla”, ”social kompetens”, ”förmåga att arbeta i team”, 
”lyhördhet”5 osv. Är det detta eleverna behöver för att komma ut i arbetslivet? 
 
Mitt övergripande intresse och därmed mitt syfte är att få lärarnas bild av hur de ser 
på social kompetens. 

                                                 
2 Anordnad av Statens folkhälsoinstitut, Samhällsmedicinska enheten i Örebro, Linköpings och Örebros 
Universitet. Deltagare var amerikanska, nordiska och svenska preventionsforskare. Man diskuterade metoder för 
att främja samspel, hälsa och lärande hos barn och ungdomar. 
3 Departementspromemorian heter En utveckling av gymnasieskolans kärnämnen, daterad 2001-01-23. Finns att 
ladda ner på departementets hemsida www.utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/skolbarn/publikationer.htm. 
4 Tidningen Skolbarn. Nr 4/98. ”Att utveckla social kompetens”, s. 23. 
5 Norrköpings Tidningar, 2002-11-06 



 

  

 
2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp litteratur som på olika sätt beskriver begreppet 
social kompetens. Genomgången inleds med tänkbara förklaringar till varför vi idag 
problematiserar social kompetens på ett annat sätt än förr. Därefter följer en del av 
de olika definitioner som visar komplexiteten i begreppet. Slutligen tar jag upp 
olika forskningsresultat som visar på vilken effekt ett arbete med social kompetens i 
skolan kan få , samt vilka de arbetssätten är. 
 
 
2.1 Inledning 
 
Handlar social kompetens om människans förmåga att anpassa sig till andra? Eller 
är social kompetens individens förmåga att använda sig av sina känslor vid sam-
arbete och förhandlingar, och att i dessa sociala situationer också kunna hantera 
andra människors känslor? Finns det en motsättning mellan dagens långt drivna in-
dividualisering och att utveckla elevernas sociala kompetens? Beror det vi upplever 
som bristande social kompetens på att vi utvecklats till individualister i alltför hög 
grad? I så fall finns det en motsättning mellan individualiseringen och social kom-
petens.  
 
Vi förväntas ta eget ansvar och klara oss själva i en rad olika sammanhang och det 
tidigare starka sammanhållande krafter som fanns i samhället existerar inte längre 
på samma sätt. Tidigare tillhörde man som samhällsmedborgare en socialgrupp på 
ett tydligare sätt än idag, där fanns starka folkrörelser och andra grupper som män-
niskor anslöt sig till. Längre tillbaka var det byasammanhållningen som stod för den 
sammanhållande kraften. Med industrialiseringen förändrades detta och vi lever un-
der helt andra förhållanden nu. Detta gör att vi kanske inte längre ser det som nöd-
vändigt att anpassa oss till andra på samma sätt som förr. Men hur ska vi i så fall ha 
det? Måste vi välja mellan individualisering och gruppanpassning?  
 
 
2.2 Bakgrund till varför vi upplever en brist på social kompetens 
 
Persson (2000) skriver ”många individer anses ovilliga att anpassa sig till gruppen”6 
och detta ses som ett problem. Till viss del innebär social kompetens att man kan 
anpassa sig till en grupp. Om målet för social kompetens är gruppanpassning så 
kan det också vara av ondo. Individer kan helt enkelt bli för bra på social 
kompetens, uttryckt lite annorlunda ”exceptionellt känslig för andras beteende och 
önskemål”.7 Persson tar upp en annan forskare på området social kompetens, 
Riesman. Enligt honom kan man se den alltför gruppstyrda människan som ett 
problem. Det finns en risk att individen kan bli för bra på social kompetens och 
därigenom bli för känslig för andras beteende och önskemål och därför kommer att 
undertrycka sina egna. I så fall har gruppen blivit överordnad individen.  
 

                                                 
6 Persson, Social kompetens- När individen, de andra och samhället möts, s. 22. 
7 Ibid, s. 24. 



 

  

En bakgrund till varför intresset för social kompetens är så stort, och varför vi ver-
kar ”ha problem att faktiskt vara de sociala varelser vi per definition är” kan delvis 
förklaras av att brytningstiden mellan industrisamhället och informationssamhället 
innebär en slags ”social kris” för oss människor. 8 Vi lever i en tid då vi möter fler 
människor per dag än någonsin. Samtidigt som dessa möten inte innebär någon 
djupare kontakt mellan människor utan snarare tvärt om, de blir allt ytligare. Vi har 
mindre tid att verkligen mötas och odla riktigt nära relationer. Den ”sociala 
krisen” kännetecknas av ett samhälle som är tätbefolkat, en slags ”mellanmänsklig 
trängsel, friktion och konkurrens som indikerat vad som också är en social kris – ett 
slags brytpunkt i samspelet människor emellan som får oss att problematisera detta 
samspel på olika sätt, bland annat med hjälp av begreppet social kompetens.” 9 Det 
är inte bara det mellanmänskliga samspelet som krisar, utan också vår förmåga att 
hantera det samhälle vi lever i. 
 
Samspelet mellan människor förändras lika snabbt som samhället runt omkring oss 
förändras. Det här gör att vi inte riktigt känner igen oss, vi upplever en oförmåga att 
samspela i möten med andra. Detta leder i sin tur till oro och rädsla något som gör 
människor aggressivare i sitt beteende enligt Riesman.  
  
Men att exempelvis våldet bland barn och ungdomar skulle vara ett särskilt nytt 
fenomen håller inte alla med om. Allan Guggenbühl (1998), schweizisk jungiansk 
analytiker, menar att vi under det senaste århundradet har romantiserat och ideali-
serat vår föreställning om barndomen och det oskuldsfulla barnet. Vår förändrade 
syn på barnet har lett till att vi inte så gärna vill konfronteras med exempelvis barn- 
och ungdomsvåld. Vi överreagerar på något som i alla tider har funnits. Vi bär alla 
på skuggsidor, också barn, det måste vi acceptera och lära oss hantera. ”Vårt sätt att 
ta itu med det [våldet] måste anpassas efter den form i vilken det uppträder.”10 Det 
viktiga är att lära barnet att handskas med sin sunda aggressivitet så att den inte 
leder till övervåld. Detta är en sida av social kompetens.  
 
Det barn- och ungdomsvåld som förr fanns ute på gator och torg (och andra fri-
utrymmen) har nu flyttat in i skolorna. Guggenbühl menar att en av orsakerna till att 
våldet har flyttat in i skolan är att elevernas fritid är alltför mycket tillrättalagd. 
Den värld som barn lever i har minimerat möjligheterna till att konfronteras med 
andra barn. Fritidsaktiviteter som barnen deltar i är styrda och tillrättalagda så att 
det inte finns något utrymme för barnen att själva bestämma och utveckla ett social 
beteende.  
 
Barn får helt enkelt inte tillfällen att utforska och lära sig hur man är med andra. Vi 
har också organiserat bort alla eventuella faror som barn i alla tider har mött och lärt 
sig handskas med. Naturligtvis menar inte Guggenbühl att barn ska utsättas för 
livsfara, men de behöver lära sig handskas med faror för att utvecklas till sociala 
individer. Genom att inte tillåta ångest, skräck och rädsla hämmas barnen i sin 
mognad. Om den möjligheten uteblir så har barnen ingenting att projicera sin rädsla 
på och den inkapslas i stället och barnet börjar bete sig underligt och för 
vuxenvärlden oförståeligt.  
 

                                                 
8 Ibid, s. 37. 
9 Persson, s. 47-48. 
10 Guggenbühl, s. 34. 



 

  

Ett av problemen för skolan är att lärare idag inte har samma självklara rätt till 
auktoritet som förr och att när våldet flyttas in i skolan har man inte något mandat, i 
elevernas ögon, att ta itu med det. Om skolan ska syssla med att utveckla barns 
personlighet och sociala kompetens så innebär det ytterligare ett område som 
pedagogiseras i barnens värld. Något som Guggenbühl vill varna för. 
   
Brist på social kompetens kan yttra sig i ett aggressivt beteende. Men det är kanske 
inte det största bekymret för skolan och samhället. Terje Ogden, forskare vid Senter 
for klinisk psykologisk forskning, Psykologisk Institutt, Universitetet Oslo, menar 
att det är ökningen av barn som är deprimerade, ensamma, isolerade och utan tro på 
framtiden som utgör det största bekymret. De barnen saknar social kompetens enligt 
Ogden. Orsakerna till att den här kategorin barn verkar öka ligger delvis i ”att allt 
färre barn har syskon idag”, och att ”barn har färre informella sociala kontakter 
med andra barn”. Till detta kommer att ”föräldrarna är mindre medvetna om sin 
uppfostrande roll” idag än förr menar Ogden.11 
  
Magne Raundalen (1997), en av Nordens mest välkända psykologer, anger indirekt 
flera källor till varför barn utvecklar ett icke prosocialt beteende.12 Exempelvis på-
verkas barns utveckling negativt av stress och konkurrens. ”Konkurrens har 
många element i sig som kan förorsaka fientlighet och aggressioner snarare än po-
sitiv glädje och vänskap”.13 Samhällsklimatet präglas idag i stor utsträckning av 
konkurrens och stress. Men ökningen av aggressiva och utåtagerande barn kan 
också sökas i den stora mängd av våld som möter barnen via medierna. En åsikt 
som stöds av forskning kring barn och våld på TV.  
  
Den viktigaste faktorn ligger dock i föräldrarnas uppfostran. Problemet för fa-
miljen att uppfostra prosociala individer ligger i att ”vår komplicerade verklighet 
kräver så många motsägelsefulla saker av oss som föräldrar”. Av detta kan man dra 
slutsatsen att samhällsutvecklingen har gjort det svårt för oss att fostra våra barn i 
ett ”ganska obarmhärtigt samhällsklimat”. 14  
 
 
Sammanfattning  
 
Snabba samhällsförändringar gör att vi inte längre har samma tid och möjligheter 
att fördjupa våra relationer med andra. Samspelet mellan människor förändras i takt 
med samhällsförändringarna. Det gör att människor kan uppleva en osäkerhet i hur 
vi ska vara med varandra. Vi lever alltmer isolerade från varandra samtidigt som 
kravet på att vi ska kunna samspela med andra okända ökar. I ett individualiserat 
samhälle ökar också avstånden mellan människor 

                                                 
11 Folkhälsoinstitutet, Livskunskap- Det goda samspelet går det att lära ut?, s. 47. 
12 Raundalen använder begreppet prosocialt beteende istället för social kompetens. Begreppens förhållande till 
varandra diskuteras senare i detta arbete. 
13 Raundalen, s 133. 
14 Ibid, s. 103. 



 

  

 
2.3 Social kompetens – definition 
 
Social kompetens är ett begrepp som används ganska slarvigt, vilket gör det svårt 
att hitta en enhetlig definition, det verkar helt enkelt få olika innebörder i olika 
sammanhang.15 Men det är ingalunda ett outforskat begreppsområde. 
 
Om man ser på begreppet utifrån individen gentemot andra individer så handlar 
social kompetens om en ”förmåga att kunna samspela med folk”.16 Även om social 
kompetens har olika innebörd i olika sammanhang så finns det en aspekt som alltid 
återkommer nämligen: ”förmågan att fungera i en grupp eller förmågan att fungera i 
relationen med andra individer”.17 Ordet ”förmåga” visar att det är något som går 
att träna, det handlar alltså inte om en ”medfödd egenskap”.  
 
Om man däremot med social kompetens menar individens förmåga att anpassa sig 
till en grupp och dess önskningar uppstår en spänning mellan individualiseringen 
och social kompetens.18 Social kompetens riskerar att ses som ”ett sätt att korrigera 
effekten av andra förhållanden”, exempelvis finns risken att ”friska motstånds reak-
tioner mot dåliga skolförhållanden resulterar i att individen definieras som mindre 
socialt kompetent”.19 
 
Sätts individen in i ett större sammanhang blir social kompetens mer en inter-
aktionsförmåga som innebär att ”vi som människor har ett ansvar för oss själva, 
för de människor vi har omkring oss och möter i olika sammanhang, för den miljö 
där vi bor, för det samhälle vi är medlemmar i och ytterst för vår gemensamma 
värld”.20 Att se individen som ansvarig för sig själv och sin omvärld ändrar 
perspektivet något. För det första måste individen vilja ta ansvar för mer än sig 
själv. Det vill säga individens motivation blir viktigt. För det andra lyfter defini-
tionen också perspektivet från individ – grupp nivå till att gälla också samhället och 
omvärlden. Följden blir att individen måste, förutom att kunna fungera i en specifik 
grupp, också ska kunna fungera med gruppen i samhället. Konsekvensen blir att en 
individ, å ena sidan, kan vara socialt kompetent i en speciell grupp, men å andra 
sidan inte fungerar socialt kompetent i samhället. 
 
Terje Ogden ser på begreppet ur ett tydligt barnperspektiv och menar att social 
kompetens är ett begrepp som har tre dimensioner, en kognitiv dimension, en 
beteendedimension och en emotionell dimension. Enligt Ogden behövs alla tre 
dimensioner. 
 

Jag kan se att vi arbetar på tre nivåer. Det ena är det kognitiva, det är problem-
lösning och att kunna argumentera och lösa problem. Det andra är ett pragmatiskt 
element, att se att det har relevans för det liv man lever. Vidare en existentiell nivå 
som är utifrån en känsla, en frustration, glädje eller överraskning. Det är viktigt att 

                                                 
15 Detta var ett problem som Örebrokonferensen lyfte fram. Peter Salovey som deltog vid konferensen uttryckte 
en oror för att begreppet kring barns kognitiva och emotionella utveckling ”späds ut av alla begrepp som flyger 
omkring”. 
16 Persson, s. 28. 
17 Ibid, s. 15. 
18 Persson, s. 15. 
19 Ibid., s. 20. 
20 Ibid., s. 28 



 

  

vara engagerad emotionellt om man ska träna sina färdigheter. Man kan inte sätta 
sig och läsa en bok om detta utan man måste arbeta med rollspel, för att känna det 
existentiella. Du känner vad som sker, du ser vad som sker och du upplever det. 
Det handlar om ett [!] få ett större känslomässigt register som människa.21.  
 

Enkelt uttryckt kan det beskrivas som att barn inte bara behöver kunskap om etik 
och moral, utan de måste också träna att använda dessa i konkreta situationer. 
Social kompetens är ett kognitivt utvecklingsbegrepp, en förmåga som är 
nödvändig för att vi ska må bra och känna glädje i livet. Ett barnperspektiv på social 
kompetens innebär alltså en förmåga att kunna ”skaffa sig vänner och behålla 
dem”.22 
 
Preciserar man färdighetsdimensionen av social kompetens ser det ut så här: 
 

            Social kompetens – sociala färdighetsdimensioner 
 
• Samarbete – att dela med sig och hjälpa andra – att följa regler och det man 
kommit överens om. 
 
• Empati – att se saker och ting från den andres synvinkel och förstå hur den andre 
har det; visa omtanke och respekt  för andras känslor och synpunkter; att ha in-
levelse och medkänsla. 
 
• Självkontroll – att kunna kontrollera sina känslor i tanken. 
 
• Självhävdelse – att kunna hävda sin åsikt och sina rättigheter på ett positivt och 
tydligt sätt; ta initiativ, stå upp för sig själv och kunna motstå negativ gruppress. 
 
• Ansvarsfull – att hålla avtal och förpliktelser; visa respekt för varandras arbete.23 

 
 

De här förmågorna behövs för att en individ ska fungera väl i en grupp, individen 
måste veta hur hon ska bete sig med andra individer. Men alla förmågor behövs 
också för att individen skall fungera väl i samhället. Individens förmåga till själv-
hävdelse, att kunna hävda sin åsikt och stå upp för sig själv gör att man inte faller 
offer för självutplåning visavi en grupp. Det gäller att hitta en balans mellan de 
olika ingredienserna. (Detta är intressant därför att det utgör en motpol till teorin 
om att social kompetens handlar om individens förmåga att anpassa sig till en 
grupp.) 
 

Ja, självhävdelse är juvelen i kronan. Utan den finns inte någon social kompetens.  
Annars får vi konformitet, socialt slaveri24 

 
Raundalen använder sig av begreppet prosocialt beteende i stället för social kom-
petens. Prosocialt beteende kan sägas innefatta social kompetens. Det finns likheter 
i Raundalens förklaring av prosocialt beteende och andras definition av social kom-
petens som rättfärdigar det i detta sammanhang. Men här blir det än en gång tydligt 
att det finns en risk för sammanblandning av definitioner och begrepp. Prosocialt 
beteende innefattar ett antal förmågor som lever i ett beroendeförhållande till var-
andra som till exempel individens impulskontroll, empatiska förmåga, osjälviskhet, 

                                                 
21 Folkhälsoinstitutet, s. 29. 
22 Ibid., s 29. 
23 Folkhälsoinstitutet, s. 59. 
24 Ibid., s. 52. 



 

  

förmåga att vara konstruktiv, samarbetsvilja och självhävdande. Där Raundalen be-
skriver empati som ”att reagera med inlevelse och omsorg framförallt när någon i 
ens närhet inte har det så bra”.25 Vidare är självhävdelse inte liktydigt med att vara 
”icke-empatisk”, utan utvecklas av att:  

 
Barn vars känsla för rättvisa stimuleras på ett positivt sätt, får respekt för både 
egna och andras rättigheter. Barn som tror på sina egna krafter, att de kan utöva 
inflytande och hävda sig, kommer i högsta grad att uppträda empatiskt och pro-
socialt.26 

 
Impulskontroll innebär att barn som kan kontrollera sina impulser också visar 
mod, emotionell responsivitet och självhävdelse. Osjälviska barn är jagstarka och 
oftare generösa mot andra barn. Barn som ”har en mer öppen uttrycksform för po-
sitiva känslor” blir oftare involverade i prosociala handlingar än andra barn som var 
”negativt expressiva”. Det är också i det här sammanhanget som social kompetens 
kommer in. Förklaringen till det motsägelsefulla att barn som är mer självhävdande 
än andra spontant deltar i prosociala aktiviteter oftare än andra är: 
 

Graden av socialitet är förbunden med tendensen till prosociala handlingar, fram-
för allt utanför hemmet. Socialt kompetenta förskolebarn hjälper andra och ger 
bort saker oftare än jämnåriga som är mindre sociala. Det finns inget samband 
mellan sociala färdigheter och viljan att hjälpa andra när så krävs. Relationen är 
tvärtom negativ. Det kan bero på att de mindre sociala barnen finner det svårt att 
stå emot krav från jämnåriga. De sociala barnen är inte bara sociala utan också 
mer kompetenta. Antagligen är det så att de inte låter sig utnyttjas lika lätt på 
grund av att självhävdelse ingår i deras sociala färdigheter. […] Forskare har 
också funnit att självhävdande förskolebarn, som försvarade sina ägodelar, oftare 
deltog i spontana prosociala handlingar. Barn som har låg grad av självhävdelse 
kan däremot vara ett tacksamt mål för krav från kamrater därför att de har svårare 
för att säga nej.27  
 

Det är alltså viktigt att barn lär sig hävda sig själv för att kunna utveckla social 
kompetens. Dels för att kunna säga nej och motstå negativt grupptryck. Men också 
därför att de genom att vara säkra på sig själv och sina rättigheter förmår att 
använda ett mer prosocialt beteende än annars. 
 
Prosociala barn uppfattas av lärare som mer klipska, omtänksamma, sam-
arbetsvilliga, reflekterande, uppmärksamma och ansvarsfulla än andra barn.  
 
 
Sammanfattning 
 
Social kompetens innebär dels en förmåga att kunna anpassa sig till andra och sam-
spela med dem i olika situationer. Social kompetens är en förmåga som bygger på 
en rad andra förmågor, så som empati, självhävdelse, samarbetsvilja, osjälviskhet 
och impulskontroll. Om någon av förmågorna tar över och dominerar en annan 
brister den sociala kompetensen. Det finns alltså ett beroendeförhållande mellan 
social och emotionell kompetens. 
 

                                                 
25 Raundalen, s.11. 
26 Ibid, s. 36-37. 
27 Raundalen, s. 36. 



 

  

 
2.4 Varför arbeta med social kompetens i skolan? 
 
Committee for Children startades på 70-talet i Seattle, USA. Från början var det en 
organisation som enbart arbetade med att förebygga sexuellt utnyttjande av barn. 
Men numera har organisationen också utvecklat arbetsmodellen ”Second Step” vars 
syfte är att arbeta med elevers sociala och emotionella lärande för att förebygga 
mobbning, ungdomsvåld, drogmissbruk och övergrepp mot barn. Det är ett väl-
dokumenterat program som vunnit många priser och också fått den amerikanska re-
geringens erkännande. ”Second Step” har översatts till flera språk och används 
bland annat på Nya Zeeland, i Japan, Danmark och Norge. 
 
Utvärderingar av ”Second Step” i USA visar bland annat att fysisk och verbal ag-
gressivitet minskade hos de elever som följde programmet. Atmosfären i klasserna 
blev bättre, graden av vänligt uppförande (positive interaction) ökade. Skol-
prestationerna och motivationen förbättrades. Kontrollgruppen visade en mot-
satt trend. Lärarna upplevde också att undervisningen underlättades, eleverna var 
mer positivt inställda till skolan och bättre motiverade till undervisning. Under-
sökningen visade också att effekten på klassen blev bättre ju mer erfarenhet den 
undervisande läraren hade av att använda programmet ”Second Step”.28 
 
Det är många som har positiva förväntningar på att livskunskapsprogram i Sverige 
ska kunna ge liknande god effekt, även om vi inte ska jämföra oss med den ibland 
extrema situation som råder i amerikanska skolor. Men som Daniel Goleman (1997) 
uttrycker det så är det ”inte bara ett amerikanskt problem utan också ett globalt” och 
utvecklingen i USA ”brukar förebåda kommande världstrender”.29  
 
Den norska motsvarigheten till Folkhälsoinstitutet, Nasjonalforeningen For Folk-
helse, har översatt det amerikanska materialet och också anpassat det till norsk kul-
tur och samhälle. I Norge kallas programmet för ”Steg for steg”. Man har arbetat 
med programmet sedan 1990 och det används av nära hälften av alla låg- och 
mellanstadieskolor idag, vilket gör att man redan har en ganska lång erfarenhet av 
metoden. Utvärdering och studier har gjorts i 150 pilotskolor med positiva resultat. 
Personalen i verksamheterna uttrycker generellt en stor entusiasm över arbetet och 
den betydelse det haft för barns och ungdomars sociala och personliga utveckling. 
Lärarna menar att det också har haft betydelse för deras egen utveckling både som 
människor och lärare.30 
 
I Sverige har den mentala hälsan i stort förbättrats, men det är en grupp som 
behåller samma nivå och till och med har en försämrad utveckling. Det är 
ungdomar mellan 16 och 24 år. Trenden för självmord, och självmordsförsök, bland 
unga är också alarmerande. Träning i social och emotionell kompetens skulle hjälpa 
till att förebygga psykisk ohälsa, depressioner och dålig självkänsla, det är de flesta 
psykologer överens om.31 Tidningen Skolhälsovård skriver angående barn och 
ungdomars psykiska ohälsa: 
 

                                                 
28 www.cfchildren.org/evals.shtml, och www.lifeskillstraining.com/research. 
29 Goleman, s. 92. 
30 www.nasjonalforeningen.no. 
31 Birgitta Kimber, Magne Raundalen, Terje Ogden. 



 

  

Inlärningssvårigheter, skolmisslyckanden och dåliga relationer till kamrater och 
lärare är tunga riskfaktorer för senare psykiska och sociala problem. Skolans  
samarbetsklimat och professionella kompetens spelar en roll för hur det kommer 
att gå för barn och ungdomar på sikt.32 

 
Som en förebyggande insats mot bland annat mobbing, psykisk ohälsa och van-
trivsel i skolan föreslår intresseorganisationen RUS/RSMH (Riksförbundet för 
Social och Mental Hälsa) att man ska införa undervisning om hur ”människors 
kropp och själ fungerar i olika situationer”, kunskap om mänskliga relationer och 
känslor. 33 
 
Läroplanen integrerar sociala mål med kunskapsmålen och understryker att det är 
viktigt att ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling” och att ”Skolan 
skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” denna för-
måga kan vi också hitta i några av ovanstående definitioner för social kompetens. 
När det gäller ”självhävdelse”, som är en viktig del av social kompetens enligt 
ovanstående definitioner, återkommer läroplanen flera gånger till den förmågan. 
Skolan har till uppgift att främja elevernas förmåga; ”till personliga ställnings-
tagande”; att ”arbeta självständigt”; att ”ta ett personligt ansvar”. Men det läggs 
också vikt vid att eleven kan fungera i grupp. I Mål att sträva mot anges bland annat 
att varje elev ”lär sig arbeta både självständigt och tillsammans med andra [min 
kursivering]”. 
 
Under rubriken Normer och värden beskrivs de mål som eleverna ska sträva mot. 
Inom parentes hänvisar jag till de tidigare definitionerna av social kompetens. 
  

 
• utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på 
kunskaper och personlig erfarenheter, (självhävdelse, ansvarstagande Ogden) 
• respekterar andra människors egenvärde, (Persson, Riesman, Ogden) 
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 
medverkar till att bistå andra människor, (självkontroll, självhävdelse, Ogden, 
Raundalen, Kimber) 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen och (empati, konfliktlösning, förhand-
ling, Kimber, Ogden) 
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspek-
tiv.(Persson, )34 

 
Läroplanen anger inte bara individens förhållande till gruppen utan också indivi-
dens förhållande till omvärlden som viktigt att ta upp. Skolan skall ”medverka till 
att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor 
också utanför den närmaste gruppen”.35 
 
Slutligen skall läraren ”genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga 
och sociala utveckling”36  Det finns en tydlig skillnad mellan grundskolan och de 
frivilliga skolformerna. Texten som gäller för de frivilliga skolformerna innehåller 
nämligen uttrycket social kompetens, det heter att läraren ska ”utveckla elevernas 

                                                 
32 Skolhälsovård Nr. 1/2000, ”En ny syn på barn och lärande”, s.17. 
33 Skolhälsovård Nr. 1/2000, ”En ny syn på barn och lärande”, s. 17. 
34 LPO94, s. 12. 
35 Ibid, s. 13. 
36 Ibid, s. 16. 



 

  

kommunikativa och sociala kompetens”, 37 ett uttryck som helt saknas i 
grundskolans läroplan.  
 
En studie som skolverket genomförde 1999 visade att ”bristen på goda sociala 
relationer, trygghet och respekten för andras integritet” var den främsta orsaken till 
kränkande behandling i skolan. Skolan har i de flesta fall en policy och olika planer 
för att motverka och bearbeta till exempel våld och kränkningar. Men skolverket 
menar att ”skolornas handlingsprogram har dock sällan förankrats bland personalen 
och än mindre bland elever och föräldrar”. Något som ”kan leda till osäkerhet, och 
verka som grogrund till konflikter samt bidra till att man faktiskt inte upp-
märksammar hela problematiken”.38  
 
 Skolan bör utveckla bättre arbetssätt för att förebygga mobbning och trakasse-
rier. Ett sätt att göra detta är genom att utveckla elevernas sociala kompetens. Sko-
lor bör ”utveckla elevers sociala kompetens och satsa på att stärka social kompetens 
och socialpedagogisk kunskap bland personalen för att upptäcka mobbning och 
kränkande behandling”. 39 
 
Förutom vad forskning och psykologer visar är viktigt, så finns det dessutom ett 
uttalat önskemål från eleverna att få möjlighet att samtala och arbeta med livsfrågor. 
Bland annat menar elevorganisationer att det finns för lite tid att tala med vuxna om 
deras livssituation, etik, moral och olika problem som exempelvis mobbning.40 
Flera av skolverkets rapporter visar att eleverna upplever en brist på engagemang 
hos lärarna. ”Man undrar ibland vad dom gör med de där lapparna man fyller i om 
mobbing och sånt. Arkiveras dom bara eller?” 41 
 
Skolor med en utvecklad och framgångsrik hantering av det granskade problem-
området har en klar uppfattning av att skolan har ett uppdrag att; både skapa en 
god arbetsmiljö för eleverna, att bygga deras sociala kompetens, och överföra 
samhällets normer och värden som ett led i förberedelsen för vuxenlivet. På 
åtskilliga skolor, framför allt grundskolor med äldre elever och gymnasieskolor, är 
den långsiktiga aspekten på denna huvuddel av skolans uppdrag i hög grad 
förbisedd. På vissa skolor verkar problemuppfattningen inskränka sig till en 
tämligen oförberedd ”brandkårsutryckning” i uppenbara fall av, framför allt, fysiska 
kränkningar. Social kompetens uppfattas oftare som vett och etikett än förmåga att 
ta ansvar för sig själv och andra.42 
 
Skolverket konstaterar att skolorna har handlingsprogram för eventuella kriser men 
att de ofta är ”ett slags kopieringsprodukter” och att ”däremot lyser oftast det före-
byggande arbetet och identifieringen av fall med sin frånvaro”.  

                                                 
37 Ibid., s. 25. 
38 Skolverkets rapport Nr. 193, ”Skolverkets lägesbedömningar - Barnomsorg och skola,”, s. 21-22. 
39 www.skolverket.se/publicerat/press/991208. 
40 www.bo.se/barnombudsmannen/fakta. Barnombudsmannens rapport ”Blunda inte för mobbning”, 1998. 
41 Skolverkets rapport Nr. 144, ”Vem tror på skolan – attityder till skolan 1997”, s. 25. 
42 Skolverkets rapport Nr. 180, ”Nationella kvalitetsgranskningar 1999”, s.16. 



 

  

 
Inte heller är det vanligt att handlingsmönstren nyanseras utifrån olika typer av 
kränkningar, såsom grovt språkbruk, rasism, sexuella trakasserier och vuxnas 
mobbning. Helt annorlunda ter sig situationen på skolor som resonerar i termer av 
trygghetsplan, byggande av elevernas sociala kompetens, livskraftsatsning osv.43 

 
Vems är då ansvaret att en handlingsplan verkligen arbetas fram och berör samtliga 
på skolan? 
 
Skolverket slår fast att rektorn är den som ytterst är ansvarig för att rutiner finns för 
hur man arbetar vid ex mobbning. Skolverket menar att ansvarsfördelningen i 
praktiken i själva verket ofta ligger hos den elevvårdspersonal som finns på skolan. 
”Ansvarsfördelningen är i praktiken betydligt mer otydlig och okänd än vad för-
fattningstexternas idealbilder anger” och att ”en betydande ansvarsbörda vilar i 
skolverkligheten på elevvårdspersonalen”. Bland annat sägs att ”skolhuvudmännen 
har i några fall initierat ett aktivt arbete med dessa mål, t.ex. i studiedagar eller an-
nan fortbildning”. Och att det ”förefaller vara en god början men behöver på vissa 
håll följas upp och fördjupas”. 44  
 
På flera håll understryks det dock att där förändringsarbeten fungerat bra har ”led-
ningens engagemang och tydlighet spelat en viktig roll för i vilken utsträckning or-
ganisatorisk och pedagogisk utveckling tillåtits ’gå hand i hand’”.45 
 
Ingegerd Wärnersson, dåvarande skolministern, presenterade 2001-01-23 en 
departementspromemoria som gick under namnet En utveckling av 
gymnasieskolans kärnämnen.46 Promemorian innehöll ett förslag till ett nytt 
kärnämne för gymnasieskolan.  
 
Enligt förslaget skulle det nya kärnämnet bland annat ”utveckla sådana kunskaper 
som ger eleverna förutsättningar att utveckla personlig identitet, social och kommu-
nikativ kompetens” (min kursivering). ”Det innebär bl. a förmåga utveckla och ta 
ställning till sin egen kulturella identitet för att också kunna granska det egna sam-
hällets normer och värderingar.” Det man vill att det nya ämnet ska göra är att 
”konkretisera värdegrunden innehållsligt och kunskapsmässigt”. Syftet är alltså att 
hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor att ”granska, värdera, ta ställning och 
agera i viktiga frågor som rör demokrati och demokratiska värden” och att ge ”möj-
lighet för alla elever att inom gymnasieskolan förvärva och utveckla en omvärlds-
kunskap och medborgarkompetens som bygger på etik och moral som grund för 
konfliktlösning, emotionell och social kompetens”. Förslaget är inte särskilt 
preciserat och ganska löst, men det intressanta så här långt är att man tagit intryck 
av den diskussion som har föregått området social kompetens och att man gjort det 
till så stor del att man nu överväger att införa ett nytt kärnämne 
 
 
 
 

                                                 
43 Ibid, s.22. 
44 Skolverkets rapport Nr. 180, ”Nationella kvalitetsgranskningar 1999”, s. 27. 
45 Skolverkets rapport Nr. 193, ”Barnomsorg och skola 2000 – skolverkets lägesbedömning”, s. 23. 
46 Promemorian finns att ladda ner på adressen:  
    www.utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/skolbarn/publikationer.htm 



 

  

Sammanfattning 
 
Det något märkliga är att man inte tar in en term som social kompetens, eller någon 
annan jämförbar term, förrän de frivilliga skolformerna berörs. En gemensam 
uppgift för dessa skolor är nämligen att ”utveckla elevernas kommunikativa och 
sociala kompetens”. Märkligt därför att som vi har sett så är social kompetens något 
som eleverna bör ha hjälp med från tidig ålder. Märklig också därför att det man 
egentligen talar om i grundskolans läroplan är näst intill detsamma. Frågan är varför 
detta inte tas upp också där? 
 
De utvärderingar som hittills har gjorts visar att livskunskapsprogram som varit 
lyckade har haft en god effekt på inlärningsmiljön och elevhälsan. Det finns stöd för 
skolorna att arbeta med elevernas sociala kompetens i Läroplanen. Oberoende stu-
dier och mätningar i USA visar att elever som genomgått utbildning i social kom-
petens visar att de; är mindre benägna att använda fysiskt våld; är mer positiva i 
umgänget med sina kamrater; visar större motivation till skolarbetet; uppnår bättre 
skolprestationer. Mätningar har dessutom visat ett minskat användande av droger 
och färre tonårsaborter.47 
 
2.5 Exempel från andra länder 
 
SEL (Social and Emotional Learning) är samlingsnamnet för de utbildningsprogram 
som organisationen CASEL (The Collaborative for Academic, Social and Emotio-
nal Learning) rekommenderar amerikanska skolor att använda när man inför social 
och emotionellt lärande på schemat. De SEL-program som tas upp av CASEL är 
utvärderade och granskade för att uppfylla de krav som forskning och studier har 
kommit fram till är effektivast. Programmen granskas och graderas efter ett system 
utarbetat av CASEL. Organisationen grundades 1994 av Daniel Goleman, författa-
ren till boken Emotional Intelligence, (1998). Syftet med organisationen är att få 
alla skolor i USA att införa SEL på schemat. Man stöder forskning och utvärde-
ringar av hundratals program som finns utarbetade. Organisationen stöds av en rad 
olika fonder och har också fått den amerikanska regeringens erkännande. Organisa-
tionen koncentrerar sin forskning på hur man på ett effektivt sätt kan förebygga ex-
empelvis våld och drogmissbruk bland ungdomar genom att undervisa i social 
kompetens. Skolor som vill ha hjälp med att starta SEL-projekt kan få råd och ut-
bildning för implementering i skolan av CASEL.  
 
CASEL understyrker att, för att SEL-projekt ska lyckas så är det viktigt att hela 
skolan engageras och att det är ett gemensamt beslut på skolan att genomföra pro-
jektet. Detta för att det är viktigt att kunna mobilisera föräldrarna i arbetet. Fortbild-
ning av lärarna är nödvändig, de måste få kunskap om hur de ska använda SEL-
programmen för att lärandet ska främjas. Alla övriga elevvårdande resurser kring 
eleverna, så som ANT-program, sexualundervisning och så vidare kopplas till SEL-
projektet. Man har också kommit fram till att ämnet SEL måste få egen schemalagd 
tid för att bli bra.  

                                                 
47 www.casel.com 



 

  

 
    För att ett SEL-projekt ska ha god effekt bör följande punkter uppfyllas: 

 
• skolledningen och helst även kommunen bör aktivt stödja utvecklingsarbetet 

med socialt och emotionellt lärande. 
• Det sociala och emotionella lärandet bör ha egen schemalagd tid, helst som eget 

ämne. Jämför med skolämnet svenska – det sipprar in i oss ständigt men behöver 
också egen lektionstid. 

• Lektionerna ska vara regelbundet återkommande och strukturerade. 
• Föräldrarna ska vara engagerade och involverade i skolarbetet, vilket kan vara 

en av de största utmaningarna. 
• Lärare och fritidspersonal ska samarbeta, så att man kan arbeta strukturerat i 

klassrummet och mer ostrukturerat efter skoltid. 
• Lärarna måste följa programmet och inte hoppa över det tråkiga för att plocka 

russinet ur kakan. Jämför med svenska: ng-ljudet är kanske inte så kul men man 
kan inte hoppa över det. 

 
Det amerikanska SEL har fått en motsvarighet i Sverige. I Botkyrka kommun 
bedrivs just nu ett projekt i två skolor Storvretskolan och Björkhagaskolan. 
Projektet leds av Birgitta Kimber, psykoterapeut och doktorand vid Tema Barn, 
Linköpings Universitet. Projektet kallas SET (Social och Emotionell träning) och 
kan ses som en direkt översättning av SEL. SET-projektet går ut på att pröva ett sätt 
att arbeta förebyggande mot våld, droger, mobbing och depressioner bland barn och 
ungdomar. 
 
På skolorna har man lektioner som syftar till att lära eleverna att hantera sina käns-
lor, få en ökad självkännedom, stärka sin motivation, träna upp den empatiska för-
mågan, och slutligen stärka sin sociala kompetens. Projektet skall pågå i fyra år och 
med kontinuerliga utvärderingar ska Kimber (med handledning av Rolf Sandell, 
professor i psykologi vid Linköpings Universitet) försöka ge svar på om gruppkli-
matet och elevernas psykiska hälsa kan förbättras genom detta arbetssätt. Man har 
lektioner i de lägre årskurserna (åk 1-6) två gånger 30 minuter/vecka och 
årskurserna 7-9 har lektioner 60 minuter/vecka. Ämnet har fått namnet Livsviktigt 
och syftet är att träna följande förmågor: 
 

Självkännedom (att veta vad man känner och kunna använde sina känslor när 
man fattar beslut; att ha en realistisk bedömning sina egna förmågor och ett sunt 
självförtroende),  
att kunna hantera sina känslor (att veta varför man känner på ett visst sätt och 
hur man skall hantera sina känslor så att de istället för att förstöra för en, hjälper 
en att klara den uppgift man står inför; att kunna kontrollera sina känslor och att 
kunna vänta med belöning för att nå ett mål), 
empati (att förstå hur andra känner och kunna se saker ur deras perspektiv; att 
uppskatta att andra  känner annorlunda samt att kunna hantera och försåt dessa 
olikheter), 
motivation (att använda den inre motorn för att nå sina mål; att lära sig ta initiativ 
och sträva efter förbättring; att klara motgångar och frustrationer på vägen mot 
målet och stå ut med att utdelningen kommer senare)  
och social kompetens (att kunna hantera förhållanden, läsa av sociala situationer 
och kunna röra sig i olika sociala miljöer, vilket bl. a. innebär  att man skall 
använda sig av sina känslor vid samarbete, förhandlingar, konfliktlösningar och 
vid hantering av andra människors känslor; att kunna använda olika verktyg för att 
lösa konflikt- och problemsituationer).48 

                                                 
48 www.set.st/moment.htm, 2002-11-15 



 

  

 
Undervisningen bygger på rollspel, samtal och olika övningar där man tar upp 
frågor som innehåller etiska och moraliska problemställningar. 
 
Anledningen till varför Kimber menar att träning i SET är nödvändig i skolan är 
den att hon har sett en ökande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Ett annat 
argument som hon framför är de samhällsförändringar som ställer allt större krav på 
anpassning till snabba yttre förändringar. Man förväntas kunna samspela med sin 
omgivning för att nå både egna och gemensamma mål.  
 
Det är viktigt att arbetet med social kompetens inte sätts in i ett ”socialt vakuum” 
utan används i ett större sammanhang som ” som rör hela skolklimatet, kontakten 
med föräldrar, lärarkulturen, fritidshemmet och alla typer av aktiviteter”.49  
 
 
Sammanfattning 
 
Vilket program en skola än väljer att arbeta efter när det gäller social kompetens så 
finns det vissa viktiga förutsättningar att ta fasta på. Det gäller bland annat att hela 
skolan ska vara delaktig och att det finns en drivande ledning för projekten.  

                                                 
49 Kimber, s. 58. 



 

  

3 SYFTE 
 
Mitt övergripande intresse och därmed mitt syfte, är att synliggöra några lärares 
uppfattningar av begreppet social kompetens samt hur de arbetar med social 
kompetens i skolan. Syftet är också att tydliggöra vilka faktorer som är viktiga för 
utvecklingen av socialt och emotionellt lärande som ämne i skolan.  
 
 
4 METOD 
 
Under den här rubriken ska jag redogöra för mitt tillvägagångssätt i detta arbete. 
 
4.1 Val av metod 
 
Från början hade jag tänkt göra en enkätundersökning av lärares uppfattningar av 
social kompetens. Men en enkätundersökning hade kanske inte kunnat ge mig de 
svar som jag hade velat. Enkäter används oftast till att ta fram statistiska uppgifter 
och det hade inte passat mitt syfte. Jag har därför använt mig av en kvalitativ 
intervjumetod. Jag har stött mitt val av metod på Kvales metodbok Den kvalitativa 
forskningsintervjun (1997).  
 
 
4.2 Genomförande 
 
Genom att välja en kvalitativ intervjumetod så har jag haft möjlighet att få en 
djupare förståelse av lärarnas uppfattningar av begreppet social kompetens. 
Intervjumetoden ger möjlighet att ställa följdfrågor och fånga upp intressanta 
vinklingar på ett annat sätt än vad som är möjligt vid enkätundersökningar.  
 
Jag valde att förklara syftet med intervjun innan jag började. I alla fall utom ett tror 
jag att detta inte påverkade intervjupersonen. Men vid den allra första intervjun gav 
jag lite för mycket information och läraren som skulle intervjuas kanske fick lite för 
mycket information som eventuellt påverkade hennes svar.  
 
Själva intervjusituationen har varit en lärorik process och jag har förstått hur svårt 
det är att genomföra riktigt bra intervjuer. Den person som ska intervjuas måste 
känna sig trygg och säker i intervjusituationen. Jag har haft kontakt med samtliga 
lärare i olika sammanhang innan dessa intervjuer. Några har varit mina handledare 
vid min praktik och några av dem känner jag privat. Jag ser detta som en stor fördel 
och tror inte att detta faktum i sig har påverkat intervjupersonernas svar. Tvärtom är 
det nog så att de har känt att de kan tala öppet och ärligt, mer otvunget, än om jag 
hade varit helt främmande för dem. 

  
Jag har inte valt att ha helt standardiserade intervjuer, istället har jag utgått från 
några frågeställningar och följt upp de svar jag har fått med följdfrågor.50 Jag 
upplever att de intervjuade har svarat öppet och otvunget på mina frågor. 

                                                 
50 Vid standardiserade intervjuer använder man likalydande frågor i exakt samma ordning till alla 
intervjupersonerna. 



 

  

Intervjuerna har varit mycket givande och uttömmande, även om det material som 
jag har fått också har blivit mycket omfattande på grund av detta. 
 
På grund av det omfångsrika materialet så har jag sett mig tvungen att inte 
transkribera alla intervjuer fullständigt. Istället har jag lyssnat igenom intervjuerna, 
som spelades in på band, ett antal gånger och därefter skrivit ut det som jag har sett 
som intressant och viktigt för mina frågeställningar. Vid analyserna av intervjuerna 
har jag jämfört de olika lärarnas svar och försökt se om det till exempel finns 
samband mellan lärarnas syn på social kompetens och vilka årskurser de arbetar 
med. Jag har också försökt hitta de svar som är mest frekvent hos lärarna. Eftersom 
de svar som kommer fram oftast beskriver likheter i lärarnas sätt att tänka kring 
begreppet social kompetens. Utgångspunkten har alltså varit att försöka spåra 
likheter och skillnader mellan lärarnas syn på social kompetens. 
 
 
4.3 Frågeställningar 
 
För att få reda på lärarnas syn på begreppet social kompetens har jag använt mig av 
följande frågeställningar vid intervjuerna. 
 

a) Bakgrund till varför vi upplever en brist på social kompetens 
 

b) Hur definierar lärare social kompetens  
 

c) Hur arbetar lärare med sociala kompetens 
 

d) Vilka faktorer påverkar lärarnas arbete med social kompetens i skolan 
 

Den första frågan, fråga a, förutsätter en specifik uppfattning, nämligen den att vi de 
facto upplever en brist på social kompetens. Den kan också upplevas som något 
provokativ. Det var den frågan som jag själv trodde att jag skulle få störst variation 
i svaren på. Men så blev inte fallet. Alla lärarna gav i stort sett liknande svar på 
denna fråga. Ingen reagerade på hur frågan ställdes, utan det verkar helt enkelt som 
att man faktiskt upplever att många elever saknar social kompetens. Naturligtvis 
gäller detta inte alla elever, men ändå tillräckligt många för att lärarna ser det som 
ett problem och därför inte ställde sig undrande till min fråga. Det sätt frågan ställs 
på motiveras av det som redovisats i litteraturgenomgången vad gäller bristen på 
social kompetens, och det faktum att begreppet allt oftare problematiseras i olika 
sammanhang. 
 
Vid urvalet av vilka svar som skulle tas med i detta arbete har jag valt de som på 
olika sätt svarar mot den genomgångna litteraturen eller som helt och hållet skiljer 
sig från den. De svar som har varit de mest frekventa har jag också tagit med, därför 
att de kanske skulle kunna ge en mer allmän uppfattning som delas av fler, som inte 
deltar i denna undersökning.  
 



 

  

 
4.4 Urval  
 
Jag har valt att intervjua sammanlagt nio lärare från sex olika skolor. Två av 
skolorna ligger i Norrköping och de andra i Söderköping.  
 
Fyra av de intervjuade lärarna arbetar med årskurserna 7-9 i Norrköping, tre i år 7-9 
i Söderköping och två i årskurserna 4-6 i Söderköping.   
Eftersom min egen inriktning är år 4-9 så valde jag att lägga tonvikten i dessa 
årskurser. 
 
 
4.5 Reflektioner kring mitt metodval och genomförandet  
 
Att analysera intervjuer kan ta hur mycket tid som helst. I vart och ett av svaren 
finns det en mängd trådar att ta upp och resonera kring. En del av svaren leder 
vidare till fler frågor som mer eller mindre berör syftet. Och det är omöjligt att följa 
upp alla trådar. När jag i efterhand har analyserat intervjuerna så har jag också 
upptäckt att jag missat att följa upp en del svar med fler frågor. Ibland har jag inte 
alltid fått det uttömmande svar som jag kanske hade kunnat om jag hade varit mer 
van vid intervjutekniken. Men allteftersom jag har blivit mer van vid arbetssättet 
och situationen, att vara den som frågar, så har kvalitén på intervjuerna blivit bättre 
och bättre.  
 
Genom att välja ut vilka svar som jag skulle redovisa i detta arbete så infinner sig 
givetvis en viss subjektivitet. Men jag har försökt förhålla mig så objektiv som 
möjligt vid urvalet. Eftersom jag inte har någonting att vinna på att svaren vinklas åt 
det ena eller andra hållet så vill jag påstå att det har lyckats ganska väl. Men urvalet 
är naturligtvis ändå just ett urval.  
 



 

  

5 RESULTAT 
 
Hos de lärare som jag har intervjuat skiljer sig förförståelsen åt när det gäller 
begreppet social kompetens. En del av lärarna har arbetat en ganska lång tid med 
detta medan andra inte har gjort det alls. Naturligtvis ser de därför olika på 
begreppet och arbetet kring social kompetens. Men olikheterna på synen på 
begreppet beror inte bara på vilken kunskap man har om ämnet. Det skiljer på hur 
man ser på arbetet med att utveckla elevers sociala kompetens beroende på vilken 
åldersgrupp man arbetar med och på vilken skola man arbetar. Det visar de 
intervjuer jag har genomfört. 
 
Naturligtvis kan skillnaden i förförståelse påverka svaren och därmed analyserna i 
detta arbete. Men det intressanta här är också att just förförståelsen för begreppet i 
sig gett mig som intervjuare en djupare insikt i hur tankarna kring social kompetens 
växer fram. Det vill säga det är intressant att se hur, och om, lärare utvecklar sitt 
tänkande kring elevernas personliga utveckling när de blir mer insatta i ett 
ämnesområde. Det blir en slags metaförståelse för hur man tänker om social 
kompetens. 
 
Transkriptionen är ordagrann därför att jag anser att upprepningar och omtagningar 
också beskriver svararens åsikter till viss del. De gånger intervjupersonen har blivit 
tveksam och gjort en paus är de markerade med tre punkter (…) i detta arbete. I de 
fall då jag har tagit bort delar av svaren är de markerade med snedstreck och tre 
punkter samt snedstreck igen (/…/). Lärarna är anonyma men varje intervjuperson 
har tilldelats ett nummer som följer dem genom hela resultatredovisningen.  
 
Jag kommer att redovisa resultatet av intervjuerna utifrån de frågeställningar som 
jag beskrev i det föregående kapitlet. Ordningen är också densamma som de 
redovisades där. Först tar jag upp bakgrunden till varför vi upplever en brist på 
social kompetens, därefter kommer lärarnas definition på social kompetens, sedan 
beskrivs hur lärarna arbetar med detta i skolan och slutligen redovisas svaren för 
vilka faktorer som lärarna anser påverkar deras arbete med social kompetens i 
skolan. 
 
5.1 Bristande social kompetens – varför? 
 
Jag tycker mig ha sett att intresset för skolans fostrande roll ökar och därmed 
intresset för bland annat socialt och emotionellt lärande. Vad är det som gör att vi 
upplever det nödvändigt att ta upp social kompetens i skolan? Vilka faktorer gör att 
vi upplever en brist i social kompetens bland barn och ungdomar? Vad är lärarnas 
åsikter om bakgrunden till detta? Vilka orsaker anger de till att intresset för social 
kompetens ökar? De fenomen som man tar upp är samhällsförändringar och 
ändrade levnadsmönster så som familjeförhållanden och fritidssysselsättningar.  
 
Här följer några exempel på intervjusvaren som lärarna gav på frågan: Varför 
upplever vi en brist på social kompetens? Delar av svaren har skrivits ut med fetstil. 
Det är de delar som svarar mot orsaker som också kommit fram under 
litteraturgenomgången.  

 



 

  

Lärare 1.Föräldrarna jobbar mycket mer, många ensamstående orkar inte ta hela 
ansvaret…det läggs mer och mer på skolan att fostra och värdegrunden måste tydliggöras 
... vi måste stå för mer därför att det finns mindre och mindre kraft från föräldrarna 

 
Lärare 2. högt tempo i skolan, på fritiden, TV, dataspel, reklam… intryck som sköljer 
över påverkan från alla håll som gör att barnen måste lära sig att sålla, lära sig att hitta 
vad står jag för, vad är ok för mig … kompisgäng står för saker men de måste lära sig 
själv att ta ansvar, men de vuxna måste ta sitt ansvar 

 
Lärare 3. konkurrensen har ökat, stressad miljö som gör att människor inte orkar… 

 
Lärare 4. Man får inte träningen i familjen ofta på samma sätt. För att det, man jobbar, 
föräldrar jobbar mycket och när man kommer hem är det ju inte alltid gemenskapen på 
samma sätt, var och en har så mycket på egen hand kanske på andra ställen, man har 
idrottsaktiviteter och … 

 
Lärare 5. kanske [är intresset så stort just nu] som någon slags reaktion på 
teknologisamhället… 

 
Lärare 6. Man har kanske inte med sig det lika mycket hemifrån. Kanske är det en ovana 
att prata om känslor. Förut fanns ju kärnfamiljen som fostrare. Nu ligger det mer på 
skolan, skolan har alltid fostrat, men nu är det nog ett tuffare klimat i samhället… 

 
Lärare 7. Människor lever ett annorlunda livsmönster nu, det finns mer ensamvargar, 
ensamma /…/ gemensamma mötespunkter blir färre, många engagerar sig i sport och sånt 
men de som inte är det de är hemma mycket och kanske de saknar delar av samhället. 
Man upplever det som jobbigt att hantera samhället. Förr fanns det ju folkrörelser, 
studieförbund, tid och ork att gå ut och träffa folk, och lösa nåt lära sig nåt, träffa andra 
typer av människor än idag. Man är mer isolerad hemma 

 
Lärare 8. människor upplever en ny våg av obehag, karriären, båda föräldrarna jobbar, 
barnen är mycket ensamma, ser mycket på TV, /…/ kärnfamiljen saknas idag, vi har 
mycket fler splittrade barn, de saknar en fast punkt /…/ och sedan tror jag att medierna 
påverkar jättemycket, tidningar, musik, massmedia /…/ barnen har inget begrepp längre 
om vad som är verklighet 

 
 

Sammanfattning 
 
De bakomliggande fenomen som att lärarna tar upp speglar det som kommit fram 
under litteraturgenomgången. De anser att elevernas sociala situation och 
hemförhållanden i hög grad påverkar deras möjligheter att utveckla social 
kompetens. Skolan har alltid haft en viktig del i fostran, men trycket på skolan i det 
avseendet har kanske ökat eftersom många upplever det som att familjen inte längre 
kan ta det större ansvaret på grund av bland annat tidsbrist och att många är 
ensamstående. Svaren bildar en kedja som har samband med varandra. Bristande 
tid med familjen är det som lärarna oftast framför som bakgrund. Därmed lämnas 
fältet öppet för annan påverkan till exempel medier, dataspel och kompisgäng. 
Orsaken till att föräldrarnas tid för fostran inte finns beror i sin tur på en 
samhällsutveckling som gör att allt fler arbetar mer och mer, vi utsätts för stress 
och konkurrens på många olika områden. Detta utgör då den andra änden av 
kedjan. 
 



 

  

5.2 Lärarnas uppfattning av begreppet social kompetens 
 
Det är inte lätt att hitta en enhetlig definition av begreppet social kompetens. Därför 
är det intressant att se vad lärarna lägger i begreppet. Vilka sidor av social 
kompetens som understryks beror på i vilket sammanhang begreppet lyfts fram. Jag 
har kommit fram till att det finns skillnader på vad lärarna betonar när det gäller 
begreppet.  
 
Det är skillnad på lärarnas svar beroende på i vilken åldersgrupp de undervisar. Om 
vi till att börja med tittar på hur lärare på högstadiet svarar. Följande svar är 
hämtade från de skolor där man inte har infört arbete med social kompetens ännu. 

 
Lärare 7. Social kompetens är ett sätt att bemöta andra personer i olika situationer /…/ 
anpassa sitt språk och uppföra sig på ett sätt, till den situation man befinner sig /…/ 
kunna känna sig själv och kunna läsa av den situation så pass så man vet vad som 
passar att göra /…/ leda vidare en diskussion, delta aktivt, vara delaktig /…/ inte bara 
vara snäll och tyst då har du inte social kompetens, det är inte bara bra eller dåligt 
uppförande  

 
Lärare 8. Hur man som människa uppför sig mot eller är med sina medmänniskor. Att 
veta skillnaden mellan rätt och fel, moraliskt och etiskt. Att kunna anpassa sig hur man 
är mot andra människor, det är det många som inte vet. Inte att man ska spela roller man 
ska kunna vara sig själv. 

 
De lärare som har påbörjat arbetet med att införa undervisning i social kompetens 
ser på begreppet lite annorlunda. De lägger in förmågor som empati, att kunna stå 
för vad man tycker och självhävdelse i begreppet. 
 

Lärare 1. Social kompetens är att kunna vara lite taktisk ha taktkänsla i samspelet med 
andra människor, ibland är det ok att klampa rätt in, ibland kanske man ska ta det 
försiktigt. Alltså att man kan läsa av det sociala spelet, att ha en förmåga att läsa av 
nyanser:.. kunna föra sig med andra människor, vara schysst, veta hur man är när man är 
trevlig med andra människor, stå för vad man tycker, kunna framföra sina åsikter för 
att få sin vilja igenom, inte vara självgod men säker på sig själv 

 
Lärare 9. känna empati, en stor viktig sak, kunna sätta sig in i hur andra tänker och 
känner, och att bry sig, en viss flexibilitet måste det innebära också 

 
Hur lärarna ser på begreppet skiljer sig något mellan mellanstadiets lärare och 
högstadiets. Högstadielärarna understryker i högre grad ett aktivt deltagande och 
ställningstagande. Något som kanske inte är så konstigt med tanke på att de arbetar 
med äldre barn. Definitionerna från mellanstadielärarna betonar mer kamratskap 
och det viktiga i att kunna leka med andra. 
 

sånt som man jobbar med med barn, att få dem att kunna tåla andra, stå ut med andra, 
kunna leka till exempel /…/ kunna hälsa, ta kontakt, initiativ till kontakt 

 
att kunna vara en bra kompis, veta att man inte ska slåss, kunna leka med alla och ha 
roligt 
 



 

  

 
Sammanfattning 
 
Lärarna är relativt överens i sina förklaringar till begreppet social kompetens. Men 
det finns ändå små, betydelsefulla variationer på vad man betonar beroende på 
vilken åldersgrupp man undervisar. Mellanstadiets lärare betonar elevernas förmåga 
att ta kontakt och leka med andra. När eleverna blir äldre utökas synen på begreppet 
till att också i högre grad kunna anpassa sig till andra människor men också att 
kunna hävda sig själv. Lärare med större förförståelse har också utvecklat sitt 
tänkande kring begreppet och lyfter fram andra sidor än anpassning när de talar om 
begreppet. Deras definition ligger närmare exempelvis Raundalens och Kimbers 
definition av social kompetens. (Se sidorna 11 och 19).? 
 
De uppfattningar som jag tagit del av när det gäller lärarnas uppfattning av social 
kompetens handlar dock inte om ”vett och etikett” utan i alla fall beskriver lärarna 
social kompetens som något som man behöver för att kunna fungera ihop med 
andra. Det är snarare interaktionsförmåga som betonas, kanske därför att det är 
viktigt just i skolan där ju lärare måste handskas med många elever i klasserna 
samtidigt, och där bristande förmåga att anpassa sig till gruppen får stora 
konsekvenser i en undervisningssituation i klassen. 
 
 
5.3 Hur arbetar högstadielärarna i Norrköping? 
 
I Norrköping har man inte infört något planerat arbete med social kompetens, men 
intresse för ämnet finns. 
 

Lärare 7. Behovet finns för ämnets innehåll och vi berör det på olika sätt redan idag 
med /…/ men inte på ett strukturerat sätt /…/ mer än kortare tid i olika projekt /…/ det 
finns redan i diverse böcker /…/ lärarna är intresserade eftersom man upplever problem 
med vissa saker 
 
Lärare 9. Önskemål från lärare finns det märker man när man frågar om vilken 
kompetensutveckling de önskar, så är det ju detta de efterfrågar, nyfikenheten finns ju 

 
De här lärarna har gjort just det som skolverket tar upp i sina rapporter, de har 
genomfört en del studiedagar och haft social kompetens som tema vid några 
tillfällen men man upplever det som svårt att går vidare utifrån det. 
 

Lärare 8. Vi har punktvis arbetat med såna här saker, men det faller undan, annat kommer 
istället 

 
Behovet av handledning och bra arbetssätt i ämnet är också viktiga det visar 
följande svar.  
 

Lärare 8. Det är svårt att få dem att säga vad de egentligen tycker eftersom man ställer 
frågan i helklass /…/ en och en säger de vad de tycker och tänker /…/ tiden är ett 
hinder, man hinner inte med sånt här 

 
Man skulle kunna dra slutsatsen att där det inte finns en gemensam strategi och plan 
för arbetet tenderar det att handla om punktinsatser. 
 



 

  

Lärare 8. Det går inte att inleda varje lektion med att diskutera sådana här saker alla 
måste föra in det i sin undervisning /…/ man måste praktisera och inte bara köra 
paneldebatter /…/ det händer något för stunden men sen faller det bort /…/ det är 
bortglömt 
 
Lärare 8. Jag tar upp det här ofta ibland, inte alls ibland, när det har kommit upp en 
situation där jag bara känner att nu måste vi stanna upp och bara ta ett djupt andetag och 
kolla vad är det vi håller på med egentligen, vad är det som händer./…/ det kan vara 
något som händer i världen, eller någon elev på skolan som gjort något, det behöver inte 
vara i just den gruppen 

 
Även om lärarna i Norrköping inte arbetar med detta nu har man ändå förväntningar 
på vad ett mer planerat arbetssätt skulle kunna ge. Framförallt ser man vinster för de 
enskilda individerna och deras förmåga till personlig utveckling. 
 

Lärare 7. Vi skulle bli bättre på att bemöta eleverna, och eleverna skulle få bättre 
empatisk förmåga, känna sig säkrare, tryggare i sig själv, få bättre självkännedom, 
veta vad man själv tycker och tänker 

 
Men också vinster vad gäller inlärningsklimatet poängteras. 

 
Lärare 9. För att kunna jobba med allting annat så måste man ha en grupp som klarar av 
att stå ut med varandra /…/ skapa en inlärningsmiljö /…/ för att nå kunskap måste man 
må bra, inte ha en massa laddningar /…/ det är en förutsättning för det andra 

 
 
5.4 Hur arbetar lärarna i Söderköping? 
 
I Söderköpings kommun har man påbörjat ett projekt som har sina förtecken i 
Birgitta Kimbers projekt i Botkyrka. Man kommer att införa ett nytt ämne på alla 
skolor i ”livskunskap”, och till stor del följa det arbetsmaterial som hon har 
utarbetat. De lärare som jag har talat med och som är engagerade av projektet är 
naturligtvis mer initierade än de andra på området. Men vid intervjuerna har jag 
märkt att lärare som inte befinner sig nära ”utvecklingens kärna” ännu inte vet så 
mycket om projektet. Kanske är detta bara därför att man inte kommit så långt som 
till att informera alla lärare. Något som kan vara bekymmersamt med tanke på att de 
utvärderingar som är gjorda understryker vikten av att hela skolan ska engageras i 
arbetet för att man ska få god effekt. Det kan också vara ett tecken på det välkända 
faktum att ju längre bort från centrum man befinner sig desto större och mer 
okoncentrerade är cirklarna. En av mellanstadiets lärare i Söderköping uttrycker sig 
så här på frågan om vad livskunskapsprojektet innebär: ”det är några som har gått 
lite kurser, och varit på föreläsning som dom har berättat om, men jag vet inte så 
mycket hur det ska fortsätta”. 
 
Ämnet livskunskap (man har ännu inte ”döpt” ämnet men jag kallar det så i detta 
arbeta för enkelhetens skull) ingår i en större helhet som utgörs av en rad aktiviteter. I 
de lägre årskurserna möter eleverna ett projekt som kallas ”Positivet” och som 
innebär att eleverna ett par gånger i månaden har lektioner i hur man är mot kompisar, 
om känslor och hur man uttrycker dem. Detta följer eleverna upp till sjunde klass då 
alla elever också åker på lägerskola i början av terminen. Runt skolan finns ett gott 
nätverk av den s.k. Samverkansgruppen som består av skola, sjukvårdspersonal, 



 

  

socialarbetare, ungdomsgårdspersonal, fritidsledare, polis, kuratorer och projektet 
Nexus.51  
 
De hinder som Norrköpingslärarna talar om har man lyckats komma runt i 
Söderköpingsskolorna genom att införa schemalagd tid med mentorerna som ska 
arbeta med livskunskap. 
 

Lärare 5. det finns inga nackdelar /…/ men problem finns det ju och det är ju att få tid, 
att få det här sanktionerat så att man får tid att jobba med det. Till exempel från 
politiker, även om man får sin skolledning med sig så, här i kommunen så finns det ju 
alltså ett beslut på att vi ska jobba med livskunskap 
 
Lärare 6. Lärare ser det som olika viktigt, finns det en timme avsatt så måste alla jobba 
med det här för att markera att det är viktigt är det bra att det finns tid avsatt för det. 
Annars sopar man det under mattan /…/ och en del är osäkra, hur ska man jobba med det, 
man måste ha en gemensam plattform 

 
Lärare 1. Vi behöver ge eleverna tid till att diskutera saker, dels sånt som händer i 
samhället, till exempel det här med hembränt bland unga och inom ämnen finns det inte 
tid till det /…/ om det går in i alla ämnen, vems ansvar blir det? 

 
 
5.5 Fokus på mellanstadielärarna 
 
Mellanstadielärarna i Söderköping upplever inte situationen på samma sätt som 
högstadielärarna. Kanske ser man inte ett behov av att införa ett särskilt ämne 
eftersom man har daglig kontakt med eleverna och därmed många tillfällen att 
arbeta med dem. Man upplever inte bristen på tid i samma utsträckning. 
 

Lärare 3. Det här är något som jag hållit på med under hela min tid som lärare/…/ att 
försöka skapa en `familjeliknande` situation, där man tål dom knäppa, trycker ner 
förtryckarna /…/ det är viktigt och det är kul också /…/ man klarar sig utan mycket man 
lär sig i skolan, men man klarar sig inte utan social kompetens /../ det har skolor alltid 
sysslat med, många lärare gör det i alla fall, det sitter i ryggmärgen/…/ organisationen 
på högstadiet är felet /…/ elever som har haft det ganska bra hos mig, med till exempel 
sociala problem faller igenom maskorna på högstadiet 

 
Hur arbetar lärare på mellanstadiet? Utöver det arbete som normalt ryms i till 
exempel svenskundervisningen så tar ingen av lärarna upp något särskild metod 
eller kursmaterial som de utgår från när de jobbar med elevernas sociala kompetens. 
Istället är det vardagen och eleverna själva som styr. 
 

Lärare 3. de flesta som jobbat några år jobbar med ryggraden hela tiden, situationen 
styr vad man tar upp /…/ vi läser böcker som ju innehåller teman, som handlar om social 
kompetens, moral och etik /…/ jag tror vardagen är viktigare än teman, att utgå från 
eleverna är viktigt, man får social kompetens i vardagen vare sig man vill eller inte /…/  
ett eget ämne är bra om det är rätt personer som har det, bra för lärare också. /…/  Det är 
först på högstadiet som det blir bekymmer, eleverna splittras, får många lärare och 
måste vara tuffare. 
 
Lärare 4. saker som dyker upp, så tänker jag, det här skulle vi behöva prata om /…/ 
Även om det inte är specifika händelser, när men det är något som vi skulle behöva ta 
upp /…/ egentligen är det ju sånt här som har varit aktuellt förut också /…/ men jag 

                                                 
51 För den som är intresserad av mer information av detta arbete kan man kontakta Söderköpings kommun. 



 

  

arbetar inte medvetet med det, inte så att jag tänker att nu ska vi arbeta med social 
kompetens /…/ men sen gör man det ju naturligt, men när vi har kompismassage som vi 
har, det är ju också social kompetens /…/ och sen är det mycket prat om hur man är, ta 
hänsyn är ju också en stor del i det hela, så det jobbar man ju med 
 

 
 
Sammanfattning 
 
Kanske är det så att klasslärare i de lägre stadierna genom att de möter eleverna 
under hela dagar inte behöver reflektera över begreppet i lika hög grad. ”Det sitter i 
ryggmärgen” som en av lärarna uttrycker det. Man arbetar med detta ”hela tiden”. 
Därför kan man spåra ett visst mått av förvåning, och tvekan, på frågan ”Ska man 
införa ämnet social kompetens i skolan?”. 
 
Lärarna på de högre stadierna tänker annorlunda kring begreppet social kompetens. 
Man problematiserar det i något högre grad. Kanske beror det på de rent 
organisatoriska förändringarna som möter eleverna när de slutar sexan. Plötsligt har 
de inte en lärare utan flera i olika ämnen, många gånger byter man skolmiljö helt 
och hållet och nya klasskamrater kommer till. De tidigare kända och trygga 
relationerna bryts. Därmed upplever många barn otrygghet och osäkerhet. 
Dessutom har barnen blivit tonåringar med allt vad det innebär av frigörelse, 
osäkerhet och växande. Många vuxna överger barnen när de blir tonåringar. De 
förväntas helt enkelt klara sig själva och förstå mycket mer i och med att de mer 
och mer liknar vuxna människor. Man tycks inte se att de också, om inte i ännu 
högre grad, har behov av att diskutera livsfrågor och få hjälp med att utforska de 
värderingar som styr oss alla. Det är också nu kravet på social kompetens verkligen 
sätts på prov, hur kan eleverna anpassa sig till den nya miljön och de nya 
förutsättningarna med nya lärare och kamrater? Hur väl utvecklad är deras sociala 
kompetens? 
 
En annan orsak till att lärarna på högstadiet ser annorlunda på möjligheterna till att 
arbeta med sociala och emotionella frågor är att deras fokus i högre grad ligger på 
respektive ämne. Man upplever helt enkelt att man har högre krav på att eleverna 
ska utveckla sig inom ämnesområdena och därför finns det inte plats i 
undervisningen för annat. 
 
 
5.7 Faktorer som påverkar arbetet med social kompetens 
 
Lärarna beskriver på olika sätt faktorer som påverkar möjligheterna att arbeta med 
elevernas sociala kompetens. Bland annat förs föräldrarnas medverkan och 
eventuella reaktioner fram. Kritiker till sådana här projekt framför bland annat att 
detta är något som föräldrarna ska syssla med och inte skolan. Skolan ska ägna sig 
åt ämneskunskaper och ingenting annat. För att bemöta dem ser lärarna det som 
viktigt att: 
 

Lärare 6. Det är viktigt hur man informerar föräldrarna /:../ Lions Quest till exempel 
kritiserades ganska hårt av föräldrarna /…/ så ett tag fick man nästan inte ha det i skolan 
/…/ man måste tala om vad det är man gör /…/ och man måste involvera föräldrarna, 
med föräldramöten och exempelvis hemläxor som det finns i Birgitta Kimbers material 



 

  

 
Socialt och emotionellt lärande bör betraktas som ett ämne i sig. Här likaväl som i 
andra ämnen behövs kompetens, mål och planering för att undervisningen ska ha 
någon mening. De som inte har detta upplever naturligtvis en osäkerhet kring 
ämnet. Men man verkar ändå vara medveten om vad som krävs för att 
förutsättningarna för att starta bra livskunskapsprojekt. 
 

Lärare 6. Lärare upplever det som svårt, det är mjukvara, medan ämnena är hårdvara, 
man är osäkrare och vet inte riktigt var det slutar om man sätter igång ett sådant arbete, 
ämnesområdena är säkrare /…/ det tar tid att komma in i ett sådant här arbetssätt 
 
Lärare 8. Sånt här skulle vara bra i skolan /…/ om man gör något ska man följa en plan, 
något som funkat. Det får inte läggas fram fel då tror jag att det kan bli misslyckat 
 
Lärare 5. Det måste finnas en gemensam plan för det. Alla är inte lika bra på det, 
intresserade av det, har lika lätt för det och så vidare /…/ och då är det ju så att de som är 
mest intresserade, dom har gått kursen och ska vara handledare till våra kollegor 

 
Det finns också andra svårigheter som kan uppstå som det är viktigt att lärarna är 
medvetna om. Något som understryker vikten av handledning och samarbete med 
annan personal på skolorna. 
 

Lärare 5… då får man en tätare, tajtare kontakt med eleverna, då får man också ta emot 
förtroenden och då får man ju en del jobbiga saker att handskas med som ibland gör att man 
fuskar lite som hemkurator 
 
Lärare 9. Det beror på vilka ämnen man berör. Det kan bli mycket för en lärare att bära, till 
exempel om någon mår dåligt, man måste ha en väg ut, handledning det är inte bara att tuta 
och köra. Om man arbetar i en grupp kan man beröra känsliga personliga saker. Eleverna 
kan uppfatta det som att man gör integritetsintrång, exempelvis vid värderingsövningar 
 
Lärare 7. Det kanske blir så att vi måste ha en annan syn på sekretessbegreppet. Det skulle 
kunna hända att man kommer nära en kuratorssekretess, men det är oftast inte på den nivån 

 
Om skolan väljer att införa livskunskap på schemat så menar en del att ämnet borde 
betygssättas, detta för att höja statusen på ämnet och för att öka motivationen. Men 
de lärare jag har intervjuat tycker tvärtom. 
 

Lärare 1. Inte betyg, det ska inte finnas någon betygsångest i ett sådant här ämne, 
eleverna ska kunna känna glädje till livskunskapsämnet 
 
Lärare 2. Självklart inte, man kan inte betygssätta empatisk förmåga, självkännedom, och 
allt det där 
 
Lärare 6. Betyg nej, för då kommer det här med jaget i första rummet igen, här ska man 
arbeta med en grupp. För mig är det lite motsägelsefullt. Klassen ska kanske ha betyg i så 
fall, alltså gruppen som grupp 

 



 

  

Sammanfattning 
 
Jag menar att svaren speglar ett ansvarsfullt sätt att tänka kring sitt arbete och 
införandet av nya moment i undervisningen. Lärarna är inte villiga att 
experimentera på egen hand i skolan. Därför understryker de vikten av ett 
genomtänkt och planerat arbetssätt. Det märks också i svaren att detta med arbetslag 
och ett gemensamt tänkande bland lärare har börjat slå igenom. 
 
 
5.8 Läroplanen och social kompetens 
 
Det finns flera faktorer som påverkar lärarnas arbete med social kompetens i skolan. 
En av dem är Läroplanen, (Lpo94) som två av lärarna tar upp som argument för att 
arbeta med social kompetens i skolan. De menar att det står i läroplanen att detta är 
ett ansvar som ligger på skolan och lärarna.  
 

Lärare 1. /…/ läroplanen gör så att man måste ha social kompetens i skolan /…/ eleverna 
måste lära sig stå för saker /…/ för att det ska funka med betygssystemet 

 
Lärarna uttrycker det som att ”tiden är inne” för att skolan nu ska ta upp detta med 
socialt och emotionellt lärande.  
 

Lärare 3. /…/ det är en fluga i hela samhället, inte bara i skolan, också inom 
affärsvärlden, man har samarbetsövningar, man bildar team, åker på olika jippon /…/ 
men det är inte dåligt alltså, det är mycket som är bra 

 
Sammanfattning 
 
Kanske är det så att tiden har kommit ikapp läroplanens intentioner på det här 
området.  
 
 
5.9 ”Skolan ska genomsyras av social kompetens” 
 
De lärare som redan har startat livskunskapsprojekt i Söderköping är övervägande 
positiva. Som jag ser det så fyller livskunskap också ett behov hos lärarna. Som 
lärare upplever nog många att de inte har tid eller räcker till för eleverna och hinner 
med att tala med dem och ”bara vara människa”. Framförallt gäller det nog 
högstadiet. Jag kan spåra en glädje och ett nöje i att det här faktiskt ges tid till att 
bemöta eleverna inte bara i ämnena som ämneslärare.  
 

Lärare 1. Grundskolan är ett perfekt ställe, där finns olikheterna ... ju äldre vi blir desto 
mer väljer du jobb , umgänge och så vidare, olikheterna försvinner…Eleverna tycker det 
är kul, de känner att man ägnar sig åt dem  
 
Lärare 6. Det blir allas ansvar, att arbetet med social kompetens blir synbart på alla 
lektioner /…/ man markerar att alla ska arbeta med det 
 
Lärare 5. Det är kul det finns inga rätt eller fel 
 
Lärare 2. Man får bemöta elevernas önskan om att någon ska bry sig, dom vill att vi ska 
bry oss om dem 



 

  

 
Argumenten för att införa livskunskap i skolan verkar överväga och jag väljer att 
avsluta med två citat som uttrycker och sammanfattar redovisningen av intervjuerna 
väldigt väl. 

 
Lärare 5. Hela samhället förändras ju, varför ska inte skolan förändras? Det är ju i så fall 
den institution som minst förändras kan man tycka /…/ skolan ska fostra också och det 
tycker jag den gör för lite av idag. Det gamla tänkandet är ju förkastligt. Jag bryr mig 
bara om mina ämnen och sen är det nån annan som får sköta det andra. Det där sociala 
ska väl vara fixat när dom kommer på högstadiet. Det tänkandet kan jag inte acceptera, 
det tänkandet. Varför har man blivit lärare från början? Är det att man är jätteduktig i 
matte och älskar det och inte kunde bli professor och då fick man bli lärare, eller är det 
för att man vill jobba med ungar och är lite duktig i något så man väljer det. Vilket jag 
tycker att det borde vara. 
 
Det fungerar inte så bra i alla mentorsgrupper heller. För att man har för mycket att göra. 
Det är bara skitsnack att tro att det ska kunna genomsyra allting och vi ska jobba med det, 
Javisst men hur mycket blir då gjort? Man kanske har en god tanke i början av terminen, 
men sedan orkar man inte, man måste ha det schemalagt. Absolut. /…/ Men klart att det 
ska genomsyra hela skolan. Men att genomsyra, det är en sådan där sak som att lärare och 
elever hälsar på varandra i korridorerna. /…/ Det är fegsnack av rektorer när dom säger 
att det ska genomsyra allt därför att det är ett lätt sätt att komma undan det här. 

 



 

  

6 DISKUSSION 
 
Här följer en kort diskussion kring resultatet av intervjuerna. Syftet med arbetet har 
varit att skaffa mig en bild av hur lärare ser på begreppet social kompetens och hur 
man arbetar med detta i skolan. Jag kommer att föra diskussionen utifrån de fyra 
frågeställningarna som jag har använt vid intervjuerna och ställa svaren mot den 
redovisade litteraturen i litteraturgenomgången. 
 
 
6.1 Upplevelsen av bristande social kompetens 
 
Lärarnas svar på varför vi upplever en brist på social kompetens, speglar tydligt det 
vi tidigare sett i litteraturgenomgången. Det lärarna främst tar upp som en orsak till 
att vi problematiserar begreppet social kompetens är det förändrade levnadsmönster 
som innebär att föräldrarnas tid till att fostra barnen har minskat. Detta är också 
något som både Kimber, Raundalen och Persson tar upp i sin litteratur. Persson å 
sin sida menar att våra mellanmänskliga kontakter i allt högre grad karaktäriseras av 
att vi inte fördjupar dem utan vårt umgänge blir allt ytligare. Lärarna verkar mena 
att detta mönster till och med har börjat prägla familjernas situation. Föräldrarna 
hinner inte med sina barn.  
 
Raundalen pekar på att det har blivit allt svårare för föräldrarna att fostra barnen i 
det som han kallar ”ett ganska obarmhärtigt samhällsklimat”. Även denna aspekt 
kommer fram i lärarnas svar. De ser det förändrade och komplicerade samhället 
som en orsak till att vi inte lika självklart som förr vet hur vi ska vara i vår samvaro 
med andra. 
 
Det finns dock en aspekt av utvecklandet av social kompetens som lärarna inte tar 
upp, och det är den som Guggenbuhl framhåller. Han menade att barn och unga 
behöver friutrymmen för att själva lära sig social samvaro och att denna fria tid 
saknas för de unga idag. Detta är dock ingenting som lärarna nämner. Kanske för att 
de är fokuserade på vad de som lärare kan bidra med för att utveckla social 
kompetens. Eller så ligger det i lärarens natur att se sig själv och andra vuxna som 
”katalysator” för barns utveckling. Den ”fria uppfostrans tid” är så att säga förbi, 
lärarna ser vuxenvärlden som ledsagare och barn kan inte fostra sig själva.  
 
 
6.2 Definition av social kompetens 
 
Terje Ogden är den som tydligast framhåller ett barnperspektiv på begreppet social 
kompetens i litteraturgenomgången. Det är också de lärare som arbetar med de 
yngre barnen som framhåller en liknande infallsvinkel. Högstadielärarna däremot 
understryker individens förmåga att fungera i grupp. Detta kan vara tvetydigt att 
döma av litteraturen. Om anpassningsförmågan blir det dominerande draget i social 
kompetens så riskerar individen att undertrycka sina egna önskemål, menar bland 
andra Riesman och Ogden, därmed riskerar hon att misslyckas med att hävda sig 
själv, något som kan leda till ”socialt slaveri” som Ogden uttrycker det. Denna risk 
är det dock ingen av lärarna som egentligen tar upp. De ser självhävdelse mer i 
förhållande till gruppens väl. Det vill säga det är viktigt att individerna kan ”föra en 



 

  

diskussion framåt” att de ”kan ta initiativ i en grupp”. Lärarna är mer intresserade 
av att individerna utvecklar en social kompetens som gagnar gruppen snarare än 
henne själv. Jag har inte funnit det lika tydligt att de tycker att det är viktigt för 
individen att kunna hävda sig själv för hennes egen skull. Även om det skulle 
innebära att hon går sin egen väg och helt avviker från gruppen.  
 
 
6.3 Att arbeta med social kompetens i skolan 
 
Lärarnas sätt att arbeta med social kompetens varierar beroende på vilken skola de 
arbetar på. Framförallt framgår det av högstadielärarnas svar att ett aktivt arbete 
med social kompetens i skolan, genom ett skolämne som till exempel livskunskap, 
skulle kunna främja kontakten mellan lärare och elever, och att detta skulle kunna 
ha en positiv effekt på inlärningsklimatet. De undersökningar och utvärderingar 
som jag har studerat visar också att detta har varit en av de positiva effekterna i 
skolor som aktivt arbetar med social och emotionellt lärande.  
 
De tankar som Söderköpingslärarna för fram kan ses som ett svar på de 
undersökningar från skolverket som säger att skolan behöver förbättra sitt arbetssätt 
för att kunna arbeta konstruktivt med problem som exempelvis mobbing. Dessa 
lärare är också medvetna om att, för att kunna möta kraven, så krävs det att skolan 
får de resurser, bland annat i form av mer tid, för att kunna tillgodose detta.  
 
Men genom omorganisation och ett aktivt och delat ansvar för eleverna har man 
ändå påbörjat ett arbetssätt som skulle kunna komma att motsvara förväntningarna 
från skolverkat.  
 
De problem som skolverket nämner, exempelvis i frågan om ansvarsfördelning för 
elevvården, punktinsatser och de så kallade ”brandkårsutryckningarna” är en realitet 
i skolan. Det visar Norrköpingslärarnas svar på hur de arbetar med elevernas sociala 
lärande.  
 
I de lägre stadierna ser man inte riktigt problemet på samma sätt som på högstadiet. 
Birgitta Kimber är en av dem som förespråkar att socialt och emotionellt lärande 
införs från de lägsta årskurserna i skolan. Mellanstadielärarna menar däremot att 
detta är något som de gör ”hela tiden” och att de har bättre förutsättningar, bland 
annat organisatoriska, för att lyckas än vad lärarna i de högre årskurserna har. Detta 
trots att några av de viktiga aspekterna som CASEL tar upp inte verkar bli 
uppfyllda. Bland annat gäller det vikten av att ”Lektionerna ska vara regelbundet 
återkommande och strukturerade”, och att ”det sociala och emotionella lärandet ska 
ha egen schemalagd tid”. 
 
 
6.4 Faktorer som påverkar arbetet med social kompetens  
 
Som jag har påpekat tidigare så är lärarna medvetna om behovet av att ha 
gemensamma mål och planer för att genomföra undervisning i social kompetens. 
De är inte villiga att själv experimentera med detta på egen hand. Något som också 
stöds av litteraturen.  



 

  

7 EGNA REFLEKTIONER 
 
Bakgrunden till intresset för social kompetens ligger i samhällsförändringar som 
inte alltid påverkar oss på ett positivt sätt. Bland annat märks det i vårt sätt att 
samspela med varandra. Konkurrens och stress utgör grunden för osäkerhet och vi 
vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till varandra. Till detta kommer att vi får allt 
mindre träning i att vara människor på ett positivt sätt. Skolan har en viktig del i 
fostran av de blivande samhällsmedborgarna och i och med det utvecklingen av 
samhället. 
 
Det är viktigt att hela tiden se seriöst på ämnet och förhålla sig kritisk till det. 
Risken finns annars att ämnet trivialiseras och blir ”happenings” a la roliga timmen. 
En sådan utveckling skulle vara tråkig och antagligen göra att ett angeläget ämne 
försvinner igen som så många andra pedagogiska flugor gjort förr. Det finns många 
program och material att arbeta efter när det gäller social kompetens. Men vilket 
material man än väljer är det nog viktigast att skolan har ett helhetsperspektiv, och 
en gemensam plan för ett sådant här, relativt stort projekt. 
 
Vikten av en god pedagogisk ledning och en gemensam syn på vad skolans uppgift 
skall vara kan inte nog understrykas.  
 
Det är naivt att tro att ett problem som psykisk ohälsa, drogmissbruk eller 
mobbning för den delen, helt och hållet försvinner i och med att man inför 
”Livskunskap” på schemat i skolan. Men det kan vara en del i ett större arbete där 
olika myndigheter, organisationer och skolan samverkar och tar sin del av ansvaret. 
Vi måste bry oss om de unga och ta vårt ansvar som vuxna.  
 
En tänkvärd tanke är att ”i ett samhälle med goda förutsättningar för socialt samspel 
kan social kompetens mer eller mindre tas för given”.52 Är det så att det som vi 
upplever som bristande social kompetens i själva verket är en sund reaktion på en 
osund samhällsutveckling. Ett samhälle som inte tillåter människor att vara sociala 
varelser. Vi stressar och konkurrerar med varandra och tillåter oss att påverkas av 
medier, trender och annat och lever ett alltmer omänskligt liv helt enkelt. Det nya 
postmoderna samhället är kanske inte mänskligt. Och då är frågan: ska vi lära 
individerna att hantera det postmoderna eller ska vi förändra samhället så att vi kan 
vara de sociala varelser som vi per definition faktiskt är. 
 
När det gäller ämnet social kompetens så känner jag varmt för att det tas upp i 
skolan. Dels för att jag ser att det finns ett behov för elever i alla årskurser (inte bara 
på gymnasiet som Wärnersson menade), och dels därför att jag tror att det skulle 
kunna föra synen på kunskap ett steg framåt.  

                                                 
52 Persson, Anders, Social kompetens – när individen, de andra och samhället möts, (2000, Stockholm), 
Studentlitteratur, s. 71. 
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