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Abstract 

Elever i skolan måste kunna samarbeta i många olika situationer för att lära och utvecklas. 

Det kan till exempel handla om olika grupparbeten, problemlösningar, lagaktiviteter i 

idrotten och lek. Att kunna samarbeta med andra är en del av den sociala kompetensen, 

men det är inte självklart att alla elever kan samarbeta utan svårigheter. Detta har vi sett på 

skolorna och vi har även pratat med pedagoger som påvisar att flera elever idag har 

samarbetsproblem och brister i den sociala kompetensen.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur pedagoger i grundskolans tidiga år ser 

på begreppet social kompetens, hur de arbetar för att elever ska utvecklas socialt och om 

lek används i skolan för utvecklingen av den sociala kompetensen. Vidare kommer vi att 

nämna betydelsen av social kompetens och att lek kan användas för att förbättra denna 

förmåga. 

 

I vår undersökning har vi gjort kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar i 

förskoleklass, år 1, år 2 och/eller i år 3. Intervjuerna spelades in på band för att sedan 

analyseras och redovisas med hjälp av citat. Undersökningen visar att det finns flera olika 

definitioner på begreppet social kompetens, men att det ofta handlar om att kunna uppföra 

sig väl tillsammans med andra. Vidare har vi fått ta del av pedagogernas erfarenheter av 

elever med bristande social kompetens och deras arbete med att utveckla elevers sociala 

förmåga. I undersökningen framkom det att bland annat samarbetsövningar och lek 

används i arbetet för att förbättra elevernas sociala kompetens.  

 
 

Nyckelord: lek, samarbete, social kompetens 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING........................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................................1 

1.2 Syfte.............................................................................................................................................................2 

1.3 Frågeställning .............................................................................................................................................2 

1.4 Disposition...................................................................................................................................................2 

2 TEORI.................................................................................................................... 3 

2.1 Sociokulturell teori.....................................................................................................................................3 

2.3 Social kompetens ........................................................................................................................................4 
2.3.1 Definition av begreppet social kompetens...............................................................................................4 
2.3.2 Den socialt kompetenta ...........................................................................................................................5 
2.3.3 Orsak till brist..........................................................................................................................................6 

2.4 Lek...............................................................................................................................................................6 
2.4.1 Definition av begreppet lek .....................................................................................................................6 
2.4.2 Lekens betydelse för utvecklingen av social kompetens .........................................................................7 

2.5 Åtgärdsprogram.........................................................................................................................................8 

3 METOD.................................................................................................................. 9 

3.1 Urval............................................................................................................................................................9 

3.2 Datainsamlingsmetod.................................................................................................................................9 

3.3 Etiska ställningstaganden........................................................................................................................10 

3.4 Konstruktion av intervjufrågor ..............................................................................................................10 

3.5 Genomförande..........................................................................................................................................11 

3.6 Metoddiskussion.......................................................................................................................................12 

4 RESULTAT.......................................................................................................... 14 

4.1 Pedagogernas definition av social kompetens (bristande social kompetens) ......................................14 

4.2 Erfarenheter av brist ...............................................................................................................................15 

4.3 Förändringar med tiden ..........................................................................................................................15 

4.4 Orsaker kring brist ..................................................................................................................................16 

4.5 Information om tidigare åtgärder ..........................................................................................................16 

4.6 Skrivs åtgärdsprogram?..........................................................................................................................17 

4.7 Åtgärder vid problem ..............................................................................................................................17 



 

4.8 Konsekvenser............................................................................................................................................18 

4.9 Erfarenheter av arbete kring social kompetens ....................................................................................19 

4.10 Möjligheter och hinder ............................................................................................................................21 

4.11 En skola för alla/elever i behov av särskilt stöd.....................................................................................21 

5 DISKUSSION ...................................................................................................... 23 

5.1 Tillförlitlighet ...........................................................................................................................................23 

5.2 Resultatdiskussion....................................................................................................................................24 
5.2.1 Pedagogernas definition av social kompetens .......................................................................................24 
5.2.2 Erfarenhet av brist .................................................................................................................................24 
5.2.3 Erfarenheter av arbete kring social kompetens......................................................................................27 
5.2.4 Hur används lek för att förbättra den sociala kompetensen? .................................................................28 

5.3 Slutsats ......................................................................................................................................................29 

5.4 Förslag på fortsatt forskning...................................................................................................................29 

REFERENSER ........................................................................................................... 30 

Bilaga 1 Intervjuguide............................................................................................................................................33 

Bilaga 2 Åtgärdsprogram ......................................................................................................................................34 

Bilaga 3 Informationsblad .....................................................................................................................................36 

Bilaga 4 Sociogram.................................................................................................................................................37 

 
                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



1 

1 Inledning 

Under vår lärarutbildning, med inriktning mot elever 1-12 år, har vi lärt oss att det är viktigt att 

elever kan samarbeta med varandra för att utvecklas. En skolklass består av flera individer med 

olika erfarenheter och bakgrund och det är inte alltid självklart att eleverna kan samarbeta utan 

svårigheter. I vår roll som blivande lärare kommer det dagliga arbetet bland annat att handla 

om att få eleverna att fungera i grupp och att kunna samarbeta med varandra. Det är ett arbete 

som handlar om att utveckla elevernas sociala kompetens. Enligt Persson (2000) är en del av 

den sociala kompetensen förmågan att fungera i en grupp och förmågan att fungera i relationer 

med andra. Vi har märkt att det ibland finns elever som inte har så god social kompetens. I de 

tidiga skolåren har vi mött elever som inte kan arbeta i grupp, eftersom de inte får bestämma 

allt själva. Elever har slagit sina klasskamrater och även oss, de har spottat och kastat saker på 

personer utan att visa någon förståelse för att de gjort någon annan illa.  

 

Efter samtal med en specialpedagog vet vi att det skrivs åtgärdsprogram i skolan för elever som 

bland annat har brister i den sociala kompetensen, vilket belyser att det är ett uppmärksammat 

problem. Hon nämner att lek är en mycket viktig del av skolans arbete för att eleverna ska 

kunna utveckla sin samarbetsförmåga. I vårt examensarbete vill vi undersöka hur pedagoger i 

skolan ser på begreppet social kompetens, och hur de arbetar med utvecklingen av elevers 

sociala kompetens med hjälp av lek. Vi hoppas att vår undersökning kan påvisa, både för 

pedagoger, föräldrar och för alla andra samhällsmedborgare som läser detta arbete, att den 

sociala kompetensen är betydelsefull, och att lek kan användas för att utveckla denna förmåga. 

Förhoppningsvis leder det till en större medvetenhet och därmed ett bättre förhållningssätt till 

hur de kan hjälpa sina elever och barn till en bättre social kompetens. 

 

1.1 Bakgrund 
Vid ett flertal tillfällen under lärarutbildningen har vi både i föreläsningar och i kurslitteratur 

fått ta del av lekens betydelse för utvecklingen av barns olika förmågor, däribland den sociala 

kompetensen. Enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson. (2005) utvecklas barns 

förmåga att samarbeta och kommunicera genom lek. Lillemyr (2002) beskriver lek som viktig 

bland annat för att utveckla barns socio-emotionella förmågor. Folkman & Svedin (2005) anser 

att lek är grundläggande för att lära sig social kompetens eller förmågan att kunna umgås med 

andra.  
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I skollagen står att alla som arbetar i förskolan och skolan skall vara med och utveckla barnens 

och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för individer även utanför den 

närmaste gruppen. De ska även aktivt motverka alla former av trakasserier och annan 

kränkande behandling av individer eller grupper. (Sveriges riksdag, 1985) Även läroplanen tar 

upp vikten av det sociala samspelet. Pedagoger som arbetar inom skolan skall eftersträva att 

alla elever i olika sammanhang utvecklar sin förmåga till samspel med andra. (Lpo 94) 

Tidigare forskning visar att pedagoger i förskolan anser att barn bäst utvecklar social 

kompetens genom lek och därför får leken en stor plats i förskolans värld. Holm & Westberg 

(2007) Vi undrar hur lek används i skolan, i arbetet med utvecklingen av den sociala 

kompetensen. 

 

1.2 Syfte 
I skolan i dag är det ett uppmärksammat problem, att elever har brister i den sociala 

kompetensen. Skolans styrdokument påvisar att alla som arbetar i förskolan/skolan skall verka 

för att utveckla elevers sociala kompetens. Vi vet att man i förskolan arbetar med lek för att 

utveckla detta. Vi vill undersöka hur pedagoger i skolan ser på begreppet social kompetens, hur 

de arbetar för att eleverna ska utvecklas socialt och om lek används även där. 

 

1.3 Frågeställning 
Utifrån vårt syfte blir våra frågeställningar: 

Hur definierar pedagogerna social kompetens? 

Hur ser pedagogernas erfarenheter ut kring elever med bristande social kompetens? 

Vilka är deras erfarenheter av arbetet kring social kompetens i skolan?  

Hur används lek i skolan för att förbättra elevers sociala kompetens? 

 

1.4 Disposition 
I vårt arbete beskriver vi, i teoridelen, den teori som ligger till grund för vår undersökning och 

definierar våra huvudbegrepp, social kompetens och lek. Vidare utgår vi ifrån vår intervjuguide 

(bilaga 1) när vi rubriksätter resultat- och diskussionavsnittet. Resultatet från våra intervjuer 

presenteras sammanfattande, styrkt med citat, och detta resonerar vi sedan kring i vår 

diskussion. Slutligen presenterar vi, i vår slutsats, det vi kommit fram till under vår 

undersökning.  
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2 Teori 

Kunskapssynen i dagens läroplaner bygger på det sociokulturella perspektivet där lärande till 

stor del sker i samspel med andra. (Strandberg, 2006) Vi grundar därför vårt arbete i den 

sociokulturella teorin, där Lev Vygotskij var en av de mest inflytelserika forskarna. (Bråten, 

1998)  

 

2.1 Sociokulturell teori  
Sociokulturell teori bygger på en konstruktivistisk 1  syn på lärande. Lärande sker genom 

deltagande och genom deltagarnas samspel. Dysthe (2001) skriver att språk och 

kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna, inom den sociokulturella teorin. 

Lärandet har till stor del med omgivningen att göra och är därför mycket mer än det som sker i 

elevens huvud. Det handlar om att du lär i samspel med andra och inte primärt genom 

individuella processer. Samspel och samarbete är avgörande för lärande, inte bara en positiv 

del av läromiljön. (a.a.)  

 

2.2 Vygotskij 
Lev Vygotskij (1896 – 1934), från forna Sovjetunionen, var en framgångsrik forskare inom 

psykologi och pedagogik. Hans vetenskapliga produktion har ett enormt omfång på mer än 180 

titlar. Inom utvecklingspsykologin var barns lek samt utvecklingen av begrepp och språk några 

av de teman han ingående engagerade sig i. (Bråten, 1998) 

 

I Hwang & Nilsson (2003) kan vi läsa att utvecklingen, enligt Vygotskij, ska ses som ett 

resultat av barnets sociala samspel med bland annat familj, lärare och kamrater. Därför är det 

viktigt hur en förälder eller lärare förhåller sig till barnets utveckling och inlärning. Han 

menade att samarbete är grundläggande för utvecklingen. Barnet kan få stor hjälp från en 

vuxen som redan har tillägnat sig abstrakt tänkande, erfarenheter och strategier för 

problemlösning. Vygotskij talade om proximal utveckling, det vill säga en utveckling som 

ligger steget före men inte allt för långt före barnets nuvarande punkt i utvecklingen. Det barnet 

                                                 
1 Konstruktivismen, inom den didaktiska forskningen, grundar sig på uppfattningen att lärandet ses som en process, 
där den lärande organiserar uppfattningar om omvärlden. Kunskap konstrueras aktivt av den lärande, det är inte 
något som passivt mottages från omgivningen. Social konstruktivism betonar de sociala faktorernas betydelse för 
lärandet. (Lundgren (red.) 1996) 
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inte klarar av på egen hand kan det klara av i samspel med andra. Det är detta samspel som ger 

barnet de redskap det behöver för att utveckla sitt tänkande och inhämta kunskap. (a.a.) 

 

2.3 Social kompetens 
Strandberg (2006) skriver att social kompetens är något som många talar om nu för tiden. 

Begreppet diskuteras bland annat när det gäller barnuppfostran, och det är också en kompetens 

som eftersöks av många arbetsgivare då de ska nyanställa personal. (a.a.) Enligt Ogden (2003) 

utkommer det ny forskning inom området, vilket belyser ämnets aktualitet. Vidare skriver han 

att begreppet aktualiserats även i skolan, vilken ständigt måste förändras utefter de nya krav 

och förväntningar som finns, för att alla individer ska kunna utveckla sin sociala kompetens. 

(a.a.)  

 

2.3.1 Definition av begreppet social kompetens 

Strandberg (2006) menar att vi har olika tankar om begreppets betydelse. För somliga vuxna är 

social kompetens något som barn bör lära sig för att kunna uppföra sig i olika sammanhang. 

För andra är social kompetens något som är värdefullt då du söker jobb. För en del är den 

sociala kompetensen förmågan av att vara hygglig mot andra och följa den gyllene regeln: ”allt 

vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matteus 7:12) 

(a.a:47). 

 

Även Persson (2000) menar att begreppet social kompetens har många olika betydelser. 

Betydelsen kan variera beroende av vilken sorts arbete det handlar om eller vilken ställning du 

har i samhället. Social kompetens kan handla om förmågan att kunna samarbeta, vara lojal och 

anpasslig, relationsförmögen och ärlig osv. Persson tror dock att detta endast är olika sätt att 

uttrycka det som social kompetens i någon mening alltid handlar om: ”förmåga att fungera i en 

grupp eller förmåga att fungera i relationer med andra individer eller kombinationer av båda” 

(a.a:15). 

 

Vygotskijs definition är, enligt Strandberg (2006), att den sociala kompetensen är 

grundläggande i människors utveckling. Begreppet innefattar alla former av mänskligt samspel, 

vilket är fundamentalt i utvecklingen. Han menade att alla barnets förmågor – intellektuella, 

emotionella, sociala, existentiella – har sin grund i sociala relationer. Barnets förhållande till 

sig själv och världen grundas från allra första början i relationer med andra människor. (a.a.) 



5 

2.3.2 Den socialt kompetenta 

Hur socialt kompetent en person upplevs vara är, enligt Persson (2000), en fråga om 

bedömning från individ till individ.  Det kan variera beroende på förmågan att hantera 

relationer mellan sig själv, andra och samhället. Det vi ser som god eller bristfällig social 

kompetens är olika och har att göra med vilka förväntningar vi har på individen, våra 

erfarenheter av hur dessa relationer ska fungera och den kultur vi lever i. (a.a.)  

 

Ogden (2003) skriver att barn och ungdomar behöver social kompetens för att kunna lösa 

viktiga utvecklingsuppgifter och nå sina sociala mål. Det finns tre utvecklingsuppgifter som är 

centrala för barn i vårt samhälle. En av dem är att barnen måste komma överens med kamrater 

så att de blir accepterade i det sociala nätverket. De måste också prestera bra i skolarbetet och 

även kunna följa de regler som hemmet och skolan sätter upp. Vidare säger han att utveckling 

av social kompetens förutsätter att barn och ungdomar tillhör sociala grupper där de blir 

bekräftade och uppskattade för vad de har att komma med. För de flesta är familjen det första 

exemplet på en sådan grupp, senare blir jämnåriga kamrater viktiga i den sociala utvecklingen. 

(a.a.) 

 

Social kompetens ger, enligt Ogden (2003) flera positiva resultat, bland annat blir de positivt 

bedömda av omgivningen, det vill säga av föräldrar, vänner, lärare och skolkamrater. Barnen 

upplever också att de kan kommunicera och samspela med andra på ett effektivt sätt, vilket i 

sig är stimulerande. På längre sikt kan god social kompetens leda till varaktig och nära vänskap, 

vilket leder till en känsla av tillhörighet och trygghet i grupper man söker sig till. Vanligtvis 

utvecklar personer med god social kompetens en positiv social självuppfattning. De har lättare 

för att bemästra svåra situationer och lösa problem och de har en ökad förmåga att stå emot 

negativt grupptryck. (a.a.)  

 

Det kan ibland finnas nackdelar med att vara socialt kompetent eftersom det finns en risk att du 

inte blir socialt accepterad. Ogden (2003) menar att socialt kompetenta barn inte alltid är 

populära bland kamraterna. Social kompetens är inte alltid detsamma som socialt acceptabelt 

beteende i form av följsamhet och normalt hyfs. Barn som ses som socialt kompetenta av 

vuxna kan till exempel ha lägre status bland kamraterna. De kan också uppfattas som 

problematiska, till exempel när de uppträder självhävdande eller sätter upp sociala mål som står 

i konflikt med andras mål. (a.a.) 
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2.3.3 Orsak till brist 

Enligt Ogden (2003) diskuteras det, både i skolans värld och utanför, vilka orsakerna kan vara 

till att barn utvecklar brister i det sociala samspelet. Det man kommer fram till är individuella 

egenskaper hos barnen själva och deras uppväxtmiljö. De riskfaktorer som påverkar barnets 

sociala utveckling i familjen kan vara splittrade hem, familjekonflikter, ensamförsörjare med 

låg inkomst, föräldrars psykiska problem, föräldrars alkohol- eller drogmissbruk, övergrepp 

och kriminalitet. Vi kan också tala om föräldrar med bristande förmåga att ta hand om sina 

barn eller föräldrar som prioriterar sina egna behov på bekostnad av barnens. (a.a.)  

 

Persson (2000) menar att det inte går att bevisa att individer i samhället idag har bristande 

social kompetens, han försöker istället hitta orsakerna till att vi idag upplever denna brist. 

Bland annat nämner han tankar om huruvida social kompetens ska ses som en 

anpassningsförmåga till olika situationer. Han menar att ett barns förmåga att anpassa sig till 

exempelvis skolan i så fall kan ha betydelse för hur socialt kompetent eleven upplevs där. (a.a.)  

 

2.4 Lek  
Lillemyr (2002) skriver att forskare under många år har studerat barns lek. På den 

internationella forskararenan har lek inte fått den uppslutningen som var önskad, men det har 

ändå skett en utveckling inom temat lek under senare år. Forskningen är inriktad på hur barn 

testar regler, gör val och tar ansvar i leken. Även hur de utvecklar bättre självkännedom och 

relationer till andra. Forskarna intresserar sig också för barnens lekmiljöer och barns rätt till lek. 

(a.a.) 

 

2.4.1 Definition av begreppet lek 

Det är inte lätt att definiera begreppet lek. 

 
”Att ge sig i kast med begreppet lek kan jämföras med att försöka fånga 
såpbubblor; varje gång det tycks finnas något att ta fatt i förhindrar dess 
flyktiga natur att det fångas!” (Moyles, 1995:9). 

 

Lillemyr (2002) menar att svårigheten ligger i att lek berör alla delar av barnets utveckling. 

Eftersom det inte finns någon entydig definition av lek redogör han istället för några av de 

saker som beskriver lek. 
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”Karakterisering av lek… 

• Lek är en typisk aktivitet bland barn 

• Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren 

• Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer att delta i 

• För barn är lek ”som om”, den befinner sig utanför den verkliga världen 

• Lek innebär att det skapas en viss ordning (till exempel ett system med regler) 

• Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid 

• Lek rymmer spänning 

• Lek är ett uttryck för en inre drift  

• Lek är en förberedelse för vuxenlivet” (a.a.: 46-47). 

 

Även Moyles (1995) påvisar att definitionerna av lek är många och olika. Uppfattningarna 

består oftast av att lek är en njutningsfull upplevelse, den motiverar deltagaren i sig själv och 

därför medverkar deltagarna frivilligt. Leken har inget bestämt mål utan kan ändras utifrån 

deltagarnas önskemål. Leken bör dock ses som en aktivitet som deltagarna utför för sin egen 

vinnings skull, utan några yttre begränsningar. Ofta ses lek som en motsats till arbete. (a.a.)  

 

I Strandberg (2006) kan vi läsa att Vygotskij menar att barn inte bara är deltagare i leken, de är 

även kreativa huvudpersoner som experimenterar, utvecklar och omformar det som finns. De 

undersöker och utvecklar regler, roller, meningar och verktyg, men de undersöker även saker de 

inte vet så mycket om. Barn gör saker tillsammans utan att först veta vad det är de gör eller 

varför och hur de skall gör det. Att vara aktiv tillsammans med andra är grundläggande 

förutsättningar för utveckling och lärande. (a.a.)  

 

2.4.2 Lekens betydelse för utvecklingen av social kompetens 

Moyles (1995) menar att barn bland annat ökar sina sociala förmågor när de leker tillsammans, 

eftersom lek är en social aktivitet. Lek med andra innebär samspel med de övriga deltagarna. 

Detta gäller även bråklek, där barnen har lekfulla slagsmål, lekfull brottning och jagar varandra. 

Lek är därför en grundläggande aktivitet för att barn ska lära sig samspela med andra. (a.a.)  

När barn samspelar i lek ställs det vissa krav. Enligt Folkman & Svedin (2005) måste de kunna 

dela med sig, kunna skilja på vad som är på riktigt och vad som är på låtsas. De måste även 

kunna komma överens om vad det är för lek som ska lekas och hur den ska lekas. Barnen ska 
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även kunna vänta på sin tur och att både ge och ta under hela leken. Allt detta är ett led i 

barnets sociala utveckling. (a.a.)  

 

Hwang & Nilsson (2003) skriver att det i de tidiga skolåren är viktigt att barn har jämnåriga 

kamrater, det hjälper dem att förstå hur andra personer tänker och känner. Genom lek utvecklas 

empati, deltagarna lär sig hur regler fungerar, de måste hantera konflikter och kompromissa 

med de andra. (a.a.) Även Lillemyr (2002) menar att den empatiska förmågan utvecklas genom 

lek. När barn leker med varandra uttrycker de olika känslor. Det ger deltagarna i leken en 

möjlighet att prova på att leva sig in i varandras känslostämning och förstå hur andra barn 

agerar och reagerar i olika situationer, därmed utvecklas deras empatiska förmåga. (a.a.)  

 

Enligt Öhman (2003), lär sig barn vilka förutsättningar som gäller för att vara tillsammans när 

de leker. Lek ökar bland annat barnens förståelse och tolerans för att vi är olika och att vi har 

skilda behov. Barnen lär sig att visa omsorg för varandra, vilket medverkar till barnets 

socialiseringsprocess. (a.a.) 

 

2.5 Åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogram (bilaga 2) är en handlingsplan som ska skrivas av läraren, tillsammans med 

eleven och ibland även föräldrar, rektor eller specialpedagog. Åtgärdsprogram ska skrivas när 

pedagog, förälder eller elev är bekymrade över elevens sociala och/eller kunskapsmässiga 

situation eller utveckling. (Skolverket, 2001) Tanken med åtgärdsprogrammet är att hitta 

elevens starka sidor, när de ska utveckla sina färdigheter inom de områden som pedagog eller 

förälder visat oro över.  
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3 Metod 

3.1 Urval 
Vi har intervjuat tio pedagoger, fördelade på fyra skolor, i en kommun i västra Sverige. De 

arbetar med elever i förskoleklass, år 1, år 2 och/eller år 3. Anledningen till valet av pedagoger, 

som arbetar i grundskolans tidigare år, är bland annat att barnen under dessa år lär sig att 

fungera i sociala sammanhang, och det sker många gånger via lek. Valet av pedagoger grundar 

sig även i att vi redan har en etablerad kontakt med dem. Detta underlättade förfrågan om de 

ville medverka i en intervju. Vi väljer att inte närmare beskriva vår relation till pedagogerna för 

att undvika att röja deras identitet.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer. Trost (1997) påvisar att det utmärkande för 

kvalitativa intervjuer bland annat är att man ställer enkla och raka frågor och svaren man får är 

innehållsrika och komplexa. Han menar även att intervjun går ut på att förstå intervjupersonens 

tankar och känslor, men även vilka erfarenheter den har. Kvantitativa undersökningsmetoder 

har färdigformulerade frågor i ett frågeformulär och anger mer frekvenser av individers åsikter 

och redovisar ofta procent. (a.a.) För oss var det självklart att använda den kvalitativa metoden 

eftersom vi vill kunna skapa oss en förståelse för pedagogernas tankar kring sina erfarenheter 

av elever med bristande social kompetens. Intervjuer är enligt Johansson & Svedner (2001) ett 

sätt att få veta något om individers erfarenheter, om den värld de arbetar och lever i och varför 

de använder sig av vissa arbetsmetoder.  

 

Vi har gjort en analys av våra intervjuer, och utefter den beskriver vi resultatet. Vi har spelat in 

samtalen på band och transkriberat intervjuerna innan analysen för att kunna jämföra, hitta 

likheter och olikheter i resultatet. Fördelen med att spela in på band är enligt Kvale (1997) att 

man slipper anteckna och istället kan fokusera på själva intervjun. Man kan ordagrant skriva 

ner allt som sagts och lyssna på betoningar och ordval som kan vara av betydelse. Som 

intervjuare lär man sig också av sina misstag då man lyssnar på intervjun i efterhand. (a.a.) Det 

är tidskrävande att transkribera intervjuerna ordagrant, men vi anser att allt material kan ha 

betydelse för vårt resultat och därför vill vi inte välja bort någon del. Att det är väldigt 

tidskrävande att transkribera nämner även Trost (1997) som en nackdel med metoden. Han 
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menar också att de intervjuade kan bli hämmade av bandspelaren och därför inte ge så 

uttömmande svar. (a.a.) 

3.3 Etiska ställningstaganden 
Vi informerade pedagogerna om att deltagandet i denna intervju sker frivilligt, anonymt och att 

intervjun kommer spelas in på band. Kvale (1997) anser att det är viktigt att värna om 

anonymiteten, och då bandspelare används ska inspelningarna raderas när banden inte längre 

behövs. Pedagogerna fick ett informationsblad (bilaga 3), där vi hämtat och skrivit ner etiska 

riktlinjer från Kvale (1997).  

 

För att identitetsskydda de intervjuade har vi fingerat namnen. Vi har också bytt ut vissa 

avslöjande uttryck och ord. Trost (1997) påvisar att det är viktigt att den intervjuade ska kunna 

känna sig trygg i miljön där intervjun äger rum och att den ska ske så ostörd som möjligt. 

Därför bestämde vi tid för intervjuerna på pedagogernas skolor och vi bad dem att boka ett 

ostört rum så att vi inte skulle bli avbrutna under intervjun. (a.a.) 

 

3.4 Konstruktion av intervjufrågor 
Vid intervjutillfällena utgick vi från tre enkla huvudfrågor. Syftet med den kvalitativa intervjun 

är, enligt Johansson & Svedner (2001), att den intervjuade ska kunna ge så uttömmande svar 

som möjligt. De menar även att det är olyckligt att ställa den frågan man egentligen vill ha svar 

på. Det är mycket bättre att be den intervjuade berätta om sina erfarenheter kring det aktuella 

ämnet och försöka hitta svaret när du bearbetar resultatet. (a.a.) Därför ställde vi öppna frågor 

med förhoppning om att de tio följdfrågorna skulle bli besvarade utan att vi ställde dem. Vi 

undvek att ställa vår forskningsfråga, om hur lek används i skolan för att förbättra elevers 

sociala kompetens. Detta för att vi inte skulle kunna påverka svaret och därmed vårt 

forskningsresultat.  

 

Från början hade vi tänkt fråga pedagogerna om bristande social kompetens. En intervju 

genomfördes innan vi hunnit samtala med vår handledare. Tillsammans kom vi fram till att det 

lät bättre att börja med frågan; hur definierar du social kompetens. Anledningen till att 

intervjun genomfördes tidigare än vad vi tänkt var att pedagogerna endast hade möjlighet att 

ställa upp med kort varsel, och av den orsaken hann vi inte kontakta vår handledare innan den 

genomfördes. Under den första intervjun, fick därför pedagogerna beskriva hur de ser på sina 

erfarenheter kring elever med bristande social kompetens. 
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Intervjuguide: 

• Hur definierar du social kompetens? 

• Hur ser dina erfarenheter ut kring elever med bristande social kompetens? 

- Upplevs någon förändring med tiden (förr-nu) 

- Orsakerna till bristen 

- Information om tidigare åtgärder vid övergång från förskolan 

- Skrivs det åtgärdsprogram 

- Direkta åtgärder 

- Konsekvenser för elever med bristande social kompetens 

 

• Vilka är dina erfarenheter av skolans/ditt arbete kring social kompetens? 

- Förebyggande 

- Vilka arbetssätt 

- Specialpedagoger 

- Möjligheter/hinder 

 

3.5 Genomförande 
Först besökte vi de pedagoger vi önskade samtala med och berättade att vårt examensarbete 

handlar om social kompetens, men utelämnade begreppen lek och bristande social kompetens. 

Detta för att pedagogerna inte skulle bli påverkade och kanske förbereda sina svar innan 

intervjuerna. Vi genomförde tre enskilda intervjuer, en parintervju och en gruppintervju med 

fem pedagoger. Anledningen till att det blev olika former av intervjuer var att vi hade haft svårt 

att få enskilda att ställa upp. Därför beslöt vi oss för att låta pedagogerna välja enskild eller 

parintervju i tron om att vi lättare skulle få fler deltagare i vår undersökning.  

 

Orsaken till att det blev en gruppintervju var att vi hade bokat in en tid för intervju då 

arbetslaget hade planeringstid. Tanken var från början att det skulle vara en parintervju, men 

alla fem pedagoger i arbetslaget var på plats. Eftersom alla våra intervjuer inte var bokade 

tillfrågades även de andra i arbetslaget om de var villiga att ställa upp på en intervju. Efter en 

redogörelse av de etiska riktlinjerna och att samtalet skulle spelas in på band ställde även de 

upp. 
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Intervjuerna genomfördes av en intervjuare. På grund av den begränsade tiden för 

examensarbetet och vår tidigare kontakt med pedagogerna valde vi att dela upp intervjuerna 

mellan oss. Vi är olika som personer vilket kan ha påverkat intervjuerna, därför har vi 

tillsammans gått igenom intervjuguiden för att eftersträva en så lik intervjusituation som 

möjligt. Vi är medvetna om att det blir skillnader i de svar intervjupersonerna ger, beroende på 

om det är en enskild-, par- eller en gruppintervju. En nackdel i intervjuer med fler än en 

intervjuperson är, enligt Thomsson (2002), att en av deltagarna kan dominera över de andra 

som i sin tur inte får sagt det som de skulle vilja säga. En av fördelarna med gruppintervjuer är 

att intervjuaren får uppleva ett kunskapsutbyte mellan intervjupersonerna. Deltagarna kan få ny 

förståelse och ändra sina inställningar till saker och ting, då de möter andras tankar och 

erfarenheter. Detta gör att intervjuaren kan få höra argument som vid en enskild intervju inte 

hade kommit fram. (a.a.) 

 

Enligt Thomsson (2002) är talspråk och skriftspråk två helt skilda saker. Därför har vi valt att 

göra en liten språklig justering som inte ändrar innehållet i citaten, detta för att underlätta 

förståelsen. (a.a., Trost, 1997) 

 

3.6 Metoddiskussion 
Det var svårare än vi trodde att få pedagoger att medverka i en intervju inför vårt 

examensarbete. Några var mitt i en period med utvecklingssamtal och andra hade av personliga 

skäl inte möjlighet att ställa upp. Vi beslöt oss därför att låta pedagogerna välja enskild eller 

parintervju och vi tror att detta föranledde ett större deltagande i vår undersökning. Med 

anledning av detta såg våra intervjusituationer olika ut. Enligt vår handledare kunde vi använda 

oss av olika intervjuformer bara vi var medvetna om dess för- och nackdelar. Vi kände oss väl 

förberedda inför intervjuerna och eftersom vi har en etablerad kontakt med pedagogerna 

upplevde vi intervjusituationen som ganska avspänd i alla tre formerna. 

 

Efter att ha transkriberat resultatet såg vi stora skillnader mellan de olika intervjuerna. Vi har 

inte tänkt göra någon större analys av skillnaderna, men vi vill ändå nämna det som vi upplever 

som för- och nackdelar och det som eventuellt kan ha påverkat vårt resultat. I de enskilda 

intervjuerna gav pedagogerna mer uttömmande svar och dessa intervjuer tyckte vi var lättast att 

transkribera och citera, eftersom pedagogerna tydligt förklarade vad de menade. Nackdelen var 

att vi ibland, när det blev tyst, var lite snabba med att ställa nya frågor. Detta gjorde att 
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pedagogerna inte alltid fick tid till eftertanke, vilket kan ha påverkat intervjuresultatet. I 

gruppintervjun var det svårt att höra vem som sa vad och vid ett par tillfällen pratade 

pedagogerna i mun på varandra, vilket gjorde det omöjligt att höra vad de sa. På grund av detta 

har vi tolkat dessa svar på ett sätt som kan ha påverkat resultatet.  

 

I par- och gruppintervjun byggde pedagogerna vidare på varandras erfarenheter och utvecklade 

nya tankesätt under intervjun. Detta nämner Thomsson (2002) som en av fördelarna med en 

gruppintervju, eftersom det kan leda till att pedagogerna delger tankar vi annars inte fått höra. I 

gruppintervjun kände vi som intervjuare att vi inte behövde fråga eller delta lika aktivt, utan 

svaren på våra frågor växte fram under tiden.  
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4 Resultat 

Vår undersökning handlar om hur pedagoger i skolan ser på begreppet social kompetens och 

pedagogernas erfarenheter av elever med bristande social kompetens. Vidare har vi undersökt 

hur pedagogerna arbetar för att eleverna ska utvecklas socialt, om leken är en del i detta arbete 

och i så fall hur. Vi har analyserat allt i intervjuresultatet och sammanställt svaren med vår 

intervjuguide som grund. Detta redovisas med hjälp av citat nedan. 
 

4.1 Pedagogernas definition av social kompetens (bristande social 
kompetens) 

Några av de svar vi har fått fram beskriver pedagogernas definition av bristande social 

kompetens. Brist på vett och etikett, avsaknad av empati och att barn kan vara egoistiska är 

saker som pedagogerna nämner:  

 
 ”…hur man är i matsalen är ju också ett sätt, en bristande social kompetens 
att du inte kan hur man äter vid bord till exempel, hur man sitter och lite sånt, 
att man inte äter med fingrarna, det tycker jag är brist på social kompetens” 
(Eva) 

 

 ”…att man inte kan visa medkännande med någon annan som 
 kanske blir lessen…det tycker jag är bristande social kompetens” 
 (Sara)  
 
 ”sen är man ju ego på olika sätt tycker jag, det kan ju också 
 vara en brist i det sociala att dom är väldigt ’det är bara jag’ de 
 ser aldrig någon annan” (Lotta) 
 
 

En uppfattning som alla tillfrågade pedagoger har är att social kompetens innebär att man kan 

umgås och kommunicera med andra människor: 

  
 ”…att man kan vara tillsammans med andra i en grupp med 
 människor, att man kan lyssna av andra, att man ja visar även 
 intresse för andra, att man verkligen är aktiv i sitt lyssnande så man 
 kan ha en dialog med andra människor och att man kan, ja följa dom 
 regler och så som man ställer upp omkring för att det ska fungera i 
 olika sammanhang och att man då kan även stå tillbaka med sina 
 behov, lyssna av varandra” (Greta) 
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En annan definition är att kunna ansvara för sig själv och sina saker: 

 

 ”en social kompetens är att kunna gå på toaletten själv, att kunna 
 klä på sig själv, att kunna ta tillvara på sina saker” (Sabina) 

 

4.2 Erfarenheter av brist 
Pedagogernas erfarenheter av elever med bristande social kompetens varierar. De flesta 

nämner att de har haft elever som är egoistiska och saknar empati, även elever som har svårt att 

följa regler: 

 
”det är så mycket egna viljor så mycket JAG, de är egoister, bara jag får, så 
bryr jag mig inte om någon annan” (Vera) 
 
”när vi har lekt tagen, och dom blir tagna…då händer det att det är barn som 
säger ’då ska inte jag vara med längre’…det kan man säga att det är brist på 
social kompetens” (Lotta) 
 
 

Någon nämner att elever ibland avskärmar sig från andra och har svårt för närkontakt. Det kan 

handla om svårigheter med ögonkontakt och att ta i hand. Pedagogerna har även erfarenheter 

av utåtagerande och aggressiva elever.  

 

4.3 Förändringar med tiden 
På denna fråga är det två pedagoger som avstår att svara. De har endast jobbat i några år och 

anser sig därför inte kunna svara på frågan. Av dem som svarar anser alla att det har skett en 

förändring och uppfattningarna som framkommer handlar om föräldrar, elever och samhället. 

 

Pedagogerna anser att dagens föräldrar servar sina barn mer än tidigare, vilket gör det svårt för 

barnen att ansvara för sina saker och klara av att både klä sig och att gå på toaletten själva. 

Föräldrarna upplevs även mer osäkra och konflikträdda idag och de vågar inte sätta de gränser 

som barnen behöver: 

 
”sen är det ju också att föräldrarna har inte vågat vara föräldrar, som det här att 
säga nej, det blir ju en konflikt” (Eva) 
 
 

En del av pedagogerna upplever att eleverna är mer framåt och socialt kompetenta än vad de 

var tidigare. I dag är de mer öppna och frimodiga och tar för sig mer i olika sammanhang.  
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I motsats till detta framkommer en annan uppfattning; eleverna nu för tiden är mycket mer 

egoistiska, vilket påverkar deras förmåga att bry sig om andra:   

 
”en viss förändring fast nu ser man mer sig själv, man har blivit mycket 
mycket mer individualiserad…JAG vill inte, den sociala kompetensen tappas 
på den vägen för det är ju JAG som ska gå om jag så trampar på dom under 
mig” (Jane) 
 

Uppfattning rörande samhällsutvecklingen var att det förr var svårt att utveckla en social 

kompetens eftersom man mestadels var hemma: 

 
”om man ska jämföra förr och nu i det sammanhanget så kan man säga att den 
sociala bristen dom hade på den tiden eller vad man nu säger, är ju dom som 
hade varit hemma hela tiden, dom hade ju ingen gruppsamvaro alls” (Lotta) 
 
 

4.4 Orsaker kring brist 
De flesta pedagogerna anser att föräldrarnas/vårdnadshavarens brist på tid och närhet med 

barnen är en av orsakerna till att barn brister i sin sociala kompetens: 

 

”tid och ork…jobbar man mycket och länge och ska orka med hemma också, 
mycket fritidsaktiviteter både för sig själv och för barnen, hur mycket tid blir 
det då över för att umgås bara, alltså bara umgås” (Lotta) 
 
 

Olika drogproblem hos föräldrarna nämns också: 

  
”hemförhållanden med alkohol, droger och slagsmål gör att barnen får sådan 
ångest så de fungerar inte i grupp med andra över huvud taget” (Vera) 
 
 

4.5 Information om tidigare åtgärder 
Många av pedagogerna vi har intervjuat arbetar i f-klass och varje hösttermin kommer det barn 

från förskolan för att börja i sexårsverksamheten. På frågan om de får information om tidigare 

åtgärder svarar pedagogerna att de får information om barnens brister efter föräldrarnas 

medgivande. De menar också att man kan se barns brister när man hälsar på i förskolan eller 

när barnen hälsar på i skolan. De tar även upp att information om arbetssätt inte alltid nämns 

vid övergången vilket upplevs negativt: 
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”vi har en just nu som var mycket strul med, vi visste det var mycket struligt 
socialt och så funkade det inte att prata, så jag gör seriesamtal2…och den här 
killen det då gällde han förstod direkt vad som felet var…då berättade jag på X 
(förskolan) och så säger dom ’det gjorde ju vi också’…men den informationen 
hade aldrig gått upp och då tycker man det är lite synd” (Jane) 

 
 

4.6 Skrivs åtgärdsprogram? 
Alla pedagoger var eniga att det skrivs åtgärdsprogram för elever som har brister i den sociala 

kompetensen. 

 

4.7 Åtgärder vid problem 
Denna fråga besvaras i samband med frågan om åtgärdsprogram. Någon av de intervjuade eller 

någon av oss som intervjuar ger exempel på en situation där en elev gjort något där andra i 

omgivningen blivit lidande. Det handlar om elever som slagit andra och om elever som vägrat 

följa regler och därför stört och förstört för sina klasskamrater. De intervjuade lyfter åtgärder 

som kontakt med föräldrarna, vuxenstöd på raster, individuella åtgärder, time out, tydliga 

regler och likabehandlingsgrupp.   

 

En åtgärd som är gemensam för alla är att ha kontakt med hemmet/föräldrarna, antingen via en 

kontaktbok eller via telefonsamtal:   

 
”…det blir att man gör överenskommelser med hemmet så att man får förändra 
verksamheten istället…man bestämmer att man som lärare ringer varje torsdag 
klockan tre hem och diskuterar hur veckan varit, alltså såna här saker kan man 
komma överens om i ett åtgärdsprogram” (Fredrik) 
 
 

Ett par pedagoger har skrivit in vuxenstöd under raster som en åtgärd:  

 
”ett steg är att klara tio minuter på en rast utan någon vuxen som stödperson, 
det är målet på två månader” (Vera) 
 
 

 

                                                 
2 Seriesamtal (sociala berättelser) är ett pedagogiskt redskap där man genom att skriva och/eller rita förtydligar 
sociala mönster, oskrivna regler och den sociala normen. De ger eleverna insikt om orsak och verkan och sätter 
händelser i sammanhang. Med hjälp seriesamtal kan eleverna utveckla en bättre social kompetens. (Andersson, 
2000) 
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Under de individuella åtgärderna nämns kortare skoldag, individuella hjälpmedel, möjligheter 

att varva ner i ett annat rum och seriesamtal: 

  
”…jag har haft en elev där jag, där vi skrev att när den började trean, att 
fortfarande gå korta dagar, inte fullt sista timmen” (Eva) ”det hade vi en i fjor 
som hade väldigt svårt att sitta på golvet utan att ramla…det var en åtgärd eller 
ett åtgärdsprogram, tillsammans med förälder och barn kom vi ju på det att det 
var rätt bra att sitta på en pall så det fick den göra, det funkade ju bra” (Lotta) 
 
”seriesamtal…två kom in efter middagsrasten och var jättearga, NN började 
försöka prata med dom men det gick inte för dom skrek och överröstade 
varandra…så tog vi ett papper och började rita lite streckgubbar ’nu får du 
berätta vad som hände’…sen tar man nästa och gör en ny serie…när dom ser 
på pappret att jag var där och vad jag gjorde, då lugnar dom ner sig” (Lotta) 

 
 
Time out används när konflikter uppstår mellan eleverna:  

 
”vi använder något som vi kallar för time out, dom får sätta sig på mattan eller 
på golvet tillsammans och försöka lösa konflikten, och så är en vuxen med i 
början” (Vera) 

 
 

4.8 Konsekvenser 
Pedagogerna påvisar hur viktigt det är att ha social kompetens, annars är det svårt att bli 

accepterad i kompiskretsen, de kan lätt hamna i fel gäng eller ha svårigheter att delta i 

lagsporter: 

 
”dels är det ju svårt att bli accepterad av de andra barnen om man inte tar del 
av deras liv och glädje…så är det ju svårt att få kamrater och man behöver ju 
kamrater” (Greta) 
 
”hamnar lätt i fel gäng på grund av att man tappar bort sina kompisar, tappar 
det nätverket på nåt sätt och så hamnar, dras man till någon annan och så går 
man lite över gränserna” (Karin) 
 
 

Några pedagoger nämner hur konsekvenserna av elevers brist på social kompetens kan påverka 

både vuxenlivet och deras blivande yrket: 

 
”sen kan man ju bara spekulera i hur det blir i vuxenlivet, men det kan ju 
mycket väl vara så att man inte fixar att umgås med folk och att man inte 
klarar ramarna på en arbetsplats till exempel, att göra som de själva tycker är 
inte okej för de flesta arbetsgivare” (Karin) 
 
”då blir man en sån där företagsledare, de har ju lite bristande social 
kompetens” (Eva), ”ja, de blir VD och sånt” (Fredrik) ”hamnar du rätt där så 
blir du VD annars så hamnar du i fängelse…” (Eva) 
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4.9 Erfarenheter av arbete kring social kompetens 
Pedagogerna delger oss sina olika erfarenheter kring arbetet för att stärka elevernas sociala 

förmåga. De nämner bland annat olika förebyggande arbetssätt. Deras uppfattningar handlar 

om det dagliga arbetet, massage, idrott, läromedel med samarbetsövningar och 

värderingsövningar, sociogram3 och lek.   

 

Uppfattningarna om det dagliga arbetet handlar om att kunna klara rutiner, ha tydliga ramar 

och konfliktlösning, gruppindelning med syftet att lära sig att arbeta med alla och för att 

minska risken för utanförskap:  

 
”man tränar sig varje dag, man ska kunna sitta i samlingen utan att störa 
varandra man ska kunna sitta och arbeta tyst och lugnt bredvid varandra och 
man ska ställa sig i ledet till maten, så det är ju återkommande precis varje 
dag” (Greta) 
 
”…man har en ordning av dagen och kan dela in den i bitar…dom vill ha en 
ram att luta sig mot speciellt om man har bristande social kompetens” (Karin) 
 
”det är vi som väljer grupperna det är inte vem du leker med på rasterna eller 
hemma men just när det är lektion så är det vi som sätter ihop grupperna, när 
du kommer ut i arbetslivet väljer du inte vem du vill arbeta med du måste hitta 
lösningar” (Jane)  
 
 
 

Massage används kontinuerligt för att eleverna ska lära sig att ta beröring och för att minska 

slagsmål: 

 
”sen så har ju massagen, det är ju också en sak, du slår inte den du har 
masserat” (Jane) 
 
 

Idrotten används som en arena för att utveckla social kompetens eftersom både regler och 

konsten att dela med sig tränas där:   

 
”idrott naturligtvis, där är det mycket att följa regler och så…igår lekte vi, vi 
lekte spökboll” (Greta) 
 

 

                                                 
3 Sociogram är en social nätverksanalys i vilken man tar reda på vem som brukar umgås med vem. (Dahl, 2007) 
(Bilaga 4) 
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Läromedel som nämns är Livsviktigt från SET4 och Gruppen som grogrund5, en pedagog visar 

boken Tillsammans från Lions Quest6: 

 

”ja, SET så då följer vi den boken och den handledningen, man  utgår från att 
dom själva ska få självkännedom och sen värderingsövningar och 
samarbetsövningar och så just det där att lära sig lyssna på varandra ta del utav 
varandras vad dom tycker och så där, så det gör vi en gång i veckan” (Greta) 
 
 

En pedagog nämner sitt arbete med sociogram (bilaga 4) som ett sätt för att upptäcka om någon 

är utanför gruppen: 

 
”vi gör sociogram…vem leker du helst med, men den är missvisande har vi 
upptäckt för dom säger vem dom helst vill leka med, dom har ett 
önsketänkande, så vi har haft mycket observationer där vi ser vem dom leker 
med sedan har vi frågat ’vem har du lekt med på rasten idag’” (Vera) 
 
 

Under intervjun nämner alla utom en att de använder lek för att utveckla elevers sociala 

kompetens. Det handlar mycket om samarbetslekar och lek på rasterna:  

 

”sedan är det jättemycket på rasterna, det är ständigt med vem och vad dom 
gör och hur dom gör, det är ju där man tränar det sociala samspelet faktiskt” 
(Sabina) ”ja i leken” (Maj) ”man får följa deras bandyregler, skogsregler eller 
vad det nu är, det är ju deras egna regler alltså det är ju ingenting som vi lägger 
oss i, i alla fall så lite som möjligt och det är ju där man tränar det sociala 
samspelet faktiskt” (Sabina) ”…det uppstår ju också mycket konflikter när 
man har en sån otrolig yta, men det löser sig oftast, det är inte alltid negativt 
att vara i konflikter det kan vara jättepositivt” (Maj)  ”här vill man ju gå vidare 
i leken eller vad man nu håller på med, om man inte har någon lek så har man 
inget att gå vidare från” (Sabina)  
 

                                                 
4 Livsviktigt och SET-programmet (Social och Emotionell Träning) bygger på aktuell forskning och omfattar barn 
och ungdom från 6 till 16 års ålder. Läromedlet innehåller underlag till övningar där man tränar upp elevernas 
sociala och emotionella förmåga, vilket innefattar självkännedom, empati, att kunna hantera känslor, motivation 
och social kompetens. Programmet går ut på att arbeta förebyggande mot våld, droger, mobbing, depressivitet etc. 
(www.set.st)  
5  Gruppen som grogrund presenterar en metod för hur man praktiskt kan gå tillväga för att arbeta 
personlighetsutvecklande med barn i grupp. I gruppen får barnen möjlighet att lära sig lyssna på varandra, se 
varandras positiva sidor och visa känslor. Boken innehåller ett åttital övningar som kan anpassas och varieras för 
att passa olika grupper. (Wahlström, 1996) 
6 Tillsammans från Lions Quest, är ett läromedel som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och 
med gymnasiet. Läromedlet är väl anpassat till den senaste läroplanen för grundskolan, Lpo 94. Innehållet är 
utformat för att stärka och uppmuntra eleverna till ett positivt beteende. Tillsammans innehåller bland annat 
övningar där man tränar att kommunicera, samarbeta och känna respekt och uppskattning för sig själv och för 
andra. (www.lions-quest.se) 
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4.10 Möjligheter och hinder 
De flesta pedagogerna upplever sig ha möjlighet att ta hjälp av en specialpedagog. Vidare ses 

kurator, elevhälsoteam, arbetslag och rektor som ett gott stöd för pedagogerna: 

 
”vi har specialpedagogen som vi kan vända oss till och hon kan ju hjälpa oss 
att skriva åtgärdsprogram också, om vi vill ha hjälp med det” (Lotta) 
 
”vi har ju alltid varandra…och vi har haft en rektor som har stöttas oss” 
(Sabina) 
 

 
Erfarenheterna kring specialpedagogens arbete är mestadels att han/hon fungerar som 

handledare och endast träffar eleverna korta stunder: 

 
”…sedan kan vi ju få tips och sånt, vad vi ska kunna göra i början innan man 
har lärt känna eller kartlagt…sedan får vi själva, vi har ingen specialpedagog 
som jobbar med de sociala kompetenserna” (Greta) 
 
 

Det som uppfattas som hinder, i arbetet kring bristande social kompetens, är avsaknaden av 

specialpedagog och att specialpedagogen inte träffar eleverna så mycket. En annan åsikt är att 

det blir problem om föräldrarna inte kan samarbeta med pedagogerna på skolan: 

 

”ibland kan det ju vara svårt att vara konsult om du inte sett, nu går dom 
(specialpedagogen) bara på hörsägnen och det är ju en tolkningssak…det är 
synd att dom inte har tid att komma in och se och vara med” (Eva) 
 
”har man inte föräldrarna med så är det kört” (Patrik) 
 
 

4.11 En skola för alla/elever i behov av särskilt stöd 
Under våra intervjuer nämner några pedagoger en aspekt vi inte frågar om och det handlar om 

elever i behov av särskilt stöd. Pedagogerna tar upp att skolorna idag är till för alla och att 

elever med vissa funktionshinder kan ha extra svårt med den sociala kompetensen och att 

samarbeta med andra. De nämner bland annat funktionshinder som AD/HD 7 , Autism 8 

                                                 
7 AD/HD (Attention-Decifit/Hyperactivity Disorder) är en uppmärksamhetsstörning. Det kan visa sig på olika sätt: 
Ouppmärksamhet, då upplevs man oengagerad, oorganiserad, glömsk och lat. Hyperaktivitet, man är alltid på 
språng eller i högvarv och pratar alldeles för mycket. Impulsivitet, där symtomen visar sig som svårigheter att 
vänta på sin tur, ständiga inkräktningar och avbrott i vad andra gör och i andras samtal. (Autismforum) 
8 Autism karakteriseras av svårigheter med ömsesidigt socialt och emotionellt samspel, kommunikation samt 
beteende- och föreställningsförmåga. Ungefär två tredjedelar av alla som har autism har också en 
utvecklingsstörning.  (Autismforum)  
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och Asperger syndrom9. Pedagogerna menar att arbetet med dessa elever måste få skilja sig 

från arbetet med de andra eleverna och när man vågar göra olika blir alla vinnare. Det handlar 

också om att det är viktigt att få det stöd man behöver för att alla i klassen ska må bra: 

 

”han är liksom avskärmad, det är ett Asperger barn och dom har svårt med sin 
sociala kompetens på det viset att dom knyter inte an så där 
känslomässigt…det kan ju vara drag av autism och adhd…men har man en 
medfödd skada eller vad man nu ska säga så får man kanske inrikta det barnet 
att kunna vistas bland andra människor utan att liksom flippa ut, och lära sig 
dom här reglerna och den här ordningen…så att dom hittar någonting som är 
viktigt för dom som dom kan sysselsätta sig med så att dom känner sig 
delaktiga fast på sidan om” (Greta) 
 
”så när man får utåtagerande är det väldigt viktigt att man får hjälp, dom andra 
barnen far ju så illa av vad dom får höra och vad dom får se, men eftersom vi 
är en skola för alla så ska dom ju vara inne i klassrummet, så ibland vet jag 
inte för vilken skola det är” (Greta) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Asperger syndrom liknar autism. Personer med Asperger har svårigheter med ömsesidigt socialt samspel. De har 
även begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter. Personen har en begåvning 
inom normalvariationen, vilket innebär att det inte får finnas någon generell utvecklingstörning. Personen ska inte 
heller ha någon försening av språkutvecklingen.(Autismforum) 
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5 Diskussion 

5.1 Tillförlitlighet 
Enligt Thomsson (2002) kan en nackdel med att tillfråga redan kända personer vara att de kan 

ha svårt att säga nej, och då uppstår en situation där frivilligheten omkullkastas. (Thomsson, 

2002) Några av dem som vi tillfrågade kunde inte medverka i vår intervjustudie och vi tror att 

de som ställde upp gjorde det frivilligt. Vår redan skapade relation med pedagogerna gjorde att 

intervjuerna lätt flöt på och vi uppfattade att pedagogerna ohämmat kunde uttrycka sina tankar 

kring våra frågor.  

 

Vårt intervjuresultat kan ha påverkats av att vi är oerfarna intervjuare. Kvale (1997) anser att 

intervjuaren ständigt måste fatta snabba beslut om vilka följdfrågor som ska ställas och dess 

relevans för undersökningen. Med mer erfarenhet hade vi troligtvis uppfattat pedagogernas 

synpunkter annorlunda och kunnat få dem att vidareutveckla sina tankar genom att ställa mer 

relevanta följdfrågor. Det enda sättet att bli en god intervjuare är, enligt Kvale (1997), att göra 

många intervjuer och att lära sig av sina misstag, därför bör man först göra pilotstudier. Vi har 

inte gjort någon pilotintervju, vilket märktes under en av våra första intervjuer. Där pratade en 

av oss alldeles för mycket, vilket hämmade den intervjuade och därför påverkades resultatet. 

Efter transkriberingen insågs misstaget och i de övriga intervjuerna såg situationen bättre ut.  

 

Som vi tidigare nämnt såg våra intervjusituationer olika ut och vi är medvetna om att även detta 

kan ha påverkat vårt resultat. Vi har dock eftersträvat en så lik intervjusituation som möjligt 

genom att följa vår intervjuguide. I övrigt anser vi att tillförlitligheten är god, eftersom vi har 

transkriberat resultatet ordagrant och analyserat resultatet på samma sätt, vid samma tillfälle 

och tillsammans. 

 

Enligt Johansson & Svedner (2001) är det viktigt för tillförlitligheten att intervjuaren förstår 

intervjupersonens definition av det begrepp de ska samtala om. Den första frågan vi ställde 

handlade om pedagogernas definition av social kompetens, och därmed anser vi att 

tillförlitligheten stärkts eftersom vi vet vad den intervjuade lägger in i begreppet. Vidare har vi 

i undersökningen fått svar på våra forskningsfrågor och ser därför validiteten som god.
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5.2 Resultatdiskussion 
I diskussionen kommer vi att sammanfatta resultatet från våra intervjuer och koppla det till de 

teorier vi tagit del av.  

 

5.2.1 Pedagogernas definition av social kompetens 

I vår undersökning ser vi det som många författare nämnt, att social kompetens är ett begrepp 

som definieras på många olika sätt. Strandberg (2006) menar att det handlar om att kunna 

uppföra sig i olika sammanhang vilket även de pedagoger vi intervjuat nämner. En annan sak 

som pedagogerna tar upp är att det handlar om att inte bara se sig själv och vara egoist, utan att 

även kunna bry sig om andra och visa empati. Strandberg (2006) skriver att det handlar om att 

kunna vara hygglig mot andra och följa den gyllene regeln, vilket innebär att du ska vara mot 

andra som du vill att dom ska vara mot dig. Vi har själva funderat mycket på vad som läggs in i 

begreppet social kompetens och vi anser precis som intervjupersonerna och Persson (2000) att 

allt som läggs in i begreppet i någon mening alltid handlar om att du ska kunna fungera i en 

grupp eller i relationer med andra eller en kombination av båda.  

 

5.2.2 Erfarenhet av brist 

Persson (2000) menar att det inte går att bevisa att en individ har brister i sin sociala kompetens, 

utan det handlar om hur vi i omgivningen upplever individens förmåga att anpassa sig till den 

rådande situationen. Så det pedagogerna nämner som sina erfarenheter av elevers bristande 

sociala förmåga får därför ses som deras bedömning. Vi är medvetna om att vi i denna fråga 

har tagit för givet att pedagogerna har en erfarenhet av elever med bristande social kompetens. 

Vi valde att ställa frågan, bland annat för att specialpedagogen vi samtalade med menar att det 

är vanligt förekommande ute på skolorna idag och för att vi själva har upplevt det under vår 

VFU10. Resultatet visar att alla pedagoger har erfarenheter av elever med dessa brister och att 

de har skrivit åtgärdsprogram, men ingen av dem nämner de saker som vi tidigare upplevt. 

Ingen tar upp att de blivit slagna eller att elever spottat på dem eller kastat saker omkring sig. 

Däremot nämner de att de har haft utåtagerande barn vilket vi tror innefattar elever som gjort 

liknande saker.  

                                                 
10 ”Den verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen. Under VFU får de studerande 
möjlighet att medverka i den pedagogiska verksamheten i förskolan och skolan och även delta i lärares övriga 
arbetsuppgifter”.  (www.hh.se) 
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En sak som stämmer väl överens med vad vi upplevt, är att det nästan alltid i varje grupp finns 

elever som är väldigt egoistiska och som vill bestämma allt själv utan att bry sig om vad det 

innebär för andra runtomkring. Vi tror inte att dessa elever har färdigutvecklat sin empatiska 

förmåga och detta är något som pedagogerna anser har blivit mer vanligt idag än det var 

tidigare. När de funderar kring varför det har blivit så kretsar tankarna mycket kring föräldrarna. 

Pedagogerna upplever att föräldrarna idag passar upp sina barn mer än tidigare, de låter barnen 

bestämma och de har svårt för att sätta de gränser som barnen behöver. De menar också att 

föräldrar idag har mindre närkontakt och mindre tid och ork för sina barn vilket leder till 

mindre samspel och att barnen blir egoistiska.  

 

Föräldrarnas betydelse för utvecklandet av social kompetens nämner flera av de författare vi 

läst. Hwang & Nilsson (2003) beskriver Vygotskijs tankar; att man utvecklas i samspel med 

andra och att familjen är en del i detta samspel. Även Persson (2000) skriver om riskerna med 

att föräldrarna idag har mindre tid att umgås med sina barn vilket kan leda till sämre social 

förmåga. Då kan man undra varför det ser ut som det gör bland föräldrarna idag. Vet de inte 

hur viktiga de är för sitt barns utveckling? Gör dagens stressade samhälle det omöjligt att få 

tiden att räcka till för barnen eller är det så som någon av pedagogerna nämner, att föräldrarna 

idag är osäkra och konflikträdda i sin föräldraroll? 

 

En annan sak som nämns i samband med orsakerna till bristande social kompetens är olika 

missbruksproblem bland föräldrarna. Vi kan inte utläsa att detta har förändrats över tid, men att 

dessa problem innebär svårigheter för barnen att utveckla sociala relationer. Detta tar Ogden 

(2003) och Persson (2000) också upp då de skriver att föräldrarnas missbruksproblem är en 

bidragande orsak till brister i den sociala kompetensen för barnen. (a.a.) 

 

När vi pratar med pedagogerna angående direkta åtgärder vid problem, kommer återigen 

föräldrarnas betydelse på tal. Alla nämner hur viktig kontakten med hemmet är. Dels för att 

föräldrarna ska få information om vad som hänt och även för att göra överenskommelser om 

hur situationen i skolan ska hanteras. Vidare nämns många individuella åtgärder, vilket vi 

tycker är intressant att ta del av. Här får vi en tydlig bild av hur flexibel man måste vara som 

lärare och som en pedagog nämner; man ska våga göra olika i elevgrupperna, eftersom alla blir 

vinnare i längden. 
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När vi kommer in på vilka konsekvenser som kan uppstå för elever med bristande social 

kompetens, handlar pedagogernas erfarenheter om att man lätt kan bli utanför eller hamna i fel 

gäng. Ogden (2003) menar att det finns en risk att hamna utanför även om man är socialt 

kompetent, eftersom det nödvändigtvis inte innebär att du blir socialt accepterad. Med andra 

ord finns det alltid en risk att hamna utanför hur man än är. Vi tror dock att risken är större att 

hamna utanför på grund av den bristande sociala kompetensen.  

 

Dagens läroplan bygger på lärande genom samspel och vi har under hela vår utbildning fått ta 

del av hur barn lär genom samspel med andra. Därför trodde vi att någon av pedagogerna 

skulle nämna att bristande social kompetens ger sämre möjlighet till lärande och utveckling, 

men det är det ingen som gör. Vi har funderat på om våra frågor kan ha påverkat detta resultat. 

Vi anser att frågan om vilka konsekvenser bristande social kompetens kan orsaka ger möjlighet 

till ett brett spektrum av svarsalternativ. Vi tror därför att vi endast hade fått fram 

pedagogernas erfarenheter av detta, om vi ställt en ledande fråga om hur de upplever att social 

kompetens påverkar lärandet.  

 

Pedagogernas spekulationer om hur bristande social kompetens påverkar vuxenlivet handlar 

om begränsningar av yrkesval eller risken för att bli kriminell. Även Strandberg (2006) menar 

att det kan vara betydelsefullt att vara socialt kompetent när du söker jobb.  

 

I vårt resultat framkommer det att pedagogerna har erfarenhet av barn med funktionshinder 

som begränsar individens sociala kompetens. De nämner Autism, Asperger och AD/HD. Enligt 

skollagen har föräldrar rätt att välja den skolform de anser är bäst för sitt barn. (Sveriges 

riksdag, 1985) Läroplanen nämner att skolan ska anpassa sin verksamhet efter varje individs 

förutsättningar och behov. (Lpo 94) Detta ställer stora krav på pedagogerna som måste arbeta 

för att alla i klassrummet ska må bra och bli sedda.   

 

Pedagogerna nämner att arbetet med att utveckla elever med funktionshinder socialt, skiljer sig 

åt från elever utan funktionshinder. Det handlar om att klara av att vistas i ett rum med andra, 

lära sig följa gällande regler och försöka hitta en betydelsefull aktivitet så att den berörda 

eleven kan delta i gruppsituationen på sina villkor. I vår undersökning framkommer det också 

att pedagogerna tycker att det är viktigt att de får de resurser som behövs till klassen, för att alla 

elever ska må bra. Detta verkar dock inte alltid fungera. Elever, med funktionshinder som 

hämmar den empatiska och samspelande förmågan, kan i vissa situationer göra saker som de
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andra eleverna mår dåligt av och då behövs det resurser för att undvika eller reda ut dessa 

situationer. Vi upplever att pedagogerna inte alltid får de resurser som de önskar i form av fler 

närvarande pedagoger i klassen. Handledning från specialpedagoger upplevs som bra men inte 

alltid tillräcklig i dessa situationer. Det hade därför varit intressant att se hur resursfördelningen 

ser ut på skolor/klasser med funktionshindrade elever. 

 

5.2.3 Erfarenheter av arbete kring social kompetens  

Vi ville undersöka hur pedagoger i skolan arbetar för att utveckla social kompetens, och vi 

inser att alla pedagoger vi har intervjuat arbetar aktivt på olika sätt för att utveckla elevernas 

sociala kompetens. Vi uppfattar detta som att de ser denna utveckling som viktigt för eleverna. 

Pedagogerna använder sig av läromedel med bra övningar som främjar elevernas 

samarbetsförmåga och av massage för att minska risken att eleverna gör varandra illa.  

 

Deras arbete handlar om flera olika dagliga aktiviteter som utvecklar elevers sociala 

kompetens. Vi förstår att väldigt lite sker slumpmässigt i skolan, det finns alltid en tanke med 

det pedagogerna gör. Det handlar om konfliktlösning och tydliga regler. Det handlar också om 

gruppindelningar för att alla ska känna sig som en i gruppen och att alla lär sig att arbeta med 

olika personer för att utvecklas. Att kunna uppför sig i olika sammanhang ses också som 

viktigt, till exempel i samlingen, under arbetspassen och i matsituationen. Inte bara 

pedagogerna ser dessa vardagssituationer som en del i den sociala kompetensen, även 

Strandberg (2006) menar att du ska kunna uppföra dig i olika sammanhang för att vara socialt 

kompetent.  

 

Idrotten nämns som en bra situation att träna social kompetens. Där måste eleverna bland 

annat lära sig att följa regler, vilket även Ogden (2003) ser som en viktig utvecklingsuppgift 

för att nå sociala mål. Hwang & Nilsson (2003) skriver att det är viktigt för elever i de tidiga 

skolåren att ha jämnåriga kamrater, eftersom det bland annat hjälper dem att utveckla empati. 

En av pedagogerna tar i intervjun upp sina erfarenheter av arbete med sociogram. Detta arbete 

handlar om att se så att ingen står utanför gruppen eller inte har någon att leka med. Med andra 

ord visar vårt resultat och vår teori samma sak; att ha jämnåriga kamrater och att klara av 

vardagsrutiner och regler, är viktigt för utvecklandet av den sociala kompetensen. 
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Det som pedagogerna upplever som hjälp och stöd i arbetet med att utveckla social kompetens 

är deras kontakt med arbetskamrater, rektor, elevhälsoteam, kurator och specialpedagog. Vi 

förstår att de tycker det är viktigt att lyfta upp problemen, resonera kring dem och få tips på 

hur man går vidare i arbetet för allas bästa. Det som upplevs som mindre bra eller till och med 

som ett hinder i detta arbete är om föräldrarna inte samarbetar med skolan och om 

specialpedagogen inte är tillgänglig. Det kommer också på tal att det ibland kan vara svårt för 

specialpedagogen att ge rätt stöd om hon/han inte har träffat eleven. Det finns då en risk för 

feltolkning mellan pedagog och specialpedagog.  

 

5.2.4 Hur används lek för att förbättra den sociala kompetensen? 

 
”Att ge sig i kast med begreppet lek kan jämföras med att försöka fånga 
såpbubblor; varje gång det tycks finnas något att ta fatt i förhindrar dess 
flyktiga natur att det fångas!” (Moyles, 1995:9). 
 

Som vi tidigare skrivit är det svårt att definiera begreppet lek. Vi utgår från Lillemyr (2002) 

och Moyles (1995) definitioner när vi, vidare i detta arbete, nämner begreppet lek. Vi har 

tidigare påvisat att man i förskolan ser lek som betydelsefull för att utveckla ett fungerande 

samspel med andra. Vårt resultat visar att lek används även i skolan för att förbättra elevernas 

sociala kompetens. Pedagogerna anser att rasterna ger eleverna god möjlighet att träna socialt 

samspel. Där ska eleverna komma överens om vad som ska göras, hur det ska göras, vilka 

regler som gäller osv. Folkman & Svedin (2005) nämner dessa saker som betydelsefulla i 

barnets sociala utveckling. Vygotskij såg detta kommunicerade samspel som grundläggande 

för all utveckling och allt lärande. (Strandberg, 2006) Vårt resultat visar också att det finns 

vuxenstöd för de elever som ännu inte klarar av att samspela och att man sedan successivt 

försöker avveckla detta stöd. Den empatiska förmågan utvecklas också då man ska komma 

överens med andra. Hwang & Nilsson (2003) och Lillemyr (2002) skriver om hur empati 

utvecklas genom lek, där man bland annat uttrycker olika känslor, måste lösa konflikter och 

följa regler mm.  

 

Pedagogerna ser konfliktlösning som något positivt i lek. Är man mitt i en lek är man villig att 

lyssna på andra och kompromissa för att lösa konflikten snabbt och kunna gå vidare i leken.  

Lekformer som nämns är samarbetslekar där vuxna medvetet ordnar lekar med ett bestämt 

syfte, nämligen att eleverna ska samarbeta. En sådan lek ser vi både som lustfylld och 

förberedande inför vuxenlivet, vilket är några av de kategoriseringar Lillemyr (2002) gör på 
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lek. Vi anser även att de värderingsövningar som pedagogerna gör är en form av lek. Dels för 

att de är roliga och dels för att de kan ses som en motsats till arbete, vilket är Moyles (1995) 

definition av lek.   

 

5.3 Slutsats  
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur pedagoger i skolan ser på begreppet social 

kompetens, hur de arbetar för att eleverna ska utvecklas socialt och hur lek används i detta 

arbete. Det vi har kommit fram till är att pedagogerna definierar begreppet social kompetens på 

flera olika sätt, men att det ofta handlar om att uppföra sig väl i olika sammanhang, att visa 

empati och att vara vänlig mot andra människor. Efter att ha frågat hur pedagogerna arbetar för 

att utveckla elevers sociala kompetens, fick vi fram att intervjupersonerna använder sig av flera 

olika sätt, till exempel samarbetsövningar och massage. Pedagogerna har alltid en tanke med 

det de gör i det dagliga arbetet. Det kan handla om konfliktlösning, gruppindelningar och att 

träna eleverna på att uppföra sig i olika situationer.  

 

Vi ville också veta hur lek används i skolan gällande denna utveckling och det som 

framkommit är att lek används i idrotten, under rasterna och vid ett flertal andra tillfällen för att 

träna samarbete. Med andra ord ses leken som viktig i utvecklingen av den sociala 

kompetensen även i skolan. 

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
I vår undersökning framkommer det att föräldrarna är betydelsefulla i barnens utveckling av 

den sociala kompetensen. Pedagogerna vi har samtalat med har erfarenheter av att barns 

sociala kompetens är sämre idag än tidigare och att skälen till det bland annat låg hos 

föräldrarna. En vidare undersökning av föräldrarnas medvetenhet om sin betydelse för sina 

barns utveckling hade av denna anledning varit av intresse.  

 

Vi fick under intervjuerna en uppfattning om att pedagogerna inte alltid får det stöd de behöver 

när de har elever med bristande social kompetens. En vidare undersökning skulle därför kunna 

handla om resursfördelningen och hur resurserna används. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide:              

 

• Hur definierar du social kompetens? 

• Hur ser dina erfarenheter ut kring elever med bristande social kompetens? 

- Upplevs någon förändring med tiden (förr-nu) 

- Orsakerna till bristen 

- Information om tidigare åtgärder vid övergång från förskolan 

- Skrivs det åtgärdsprogram 

- Direkta åtgärder 

- Konsekvenser för elever med bristande social kompetens 

 

• Vilka är dina erfarenheter av skolans/ditt arbete kring social kompetens? 

- Förebyggande 

- Vilka arbetssätt 

- Specialpedagoger 

- Möjligheter/hinder 
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Bilaga 2 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 
  

                           
Information inför intervjun 

 
 
Vi gör ett examensarbete angående skolelevers sociala kompetens. Det är detta vi vill samtala 

med dig om. Intervjun kommer därför att handla om dina erfarenheter och ditt arbete kring 

elevers sociala kompetens. 

 

Du deltar helt frivilligt i intervjun och har möjlighet att när som helst avbryta intervjun om så 

önskas. Intervjuerna i vår undersökning kommer att behandlas konfidentiellt och i 

sammanställningen av dessa kommer ingen enskild person eller skola att kunna identifieras.   I 

arbetet kommer vi att skriva att vi samtalat med ”pedagoger i en kommun i västra Sverige”. 

Intervjun kommer att bandas, men vi kommer inte att nämna ditt namn eller skola under 

intervjun. Samtalen kommer efter vår examinering att raderas.   

 

Vi kommer ut till din skola på avtalad tid _____________________ och har önskemål om att 

ett rum är bokat där vi kan samtala utan att bli störda. Tiden du behöver avsätta är max 1 timme. 

Vi båda kommer inte att närvara vid intervjun utan vi har valt att dela upp oss. Den av oss som 

kommer till dig är den som tidigare bokat in intervjun. 

 

Vi tackar för att du tar dig tid att hjälpa oss med vårt examensarbete. Vill du ta del av det 

färdiga examensarbetet läggs det ut på Internet i början av januari. 

 

 

Med vänlig hälsning Helene Sunnegård och Martina Isaksson 

 

 

Är det något ni undrar över ta gärna kontakta med oss! 

 

Martina Isaksson  mobil: 0705-48 52 55  hem: 0430-188 77  

Helene Sunnegård mobil: 0731-59 95 26 hem: 0430-520 00 
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LISA 

ERIK 

ANN 

JOHN 

STINA 

ISA 

DAN 

EVA 

CARL 

NISSE 
BO 

Ömsesidigt val 
 
 
Enkelval  

Sociogrammet är gjort i en klass med elva elever och namnen är fingerade. 
 
Alla elever har enskilt fått namnge två personer i klassen som de leker med på rasterna. 
Sociogrammet kan vara missvisande då någon kanske hellre leker med elever från andra 
klasser.  
I sociogrammet ovan ser man att många valt Eva och Carl. Ingen har däremot valt John och 
Dan och därför bör man som pedagog observera och samtala med dessa elever för att se om 
de har kompisar i andra klasser som de leker med på rasterna eller om de är utanför. 

         
 

Bilaga 4 


