
Specialpedagogiska Institutionen 

Examensarbete 15 hp 

Särskolan 

Självständigt arbete 15 hp  

Vårterminen 2009 

Handledare: Barbro Johansson 

Examinator: Carin Roos 

 

Social kompetens i 
särskolans vardag  
- några särskolepedagogers arbete  

Författare: Emelie Blomquist och Madleen Gustafsson  

 



 

Social kompetens i särskolans 
vardag 

- några särskolepedagogers arbete 

Författare: Emelie Blomquist och Madleen Gustafsson 

Sammanfattning 

Syftena med denna uppsats är att lyfta fram och beskriva aspekter av varför några pedagoger på 
en särskola arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens samt beskriva hur de går 
tillväga. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka sociala färdigheter pedagogerna anser 
eleverna vara i behov av att utveckla och i vilka sammanhang de blir viktiga. Frågeställningarna 
fokuserar på vilken innebörd pedagogerna tillskriver begreppet social kompetens och vilka 
sociala färdigheter som kan anses vara viktiga att utveckla hos särskoleeleverna samt vilka 
undervisningsmetoder som används för detta ändamål. Ytterligare en frågeställning behandlar i 
vilka sammanhang social kompetens kan bli viktigt för eleverna. 

Studien är av kvalitativ karaktär där intervjuer var den huvudsakliga metoden vilken 
kompletterades med observationer. Vår uppsats är en fallstudie där intentionen har varit att nå 
en djupare förståelse kring ett specifikt ämne. 

Resultatet visar att pedagogerna tillskriver begreppet social kompetens innebörder som samspel, 
empati, självhävdelse, självkontroll, kommunikation och som ett mått på samhällets normer. 
Arbetet med att utveckla elevernas sociala kompetens genomsyrar hela verksamheten, där det 
visar sig både som planerat och strukturerat arbete och vid mer spontana situationer både i och 
utanför klassrummet. Resultatet visar även att olika övningar och rollspel är viktiga instrument i 
undervisningen där eleverna får tillfälle att konkret införskaffa sig erfarenheter samt bearbeta 
olika färdigheter som utvecklar social kompetens. Det framkom att pedagogerna var överens om 
att det ligger ett stort värde i att eleverna får utveckla sin sociala kompetens. Genom deras 
medvetenhet om sina elevers svårigheter ser pedagogerna behovet av att eleverna efter sina 
förutsättningar får träning i social kompetens, för att stärka elevens individuella utveckling både 
i och utanför skolan.  
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Inledning  

Social kompetens är ett mångfacetterat begrepp och betydelsen styrs av den kontext man 
befinner sig i. Det finns en samsyn om att social kompetens inte är något en person föds med 
utan är något som kan läras i en högre eller lägre grad. Det kan förstås som en slags 
fingertoppskänsla för hur man ska agera i olika situationer och sammanhang. 

Skolan är inte enbart en institution där barn och unga ska tillägna sig ämneskunskaper, skolan 
har också en betydande och viktig roll i barnens socialiseringsprocess. (Lpo 94) Skolan är en 
mötesplats för många olika individer och det sociala samspelet är en betydelsefull förutsättning 
för att dessa möten ska upplevas positivt. Inom forskning på området framkommer att allt fler 
barn och unga i särskolan anses ha lågt självförtroende och upplever utanförskap i tillvaron 
(Kimber, 1999; Ogden, 2003). Betydelsen av att få möjlighet att utveckla sin sociala kompetens 
kan inte nog understrykas och pedagogernas roll i detta är därmed angeläget att belysa. Ett 
viktigt fostransuppdrag är att till eleverna förmedla de normer och värden som står i Lpo94, 
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, ansvarstagande och tolerans för att 
nämna några. I läraruppdraget ingår det även att elever ska ges möjlighet att utveckla sin 
självständighet och sociala kompetens. Vi har erfarenhet av att en del skolor undervisar sina 
elever i EQ (emotionell intelligens) genom ämnet livskunskap för att motverka mobbing, våld 
och utanförskap. Syftet är att arbeta på gruppnivå kring aktuella ämnen både i och utanför 
klassrummet, bland annat relationer, konfliktlösning, känslor m.m. (Kimber, 1999). 

Med detta som utgångspunkt vill vi med uppsatsen få en inblick i varför några pedagoger på en 
särskola arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens samt i vilka sammanhang det blir 
viktigt för eleverna. Dessutom är vi är även intresserade av vilka undervisningsmetoder 
pedagogerna använder. Vi vill poängtera att vår avsikt inte är att vare sig ifrågasätta eller 
värdera särskolans undervisning och heller inte att ställa kunskapsmålen i kontrast till de sociala 
målen. Utan snarare att lyfta fram pedagogernas arbete med att utveckla sina elevers sociala 
kompetens och vilka motiv som framträder.  
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Bakgrund 

Här beskriver vi det för uppsatsen centrala begreppet social kompetens och dess innebörd, en 
överblick av särskolans tillkomst och vad den är idag ges även. Vidare redogör vi för olika 
områden som är knutna till begreppet samt anknyter till Vygotskijs teorier om hur socialt 
samspel bidrar till barns lärande och utveckling. Vi för även fram olika aspekter på varför 
pedagogerna anser det viktigt att lära sig social kompetens. Redan här vill vi göra läsaren 
uppmärksam på att vi i fortsättningen av texten har valt att använda termen intellektuell 
funktionsnedsättning i enlighet med WHO:s och Socialstyrelsens beskrivningar av innebörden. 
Påpekas ska även att termen sinnesslöa är en återgivelse ur Berthéns (2007) avhandling, termen 
är en för tiden innan 1950-talet tidstypisk benämning för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning vilket även Berthén påpekar. Vi står inte på något sätt bakom den typen av 
benämning. 

Gällande begreppet social kompetens som behandlas under rubriken Social kompetens - ett 
mångfacetterat begrepp stämmer vår egen definition väl överrens med det som Ogden (2003), 
Mannberg (2001), Ahlström(2000) och Kimber (1999) tillskriver begreppet. 

Särskolan ur ett historiskt perspektiv 
Beroende på vilken ideologi som dominerat har förhållningssättet till barn i behov av särskilt 
stöd förändrats, om detta skriver Brodin och Lindestrand (2004):  

Den världsbild eller vetenskapliga syn som finns på individens utveckling påverkar det 

förhållningssätt och de metoder, som anses verkningsfulla för att hjälpa de elever som faller 

under kriteriet ”elever med särskilda behov” eller, mer korrekt, elever i behov av särskilt 

stöd. (2004, s.12 ff) 

Berthén (2007) återger i sin avhandling en historisk tillbakablick där olika läror satt sin prägel 
på undervisningen av de så kallade sinnesslöa till det som skulle komma att bli dagens särskola. 
På 1860-talet startade den första utbildningen för de sinnesslöa som bedrevs på ett fåtal 
skolanstalter och skolhem. Före 1900-talets mitt fanns ett pedagogiskt synsätt på sinnesslöa som 
vidhöll att de genom fostran och undervisning kunde formas och utvecklas till nyttiga 
samhällsmedborgare. Under 1950-talet skulle denna syn komma att ersättas av en 
utvecklingspsykologisk tankemodell där uppfattningen om sinnesslöa barns problematik 
förändrades i grunden och därmed även hur deras problem skulle åtgärdas. Brister eller 
försening i intelligensutvecklingen var de termer som kom att användas. Det 
utvecklingspsykologiska synsättet öppnade även för att de som tidigare hade ansetts som 
obildbara sinnesslöa kom att betraktas som utbildningsbara, vilket resulterade i att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning fick rätt till utbildning. Särskolan omorganiserades till två 
skilda skolformer – grundsärskola och träningsskola (SFS 1967:940). 
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Särskolan som idé om att närma sig den ordinarie grundskolan kom med 1954 års reform enligt 
Berthén (2007), då lanserades även själva begreppet särskola som benämning på skolan för de 
bildbara sinnesslöa barnen. Det som kan betraktas som den första riktiga läroplanen för 
särskolan, Läroplan för rikets särskolor kom 1959, där föreskrevs undervisningssättet vad gäller 
skolämnena mer detaljerat än vad som tidigare hade gjorts. 1973 års läroplan för särskola (Lsä 
73) hade ett tydlig utvecklingspsykologiskt paradigm skriver Berthén (2007), där elevernas 
svårigheter och personlighetsstruktur samt kunskaperna om dem gav riktlinjer om hur 
undervisningen skulle bedrivas. Bethén (2007) använder Kyléns stadieutvecklingsmodell som 
beskriver utvecklingsnivåer hos personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, vilken 
ligger till grund för Lsä 73 där den fick en avgörande roll. Lsä 73 reglerade i stort sett de mesta 
av vad eleverna skulle tränas i och vilka arbetsmetoder och material som skulle användas. 
Läroplanen hade ett slags habiliteringsuppdrag som förespråkade ett mer förebyggande och/eller 
anpassande arbete framför ett bildande. Sinnesträning, språkträning och ADL-träning (allmänt 
daglig livsföring) föreföll vara det grundläggande i undervisningen för alla elever i särskolan 
oavsett om de gick i grundsärskola eller träningsskola: 

 

Flertalet elever i särskolan har begränsad förmåga att aktivt och koncentrerat närma sig ett 

lärostoff. Inte ens så relativt okomplicerade aktiviteter som att med skärpt uppmärksamhet 

lyssna och iaktta är för dem självklara. Dessa aktiviteter måste därför övas upp. /…/ Genom 

undervisning i sinnesträning, tal- och språkträning samt ADL-träning stimuleras eleverna så 

att de efter hand förmår komma upp på mer komplicerade och krävande aktivitetsnivåer  

(Lsä 73, s. 23). 

 

Berthén (2007) beskriver den process som påbörjade det som kan ses som en ”skolifiering” av 
särskolan. Från att tidigare ha ansetts som en från grundskolan helt särskiljd verksamhet ändras 
synen på särskolan i och med 1975 års betänkande (SOU 1975:6). Särskolekommittén (SOU 
1991:30) sammanfattar konsekvenserna av detta betänkande som att särskolan för första gången 
diskuteras ur ett ”pedagogiskt, elevvårdsmässigt och skolorganisatoriskt perspektiv utan att 
samtidigt diskutera särskolans och elevernas anknytning till i första hand övriga 
omsorgsformer”.  

Lsä 90 förde särskolan ännu närmre grundskolan. Där fick kunskapsuppdraget en tydligare roll 
och sattes framför habiliteringsuppdraget. Elevernas problem och sinneträningen stod inte 
längre i fokus. Tanken om att skolifieriera särskolan fullföljdes i och med att särskolan 
införlivades i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94). Dock skiljer sig särskolan ifrån grundskolan i kunskapskraven på vad eleverna minst 
ska ha uppnått samt strävansmålen för de olika ämnena (Berthén, 2007). 
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En terminologisk diskurs 
Socialstyrelsen i Sverige definierar funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. Sammanfattningsvis anger Socialstyrelsen att en 
funktionsnedsättning är något en person har till följd av en medfödd eller förvärvad skada, 
medan ett funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning medför för en person 
i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2009). 

Schalock m.fl. (2007) skriver att American Association on mental retardation (AAMR), numera 
American Association on Intellectual and Developmetal Disabilities (AAIDD) och World 
Health Organisation (WHO) vill att den historiska termen mental retardation 
(utvecklingsstörning) istället ska benämnas som intellectual disability (intellektuell 
funktionsnedsättning) eftersom det överrensstämmer mer med dagens definition av begreppet. 
Dessutom anser organisationerna att termen intellektuell funktionsnedsättning inte uppfattas lika 
stigmatiserande som termen utvecklingsstörning. Benämningen intellektuell 
funktionsnedsättning har utvecklats för att betona det medicinsk-biologiska. Den nuvarande 
definitionen av paraplytermen funktionshinder har uppstått under de senaste 20 åren och 
fokuserar på begränsningarna i individens funktion i sociala sammanhang. Björck-Åkesson och 
Granlund (2004) sammanfattar det som att människors delaktighet begränsas genom att 
samhället inte erbjuder de resurser som är nödvändiga för ett fullgott fungerande. En konsekvent 
användning av individualiserat stöd kan förbättra dessa personers hälsa och delaktighet.  

Sociala konsekvenser av autism och 
intellektuell funktionsnedsättning 
Människan är i grunden en social varelse och beroende av att vara delaktig i sociala relationer. 
Tideman (2004) beskriver olika synsätt på normalitet, varav en är normativ normalitet. Den 
normativa normaliteten strävar efter att nå det som betraktas som normalt i betydelsen 
föredömligt eller önskvärt i det samhälle och den tid man befinner sig i. Genom hela livet sker 
möten och sociala kontakter med andra människor där du förväntas kunna förstå och använda 
vissa osynliga sociala normer och koder. Kimber (1999) fastslår att det i dagens samhälle anses 
vara högst önskvärt att besitta social kompetens samt att det finns forskning som visar att 
sociala färdigheter är avgörande för att klara sig väl i arbetslivet. Mannberg (2001) talar om att 
många arbetsuppgifter både i skolan och inom yrkeslivet är idag så komplexa att de ställer krav 
på vår förmåga att kunna samarbeta, sträva mot samma mål och lösa konflikter. Människors 
förutsättningar för att klara av de sociala krav som ställs ser väldigt olika ut, inte minst hos dem 
med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. 

Barns förmåga att tänka och reflektera kring sina känslor och vad som kan ha orsakat dem är 
beroende utav den kognitiva utvecklingen. Broberg m.fl. (2003) definierar barns tänkande 
utifrån vad det tänker på, på vilket sätt de tänker och hur bra de lyckas i sitt tänkande. Barn med 
olika typer av intellektuella funktionsnedsättningar kan ha allvarliga svårigheter med dessa 
aspekter av tänkandet. De kan vara av både känslomässig och kognitiv karaktär, då känsla och 
tanke- och känslolivet är en del av samma process. Svårigheterna ligger i att lära sig saker samt 
att sätta sig in i och förstå hur andra tänker och känner. 
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Autismspektrum är ett paraplybegrepp som täcker in flera diagnoser, det är inte alltid lätt att dra 
gränser mellan diagnoserna då de finns i många olika svårighetsgrader och skepnader 
(Autismforum, 2009). I Sverige används ofta termerna autism och autismliknande tillstånd. 
Broberg m.fl. (2003) skriver att autism påverkar barnet i en sådan utsträckning att många är i 
behov av hjälp, kanske livet ut. Baron-Cohen (1995) skriver att oförmåga till mentalisering är 
en konsekvens av autism/autismspektrumstörningar, mentalisering innebär att kunna byta 
perspektiv (theory-of-mind). Brister i mentaliseringen anses vara kärnproblemet och förklarar 
en försämrad förmåga till socialt sampel och bristen på empati. Heister Trygg (1998) skriver att 
autism innebär en störning i förmågan till social interaktion, kommunikations- och 
språkförmåga och socialt accepterat beteende. Kommunikativt kan autism ses som en 
pragmatisk störning där språkutvecklingen är avvikande med en nedsatt språkförståelse. En 
avvikande språkanvändning är inte helt ovanlig. 

Både Heister Trygg (1998) och Broberg m.fl. (2003) menar att brister i den sociala förmågan 
leder till svårigheter i kommunikation med andra människor vilket kan göra det svårt att bli 
accepterad och förstådd. Det i sin tur påverkar bemötandet från andra människor. Ytterligare 
konsekvenser av autism är svårigheter i att läsa av andra människors avsikter, svårigheter i att 
reflektera över sina tankar och känslor och att lära av erfarenheter. Aktiv förmedling av socialt 
samspel kan vara en strategi för att komma till rätta med svårigheterna. 

Vem får gå i särskolan? 
Enligt skollagen ska de barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans mål för att de har 
en utvecklingsstörning och/eller autism eller autismliknande tillstånd erbjudas plats inom 
särskolan. Detsamma gäller barn som fått en betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av förvärvad hjärnskada (SFS 1985:1100, Skollagen 1 kap., 5§; 
1kap 16§). 

Särskolan lyder under samma läroplan som grundskolan Lpo 94, Undervisningen ska anpassas 
till elevernas förutsättningar gällande innehåll och omfattning, därför upprättas också en 
individuell utvecklingsplan för varje elev. I grundsärskolan omfattar kursplanerna tolv ämnen 
och är i stort sett samma som de i grundskolan. Mål att uppnå anger den kunskapsnivå som 
eleverna efter sina förutsättningar skall ha uppnått i de olika ämnena då skolgången avslutas.  

I grundsärskolans kursplaner saknas det skrivning om mål som uttryckligen anger att eleven ska 
ha utvecklat sin sociala kompetens efter avslutad skolgång. Däremot förutsätter flertalet av 
kunskapsmålen en viss social förmåga. Exempelvis ska eleven efter sina individuella 
förutsättningar kunna lyssna, läsa och kommunicera, samt ha ökat medvetenheten om sina 
förutsättningar och utveckla förståelse för och respektera andra människors ställningstaganden. 
Dessutom fordrar de olika arbetsformerna oavsett ämne en förmåga till social kompetens, 
speciellt i de sammanhang eleverna arbetar i grupp (Skolverket, 2009).  

Elever med en begåvningsnedsättning som gör att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen i 
grundsärskolan erbjuds plats i träningsskolan. Istället för enskilda ämnen rymmer kursplanen i 
träningsskolan fem ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god 
helhetsutveckling. De fem områdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 
vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket, 2009). Flera av ämnesområdena 
omfattar utveckling av elevers sociala förmågor såsom kommunikation, samspel, empati, 
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självhävdelse och självkontroll. Där står klart och tydligt att eleverna behöver dessa förmågor 
för att aktivt kunna delta i vardagslivet och uppnå en god livskvalitet. 

I enlighet med Lpo 94 så har skolan förutom ett kunskapsuppdrag även ett fostransuppdrag. 
Skolan ska förmedla och förankra hos eleverna de grundläggande värden som samhället vilar 
på. De grundläggande värden skolan ska förmedla och gestalta är människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan de båda könen 
samt solidaritet med svaga och utsatta. Detta ska ske genom ”/…/individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” (Lpo 94, s.3). Skolan ska också främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Pedagogerna som arbetar inom skolan 
skall även eftersträva att alla elever i olika sammanhang utvecklar sin förmåga till samspel med 
andra (Lpo 94).  

Särskolan idag 
Den nuvarande särskolan omfattar obligatoriska särskolan, träningsskolan, grundsärskolan samt 
frivilliga gymnasiesärskolan. Elevkretsen är vid och eleverna har därmed mycket olika 
förutsättningar. Undervisning för elever som mottagits i särskolan kan arrangeras på olika sätt, 
antingen genom undervisning i särskoleklass, undervisning integrerat i grundskoleklass eller i 
särskilda undervisningsgrupper (Skolverket, 2002, rapport nr. 216).  

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) skriver att befintlig forskning om särskolan inte 
har problematiserat dess pedagogiska verksamhet i någon högre utsträckning. Gemensamt för 
den forskning som har bedrivits om särskolan är att den i allmänhet är begränsad samt att den 
inte granskar undervisningen. Tideman (2001) har kommit fram till att man i studierna utgår 
från att undervisningen i grundsärskolan motsvarar den vanliga grundskolan. Berthén (2007) är 
av åsikten att vi idag inte vet särskilt mycket om ”särskolans innehållsliga arbete, vad som 
kännetecknar särskolans undervisning eller vad eller vilka kunskaper som blir möjliga för 
eleverna att lära sig i särskolan” (Berthén, 2007, s 37). 

Skolverkets rapport I särskola eller i grundskola (2002) fastslår att det inte finns några tydliga 
kvalitetsskillnader mellan olika undervisningsformer. I rapporten framkommer att majoriteten 
av pedagogerna i särskoleklasser anser att särskoleelever får den undervisning de har rätt till. 
Vad rapporten inte tar upp är själva innehållet i undervisningen, vad för typ av undervisning 
som sker samt var fokus ligger. Det som nämns är att flera pedagoger i särskolan finner det 
svårt att balansera undervisningen så att eleverna får den kunskapsutmaning och trygghet de är i 
behov av. Det framkommer även att det i vissa särskolor finns tendenser att tryggheten får ta 
större plats på bekostnad av kunskapsutmaningen. Vad trygghet innebär i rapporten definieras 
inte men på en del ställen i texten kopplas omsorg och trygghet ihop. Ett sätt att förstå denna 
tendens enligt Skolverkets rapport (2002) är att de lärare som undervisar elever i särskoleklass i 
relativt hög utsträckning har förskollärarutbildning som pedagogisk grundutbildning och 
erfarenheter av barn med intellektuell funktionsnedsättning från vård och behandling. 
Traditionen inom förskolan är att barnets sociala utveckling sätts i fokus, till skillnad från 
skolan där förmedling av traditionella kunskaper prioriteras (Lamer, 1991). 

Berthén (2007) konstaterar att pedagogerna i ett antal särskoleklasser uppfattar sitt uppdrag 
olika beroende på om de var lärare i grundsärskolan eller i träningsskolan. I träningsskolan ses 
fostransuppdraget som det huvudsakliga uppdraget där motivet är att eleverna ska förberedas för 
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ett samhällsdeltagande och att i vuxenlivet kunna klara sig i vardagen. Det görs bland annat 
genom formandet av elevernas sociala kompetenser. I grundsärskolan däremot lägger 
pedagogerna fokus på att skapa ett skolsammanhang samt att träna eleverna till att bli det vi 
traditionellt lägger i begreppet skolelev. Ett sammanhang där verksamhetens formmässiga 
aspekter som rutiner och regler och arbetssätt framstår som överordnat.  

Berthén skriver att:  

Undervisningen byggs upp utifrån föreställningar om att skolundervisning ser ut på ett 

särskilt sätt, att kunskaper lärs i en viss ordning samt att skolelever har särskilda 

kompetenser. Målet är att eleverna ska tränas till att bli skolelever. Eleverna tränas därför i 

ett antal aspekter som lärarna uppfattar är utmärkande för den kompetenta skoleleven d.v.s. 

bland annat att sitta tyst och stilla i bänken, att vänta, att kunna ta och följa instruktioner, 

att räcka upp en hand om man vill säga något, att kunna arbeta med s.k. papper - och penna 

uppgifter, att lära sig bokstäver och siffror och att utveckla sitt ordförråd. (Berthén, 2007, 

s.168-169) 

Socialt perspektiv på lärandet 
Vygotskijs teorier om kognitiv utveckling har fått stor genomslagskraft inom pedagogik och 
beteendepsykologi. En del av hans teori talar för att social kompetens är grundläggande i 
människors utveckling, social kompetens inbegriper alla former av mänskligt samspel vilket 
Vygotskij menade är fundamentalt i utvecklingen. Barnets intellektuella, emotionella, sociala 
och existentiella förmågor kommer ur sociala relationer (Strandberg 2006). Vygotskij anser att 
all kognitiv utveckling och allt tänkande har sin utgångspunkt i social aktivitet och ser lärandet 
och utveckling som socialt och kulturellt betingat (Bråten, 1996; Strandberg, 2006). Han 
framhåller sociala interaktioner som en viktig faktor för barns systematiska kunskapsutveckling 
och som är grundläggande för intellektuell och emotionell utveckling (Strandberg, 2006; 
Lillemyr, 2002). Vygotskijs teori framhäver språket som en viktig komponent. Genom språkliga 
samspel mellan barnet och andra människor som det kommer i kontakt med tillägnar barnet sig 
språket som det sedan transformerar till ett verktyg för sitt tänkande. Sociala interaktioner (yttre 
aktivitet) och individuellt tänkande (inre aktivitet) hänger ihop enligt Vygotskij och växelspelet 
mellan dessa är lärandets grund (Strandberg, 2006). 

Genom undervisning skapas de läroprocesser som styr den fortsatta psykosociala utvecklingen 
(Bråten, 1996; Strandberg, 2006). Vygotskij propagerar för skolundervisning som är inriktad på 
att skapa och utnyttja zoner för utveckling. På egen hand kan vi med mognad, egna erfarenheter 
och försök att lösa olika uppgifter komma långt i utvecklingen, dock kommer vi inte åt hela vår 
potential utan att samspela med en annan människa. Det kan vara en vuxen eller en kamrat som 
har mer erfarenhet och kunskap. Detta benämner Vygotskij som den proximala 
utvecklingszonen, den betecknar utrymmet mellan den nivå barnet redan har nått och den nivå 
den är på väg mot. Om undervisningsnivån är för låg tappar eleverna lätt intresset eftersom de 
inte blir utmanade, läggs nivån över deras kapacitet så har eleverna inte de verktyg som behövs 
för att klara av uppgiften och kan känna sig otillräckliga. Utan verktyg har elever svårt att 
applicera kunskapen, att lära utantill är en sak, men att förstå hur det fungerar och vad det kan 
användas till är en annan (Bråten, 1996; Strandberg, 2006).  
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Social kompetens – ett mångfacetterat 
begrepp 

Kompetens 

Kompetens är ett omfångsrikt begrepp som innefattar både teoretiska kunskaper lika väl som 
praktiska erfarenheter. Förr jämställdes kompetens med att ha en formell behörighet i form av 
utbildning eller praktisk erfarenhet, emellertid har begreppet under senare år fått en allt bredare 
innebörd. Kompetensbegreppet är idag fyllt med mer eller mindre precisa uttryck för olika slags 
färdigheter, kunskaper och erfarenheter. Således är det inget objektivt begrepp eftersom det till 
stor del grundas på subjektiva föreställningar (Socialstyrelsen, 2009). Genom att interagera i 
olika miljöer utvecklar barn kompetens i olika färdigheter och förhållningssätt skriver Ogden 
(2003). Fysisk-, social-, kognitiv- och studiemässig kompetens utvecklas. I omgivningen finns 
krav, normer och förväntningar som ska tillgodoses så att barnets egna behov och 
förutsättningar kommer till stånd. Variationer inom barns kompetens kommer till uttryck genom 
deras olikheter, rolltaganden i olika sammanhang samt att de har olika relationer till människor i 
sin omgivning, även om det finns en viss gemensam grundkompetens. Med ett kompetent 
beteende ska barnet kunna nå sina mål och agera så att det accepteras i olika sociala grupper 
(Ogden, 2003). 

Social kompetens 

Av litteraturen framkommer att det är komplicerat att finna en helt enhetlig definition av 
begreppet social kompetens då begreppets betydelse tolkas olika beroende på situation och 
sammanhang.  

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs social kompetens som: 

Förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som 

befrämjar den sociala samvaron (Nationalencyklopedin, 2009). 

Ahlström (2000) sammanfattar begreppet som förmågan att interagera med andra, med andra 
ord social kompetens förutsätter samspel. Det inbegriper förmågan att kunna kommunicera via 
ett gemensamt symbolsystem t ex. -text, tal, kroppsspråk, bilder m.m.- samt att ha kunskap om 
de regler som gäller för interaktionen i olika sammanhang. I Nationalencyklopedin likställs 
samspel med samverkan och interaktion vilka är uttryck för en process där grupper eller 
individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Inom psykologiforskning talas 
det om att mänskliga beteenden utformas i samspel mellan individ och omvärld 
(Nationalencyklopedin, 2009). En liknande syn har Mannberg (2001) som menar att social 
kompetens är förmågan att i relation till andra kunna agera så att vi uppnår vårt eget och andras 
mål. Innebörden av social kompetens skiftar mellan olika situationer, att sitta tillsammans med 
klasskamrater under en morgonsamling kräver andra förmågor än vad som krävs för att gå till 
videobutiken för att hyra en film.  
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Vidare menar Mannberg (2001) att den sociala kompetensen består av olika färdigheter som vi 
kan lära oss att bli bättre på och inte några specifika personlighetsegenskaper som vissa har men 
inte andra. Att ha social kompetens innebär förmågan att hantera två grundläggande perspektiv: 

Det ena är att bli medveten om sig själv, vem man är, vad man kan och vad man vill. Att 

kunna tydliggöra sina egna behov och åsikter inför andra människor – inte enbart anpassa 

sig efter omgivningen. Det andra är att kunna sätta sig in i andras situationer och avläsa 

deras behov (Mannberg, 2001, s. 6). 

Ogden (2003) väljer att övergripande beskriva social kompetens som en förmåga att interagera 
effektivt med andra genom inlärt socialt accepterat beteende och att undvika socialt oacceptabla 
reaktioner. En förutsättning för att en individ ska kunna interagera är att vara medveten om den 
egna förmågan till social kompetens. Uppfattningen om den egna förmågan kommer ur den 
respons som omgivningen ger. Han förklarar social kompetens som sociala färdigheter samt 
kunskap om i vilka situationer de kan användas. Samtidigt som social kompetens är ett mått på 
barns anpassning kan det även beskriva barns inneboende resurser. Den har också stor 
betydelse för barns självuppfattning, till exempel att känna sig ensam eller uppskattad 
(Ogden, 2003). I olika sammanhang understryks den sociala kompetensens betydelse för 
psykisk hälsa, stresshantering och psykosocial risk. Ogden (2003) anser likt Mannberg (2001) 
att social kompetens består av olika förmågor och kategoriserar in begreppet i fem olika 
färdigheter: empati, samarbete, självhävdelse, självkontroll och ansvarstagande. En person som 
kan ge uttryck för dessa fem färdighetsdimensioner på ett balanserat sätt anses som socialt 
kompetent enligt Ogden (2003). Kimber (1999) ser till skillnad från Ogden och Mannberg inte 
social kompetens som ett paraplybegrepp som består av olika färdigheter utan som ett av fem 
delområden inom EQ (social och emotionell kompetens). Kimber (1999) understryker dock att 
det är svårt att dra en klar gräns mellan social kompetens och de andra delområdena 
känslohantering, självkännedom, motivation och empati då de löper i varandra. EQ enligt henne 
innebär i stora drag förmågan att förstå sig på sina egna och andra människors känslor. 

Schneider (1993) framhåller att utvecklingen av den sociala kompetensen kan påverkas av 
faktorer som individens fysiska färdigheter, motoriska koordination, förmåga till abstrakt 
tänkande, självacceptans, anpassning samt acceptans från jämnåriga. Att ha social kompetens 
medför flertalet positiva verkningar, barn och ungdomar behöver social kompetens för att kunna 
bli bekräftade och positivt bedömda av människor i sin omgivning. Genom social kompetens 
upplever barn också att de kan kommunicera och samspela med andra på ett effektivt sätt. En 
god social förmåga kan på längre sikt leda till att barnet skapar varaktiga och nära 
vänskapsband, vilket i sin tur leder till en känsla av samhörighet och trygghet i grupper man 
söker sig till. Detta kan bidra till att barn utvecklar en positiv självuppfattning och kan då lättare 
bemästra svåra situationer, stå emot negativt grupptryck och lösa problem (Ogden, 2003).  

Färdigheter som utvecklar social kompetens 

Ogden (2003) har utarbetat en beskrivning av de fem färdigheterna som tillsammans utgör 
social kompetens och som behövs för att utveckla social kompetens.  

En färdighet är empati vilket enligt Ogden (2003) innebär att förstå hur man tar hänsyn till 
andra samt visar omtanke och respekt för andras känslor och synpunkter. Även ömsesidig 
förståelse och inlevelse är en del av den empatiska förmågan. Empati innefattar två aspekter den 
ena är kognitiv vilket är att kunna se saker ur andras synvinkel. Den andra är emotionell och 
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handlar om förmågan att leva sig in i hur någon annan har det och känner sig. Kimber (1999) 
beskriver empatisk förmåga på samma sätt som Ogden men förtydligar att empati också innebär 
att kunna förstå, hantera och uppskatta andras olikheter och känslor. Ogden (2003) menar vidare 
att mycket talar för att empati är grunden för en god och nära vänskap. 

Samarbete är en annan färdighet, den omfattar att dela med sig till andra, ge hjälp till andra samt 
att ha lärt sig följa regler och instruktioner skriver Ogden (2003). Det handlar om samarbete 
med kamrater och med vuxna. Samarbete med vuxna handlar till stor del om att kunna följa 
hemmets och skolans regler. Samarbete med kamrater kan exempelvis vara i lek där det ofta 
finns regler att förhålla sig till eller ett grupparbete i skolan, där individen måste kunna förhålla 
sig till hela gruppens vilja.  

En tredje färdighet Ogden (2003) tar upp är självhävdelse vilket inbegriper att kunna ta sociala 
kontakter, visa vem man är på ett fördelaktigt sätt samt att ha initiativförmåga. Vidare handlar 
det om att kunna reagera på andras handlingar, säga ifrån om vuxna eller kamrater ställer 
orimliga krav. Det innebär att som individ vara stark nog att stå emot grupptryck, att inte 
utnyttjas men också att framhålla sina egna uppfattningar, behov och rättigheter. Förmågan till 
självhävdelse hänger ihop med självkänslan, ett barn med hög självkänsla har många gånger 
lättare att hävda sig i samspel med andra barn.  

Ytterligare en färdighet är självkontroll vilket innebär att ha kontroll över sina känslor i olika 
situationer, framför allt där barnet upplever motgångar eller måste kompromissa enligt Ogden 
(2003). Det kan handla om att vänta på sin tur eller att reagera ändamålsenligt om man blir 
retad. Detta förutsätter en medvetenhet och kontroll av sina egna känslor, framförallt i 
situationer då man reagerar impulsivt. Självkontroll innebär att man gradvis kan få intellektuell 
kontroll över sina känslor, med det inte sagt att vissa känslor är fel utan det handlar om att 
kunna visa dem på ett sätt som är relevant för situationen.  

Den femte färdigheten som omskrivs i Ogden (2003) är ansvarstagande. Det handlar om att 
kunna kommunicera med vuxna och visa respekt för ägodelar och arbete. En förutsättning för 
att barn ska kunna ta ansvar är de vuxnas tillit till att barnen är kapabla till att hålla 
överenskommelser och att ta ansvar för sina egna och andras saker. För mycket vuxenstyrning 
hämmar barnets möjligheter att utveckla förmågan att ta ansvar. Inom skolan är det vanligt att 
elever får träna ansvarstagande och ta ansvar för sitt eget lärande. Genom att själva t ex få 
planera sin egen tid utvecklas ansvarstagandet.  
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Skolan som arena för social kompetens 
Lillemyr (2002) understryker att arbetet med sociala och emotionella förmågor hos barn i 
förskola och skola främjar deras inre motivation till lärande vartefter barnen blir äldre. Det 
sociala perspektivet i skolan har enligt Ogden (2003) med tiden fått en mer framträdande plats i 
anknytning till arbetet med mobbing, konflikthantering och beteendeproblem. Han menar att 
pedagogiska verksamheter är mycket passande för utvecklandet av social kompetens hos barn. 
Där finns pedagoger med adekvat utbildning, en mångfald av olika individer som befinner sig 
på samma plats samt att tillfällen ofta ges att tillämpa social kompetens. Ogden (2003) är av 
åsikten att det emellertid sällan finns ett strukturerat arbetssätt kring social kompetens och dess 
innebörd. I läroplanen definieras inte de sociala färdigheterna och det framgår inte heller på 
vilket sätt social kompetens kan ingå i skolämnena, vilket det skulle behöva göras för att få in 
det som ett obligatoriskt element i undervisningen. Enligt Kimber (1999) visar en amerikansk 
studie att under en 15-års period har barn och ungdomars EQ märkbart försämrats. Studien visar 
även att strukturerat EQ arbete på skolor förebygger problemen. Arbetet inom EQ handlar om 
att hantera sina känslor, självkännedom, motivation, empati och social kompetens.  

Lekens betydelse för den sociala utvecklingen 
En del i att ha funktionsnedsättningar menar Ahlström (2000) kan vara att ha svårigheter med 
att samspela. Då kan leken bli en viktig ingång till utvecklingen av elevernas lärande inom 
socialt samspel. 

Lillemyr (2002) skriver att synen på barns lek och lärande lutar allt mer mot att de sociala och 
emotionella faktorerna har betydelse för hur barn uppfattar sin omvärld och hur de själva aktivt 
bidrar till att skapa mening och förvärva kunskaper och erfarenheter. Förhållandet mellan lek å 
ena sidan och lärande å andra sidan blir intressant inte bara vad gäller förskolebarn utan även de 
äldre barnen. Enligt Vygotskij (Lillemyr, 2002) så socialiserar barn in sig själv i olika roller i 
leken. Detta gör de på ett dekontextualiserat sätt, dvs. de frigör sig från kontexten eller 
sammanhanget. Han tar upp ett exempel om två systrar som leker systrar, här handlar leken 
bland annat om att greppa de sociala regler och normer som är förknippade med att vara systrar. 
Det betyder inte att barnen tar sig an de sociala regler och normer genom att göra som de vuxna 
säger utan gör det på sitt eget sätt då leken är förknippad med lust. Vidare menar Vygotskij att 
det är först och främst känslorna som påverkar den fantasi vi ofta ser framträda i barns lek. 
Känslorna hänger ofta ihop med upplevelser som utmanar barns fantasi vilket är både en 
känslomässig och en intellektuell process vilket i sin tur ger motivation och utvecklar 
kreativitet. Genom lek lär sig barn även att gradvis att undersöka, pröva och underkasta sig vissa 
regler som gäller i just leken (Lillemyr, 2002). Ahlström (2000) skriver att leken är en viktig 
plattform för barn i erövrandet av språk och social kompetens. De övar språkförmågan för att 
dela med sig av sina erfarenheter, skapar olika rollkaraktärer, går in i olika perspektiv m.m. 
Leken anses även som en betydelsefull arena för utveckling tillsammans med andra barn. Flera 
forskare betonar vikten av att professionella yrkesföreträdare i verksamheter där det finns barn 
med funktionsnedsättningar stimulerar utvecklandet av social kompetens, speciellt i förhållande 
till kamrater. 
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Inom lek och lärande finns olika samspelsprocesser som Lillemyr (2002) delar in i tre olika 
nivåer: 

• Individnivå – självutveckling är det mest centrala men även samspelet med andra är 
viktigt. ”Sociala färdigheter, som förmågan att ta kontakt med andra, måste få ett 
uttryck som överrensstämmer med andras förväntningar och omgivningens normer och 
livsmönster”(s.196) 

• Relationsnivå – förmåga till samspel i relationer såsom vänskap, social status i gruppen, 
makt och kontroll. Detta har en inverkan på barnets relationsmässiga utveckling både i 
förhållande till andra och andras relation i förhållande till barnet. 

• Samhällsnivå – rör barnets sociala utveckling i förhållande till kultur, samhälle och 
närmiljö. Innefattar även utvecklingen av kritiskt tänkande, uppfinningsrikedom och 
självständighet i samspel med andra. 

 
Lillemyr (2002) och Lamer (1991) menar att barn som saknar grundläggande sociala färdigheter 
kommer att få svårt att delta i lek tillsammans med andra vilket gör att de barnen kommer att få 
färre tillfällen att leva sig in i andras situationer och ta del av andras åsikter. Detta i sin tur gör 
att dessa barn inte kommer få den stimulans till social utveckling inom andra områden som 
samspelet i leken och andra former av samspel ger. De båda författarna refererar till forskning 
som visar att barn som blir avvisade från sociala sammanhang oftare får psykiska svårigheter i 
tonåren och i vuxen ålder. Därför är det av yttersta vikt att omgivningen måste organiseras med 
hänsyn till ett aktivt socialt samspel anser Lamer (1991). 
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Syfte 

Ett syfte med denna uppsats är att lyfta fram och beskriva aspekter av varför några pedagoger på 
en särskola arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens samt beskriva hur de går till 
väga. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka sociala färdigheter pedagogerna anser eleverna 
vara i behov av att utveckla och i vilka sammanhang de blir viktiga.  

Frågeställningar 
• Vad kan social kompetens innebära för pedagoger i särskolan? 
• Vilka sociala kompetenser kan anses vara viktiga att utveckla hos särskoleelever? 
• Vilka undervisningsmetoder kan användas för att utveckla elevernas sociala 

kompetens? 
• I vilka sammanhang kan social kompetens bli viktigt för eleverna?  
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Metod 

Undersökningsstrategi 
Denna uppsats är en deskriptiv fallstudie av hur och varför några pedagoger på en särskola 
arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens. Tillvägagångssättet är kvalitativt där 
begrepp som innebörd, kontext och process får betydelse (Backman, 2008). Med innebörd avses 
i uppsatsen hur pedagogerna, tolkar innebörden av social kompetens samt hur de strukturerar 
arbetet kring att utveckla elevernas sociala färdigheter. Intervjuer med pedagogerna samt 
klassrumsobservationer utgör kontexten där utsagor och skeenden är föremål för våra tolkningar 
och analyser. Processen är således allt inom ramen för pedagogernas föreställningar kring 
innebörden av social kompetens och vilken nytta den har för eleverna samt hur de arbetar med 
det. 

Urval 
Avsikten med denna uppsats är inte att generalisera utan att nå en förståelse om det fenomen vi 
studerar. Vi har genomfört en fallstudie vilket innebär att uppsatsen genomförts på en mindre 
avgränsad grupp. En fallstudie görs i syfte att undersöka på djupet, för att få mer detaljerade 
kunskaper om en specifik företeelse. Studier av detta slag fokuserar i synnerhet på sociala 
relationer och processer som pågår inom ramen för det man undersöker (Patel & Davidson, 
1994; Merriam, 1994). Fallstudien har gjorts i en grundskola där det finns särskoleklasser. Vi 
intervjuade fyra av särskolelärarna som alla har det pedagogiska ansvaret i sina klasser. Tre av 
dem är både utbildade specialpedagoger och förskolelärare, den fjärde är utbildad 
grundskollärare med en påbyggnadsutbildning i specialpedagogik. Observerationer gjordes även 
vid ett fem olika tillfällen i tre av klasserna, grundsär äldre, grundsär yngre samt 
grundsär/tränings. I grundsär/träningsklassen går det både elever som tillhör grundsärskolan och 
träningsskolan tillsammans vilket betyder att den ansvariga pedagogen där arbetar utefter två 
olika kursplaner. Urvalet av skola och lärare skedde genom att den ena av oss tidigare har 
genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu) på den aktuella skolan. Kontakter hade 
sådeles redan etablerats med lärarna i särskolan vilket i sin tur förmodligen kan ha underlättat 
för oss att hitta villiga intervjudeltagare än om vi som helt utomstående tagit kontakt med en för 
oss helt okänd skola. 

Den andre av oss hade inga tidigare erfarenheter utav den aktuella skolan men väl från en annan 
särskola. Detta medförde att vi kompletterade varandra på ett bra sätt och kunde utveckla 
resonemang på ett mer nyanserat sätt. Den av oss som inte hade erfarenhet från den aktuella 
skolan kunde framföra andra infallsvinklar i de hänseenden där den med erfarenhet ställdes 
inför situationer där man lätt kan bli hemmablind. Omvänt kunde den av oss med tidigare 
erfarenheter från skolan bringa vissa klarheter kring den pedagogiska verksamheten.  
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Datainsamlingsmetod och genomförande 
I vårt metodval utgår vi ifrån Denscombe (2000) som menar att beroende på om forskaren vill 
ha ytlig information av en större grupp informanter eller mer djupgående upplysningar av ett 
fåtal informanter ligger det på forskaren att välja antingen enkät- eller intervjumetod. Vi valde 
intervjuer framför enkäter då det var av intresse att gå in på djupet angående hur pedagogerna 
tänker kring sitt arbete med social kompetens. Denscombe (2000) beskriver olika slags 
datainsamlingsmetoder, däribland semistrukturerade intervjuer, vilket vi använde oss av. I en 
semistrukturerad intervju ställs samma frågor till alla informanter men frågorna är av öppen 
karaktär vilket innebär att det inte finns några givna svarsalternativ. Det ger informanten 
möjlighet att ge långa och utvecklade svar. Frågorna har samma ordningsföljd men olika 
följdfrågor kan ställas beroende på hur informanten svarar. En intervjuguide (bilaga 1) med sex 
förutbestämda frågor av öppen karaktär utformades och användes vid intervjutillfällena. För att 
intervjudeltagarna skulle få möjlighet att läsa igenom frågorna och komma med eventuella 
synpunkter eller frågor skickade vi via e-post ut intervjuguiden till tre av dem. Den fjärde 
intervjudeltagaren läste igenom frågorna och godkände dem i anslutning till intervjun. Frågorna 
ställdes i samma ordningsföljd till var och en, i en del fall ställdes olika följdfrågor beroende på 
hur deltagarna svarade. Vid några intervjutillfällen fick vi be dem förtydliga sina svar. Vid 
intervjutillfällena låg intervjuguiden framför oss så att båda parter lätt kunde läsa frågorna vid 
behov och en diktafon användes för att få med allt som sades under intervjun.  

Alla intervjuer skedde ute på den aktuella skolan, två i klassrummen då eleverna hade rast, en i 
ett närliggande kontor och en i ett konferensrum. Vi upplevde de fyra intervjuerna som trevliga 
pratstunder och att pedagogerna inte stördes eller påverkades av att de blev inspelade. Några av 
pedagogerna uttryckte att de fann intervjuerna givande då de fick tillfälle att själva reflektera 
över sin verksamhet. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i syfte att försöka förstå 
hur pedagogerna tänker kring sitt arbete med social kompetens och med vilka intentioner och 
varför de arbetar med att utveckla barns sociala kompetens i undervisningen. Vi har inspirerats 
av det Thomsson (2002) benämner som reflexiva intervjuer då vi har haft en tolkande och 
reflexiv ansats där ”Hur då?”, ”Vad?” och ”Varför?”-frågor är intressanta då vi vill nå en slags 
förståelse i vår uppsats. 

 

Vi valde icke deltagande observation framför deltagande då vi såg fler fördelar. Bjørndal (2005) 
och Patel och Davidson (1994) tar upp att icke deltagande observation är att föredra om 
observatören/erna strävar efter att påverka så lite som möjligt. Observatören/erna agerar då inte 
deltagare i den kontext de observerar och interagerar heller inte med deltagarna. Deltagande 
observationer kan göra det svårt att hinna registrera och anteckna informationen samt att 
observatörerna omedvetet skulle kunna påverka observationernas utgång t.ex. genom frågor som 
styr in elever och pedagoger på det som observatörerna studerar. Även icke deltagande 
observationer kan påverka studieobjekten så till vida att observatörerna kan upplevas som ett 
störande moment enbart genom deras närvaro i rummet (Patel & Davidson 1994).  

Patel och Davidson (1994) poängterar att observation ger forskaren chansen att studera olika 
uppföranden och händelseförlopp, vilket passade våra intentioner att studera 
undervisningssituationer där elevernas sociala kompetens tränades. 
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Vi utgick ifrån Patel och Davidsons (1994) tre punkter: 

• Vad ska vi observera? 
• Hur ska vi registrera observationerna? 
• Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

 
För att nyansera observationerna satt vi båda med vid samma tillfällen. Observationerna gjordes 
vid fem tillfällen fördelat på lektioner i livskunskap, bild, SO och matematik, samt en 
morgonsamling. Pedagogerna var införstådda med syftet för observationerna och de hade i 
förväg noggrant talat om för sina elever vilka vi var, när vi skulle komma och att vi skulle vara 
med och titta på hur de arbetade under några lektioner. Det var av största vikt för vår uppsats att 
alla elever var förberedda och accepterade vår närvaro, dels för att observationerna annars inte 
skulle ha varit genomförbara men också av respekt för de elever som kan vara extra känsliga för 
det som bryter deras vanliga rutiner. Då observationerna genomfördes satt vi på olika positioner 
i klassrummen och utförde det Bjørndal (2007) benämner som ostrukturerad observation. 
Eftersom vi hade ett relativt öppet och utforskande syfte och därmed ett brett fokus på social 
kompetens var denna typ av observation att föredra. Vi förde anteckningar var för sig och 
koncentrerade oss främst på situationer där vi tolkade det som att pedagogerna medvetet 
jobbade med att utveckla elevernas sociala kompetens samt där alla relevanta beteenden visade 
sig. Efteråt renskrev vi våra iakttagelser på var sitt håll för att sedan analysera resultatet 
tillsammans och stämma av våra iakttagelser. Vi var i stort sett samstämmiga i materialet men 
vid ett par observationstillfällen hade uppmärksammat olika saker vilket gav mer i 
bearbetningen av analysen. På så sätt kunde vi fylla tänkbara luckor där den ena såg något den 
andra inte gjorde och vice versa. Arbetet kring resultatet blev mer givande då våra olika 
förhållanden till särskolan gav fler infallsvinklar och diskussioner då vi ibland hade olika 
uppfattningar.  

Databearbetning och analysmetod 
Vi transkriberade intervjuerna löpande, dvs. vi överflyttade det talade språkets ljud till 
skrivtecken. Transkriptionen krävde noggranna och upprepade genomlyssningar av ljudbandet 
vilket gav fler dimensioner av intervjuerna. Vid varje genomlyssning upptäcktes något nytt som 
kunde ge oss ytterligare information. Nyanserna i det pedagogerna sa samt vad som låg dem 
varmt om hjärtat framträdde tydligare ju fler gånger vi lyssnade på ljudinspelningarna. Vi 
upptäckte även att vi själva lyssnade mycket, sällan avbröt och gav pedagogerna mer 
talutrymme än vi hade föreställt oss. Analysarbetet var tidskrävande men gav oss en repetition 
och en djupare inblick av intervjuerna. Vi genomförde en kvalitativ bearbetning vilket enligt 
Patel och Davidson (1994) är till fördel för denna typ av undersökning. Först gjordes en 
grovanalys av transkriberingen och observationsdatan. Dels för att sålla bort sådant som var 
oväsentligt för uppsatsen och dels för att stryka under nyckelord, samt likheter och skillnader 
mellan det som pedagogerna sa vid intervjuerna och de som framkom vid observationerna. Vid 
andra analysgenomgången kunde vi urskilja vissa mönster som vi bearbetade och sedan förde in 
i sammanställningen av resultatet.  
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Reliabilitet och validitet 
För att i möjligaste mån säkerställa att den insamlade informationens pålitlighet (reliabilitet) och 
giltighet (validitet) så finns det olika strategier som kan användas. En är triangulering, som 
bland annat innebär att forskaren använder sig av mer än en metod för att samla information 
(Merriam, 1994). Intervjuer samt observationer har utgjort delar i vår informationsinsamling 
vilka kan ses som lämpliga mätinstrument i en fallstudie. Vi ser det också som en fördel att vi 
har varit två vid varje intervjutillfälle så vi lättare kunnat uppmärksamma och därmed minska 
risken för informanternas eventuella feltolkningar av frågorna. Genom att vi använde 
ljudbandspelare med en god ljudupptagningsförmåga fick vi med intervjuerna i sin korrekta 
helhet utan våra egna tolkningar. Vid intervjutillfällena framkom pedagogernas erfarenheter, 
åsikter och föreställningar om social kompetens vilka vi anser gav en rättvis bild av 
verksamheten och som även stärktes av våra observationer. 

I fråga om mätinstrumenten mäter det vi avser att mäta – validitet - (Patel & Davidson, 1994) så 
var våra intervjufrågor grundade utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. Informanterna var 
pedagoger som arbetar i särskolan och besitter därför för vår uppsats relevanta erfarenheter och 
kunskaper. 

Att vi till en början höll isär våra observationer var för att försöka få ett bredare perspektiv då 
den ena av oss hade en annan förförståelse i och med tidigare vfu medan den andre kom med 
helt nya ögon till den aktuella skolan. På så sätt blev även våra diskussioner kring 
resultatframställandet av observationerna mer givande då vi utbytte olika perspektiv och 
föreställningar, vilket ökar resultatets reliabilitet. För att ge observationerna mer dignitet har 
pedagogerna fått möjlighet att förklara och motivera bakgrunden för sitt agerande. Detta gjordes 
i samband med intervjuerna som alltid utfördes efter observationstillfällena, vilket kan ses som 
en form av deltagarkontroll. Deltagarkontroll är ytterligare ett sätt att säkerställa validiteten 
enligt Merriam (1994). En annan strategi för att öka reliabiliteten och validiteten är det Merriam 
omnämner som horisontell granskning, vilket betyder att vår handledare gett oss gensvar och 
kritiskt granskat materialet.  

Några kvalitetsreservationer 

I vår resultatredovisning har vi valt att inte ta med två av de fem observationerna vi utförde. Den 
ena uteslutningen är ett beslut grundat på osäkerheten huruvida vi har observerat den 
verksamhet som vanligen pågick i den aktuella observationen, eller om det var så att pedagogen 
förändrade lektionerna under vårt besök i syfte att anpassas till det dem trodde att var det vi 
efterfrågade eller det ideala för vår uppsats. Ett exempel på det är att pedagogen lät oss förstå att 
vi var särskilt välkomna att observera en lektion i livskunskap en eftermiddag. Väl där fick vi 
intrycket av att övningarna eleverna deltog i anpassades efter vad pedagogen trodde att vi ville 
se, därför riskerar observationsdatan bli osäker. Även om de kanske inte arbetar just såhär till 
vardags så visade den pedagogen upp sina intentioner i hur en lektion i livskunskap kan se ut 
och visade på hur man kan arbeta med social kompetens. 

Den andra uteslutningen beror på att vi ansåg att den observationen inte tillförde resultatet något 
nytt vid analysen. Vi hade ambitioner att hinna fördjupa oss ytterligare i observationsmaterialet 
och är medvetna om att vi vid en fördjupning möjligen kunde ha sett något nytt i just den 
observationen. 
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Etiska överväganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har utformat forskningsetiska principer 
som vi hade att förhålla oss till. Det första är informationskravet, den andra är samtyckeskravet, 
det tredje är konfidentialitetskravet och det fjärde nyttjandekravet. För att uppfylla dessa krav 
har vi arbetat på följande sätt: 

Vi informerade pedagogerna om att vi skrev en uppsats, vilket syftena var samt vilket 
metodupplägg som skulle komma att användas. Det skedde muntligt via telefonkontakt och vid 
vårt första möte på skolan. För att skydda och avpersonifiera de medverkande oavsett befattning 
benämner vi dem i texten som särskolepedagoger eller pedagoger, och elever. På några platser i 
resultatet har vi gett pedagogerna och eleverna fingerade namn. Med hänsyn till de 
medverkande och de uttalanden de gjort har vi transformerat det transkriberade 
intervjumaterialet till mer läsarvänligt men velat behålla känslan av det talade ordet. Vi talade 
om att allt intervju- och observationsmaterial enbart skulle analyseras i detta examensarbete 
samt hanterades konfidentiellt. Allt slags insamlat datamaterial har enbart kunnat läsas/höras av 
oss samt vår handledare, det förvaras så att inga andra än vi kommer åt det. När uppsatsen är 
publicerad och arkiverad kommer det att förstöras.  

Som tidigare nämnts fick pedagogerna ta del av intervjufrågorna på förhand, några via e-post 
och andra läste igenom och godkände frågorna i anslutning till intervjun. Hela skolan har sedan 
tidigare skickat ut information till vårdnadshavare om att de under terminernas gång tar emot 
lärarstudenter som gör sin praktik (vfu) på skolan i studiesyfte. Elevernas föräldrar har även fått 
ta del av ett missivbrev (bilaga 2) där information om uppsatsen och syftena framgått samt att 
det där gavs en möjlighet att lämna sitt medgivande eller inte. Pedagogerna förberedde sina 
elever på att vi skulle observera vid några lektionstillfällen. En av pedagogerna lät oss förstå att 
vissa av hennes elever är extra känsliga för förändringar och nya personer, om någon elev skulle 
visa på obehag eller ovilja inför vår närvaro hade vi fått avbryta observationen. Vi respekterar 
hennes resonemang eftersom hon ser till elevernas bästa. Det är omständigheterna och inte 
eleverna som kan utgöra ett problem. Vi har ingen föreställning om att vi kan inta en objektiv 
ståndpunkt från vilken vi kan studera och analysera det som händer i klasserna och vad 
pedagogerna säger och gör. Detta innebär att vi har ett ständigt krav på oss att förhålla oss 
kritiskt och reflekterande till våra egna värderingar när vi studerar andras. 
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Resultat 

Här presenterar vi vårt resultat från intervjuerna med pedagogerna samt de observationer vi 
genomförde. Resultatet redovisas tematiskt utefter våra frågeställningar och presenteras under 
tre huvudrubriker. Vi lyfter fram observationssekvenser samt citat från intervjuerna, det citerade 
skrivs i kursiv stil. I framskrivningen av resultatet har vi inte bedömt vare sig progression i 
arbetet med social kompetens eller om det är ålderstypiskt. Fokus ligger på pedagogernas 
inställning till varför det är bra att utveckla elevers sociala kompetens och hur de kan arbeta 
med det. Vi har heller inte för avsikt att skilja på grundsärskola och träningssärskolan i 
framställandet eller analys av insamlad data. Varje rubrik avslutas med en sammanfattande 
analys. Pedagoger och elever har som tidigare nämnt här fått fingerade namn. 

Uppfattningar om innebörden av social 
kompetens 
Vi har varit i tre särskoleklasser och träffat fyra särskolepedagoger på en skola där vi har 
undersökt hur och varför pedagogerna arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens. 
Samt vilka sociala färdigheter pedagogerna anser eleverna vara i behov av att utveckla och i 
vilka sammanhang de blir viktiga. Nedan redovisas pedagogernas uppfattningar om social 
kompetens och vad de anser att begreppet innefattar. De presenteras utefter fyra av Ogdens 
(2003) fem färdighetsbegrepp, samarbete, empati, självhävdelse samt självkontroll. Begreppet 
ansvarstagande som också används av författaren togs inte upp nämnvärt av pedagogerna och 
omnämns därför inte. Ytterliggare två aspekter tas upp av pedagogerna, kommunikation och 
samhällets normer. Många utav pedagogernas beskrivningar av färdigheterna går hand i hand då 
den ena förutsätter den andra, t.ex. måste man kunna ha förmåga till självkontroll för att klara av 
att samarbeta med andra människor. Som tidigare nämnt har vi fingerade namn på både 
pedagoger och elever.  

Samarbete 

Här talar alla pedagogerna om samspel, samverkan och samarbete, där orden används 
synonymt. De poängterar att eleverna ska kunna fungera i ett sammanhang tillsammans med 
andra människor både i klassrummet och utanför skolan. Att kunna lyssna på och bemöta andra 
människor på ett trevligt och respektfullt sätt är enligt pedagogerna kännetecknande för 
samspel. Även förmågan att samsas, följa gemensamma regler och instruktioner i en grupp är en 
förutsättning för ett fungerande samarbete. 

Pedagogen Gunilla sammanfattar sin uppfattning: 

Social kompetens innebär bland annat att kunna samspela, med varandra, både eleverna 

emellan men även mellan pedagog och elev, att kunna ge och ta, lyssna och visa respekt för 

varandra (Gunilla, pedagog). 
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Empati 

Empatisk förmåga kopplar pedagogerna ihop med social kompetens. Att kunna läsa av andra 
människors känslor och känslouttryck, att se om en kamrat är ledsen och kunna sätta sig in i 
situationen och förstå varför han/hon kände så. Pedagogen Margaretha framhåller att eleverna i 
hennes klass är bra på att tolka tydliga känslouttryck såsom glädje och ilska men har svårare att 
se nyanserna i människors hela känsloregister som sammantaget består av ansiktsuttryck, 
minspel och kroppsspråk. Hon gör en jämförelse med barn som inte har autism eller intellektuell 
funktionsnedsättning när hon säger att: 

När man lär andra barn socialt beteende så räcker det kanske med att man säger titta så han 

ser ut nu, ser du att han ser ledsen ut? Hur skulle det kännas själv? /…/ det är inte helt givet 

för de här barnen att det går att prata i de termerna (Margaretha, pedagog). 

Självhävdelse 

Förmågan att uttrycka sina egna känslor och förmedla sina behov till andra i sin omgivning var 
något som pedagogerna Bengt och Lennart talade varmt om. Till exempel att kunna be om hjälp 
när man inte klarar sig på egen hand. Men även att själv kunna säga ifrån till klasskamrater och 
förklara hur man känner sig. Under en observation sker följande: 

Eleverna sitter samlade kring det stora bordet i mitten av klassrummet, 
pedagogen Lennart går igenom logotyper och visar upp olika reklamannonser. 
Plötsligt utbrister eleven Maja; Fröken! Sandra säger att jag inte kan det här! 
Varpå Lennart svarar: säg inte det till mig utan säg ifrån till Sandra istället, att du 
inte tycker om att hon säger så (observation 3). 

 
I den här situationen vill pedagogen att Maja själv direkt ska säga ifrån till Sandra hur hon 
känner sig, istället för att gå via henne som sedan ska tillrättavisa Sandra. Lennart vill att Maja 
ska hävda sig själv och sin vilja, det handlar också om ett slags ansvarstagande där Maja inte 
ska lägga över ansvaret att säga till Sandra på den vuxne, i det här fallet pedagogen. 

Självkontroll 

Alla pedagoger betonade vikten av att eleverna ska kunna kontrollera sina känslor i olika 
situationer samt inte låta de ta överhanden. De anser att eleverna många gånger låter handling gå 
före tanke. Margaretha säger att det naturliga för de här eleverna är att känslomässigt reagera 
instinktivt i situationer som de upplever som personligt riktade mot sig själva. Hon ger ett 
exempel: 

Pontus sitter på golvet och leker och Konrad går förbi, vilket Pontus upplever som att Konrad 

kommer för nära och reagerar genom att putta till Konrad. Han förstår inte varför Pontus 

puttas och blir arg och slår tillbaka, konflikten är ett faktum (Margaretha, pedagog). 

 

Situationen Margaretha exemplifierar visar två barn som båda reagerar impulsivt på en kamrats 
agerande med en fysisk handling. Hon menar att ingen av eleverna har förmåga till fullständig 
självkontroll genom att de agerar som de gör och att hon strävar efter att lära barnen att använda 
språket istället för att slåss. 
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Kommunikation 

Bengt och Gunilla betonar vikten av kommunikation som en del av social kompetens, 
kommunikation ses som en förutsättning för att ha möjlighet att samspela och ingå i sociala 
sammanhang. Bengt säger: ”kommunikation krävs för att kunna göra sig förstådd samt för att 
förstå andra”. De går inte in närmre på innebörden av kommunikation utan termen kommer upp 
i olika sammanhang där social kompetens förekommer. 

Normer och normalitet – ”Hur man är ute i samhället” 

Lennart och Bengt tar upp vikten av social kompetens för att ha möjlighet att fungera i 
samhället. Att kunna bete sig så som andra människor förväntar sig att man ska göra, det vill 
säga att man ska passa in i samhällets normer och uppträda i enlighet med de sociala koder som 
finns. Att förstå vett och etikett som Lennart uttryckte sig. Han säger även att: ”i samhället så 
handlar det ju om att vara artig och trevlig och bemöta människor på ett respektfullt sätt, då har 
man social kompetens”. Bengt räknar upp olika situationer där eleverna förväntas veta hur man 
uppträder: 

Hur man är ute i samhället, hur man gör när man åker buss, när man går och äter på 

restaurang eller i skolmatsalen, eller när man går in i en affär och tillägger sedan: allt det där 

hör ju ihop med social kompetens, det handlar inte enbart om samarbete och samspel utan 

överhuvudtaget hur man klarar sig i samhället (Bengt, pedagog). 

Sammanfattning 

Pedagogerna är alla överens om att social kompetens innefattar flera olika färdigheter och de 
tillskriver begreppet olika innebörder. Samarbete var den färdighet som de flesta pedagogerna 
nämnde först och som de sedan utgick ifrån när de efter hand kom in på de andra färdigheterna. 
Pedagogerna ansåg att samarbete innebär möjligheten att fungera i ett sammanhang tillsammans 
med andra människor där man både kan lyssna, respektera andras åsikter samt följa 
gemensamma regler och instruktioner, i en grupp. Att känna empati är att kunna sätta sig in i en 
annan persons känslor och förstå varför han/hon känner så. Det handlar också om att lära sig 
läsa av olika känslouttryck. Att kunna uttrycka sina egna känslor och hävda sig själv gentemot 
andra är att ha förmåga till självhävdelse enligt pedagogerna. Självkontroll innebär att kunna 
tygla sina känslor i situationer det är nödvändigt. Kommunikation menar pedagogerna är en 
förutsättning för att förstå samspel och ha möjlighet att ingå i sociala sammanhang. Istället för 
att eleverna löser konflikter genom att slåss så arbetar pedagogerna med elevernas självkontroll 
genom att lära dem att använda språket som en bättre utväg. När pedagogerna talar om normer 
och normalitet är det i termer om beteende såsom uppförande, bemötande samt vett och etikett. 
Oavsett vilken färdighet pedagogerna talade om så kunde de inte komma ifrån att alla går in i 
varandra och att det ena inte utesluter det andra.  
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Arbetet med att utveckla elevernas sociala 
kompetens 
Arbetet med att utveckla elevernas färdigheter i social kompetens präglas av en hög 
toleransnivå. Pedagogerna är medvetna om elevernas svårigheter och försöker därför söka 
anledningen till ett problem eller ett känsloutbrott istället för att direkt kritisera eleven för 
dennes agerande berättar pedagogen Gunilla. Detta vill alla pedagogerna även implementera hos 
eleverna så att de ska bli medvetna och kunna reflektera kring sina egna känslor och svårigheter 
för att sedan kunna hitta strategier för att handskas med dem. Samtidigt är en ökad förståelse 
och tolerans gentemot sina klasskamraters svårigheter minst lika viktig enligt Gunilla. 

En av utmaningarna pedagogerna har att förhålla sig till är att hitta och kunna möta eleverna på 
deras nivå och på samma gång utmana dem. Margaretha poängterar detta genom att säga:  

Vår kompetens som specialpedagoger bygger mycket på att hitta nivåerna där de befinner 

sig, annars blir det svårt att jobba med ämneskunskaper. Kan eleverna inte grunderna så är 

det ingen idé att ge dem uppgifter som ligger över deras förmåga (Margaretha, pedagog). 

 

Detta ger en beskrivning av pedagogernas förhållningssätt som är genomgående för all 
undervisning vare sig det gäller utvecklingen av social kompetens eller ämneskunskaper.  

Nedan redovisas pedagogernas arbete med att utveckla elevernas sociala kompetenser. Vi har 
delat in det i två kategorier efter undervisningens karaktär, planerat och strukturerat samt 
spontant och ostrukturerat. 

Planerat och strukturerat arbete 

Det planerade och strukturerade arbetet med social kompetens sker främst genom ämnet 
livskunskap. Samtliga pedagoger har tagit del av samma utbildning i hur man kan arbeta med 
livskunskap i särskolan, berättar en pedagog. Under dessa lektioner får eleverna bland annat 
genom samtal, rollspel, dramaövningar, dockteater och bilder arbeta kring olika teman på ett 
konkret och aktivt sätt. Exempel på teman kan vara: empati, känslor, turtagning, sampel, 
självhävdelse, självacceptans, integritet m.m. Under en lektion i livskunskap sker följande: 

 
Lennart introducerar en ny övning, ”Heta stolen”, för klassen. Alla elever sitter 
på stolar i en ring, några skruvar på sig, andra sneglar på sina kamrater och 
fnissar. Det finns en stol mindre än antal deltagare. Lennart ställer sig i mitten av 
ringen och inleder med att förklara vad övningen går ut på samt att de ska börja 
övningen med ett par testomgångar. Han säger sedan: ”alla som tycker om 
broccoli byter plats”. Två av eleverna reser sig upp och byter plats med varandra. 
Lennart fortsätter att ställa olika påståenden som börjar med ”alla som tycker 
om/inte tycker om/som är rädda för” osv. Under mycket skratt och fniss byter 
eleverna plats när de tycker att påståendet stämmer överrens med deras 
uppfattning. Leken fortgår och efter några minuter säger Lennart: ”den som inte 
hinner byta plats och blir utan stol får byta med mig istället och ställa ett 
påstående”. Han tar elevens plats vid en stol och är även fortsättningsvis med 
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under återstoden av övningen. De elever som intar platsen i mitten förmår enbart 
ställa påståenden som börjar med ”jag tycker om”.  
 
Efter en stund påpekar Lennart att eleverna kan formulera påståendena på andra 
sätt, såsom han gjorde i början. En del elever försöker trevande, andra kommer 
inte på något alls utan säger att det är svårt och att de hellre vill prata om sådant 
de tycker om. Lennart tar då på sig rollen som den som står i mitten igen. Efter 
hand blir påståendena av mer känslig karaktär vilket resulterar i att eleverna 
börjar skruva på sig igen eller titta ner i knäet. När någon elev väl reser sig så är 
det först efter att ha kontrollerat att en annan kamrat också ställer sig upp. Vid ett 
tillfälle när Lennart säger: ”alla som tycker det är svårt att cykla byter plats” reser 
sig en elev sakta upp och tittar på pedagogen. Han ler och ger eleven ett par 
uppmuntrande ord. Efteråt frågar Lennart eleverna vad de tyckte och vilka 
känslor som kom fram. En elev svarar att: ”det var roligt att säga vad man tyckte 
om” och får medhåll från de andra. Lennart undrar om det var något som tyckte 
något annat varpå eleven som reste sig upp när cykeln kom på tal och säger: ”det 
var lite jobbigt först men sen gjorde det ingenting”. Lennart pratar med eleverna 
om hur viktigt det är att man ska våga säga sådant som ibland kan kännas lite 
pinsamt och jobbigt utan att för den skull känna sig dum eller bortgjord. Samtalet 
fortgår ytterligare en stund tills det att lektionen är över och det är dags för 
eleverna att sluta för dagen (observation 2). 

 
Lennart ursäktar med att det var första gången de genomförde övningen och att eleverna var 
ovana. Han berättar att ”Heta stolen” är ett sätt att arbeta med elevernas självhävdelse och 
självkänsla. I flera sammanhang har han uppmärksammat att vissa elever har en tendens att 
styra över sina kamrater, samt att andra elever låter sig styras och inte vågar ta egna beslut utan 
kompisens godkännande. Lennart tycker det är viktigt att eleverna för fram sin åsikt utan att de 
ska känna sig dumma inför sina kamrater. Vidare berättar han att ett annat syfte med övningen 
är att: ”eleverna skulle få se att de kanske inte är ensam om sin åsikt utan att det finns 
klasskamrater som tycker likadant och att det inte är så läskigt att erkänna inför andra vad man 
inte tyckte om eller är rädd för”. Lennart anser att elever som visar förmåga till självhävdelse 
genom att våga ställa sig upp vid påståenden som kan uppfattas som känsliga och pinsamma ses 
som något eftersträvansvärt. Han poängterar att det är viktigt att eleverna får fundera över vad 
de själva tycker. Han anser att de ofta är väldigt snabba på att ta efter sina kamrater istället för 
att känna efter vad de verkligen tycker. Det väsentliga är att eleverna får tillfälle att reflektera 
över sina egna åsikter samt att de ska känna att de vågar föra fram dem. Konkretiserande 
aktiviteter såsom rollspel, dramaövningar och lek är enligt pedagogerna fruktbara arbetsmetoder 
för att träna elevernas sociala färdigheter. Eleverna får genom att inta olika roller praktiskt träna 
på att hantera diverse tänkta situationer genom att få pröva på att spela upp de sociala 
färdigheternas hela register. Efteråt uppföljs rollspelet eller övningen av ett samtal kring hur 
övningen upplevdes av samtliga elever och hur deras agerande kunde påverka och förändra 
utgången av scenariot.  
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En annan typ av övning är det som Gunilla benämner som Golvlek. Utan att gå in närmare på 
det så berättar hon kort att det går ut på att eleverna två och två utför vissa rörelser med hjälp av 
en boll vilket tränar elevernas motorik och samtidigt lär dem att samspela med varandra. 

Margaretha berättar att hon ibland tar tillfället att göra observationer under fri lek vilket utgör 
ett viktigt underlag för hur hon kan få syn på och bedöma elevernas sociala kompetens och hur 
de agerar i samspel med varandra. Hon menar att barnen genom leken transformerar och 
bearbetar det som de sett, hört och lärt sig. Margaretha berättar vidare att hon försöker att inte 
gå in med sina egna värderingar om rätt och fel när hon observerar barnens fria lek. Hon menar 
att det ofta kan bli för mycket vuxenstyrning i den fria leken:  

Den fria leken är det lilla barnets lärande och för att lekandet ska övergå till lärandet så 

måste man ha få lekt färdigt, jag tycker att barn alla gånger inte får leka färdigt (Margaretha, 

pedagog). 

 

Alla pedagoger menar att barnen lär sig bättre genom att praktiskt få öva på de sociala 
färdigheterna i olika sammanhang än om de enbart får samtala om hur man kan göra. Beroende 
på vilken klass pedagogerna talar om så använder de leken eller olika typer av rollekar/rollspel 
som ett konkret medel för att förvärva och införliva sociala normer och regler. Bengt nämner 
”Kom alla mina små kycklingar” som ett exempel på en styrd lek för yngre åldrar de brukar 
använda på rasten, där barnen genom att ta sig från en punkt till en annan får träna på att 
fokusera sin uppmärksamhet mot ett mål samt öva på att följa lekens instruktioner och regler. 

Spontant och ostrukturerat arbete 

Samtliga pedagoger berättar om de vardagliga och spontana situationer där social kompetens 
kommer in på ett naturligt sätt. Ett exempel kan vara i matsalen där eleverna får tillfälle att träna 
på att vänta på sin tur, att inte vara högljudd och störa sina kamrater, tugga med stängd mun osv. 
Många gånger kan det ostrukturerade arbetet med social kompetens gå in i den strukturerade. 
Pedagogerna syftar då på att det under lektionerna kan uppstå oväntade och oförutsedda 
inträffanden där elevernas förmåga eller oförmåga till social kompetens visas. De tar då chansen 
att dra fördel av det genom att stanna upp och samtala om situationen. Det kan t.ex. vara 
närhelst konflikter uppstår och pedagogen kan då styra in de inblandade i en diskussion kring 
känslor och att man kan uppfatta saker och ting på olika sätt samt hur man är en bra kompis. 
Bengt berättar att de i hans klass bygger upp samtal kring olika tänkta scenarier som eleverna 
får ta ställning till. De diskuterar t.ex. om hur man kände sig, hur man tror den andra uppfattar 
situationen och vad man hade kunna gjort annorlunda.  

Vi använder oss ibland av djurhanddockor för att dramatisera olika händelser säger hon. Det 

kommer fram så mycket mer än om vi enbart hade samtalat om det eftersom barnen går in 

så i sina roller, eleverna har många gånger svårt att sätta ord på och uttrycka sina känslor 

och då blir dockorna ett sätt för dem att transformera och bearbeta sina känslor (Bengt, 

pedagog). 

 

Det förekommer också lärandesituationer utanför klassrummet där inlärning av social 
kompetens sker, då främst i termer av socialt önskvärda beteenden. Det kan vara i situationer 
där eleverna får träna på hur man ska uppträda för att inte verka avvikande. T.ex. när eleverna 
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åker på utflykt så går pedagogerna igenom att det finns vissa ordningsregler när man åker buss. 
Andra beteenden som är eftersträvansvärda är att hålla en acceptabel ljudnivå, lyssna på den 
som pratar, följa trafikregler, inte skräpa ner osv. Samtidigt som den sociala träningen sker 
genom att eleverna skaffar sig erfarenheter utanför klassrummet kommer också kunskapsmål 
inom olika ämnen in på ett naturligt sätt. Inom matematik kan det t.ex. handla om att kunna 
räkna så att alla klasskamrater kom av bussen ordentligt, att känna till närområdet och vart 
busstationen ligger är geografi och att känna till hur man kan ta sig fram med buss och tåg är 
exempel på samhällskunskap.  

Sammanfattning 

Arbetet med att utveckla elevernas sociala kompetens genomsyrar hela skolvardagen, det går 
igen såväl i det strukturerade och planerade arbetet som i det ostrukturerade och oplanerade. 
Planerat och strukturerat arbete kan vara lektioner i livskunskap där det finns förutbestämda mål 
med ett medvetet upplägg. Spontant och ostrukturerat arbete kan vara de gånger då det 
exempelvis uppstår en konflikt och där pedagogen tar tillfället i akt att tillsammans med de 
inblandade eleverna resonera kring situationen. Arbetet kan även ske i sammanhang som inte är 
direkt anknutna till klassrummet eller skolans område, t.ex. när klasserna åker på utflykt. Då får 
eleverna tillfälle att förhålla sig till de regler och normer som finns i samhället.  

I all undervisning måste pedagogerna utgå ifrån den kunskapsnivå varje elev befinner sig, vare 
sig det handlar om social kompetens eller ämneskunskaper. Pedagogerna försöker i så stor 
utsträckning som möjligt anpassa arbetsmetoderna till elevernas olika förutsättningar. De menar 
att det inte är fruktbart att ge eleverna för svåra uppgifter om de inte har förstått grunderna. En 
väg in i lärandet är olika former av lek och rollspel där eleverna på ett konkret och praktiskt sätt 
införskaffar sig erfarenheter av social kompetens. De praktiska övningarna anknyts till samtal 
men även hela lektioner kan ägnas åt enbart samtal där klassen tillsammans resonerar kring 
olika teman. Att göra observationer under fria lekar utgör ett viktigt underlag för pedagogernas 
uppskattning av elevernas tankeprocesser och behov. Elevernas sätt att interagera och samspela 
i den fria leken blir ett viktigt verktyg för att bedöma på vilken social nivå barnet befinner sig.  
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Sammanhang där social kompetens blir viktigt 
Här beskriver vi vilka sociala kompetenser pedagogerna särskilt lägger fokus på samt varför de 
anser det vara viktigt för eleverna och i vilka sammanhang.  

Pedagogerna berättar att de har uppmärksammat att flera av eleverna har ett lågt självförtroende 
på grund utav de svårigheter deras funktionsnedsättningar ger och vikten av att arbeta med 
social kompetens är alla enade om. De anser att utan social kompetens riskerar eleverna att bli 
mer beroende av andra personers stöd för att kunna fungera i vardagen. Lennart, Gunilla och 
Bengt kommer in på elevernas grad av självständighet och att arbetet med social kompetens 
leder till ett större oberoende. Självständighet är ett resultat av förmågan att kunna hantera de 
olika färdigheterna och är något som anses vara ett av målen med att utveckla elevernas sociala 
kompetens. Gunilla understryker detta genom att säga:  

Det allra viktigaste kunskapsmålet är ju just att kunna klara sig på egen hand, 

självständighet förutsätter social kompetens, som förmågan att ha lärt sig be om hjälp. För 

att veta hur det fungerar ute i samhället behöver man känna till vissa praktiska saker 

(Gunilla, pedagog).  

 

Ett sammanhang där självständigheten är i fokus kan vara i en vardagssituation där det handlar 
om elevernas hantering av sina egna ytterkläder. Gunilla berättar om en elev som inte förmår att 
klä av sig sina ytterkläder själv. Eleven får hjälp av personalen med det när hon kommer på 
morgonen. På så sätt blev eleven helt beroende av en vuxens hjälp i avklädningsprocessen. I ett 
steg mot att få eleven att bli mer självständig uppmuntras denne till att själv hänga upp kläderna 
på sin krok, men istället för att göra det tar eleven kläderna och antingen slänger dem på golvet 
eller gömmer dem bakom ett element. Personalen byter taktik och för att inte 
självständighetsbiten ska gå förlorad ställer de en stor låda vid elevens krok och ber henne kasta 
kläderna däri. Lösningen med lådan godtogs av eleven från första stund och beroendet av en 
vuxen vid avklädningen har på så sätt kunnat minska. 

I den här situationen handlar det om värdet av att få vara självständig utefter sina egna 
förutsättningar samtidigt som hänsyn togs till elevens integritet. Pedagogerna tar tillvara på 
möjligheten till elevens självständighet, hur liten den än kan verka för en utomstående så är det 
för eleven ett stort steg i rätt riktning. Lennart ser också självständighet som ett utvecklingsmål 
för sina elever och talar om hur ett alltför stort vuxenstöd kan påverka självkänslan: 

Eleverna har vant sig vid att alltid förlita sig på de vuxna runt omkring samt att de alltid 

griper in eller rättar till när det behövs. Det har gjort att eleverna oftast tror att de vuxna 

alltid vet allting samt att de själva inte vågar lita på sin egen förmåga vilket påverkar deras 

redan bräckliga självkänsla (Lennart, pedagog).  

 

För barn med autism kan det vara extra svårt att sitta och lyssna på när någon annan har ordet 
berättar en av pedagogerna, utmaningen blir då att lyckas fånga och bibehålla elevens 
uppmärksamhet. Under ett observationstillfälle utspelades följande: 
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Det är morgonsamling i Margarethas klass, alla sitter kring ett stort bord i mitten 
av klassrummet. Efter en kort genomgång av dagen får eleverna i turordning 
berätta vad de gjort över påsklovet. Direkt är det två elever som börjar vrida och 
vända på sig i sina stolar, de får ögonkontakt och börjar småprata och fnissa 
istället för att lyssna på sin kamrat som just påbörjat sin berättelse. De får flera 
tillsägelser av de båda pedagogerna att sitta ordentligt och vända sig mot den som 
pratar. Till slut tar Margaretha tag i och går med eleven till en annan sittplats vid 
bordet under ytterligare förmaningar (observation 4). 

 
Istället för att fortsätta tillrättavisa eleven muntligt och tjata sker här en konkret handling genom 
att Margaretha handgripligen flyttar eleven till en annan plats vid bordet. Hennes vilja gentemot 
eleven blir då extra tydlig. Hon vill att eleverna ska lyssna med blicken riktad mot den som talar 
och visa respekt genom att inte avbryta eller sysselsätta sig med andra saker. Att i den här 
situationen kunna fokusera och lyssna uppmärksamt på en kamrat, blir en ingång till ett 
fungerande samspel i grupp där alla barnen klarar av att växelvis lyssna och prata. Ett 
ömsesidigt givande och tagande är även en kvalifikation för en kamratrelation. Margaretha 
säger även att barn med autism har svårt att byta perspektiv och tenderar ofta att se situationer 
utifrån sig själva och sina egna behov. Att tillfredställa sina egna behov går före andras känslor 
och viljor. Hon säger att: 

I den här barngruppen finns en väldigt stark egocentricitet, man är sig själv närmast. Barnen 

utgår hela tiden ifrån sig själva och det resulterar i att andra människor i deras omgivning 

försvinner i periferin. Därför jobbar vi bland annat med den kompetensen, att kunna visa 

hänsyn till andra människor (Margaretha, pedagog).  

 

Hon menar att känslor kan upplevas som abstrakta, speciellt för barn med autism som kan ha 
svårigheter i sin förmåga att sätta sig in i hur andra tänker och känner. Det finns ett samband 
mellan förmågan att ha lärt sig tolka andras känslor och ett socialt accepterat beteende. Kan man 
inte se eller förstå varför någon reagerar som den gör kan man heller inte ge ett gensvar som är 
ändamålsenligt för situationen. Konsekvensen av detta kan bli att barn med autism har svårt att 
etablera relationer med jämnåriga samt att upprätthålla en fungerande vänskapsrelation menar 
Margaretha. 

Vikten av att eleverna får utveckla sin självhävdelse för att kunna värna om sin integritet är 
något som Lennart och Bengt särskilt understryker. Lennart menar att barn i särskolan på grund 
av sina svårigheter med att bland annat läsa av andras intentioner lättare kan bli utnyttjade eller 
lurade. Han fortsätter med att säga: ”eleverna måste få lära sig att de har rätt att säga ifrån och 
att de inte behöver gå med på sådant de egentligen inte vill”. Bengt är av en liknande 
uppfattning och är av åsikten att när en elev inte har förmågan att sätta sin egen gräns för vad 
som är ok eller inte är det viktigt att de vuxna går in och ger barnet stöd. 

På frågan om när social kompetens prioriteras framför kunskapsmålen svarade alla pedagogerna 
att arbetet med att utveckla elevernas sociala kompetens alltid kommer i först hand. 
Pedagogerna har en föreställning om att social kompetens är en förutsättning för 
kunskapsinhämtning.  

Det handlar ju om en världsvana, att kunna klara sig utanför skolans väggar. Man kan ju 

vara expert på alla planeter eller på att stava rätt, men hur bra du än är på det så är ju inte 
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det särskilt mycket värt om du inte klarar av att köpa mjölk på ICA själv. Du måste klara av 

vissa saker för att få ett liv där du kan fungera självständigt i vardagen (Lennart, pedagog).  

 

Gunilla menar att genom arbetet med social kompetens så hittar de olika ingångar till att börja 
arbeta med ämneskunskaperna. Genom att t.ex. arbeta med elevernas självhävdelse så kan 
eleverna tala om för henne hur de tänker och på så sätt kan ett samspel kring en 
undervisningssituation komma till stånd. 

Sammanfattning 

Pedagogerna var helt överens om att det ligger ett stort värde i att eleverna utvecklar sin sociala 
kompetens. De har i verksamheten sett de svårigheter eleverna ställs inför på grund av sin 
diagnos och vilka konsekvenser det kan få i sociala sammanhang. I ljuset av detta framhäver 
pedagogerna därför vikten av att de behöver träning i social kompetens inte minst för att stärka 
elevernas självbild och självförtroende men också för att kompensera bristerna. Flera av 
pedagogerna uttrycker i intervjuerna att de har tankar och föreställningar kring elevernas framtid 
och deras behov av stöd från omgivningen. För att minska beroendet av andra anser 
pedagogerna att betydelsen av att dessa elever får utveckla sin förmåga till självständighet är 
stor. Självständighet bidrar till ett ökat självförtroende vilket eleverna behöver för att samtidigt 
kunna stärka sin integritet, något pedagogerna anser att särskoleelever är i särskilt behov av. Att 
ha vänner stärker också självförtroendet och därför finns det ett behov av att stimulera elevernas 
förmåga till att kunna etablera och bibehålla ömsesidiga kamratrelationer.  

Pedagogerna är av åsikten att eleverna måste ges möjlighet att få ta del av samhällets normer 
och sociala koder, hur man förväntas uppträda i olika sammanhang. Arbetet med den sociala 
kompetensen blir på så sätt även en förebyggande åtgärd, eleverna ska vara ”rustade” för att 
kunna klara av vardagliga situationer samt för att kunna bli accepterade utav andra. 

Alla pedagoger bedömer att de i deras arbete alltid prioriterar träning av de sociala färdigheterna 
framför kunskapsmålen i kursplanerna. De är av den uppfattningen att den sociala träningen 
blir/skapar en naturlig ingång till ämneskunskaperna. Det finns en viss skillnad på var och hur 
eleverna tränar och använder sin sociala kompetens. I klassrummet kan det t.ex. handla om att 
träna turtagning, samarbeta i grupp samt att följa instruktioner och regler. Social kompetens ute 
i samhället handlar främst om att lära sig följa sociala koder och att uppträda på ett önskvärt 
sätt. Samtidigt ska dessa två arenor inte skiljas åt då det som tränas i klassrummet har eleverna 
nytta av även utanför och vice versa. För dessa elever blir träningen av social kompetens inte 
enbart en kompensatorisk åtgärd för de svårigheter autism och intellektuell funktionsnedsättning 
kan innebära, utan också en lära för livet. 
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Diskussion 

Det som tydligt framträdde i undersökningen var att: 

 

• pedagogernas faktiska arbete med att utveckla elevernas sociala kompetens genomsyrar 
hela skolvardagen och är inte enbart isolerat till ämnet livskunskap 

 
• lära genom olika konkretiserande aktiviteter och övningar blir för eleverna ett viktigt 

komplement till samtal och diskussion. I undervisningen använder pedagogerna olika 
former av lek och rollspel för att utveckla elevernas sociala färdigheter.  

 
• utvecklandet av social kompetens är för särskoleeleverna en väg mot att bli mer 

självständiga i vardagen både i skolan och i deras närmiljö 
 

• kompromissen mellan social träning och kunskapsmål är ett resultat av konstanta 
avvägningar pedagogerna gör utifrån elevernas behov och utvecklingsnivå. 

 
Syftet med denna studie var att lyfta fram aspekter av för hur och varför några pedagoger på en 
särskola arbetar med att utveckla elevernas sociala kompetens. Ett annat syfte var att undersöka 
vilka sociala kompetenser pedagogerna anser vara viktiga för eleverna att utveckla och i vilka 
sammanhang. I diskussionen är det ofrånkomligt att de ovanstående punkterna går in i varandra. 

På agendan 
Arbetet med att utveckla elevernas sociala kompetenser, både det planerade och strukturerade 
samt det som sker spontant och ostrukturerat, försiggår dagligen och ter sig som ett självklart 
inslag i nästan all undervisning. Att arbeta med sociala och emotionella förmågor hos barn i 
skolan främjar inlärningen (Lillemyr, 2002). Utöver den avsatta tid som redan finns på schemat 
med livskunskap så tar pedagogerna tag i de tillfällen där det spontant uppstår situationer där 
eleverna kan visa på oförmåga till social kompetens. Detta ger eleverna signaler om att det som 
skedde och de känslor som kom fram tas på allvar och på så sätt skapas också en 
lärandesituation. Dilemman och konflikter sopas inte under mattan därför att det råkade vara en 
svensk lektion just då. 

Pedagogerna har hela tiden en slags beredskap där de läser av barnen och deras behov i olika 
situationer. Det torde vara ett resultat av den kunskap och medvetenhet om elevernas 
utvecklingspotential och svårigheter som pedagogerna besitter samt att de har en 
utbildningsbakgrund som inkluderar specialpedagogik i någon form. Utefter elevernas behov 
görs bedömningar där den sociala träningen är ett viktigt instrument för elevernas individuella 
utveckling socialt samtidigt som den också har också en positiv inverkan på den övriga 
inlärningen. Barns motivation till att vilja lära sig gagnas av träningen av sociala färdigheter 
vilket Lillemyr (2002) poängterar.  

 29



 

Den innebörd pedagogerna tillskriver social kompetens är densamma som de vill att eleverna 
ska få möjlighet att tillägna sig, vilket gestaltas i deras arbetsmetoder och i deras uttalanden om 
värdet av att ha social kompetens. Pedagogerna fyller begreppet social kompetens med flera 
olika innebörder vilka liknar det Ogden (2003), Mannberg (2001), och Kimber (1999) skriver. 
Social kompetens är inget enhetligt begrepp utan består av ett flertal olika färdigheter som 
tillsammans utgör en helhet. Vi är av en liknande åsikt och menar att tolkningen av begreppet i 
mångt och mycket styrs av de värderingar och normer vi människor har. I dagens västerländska 
samhälle tillskrivs social kompetens ett stort värde och det återspeglas såväl i media som på 
arbetsplatser och i skolan. En person med hög social kompetens har förmodligen större chans att 
skapa goda förutsättningar för att klara de sociala krav som ställs både i skolan och i arbetslivet 
än en person med låg social kompetens. Det kan t.ex. handla om alltifrån att få kamrater i skolan 
till att framhäva sig själv som person vid en arbetsintervju. Av egna erfarenheter så ser inte 
arbetet ut på samma sätt i grundskolan, där sätts kunskapsmålen i första rummet och arbetet 
med att utveckla elevers sociala färdigheter är på sin höjd förlagd till en timmes EQ- eller 
livskunskapslektion per vecka. Här kan grundskolan ha något att lära av särskolan med tanke på 
alla rapporter om barn och ungas psykiska ohälsa (Socialstyrelsen, 2009). Särskolan har sedan 
Lsä 90 kommit närmre grundskolan gällande kunskapsuppdraget (Berthén, 2007) däremot har 
grundskolan inte nämnvärt dragit nytta utav särskolans flexibilitet, erfarenheter samt deras 
kunskaper om värdet av utveckling av elevers sociala kompetens. Social kompetens borde inte 
enbart förvisas till ett undervisningstillfälle i veckan, utan borde existera som en inneboende 
grund i all typ utav lärande. I grundskolan ter det sig som att pedagogerna på ett annat sätt 
förutsätter att eleverna har den grundläggande sociala kompetensen än vad pedagoger i 
särskolan gör, samt att grundskolan är starkt kunskapsinriktad. Till skillnad från verksamheten i 
särskolan så får arbetet kring social kompetens stå tillbaka. Social kompetens är inte något som 
man kan eller inte kan utan någonting som måste få komma till genom erfarenheter och 
upplevelser som är utvecklande för individen. Arbetet med att utveckla elevers sociala 
färdigheter ska inte resultera i något kortsiktigt, eller fungera som tillfälliga lösningar i en 
konfliktsituation utan ska vara en lära för livet. 

Konkretiserande aktiviteter 
Barns tänkande och kognitiva utveckling har sin utgångspunkt i social aktivitet enligt Vygotskij. 
Hans övergripande teori är att utveckling sker i samspel med andra och att samspelet är en 
viktig faktor för barns systematiska kunskapsutveckling. Lek och rollspel är två typer utav 
samspel och är enligt pedagogerna en viktig plattform för eleverna i erövrandet av social 
kompetens vilket även Ahlström (2000) skriver. I leken antas olika perspektiv och roller och har 
även betydelse för utvecklingen av samspel tillsammans med andra barn. Leken ligger väldigt 
nära rollspel och är ett naturligt sätt för barn att hantera sociala situationer, omvänt kan rollspel 
ses som utveckling och förlängning av leken (Lillemyr, 2002). Mannberg (2001) är av åsikten 
att social kompetens enbart kan tränas genom reflektioner och aha-upplevelser. Rollspel, 
gruppövningar och diskussioner är viktiga komponenter för att träna sin förmåga till empati och 
självreflektion, samt att kunna se olika handlingsalternativ. Dessa förmågor i sin tur är 
grundläggande för utvecklingen av social kompetens. Det överrensstämmer med pedagogernas 
sätt att arbeta med träningen av de sociala färdigheterna, där konkretiserande aktiviteter såsom 
lek, och rollspel men även reflekterande diskussioner används som ett verkningsfullt redskap. 
Rollspel är ett kreativt arbetssätt som med fördel kan användas inom mindre grupper. Känslor 
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kan förmedlas genom att låta eleverna pröva sig fram med hjälp av hela kroppen och olika 
röstlägen. Där erbjuds en möjlighet att sätta sig in i en annans situation, deltagaren försöker vara 
som om man var den personen under en kort stund. Arbetsformen avpersonifierar och eleverna 
ges möjlighet att våga visa och laborera med känslor förbehållslöst just därför att man antar sig 
en roll där situationen blir mer avdramatiserad och ingen behöver känna sig utpekad eller 
bortgjord.  

Det finns kopplingar till de nivåerna av samspelsprocesser Lillemyr (2002) beskriver i 
pedagogernas dagliga arbete med att utveckla elevernas sociala kompetens. Syftet är att 
utveckla eleverna på individ- relations- och samhällsnivå. Fördelen med rollspelsövningar är att 
eleverna dels tränar empatin och kommer i kontakt med nya sidor av sig själv och dels skapar 
underlag för värdefulla diskussioner (Mannberg, 2001). Detta är pedagogerna väl medvetna om 
och de anser att deras elever genom varierande gruppövningar och rollspel behöver ta del av 
vardagsnära och konkreta situationer som de lättare kan relatera till. Pedagogerna menar att 
enbart diskussioner och samtal kring ett tema vare sig det handlar om social kompetens eller 
något annat inte är tillräckligt för elevernas inlärning då det kan upplevas som allt för abstrakt. 
De har sett elevernas behov av att praktiskt och konkret få realisera sociala situationer för att 
förstå dem och för att på så sätt kunna tillägna sig kunskaper om social kompetens. Lek och 
rollspel frammanar inlevelse och ger samtidigt eleverna upplevelser och erfarenheter vilket ger 
eleverna möjlighet att förstå varför ett visst socialt beteende förväntas, är önskvärt eller 
ändamålsenligt (Lillemyr, 2002). Ytterligare ett steg i rollspelet är att tillsammans efteråt 
ventilera, reflektera, diskutera och utmana sina tankar och känslor kring det som just utspelats. 
Läroplanen föreskriver att pedagogerna ska möta eleverna där de befinner sig (Lpo 94). Här blir 
de konkretiserande aktiviteterna den proximala utvecklingszonen, den zon för utveckling där 
eleverna med handledning av pedagogerna tränar de sociala färdigheterna. 

Heta stolen är ett exempel på en annan typ av övning som har liknande struktur som rollspel 
som pedagogerna använder för att utveckla elevernas självhävdelse. Övningen går ut på att 
eleverna utmanar sig själva genom att stå för sina åsikter och inte påverkas av sina vänner, men 
även att få tillfälle att reflektera och fundera över vad de verkligen tycker om, vad de finner 
svårt och vad de inte tycker om. I samtalen och diskussionerna efter övningen fångar 
pedagogerna upp det väsentliga och talar om varför man gjorde övningen. Eleverna får då 
möjlighet att beskriva hur de upplevde övningen och samtala kring känslorna som kom fram, 
dessa typer av lärandesituationer förespråkar Mannberg (2001). 
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Mot en mer självständig vardag 
Allt det som pedagogerna tar upp gällande innebörden av social kompetens samt värdet av det 
skulle vi säga är faktorer för det som kan utgöra en individs livskvalitet. Självständighet, 
självhävdelse, sampel, kunna känna empati, ta ansvar för sig själv och andra och utveckla 
relationer, något alla människor är i behov av. Alla människor har inte tillgång till dessa 
förmågor från början utan det är något som lärs in och utvecklas efterhand i samspel och sociala 
relationer med andra i sin omgivning enligt Vygotskij (Strandberg, 2006). Barn med autism och 
intellektuella funktionsnedsättningar kan ha stora svårigheter med socialt samspel och förmåga 
till att visa empati vilket i sin tur kan leda till brister eller en oförmåga till konsekvensanalyser 
av sitt handlande (Broberg m.fl., 2003, Heister Trygg, 1998). Pedagogerna vill uppmärksamma 
eleverna om deras egna förmågor till social kompetens, vilka deras styrkor är och vad som 
behövs stärkas. Däri ligger också utmaningen för pedagogerna att hitta vilken nivå eleverna 
befinner sig på. Utvecklandet av social kompetens kan även medvetandegöra eleverna om vilka 
normer som styr människors beteende och föreställningar. Det som anses vara ett acceptabelt 
beteende styrs av sociala koder och normer som påverkar hur vi reagerar på sådant som är 
avvikande, detta behöver varje individ ha vetskap om för att få valmöjligheten att ”passa in” i 
den kontext man befinner sig i. Förmågan att välja mellan det som man själv vill och gynnas av 
eller att göra det som kamraterna eller majoriteten tycker kan vara ett dilemma för alla barn, 
men kan bli extra svårt för barn som har autism och olika former av intellektuella 
funktionsnedsättningar. Att utveckla elevernas sociala färdigheter tror pedagogerna bidrar till en 
starkare självkänsla och ett högre självförtroende och ger eleverna verktyg för att lättare kunna 
göra dessa val. En bra självkänsla bygger på trygghet i sig själv och sin situation, vet man vad 
som förväntas av en och vad som krävs för att nå sitt mål kan man bli trygg i sitt agerande, 
kunskap kan ge självförtroende. Självkänsla och tillit till sin kunskap är väsentlig för att känna 
delaktighet inom sociala grupper och inför arbetsuppgifter. 

Vi är av åsikten att individens engagemang i sin livssituation, vilja och motivation är också av 
stor vikt för att eleven ska kunna nå de sociala målen. En skolmiljö kan bidra till att antingen 
uppmuntra eller hämma individers sociala utveckling. Därför är det av stor vikt att frambringa 
en klassrumsmiljö där eleverna känner att det är tillåtet att misslyckas, framförallt inför 
varandra. Där kan samtal, rollspel och liknande övningar vara verkningsfulla redskap. Varje 
elev behöver bli sedd och få känna sitt egenvärde, känner eleverna andras tillit till deras 
förmågor, stärker det deras egen tillit och självförtroende. Liksom Ogden (2003) skriver, krävs 
social kompetens för att kunna bli bekräftad och positivt bedömd av människor i sin omgivning 
samtidigt som det har betydelse för barns självuppfattning. Har man en positiv självuppfattning 
så avspeglas det i ens självförtroende och förmåga till självständighet, och det kan vara lättare 
att stå emot negativt grupptryck (Ogden, 2003). 

Pedagogerna har uppfattningen att många av deras elever på grund utav deras svårigheter har ett 
lågt självförtroende och därför är i extra stort behov av att få möjlighet till att utveckla sin 
sociala kompetens. Förståelse för hur känslor uttrycks och används resulterar i att kunna dra 
fördel och använda sig av dem. Genom att pedagogerna utvecklar elevernas självuppfattning 
ökar samtidigt deras förståelse för människor i deras omgivning. En person med stora brister i 
social kompetens hamnar lätt utanför samhället och får svårt att ingå i relationer och sociala 
sammanhang oavsett typ. Brister i sociala färdigheterna leder ofta till 
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kommunikationssvårigheter och som gör att det blir svårare att bli förstådd och accepteras som 
ytterligare kan förstärka ett utanförskap (Broberg m.fl., 2003 ; Heister Trygg, 1998). I ljuset av 
detta blir pedagogernas intentioner och arbete med att främja elevernas utveckling av sin 
självständighet och andra sociala förmågor mycket angelägen. Elevernas svårigheter kan öka 
risken för att hamna i beroendeställning till personer runt omkring dem, vilket pedagogerna 
strävar efter att motverka. Självständighet är för dessa elever i de allra flesta sammanhang vare 
sig det handlar om att säga ifrån själv utan att gå via en vuxen när en kamrat retas eller att själv 
kunna lägga ifrån sig sina ytterkläder utan hjälp från skolpersonalen.  

Ständig avvägning mellan sociala mål och 
kunskapsmål 
I arbetet med uppsatsen har vi sett att särskolepedagogerna uppfattar sitt läraruppdrag inte bara 
utifrån ett kunskapsperspektiv utan även ur ett fostransperspektiv, där kärnan är att främja 
utvecklingen av elevers sociala kompetens. Ett huvudsakligt skäl framträder samt ett antal 
väsentliga handlingar i pedagogernas arbete med att utveckla elevernas sociala kompetens. 
Genom särskolepedagogernas medvetenhet och kunskaper om elevernas olika villkor och 
svårigheter vill de skapa förutsättningar för eleverna att klara ett framtida deltagande i 
samhället. Autism och intellektuella funktionsnedsättningar påverkar barnet i en sådan 
utsträckning att många är i behov utav stöd stora delar av sitt liv (Broberg m.fl., 2003). Det är 
elevernas beteenden och förmågor som ska formas och omformas. Detta försöker pedagogerna 
förverkliga genom handlingar som har som mål att träna elevernas vardagsfärdigheter, från att 
vara beroende av hjälp i vardagen till att bli så självständiga som möjligt.  

Läroplanen lämnar fritt spelrum gällande innehåll och arbetsmetoder, det är företrädelsevis upp 
till varje enskild pedagog att tolka. Detta medför både en frihet och ett ansvar för pedagogerna 
att tillsammans med barnen fylla undervisningen med ett konkret innehåll. Samtidigt finns 
också en problematik i de olika tolkningar som kan läggas i valet av ämnesstoff. Vilken typ utav 
kunskap eleverna behöver och i vilken utsträckning kan förstås och tolkas på olika sätt av olika 
pedagoger. Dilemman kan uppstå mellan pedagogernas intentioner att dels ge eleverna 
tillräckliga ämneskunskaper och att dels ge dem förutsättningar att utveckla sina sociala 
förmågor. Varje val av ämnesstoff en pedagog gör innebär att något annat får stå tillbaka, detta 
är oundvikligt men som pedagogiskt ansvarig är det viktigt att förhålla sig kritisk till sina val. 
Pedagogerna måste ta ställning till vad målet med en specifik undervisningssituation är samt på 
vilket sätt valet av ett specifikt undervisningsinnehåll gagnar eleverna. I relation till detta samt 
det som Berthén (2007) skriver om, att den befintliga forskningen inte säger mycket om 
särskolans innehållsliga arbete eller vilka kunskaper som blir möjliga för eleverna att lära sig, 
frågar vi oss vilka slags kompetenser och förmågor som av pedagogerna bekräftas och som det 
ges förutsättningar för att utveckla.  

I Lpo 94 står att läsa: ”skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem”(Lpo 94, s.9). Här är 
tolkningsmöjligheterna nästintill oändliga gällande vilka kunskaper som är nödvändiga för en 
individ. Pedagogerna på den aktuella särskolan gör bedömningen att deras elevers behov utav 
sociala färdigheter är stora samt att de är en förutsättning för att kunna ta till sig 
ämneskunskaper. Pedagogernas mål med att utveckla elevernas sociala kompetens har stöd i 
delar av läroplanens mål och riktlinjer. För att ge några exempel är en del av skolans värdegrund 
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och uppdrag att främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse vilket kan 
tolkas som förmågan till empati. Individens ansvarstagande och förmåga till socialt samspel är 
ytterligare något som rubriceras i Lpo94, vilket i sin tur kan kopplas till Ogdens (2003) och 
Kimbers (1999) beskrivningar av de färdigheter som enligt dem ingår i social kompetens. 

I denna diskussion kan det vara intressant att reflektera över om utveckling av elevers sociala 
kompetens enbart för med sig goda effekter. Sätts det i ett större perspektiv utifrån Berthéns 
(2007) beskrivning utav särskolans historik, där sinnesträning och ADL-träning föreföll vara det 
grundläggande, samt av vad som framkommit i vårt resultat så ställer vi oss frågan vilka 
konsekvenser det kan medföra för eleven. Kan det vara så att en elevs brist på självförtroende 
till viss del kan bero på att denne upplever sina ämneskunskaper som sämre än andras? Med 
andra ord kan de uppstå en motsatt effekt om pedagogerna väljer att hålla den sociala 
utvecklingen före inlärningen av ämneskunskaperna för att höja elevens självförtroende. Även 
val och syfte med vissa övningar och rollspel kan tas i beaktande. Vi ser vissa risker med 
övningar som Heta stolen t.ex. Stärks en elev som redan har ett lågt självförtroende av att 
befästa det denne tycker är svårt genom att vara den enda som reser sig upp bland kamraterna? 
Sett ur denna synvinkel hamnar eleven i en utsatt position. Det måste vägas emot den eventuella 
vinsten av att eleven av pedagogen anses vara modig som ”erkänner” detta. 

Kunskap ger makt men frågan är vilken sorts kunskap är det som ger makt? När vi i detta 
sammanhang talar om makt avser vi den makt en individ har att påverka sin livssituation. Vi 
anser att det ena inte utesluter det andra, att enbart besitta sociala färdigheter räcker inte till 
eftersom färdigheterna kompletterar ämneskunskaperna och tvärtom. Ett exempel ur vardagen 
kan vara där eleven själv ska ta sig fram i kollektivtrafiken. Då behövs kunskaper som att kunna 
orientera sig i miljön, läsa av tidtabeller, hantera köp av biljetter samt kunna uppträda på ett 
socialt accepterat sätt. Det vill säga att det krävs både situationsanpassade ämneskunskaper och 
sociala färdigheter för att hantera vardagliga situationer. Det är själva kombinationen av 
kunskapsutmanande uppgifter samt social träning som blir en helhet.  
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Slutord 
Att social kompetens är av stor betydelse för hur en person bemöts och uppfattas av andra tror 
vi de flesta är överrens om, vare sig personen har en funktionsnedsättning eller inte. Emellertid 
kan det krävas större insatser för de med autism och olika typer av intellektuella 
funktionsnedsättningar därför att några av svårigheterna ligger just i det sociala beteendet. 
Resultatet visar att det finns väsentliga motiv bakom pedagogernas arbete med att utveckla 
elevernas sociala färdigheter. En viktig utgångspunkt vi har haft är att lyfta fram dessa motiv 
och handlingar. Alla barn ska inte bara ha rätt att uppfylla kunskapsmålen utan även få upptäcka 
betydelsen av och få stöd i att utveckla sin sociala kompetens. Det är betydelsefullt inte bara för 
att knyta vänskapsband med sina klasskamrater utan även för individens personliga mognande 
och progression. Vad som anses vara social kompetens och vem som anses besitta tillräckligt 
mycket för att betraktas som socialt kompetent styrs utav vår samtid och de normer som råder 
(Tideman, 2004). Vissa färdigheter värdesätts i skolan och andra ute i arbetslivet. Arbetet med 
att utveckla elevernas sociala kompetens visar sig inte vara enbart för livet i skolan utan även 
utanför. I läraruppdraget ingår det att elever ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet 
och sociala kompetens vilket visade sig vid observationerna och vid intervjuerna.  

Reflektioner över metoden 
Valet av undersökningsämne kan enligt Johansson och Johansson (2003) innebära ett dilemma 
för forskarna då de delvis är delaktiga i samma kultur som informanterna och har egna 
erfarenheter och åsikter vad gäller ämnet. Social kompetens är ett komplext och svårdefinierat 
begrepp där våra egna och uppfattningar om begreppets innebörd oundvikligen avspeglas i våra 
tolkningar. Som ovan nämnt har vi har dock ingen föreställning om att vi kan inta en objektiv 
ståndpunkt från vilken vi kan studera det som sker i den aktuella skolan. Johansson och 
Johansson (2003) är av åsikten att objektivitet inte heller är önskvärt då närhet kan vara en 
förutsättning för förståelse.  

Vi finner både för- och nackdelar med att ha respektive inte ha en relation sedan tidigare till de 
personer som ska intervjuas och observeras. Att inte känna/ha en nära relation till eleverna kan 
ge en mer objektiv bedömning av elevernas kunskaper då bedömningen inte baseras på 
elevernas tidigare prestationer. Det kan också vara till belastning om en elev exempelvis är blyg 
inför den ”nya” observatören och därför inte presterar eller svarar på frågor så som eleven 
annars brukar och att det i sin tur tolkas av observatören som om denne inte har de kunskaper 
som krävs. En som byggt upp en relation med deltagarna har en annan förförståelse för deras 
reaktioner och handlingar, samtidigt som det kan bidra till att skapa förutfattade åsikter och inte 
kan förväntas att alltid nå och förstå alla elever. Fördelen med att genomföra en studie i en för 
forskaren känd skola kan vara att benägenheten att delta i en intervju kan öka samt att 
intervjudeltagarna lättare kan känna sig bekväma med den som intervjuar. På samma gång kan 
risken för ofullständiga svar öka då intervjudeltagaren kan förutsätta att intervjuaren med 
tidigare erfarenheter från skolan redan har en del kunskaper inom ämnet och för den skull 
utelämnar information som kan vara viktig för uppsatsen. 
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Under arbetets gång fann vi att de sociala färdigheterna går in i varandra, den ena förutsätter den 
andra. Att helt isolera en färdighet från en annan är heller önskvärt i praktiken men kom att bli 
nödvändigt till viss del för att kunna strukturera text och skapa rubriker efter teman. Vi blev då 
varse om hur vanskligt det är att försöka hålla isär dem. En miss i våra intervjuer som tål att 
påpekas var att vi allt för sällan bad om förtydliganden, vilket resulterade i att analysen av 
transkriptionerna blev mer svårtolkad. Det finns en hel del underförstådda innebörder i det som 
pedagogerna sa som inte kom fram på ett tydligt sätt. 

I ett vidare perspektiv hade det hade varit intressant att utföra en liknande studie i grundskolan 
för att sedan jämföra resultatet. Vi tror att det finns en hel del skillnader gällande attityder och 
arbetssätt, samt hur social träning prioriteras i förhållande till kunskapsmålen. Eller att under en 
tid följa och intervjua ett par elever i särskolan om deras uppfattningar kring social kompetens 
och i vilka situationer de behöver och vill använda sina sociala färdigheter. 

 36



 

Referenser 

Ahlström, M. (2000). Hörselskadade barn i kommunikation och samspel.  

(avhandling för doktorsexamen) Stockholm: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 

 

Baron-Choen, S. (1995). Mindblindness: An essay on autism and theory. Cambridge: MIT Press 

 

Berthén, D. (2007). Förberedelse för särskildhet. 

(avhandling för doktorsexamen) Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogik, Karlstads 
universitet. 

 

Bjørndal, C. R. P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber 

 

Björck-Åkesson, E., & Granlund, M. (2004). Delaktighet- ett centralt begrepp i WHO:s 
klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). (red.) Gustavsson, A. 
(2004). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur 

 

Broberg, A., Almqvist, K., & Tjus, T (2003). Klinisk barnpsykologi – utveckling på avvägar. 
Falköping: Natur och kultur 

 

Brodin, J., & Lindstrand, P. (2004). Perspektiv på en skola för alla Lund: Studentlitteratur 

 

Bråten, I. (red.) (1998). Vygotskij och pedagogiken Lund: Studentlitteratur. 

 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Emanuelsson. I., Persson. B., & Rosenqvist. J. (2001) Forskning inom det specialpedagogiska 
området : en kunskapsöversikt. Stockholm. Liber. 

 

 37



 

Heister Trygg, B.(red) (1998). Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK): I teori 
och praktik. Malmö: Handikappinstitutet. 

 

Johansson, E., & Johansson, B. (2003). Etiska möten i skolan: värdefrågor i samspel mellan 
yngre skolbarn och deras lärare. Stockholm: Almqvist & Wiksell  

 

Kimber, B. (1999). EQ – livsnödvändig kompetens: en introduktion till arbetet med EQ i 
skolan. Solna: Ekelunds Förlag 

 

Lamer, K. (1991). Du får inte vara med! Att förmedla värderingar i uppfostran. Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Lillemyr, O. F. (2002). Lek- -upplevelse- lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber 

 

Mannberg, S. (2001). Social kompetens: Lyhördhet, självreflektion. Malmö: Liber Ekonomi. 

 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ogden, T. (2003). Social kompetens och problembeteende i skolan. Angered: Liber. 

 

Patel, R., & Davidson B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Schalock, R., Luckasson, R., Shogren, K., Bortwick-Duffy, S., Bradley, V., Buntinx, W., 
Coulter, E., Craig, S., Gomez, S., Lachapelle, Y., Reeve, A., Snell, M., Spreat, S., Tassé, M. 
,Thompson, J., Verdugo, M., Wehmeyer, M., & Yeager, M. (2007). Perspectives. The 
Renaming of Mental Retadation: Understanding the Change to the Term Intellectual Disability. 
American Association on Intelectual and Developmental Disabilities. Volume 45, number 2: 
116-124. 

 

SFS 1967:940. Lag angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. 

 

SFS 1985:1100. Skollagen 1 kap., 5§; 1kap 16§. 

 

Skolverket. (2002). I särskola eller i grundskola?. Skolverkets rapport nr 216. Stockholm: 
Skolverket. 

 38



 

 

Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 

94. (1994). Stockholm: Skolverket: Fritze. 

Skolöverstyrelsen (1976). Läroplan för särskolan II: Supplement: Elevens 
personlighetsstruktur, Lsä 73:II. Stockholm: Skolöverstyrelsen: Liber Utbildningsförlag. 

 

Skolöverstyrelsen (1990:21). Läroplan för den obligatoriska särskolan. Allmän del: Mål och 
riktlinjer, kursplaner, timplaner, Lsä 90. Stockholm: Skolöverstyrelsen: Allmänna förlaget. 

 

SOU 1975:6. Huvudmannaskapet för specialskolan och särskolan: En redovisning 

av tidigare diskussioner om och ställningstaganden till huvudmannaskapen för specialskolan 
och särskolan samt skäl för och emot framtida primärkommunalt huvudmannaskap för dessa 

skolformer: betänkande av Utredningen om skolan, staten och kommunerna. Stockholm: 
LiberFörlag/Allmänna förlag. 

 

SOU 1991:30. Särskolan: En primärkommunal skola: betänkande av Särskolekommittén. 
Stockholm: Allmänna förlag. 

 

Strandberg. L (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Finland: 
Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering: Om handikappideologi och 

välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning. Lund :Studentlitteratur. 

 

 

Tideman, M. (2004). Lika som andra- om delaktighet som likvärdiga levnadsvillkor.  

(red.) Gustavsson, A. (2004). Delaktighetens språk. Lund: Studentlitteratur. 

 

Thurén, T. (2002). Vetenskapsterori för nybörjare. Stockholm: Liber. 

 39



 

Internet 
Autismforum. Fakta om termen autism. Hämtad april 20, 2009, från 
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autismspektrumet/om_termen
_autism/

 

Nationalencyklopedin. Sökord: social kompetens. Hämtad juni 10, 2009, från 
http://www.ne.se/sok/social+kompetens?type=NE

 

Nationalencyklopedin. Sökord :samspel. Hämtad juni 10, 2009, från 
http://www.ne.se/sok/samspel?type=NE

 

Skolverket. Obligatorisk särskola, kursplaner och betygskriterier. Hämtad april 13, 2009, från  

http://www.skolverket.se/sb/d/2415/a/16141

 

Skolverket. Obligatorisk särskola, träningsskolans kursplaner. Hämtad april 13, 2009 från  

http://www.skolverket.se/sb/d/2415/a/16221

 

Socialstyrelsen (2004) Kompetens i de sociala professionerna. Hämtad april 15, 2009 från  

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8410/2004-123-22.htm

 

Socialstyrelsen. Termbank, sökord: funktionsnedsättning. Hämtad april 20, 2009 från  

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=3594

 

Socialstyrelsen. Termbank, sökord: funktionshinder. Hämtad april 20, 2009 från  

http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4182

 

Schneider, B. H. (1993). Children´s social competence in context: The contributions of family, 
school and culture. International series in experimental social psychology. New York: 
Pergamon. Hämtad September 03, 2009, från http://books.google.se/books  

 40

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autismspektrumet/om_termen_autism/
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/autismspektrumet/om_termen_autism/
http://www.ne.se/sok/social+kompetens?type=NE
http://www.ne.se/sok/samspel?type=NE
http://www.skolverket.se/sb/d/2415/a/16141
http://www.skolverket.se/sb/d/2415/a/16221
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8410/2004-123-22.htm
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=3594
http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4182
http://books.google.se/books


 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
• Vad är social kompetens för dig (som pedagog)? 

• Vilken social kompetens anser du är viktig att utveckla för eleverna? (ge exempel) 

• Hur arbetar ni i klassen för att utveckla elevernas sociala kompetens? 

• Berätta om en lektion social kompetens integrerades med något annat ämne?  

• Hur kan en typisk lektion se ut där elevernas sociala kompetens kommer fram? 

• När prioriteras social kompetens framför kunskapsmålen? Varför är det viktigt just då? 

 
Eventuellt kommer vi att ställa följdfrågor samt be om förtydliganden. 
 
Tack på förhand! 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev om uppsatsen Social kompetens i särskolans 
vardag – några pedagogers arbete 

 
Hej! 
 
Vi heter Madleen Gustafsson och Emelie Blomquist och är två lärarstudenter från Stockholms 
universitet som har skrivit en uppsats på avancerad nivå i specialpedagogik under vårterminen 
2009. Uppsatsen beskriver aspekter av varför några pedagoger på en särskola arbetar med att 
utveckla elevernas sociala kompetens samt hur de går till väga. Uppsatsen lyfter även fram vilka 
sociala färdigheter pedagogerna anser eleverna är i behov av att utveckla och i vilka 
sammanhang de blir viktiga. 
 
En del av vår undersökningsmetod har varit observationer. Vi har vid ett tillfälle varit med 
under en lektion i klassen ditt barn går i, där syftet var att titta på pedagogernas arbetssätt. Vi 
har fått god respons på uppsatsen från vår examinator och handledare och skulle nu vilja 
publicera uppsatsen i Diva på Stockholms universitet. Det är viktigt för oss att du/ni som 
målsman/målsmän får information angående detta. För att kunna publicera uppsatsen vill vi 
ha ditt/ert medgivande. Vi vill ha in underskriften snarast möjligt. 
 
Rapporteringen sker så att enskilda personer inte kan identifieras (vare sig personal eller elever). 
Skolan eller klassen kommer inte heller att kunna identifieras. Arbetets etiska aspekter följer 
direktiven för humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer. 
 
Svar lämnas till klassläraren snarast. Har ni frågor och funderingar går det bra att kontakta 
oss: 
 
Madleen Gustafsson 073-7253144 Emelie Blomquist 070-6753918 
 
Tack på förhand! 
 
 
Stockholm den 31 augusti 2009 
 
Handledare: universitetsadjunkt/doktorand Barbro Johansson, lärarutbildningen vid Stockholms 
universitet, specialpedagogiska institutionen.  
E-post: barbro.johansson@specped.su.se
 
 
Jag/Vi lämnar medgivande:   _____________________________________________________ 
 
Jag/ Vi lämnar ej medgivande:   ___________________________________________________ 

 42

mailto:barbro.johansson@specped.su.se


 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


	Social kompetens i särskolans vardag 
	- några särskolepedagogers arbete 
	Författare: Emelie Blomquist och Madleen Gustafsson 
	Sammanfattning 
	Nyckelord 
	 
	Inledning  
	 Bakgrund 
	Särskolan ur ett historiskt perspektiv 
	 En terminologisk diskurs 
	Sociala konsekvenser av autism och intellektuell funktionsnedsättning 
	Vem får gå i särskolan? 
	Särskolan idag 
	Socialt perspektiv på lärandet 
	Social kompetens – ett mångfacetterat begrepp 
	Kompetens 
	Social kompetens 
	Färdigheter som utvecklar social kompetens 

	 Skolan som arena för social kompetens 
	Lekens betydelse för den sociala utvecklingen 
	 Syfte 
	Frågeställningar 

	 Metod 
	Undersökningsstrategi 
	Urval 
	Datainsamlingsmetod och genomförande 
	Databearbetning och analysmetod 
	Reliabilitet och validitet 
	Några kvalitetsreservationer 

	Etiska överväganden 

	 Resultat 
	Uppfattningar om innebörden av social kompetens 
	Samarbete 
	Empati 
	Självhävdelse 
	Självkontroll 
	Kommunikation 
	Normer och normalitet – ”Hur man är ute i samhället” 
	Sammanfattning 

	 Arbetet med att utveckla elevernas sociala kompetens 
	Planerat och strukturerat arbete 
	Spontant och ostrukturerat arbete 
	Sammanfattning 

	 Sammanhang där social kompetens blir viktigt 
	Sammanfattning 


	 Diskussion 
	 
	På agendan 
	Konkretiserande aktiviteter 
	 Mot en mer självständig vardag 
	Ständig avvägning mellan sociala mål och kunskapsmål 
	 Slutord 
	Reflektioner över metoden 

	 Referenser 
	 Internet 
	 Bilaga 1 
	Intervjuguide 

	 Bilaga 2 
	Informationsbrev om uppsatsen Social kompetens i särskolans vardag – några pedagogers arbete 




