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SAMMANFATTNING 

Den svenska skolan har genomgått stora förändringar, samhället ställer andra krav på dagens 

unga och internationella mätningar visar att svenska elever presterar sämre i skolan. Forskning 

har visat på att icke-kognitiva kunskaper spelar stor roll för framtidsutvecklingen samt för 

utvecklingen av kognitiva kunskaper. Vad är skolans uppdrag för att utveckla barn och ungas 

icke-kognitiva kunskaper? Genom en kvalitativ innehållsanalys granskas Skollagen, 

grundskolans läroplan och FN:s barnkonvention, med fokus på skolans uppdrag för barn och 

ungdomars utveckling av icke-kognitiva kunskaper, ungas rättigheter till en trygg skolmiljö och 

möjlighet till socialisering samt hur dokumenten fördelar ansvaret mellan skolan respektive 

hemmet i barnets utveckling. Studien har också granskat utbildningsplanen för 

grundskollärarutbildningen på Högskolan Väst för att klargöra lärares kunskapsområde och 

analyserat hur en socialpedagogisk referensram kan komplettera lärare i ovanstående ansvar 

och uppdrag i förhållande till hemmet. Den socialpedagogiska referensramen betonar vikten 

av att se helheten i ett barns situation och det viktiga i att barn och unga inkluderas i sociala 

gemenskaper och verksamheter för att utvecklas. För att utvecklas behöver barn få de 

grundläggande behoven i Maslows behovspyramid tillgodosedda. Vilket ger en förståelse för 

hur viktigt det är att ge barn och unga rätt förutsättningar för att utvecklas optimalt. Utifrån 

kategorierna socialisering, hemmet och skolan, trygg skolmiljö, icke-kognitiv kunskap och 

disposition framkommer bland annat att skolan har ett viktigt ansvar för barnets utveckling 

men att hemmet har det grundläggande ansvaret samt att skolan har ett ansvar för mer än 

bara kognitiva kunskaper.  

Nyckelord: Icke-kognitiva kunskaper, socialisering, trygg skolmiljö, socialpedagogik, 

grundskolan, styrdokument.  
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ABSTRACT 

The Swedish school has undergone great changes, society places different demands on today's 

youth's and international measurements show that Swedish pupils perform lower results in 

school. Research has shown that non- cognitive skills play a major role in the future progress 

and development of cognitive skills. What is the school's mission to develop children and 

young people's non- cognitive skills? Through a qualitative content analysis examines the 

Education Act, the compulsory school curriculum and the UNCRC, focusing on school 

assignments for child and adolescent development of non- cognitive skills, young people's 

rights to a safe school environment and the opportunity for socialization and how the 

document allocates responsibility between school and home in child development. The study 

also examines the curriculum for elementary teacher program at University West to clarify 

teachers' knowledge area and analyzed how a social pedagogical framework can supplement 

teacher in the above responsibilities and tasks in relation to home. The social pedagogical 

reference framework emphasizes the importance of seeing the big picture of a child's situation 

and that it´s important that young people are included in social communities and businesses 

to develop. To thrive, children need to get the basic needs in Maslow's needs pyramid 

satisfied. This gives an understanding of how important it is to give children and young people 

right conditions to develop optimally. Based on the categories of socialization, home and 

school, safe school environment, non- cognitive skills and disposition reveals among other 

things that the school has an important responsibility for the child's development but that the 

home has the primary responsibility and that the school is responsible for more than just 

cognitive skills. 

Key words: Non-cognitive skills, socialization, safe school environment, social pedagogy, 
elementary school, policy documents.  

   
 



  Emelie Broo, 19880803–1648, 
   Victoria Skog, 19881014–5105 

 

 

Ge barnen kärlek 

Mera kärlek 

Och ännu mera kärlek 

Så kommer folkvettet av sig själv. 

Astrid Lindgren* 

 

 

 

 

 

 

 

*Astrid Lindgren (u.å)  

   
 



  Emelie Broo, 19880803–1648, 
   Victoria Skog, 19881014–5105 

Innehåll 
Introduktionskapitel ................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................... 4 

Tidigare forskning ....................................................................................................................... 8 

Metod ....................................................................................................................................... 11 

Forskningsetiska överväganden ............................................................................................... 15 

Teori .......................................................................................................................................... 16 

Presentation av empiri ............................................................................................................. 22 

Resultat och analys ................................................................................................................... 27 

Slutdiskussion ........................................................................................................................... 34 

Referenslista ............................................................................................................................. 38 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................... 43 

Bilaga 2 ..................................................................................................................................... 44 

   
 



  Emelie Broo, 19880803–1648, 
   Victoria Skog, 19881014–5105 

Introduktionskapitel 
”Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet” så lyder överskriften på en 

debattartikel i Dagens Nyheter den 6 juli 2013 (Henrekson och Sanandaji, 2013, 6 juli). I 

debattartikeln beskriver Henrekson och Sanandaji att dagens höga sysslolöshet bland unga 

troligen mer kan bero på en brist på vad de kallar ”mjuka” kompetenser istället för enbart 

brister i ämneskunskap. De förklarar att dessa ”mjuka” kompetenser är vad de senaste årens 

forskning kallar icke-kognitiva kunskaper, som bland annat innefattar social kompetens, 

självdisciplin, motivation, pålitlighet och arbetsmoral. Författarna skriver även att skolan idag 

inte har samma fokus på de icke-kognitiva kunskaperna som de hade förr, trots att det skulle 

gagna både de som läser vidare och de som direkt går ut i arbete. Dessa kunskaper tränas 

bland annat i hemmet men det krävs även att samhället, via skolan, spelar en större roll. I 

artikeln framkommer att elever är dåligt förberedda för arbetslivet då kraven på dem har 

sjunkit genom att de tillåts kompromissa genom ursäkter och förhandlingar med lärarna. De 

prestationer eleverna gör i skolan är inte jämförbara med de prestationer arbetsgivare kräver 

vilket kan bli en chock för många unga.  

Att ungdomar har brister i social kompetens ger en direkt påverkan på det kommande 

skolresultatet, som påverkar barnets framtid. Motivation och självdisciplin påverkar hur de 

kognitiva kunskaperna kommer att utvecklas. Detta kan leda till att de får svårare att söka jobb 

och anpassa sig till det kommande arbetslivet och samhällets krav (Skolverket, 2013b). Det 

har visat sig i stora internationella jämförelser de senaste åren att svenska elever har presterat 

sämre i skolresultat sedan 90-talet (Skolverket, 2009a, 2013c).  För barn och unga med lägre 

IQ eller kognitiva kunskaper spelar de icke-kognitiva kunskaperna en stor roll för den framtida 

utvecklingen och möjligheter till jobb. De icke-kognitiva kunskaperna är också viktiga för barn 

med goda kognitiva kunskaper men har inte en lika stor påverkan på framtida möjligheter 

(Carneiro, Crawford & Goodman, 2007; Heckman, Sixtrud &Urzua, 2006).  

Vidare har en rapport från skolverket (2013b) belyst det ökade internationella fokus på 

samspelet mellan kognitiva och icke-kognitiva kunskaper hos barn och unga. Icke-kognitiva 

kunskaper beskrivs som sociala, emotionella och beteendemässiga kunskaper. Dessa 

kunskaper har samband till självdisciplin, motivation och samarbetsförmåga.  
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Andra forskare har belyst bristen på ett annat sätt så som till exempelvis Berglund (2000) 

skriver att ungdomar ofta saknar medvetande och förmåga att hantera sina kognitiva 

kunskaper. Berglund skriver att det inte handlar om att ungdomar inte innehar talangen, de 

har bara inte kunskapen att väcka den till liv eller utveckla den. Berglund skriver att om man 

arbetar utifrån en socialpedagogisk referensram vill man på ett pedagogiskt sätt använda 

individens egen motivation och förmåga för att stötta denne i sin utveckling.  

Som framgår av ovanstående forskare behöver barn och unga mer än bara kognitiva 

kunskaper för att lyckas i sina liv. Skolan är en stark skyddsfaktor för barn i deras framtida 

utveckling. Vilket ställer stora krav på att skolan är den arena som kan ge alla barn och unga 

samma rättigheter och möjligheter till utbildning och utveckling. Skolan är samhällets 

möjlighet att finnas till hands för alla barn men lite extra för de barn som behöver mer 

stöttning. I skolan ska barn och unga få utveckla sin personlighet till ansvarsfulla medborgare 

och kompetenta individer. I Socialstyrelsens rapport (2010) förklaras att barn som växer upp i 

familjer med ekonomiskt bistånd, eller på andra sätt har kontakt med socialtjänsten, har 

överhängande stor risk för ogynnsamma framtidsförhållanden. Rapporten visar också att inom 

alla socioekonomiska grupper ökar risken för psykosocial ohälsa om avgångsbetygen är låga. 

Skolan spelar alltså en viktig roll för alla barn och unga och deras framtid, men är extra viktig 

för de som lever med riskfaktorer. Det blir tydligt av forskningen och rapporterna att de icke-

kognitiva kunskaperna och skolresultatet är avgörande för den framtida utvecklingen för en 

individ. Det bör alltså ligga i samhällets intresse att hitta ett sätt för skolan att arbeta mer 

effektivt med att stärka barn och ungas icke-kognitiva kunskaper för att motverka och 

minimera de insatser samhället annars senare måste göra för de ungdomar som eventuellt är 

arbetslösa på grund av brist i den icke-kognitiva kunskaper eller har hamnat i ett utanförskap 

på grund av problem att socialiseras in i samhället. Maslow beskriver att vissa grundläggande 

behov måste vara uppnådda innan en person kan utvecklas till en viss förväntad nivå (Maslow, 

1943). Den högsta nivån i Maslows behovspyramid är självförverkligandets behov och dit 

kommer en individ genom att få bekräftelse, uppmärksamhet och en positiv utvecklingsmiljö 

(Cronlund, 2003; Levander, 2002; Maslow, 1943). Skolan bör alltså ge alla barn och unga de 

som det barnet behöver för öka sina möjligheter att nå det som Maslow kallar 

självförverkligandets behov. Med anledning av att samhället ställer högre krav på socialisering 

och att forskningen har visat att icke-kognitiva kunskaper är viktiga för barn och ungas framtid 
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kommer denna studie att granska vad skolans styrande dokument ställer för krav på skolan 

när det gäller att förmedla och arbeta med icke-kognitiva kunskaper. I studien kommer 

Maslows behovspyramid användas som teoretisk utgångspunkt tillsammans med den 

socialpedagogiska referensramen. Den socialpedagogiska referensramen har en historia av att 

ha varit en bidragande faktor inom skolan som ett komplement till andra arbetsteorier i 

skolans värld (Eriksson och Markström, 2000). 

Syfte 

Studien ska granska Skollagen, grundskolans läroplan och FN:s barnkonvention, med fokus på 

skolans uppdrag för barn och ungdomars utveckling av icke-kognitiva kunskaper, ungas 

rättigheter till en trygg skolmiljö och möjlighet till socialisering samt hur dokumenten fördelar 

ansvaret mellan skolan respektive hemmet i barnets utveckling. Granskningen av ovanstående 

dokument ska analyseras mot en socialpedagogisk referensram. Studien kommer också att 

granska lärarutbildningens utbildningsplan för att klargöra lärares kunskapsområde och 

analysera hur en socialpedagogisk referensram kan komplettera lärare i ovanstående ansvar 

och uppdrag i förhållande till hemmet.  

Frågeställningar 

• Vad uttrycker Sveriges Skollag, läroplanen för grundskolan, FN:s barnkonvention och 

lärarnas utbildningsplaner om skolans uppdrag gentemot elevens möjlighet till 

socialisering, icke-kognitiva kunskaper och en trygg skolmiljö? 

• Vad uttrycker ovanstående dokument om skolans och hemmets vardera ansvar i 

elevens utveckling? 

• Kan en socialpedagogisk referensram komplettera skolans arbete för att öka de icke-

kognitiva kunskaperna och främja socialisering och en trygg skolmiljö? I så fall hur?  
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Bakgrund  
Samhällsförändringar som påverkat skolan 

Den svenska skolan har genomgått ett antal förändringar de senaste decennierna och trots 

det visar Skolverkets sammanställning (2009a) att svenska elevers resultat har försämrats i 

internationella mätningar av ämneskunskaper sedan tidigt 90-tal. För att försöka få en 

förståelse över denna nedgång i resultat som skett har Skolverket i sin rapport (2009b) 

sammanställt några olika förändringar som skett i samhället och inom skolan. Det är bland 

annat låg och högkonjunkturer som avlöst varandra under 1990-talet och 2000-talet. 

Boendesegregationen, som är en följd av lågkonjunkturer, och ökad invandring har fått till 

följd att skolan varit tvungen att lära sig hantera problem och svårigheter bättre, så som 

varierande kulturell bakgrund och socioekonomiska olikheter. Slutet på 1980-talets stora 

barnkullar fick lärartätheten att sjunka vilket syntes under andra halvan av 1990-talet och 

framåt och bidrog till att skolan fick svårare att upprätthålla en hög och god utbildning. 

Lärartäthet och möjlighet till extra stöd spelar främst en avgörande roll för elever med svagt 

stöd hemifrån. Familjemönstren i samhället förändrades också under denna tid, antalet 

skilsmässor ökade och den tid som föräldrarna spenderar med sina barn minskade (Skolverket 

2009b). Det är viktigt att skolan som organisation tar till sig av dagens forskning och förändrar 

sig i den riktning som behövs för att höja svenska barn och ungas skolbetyg och förbättra deras 

möjligheter till en bra framtid.  

 

Ytterligare faktorer som påverkar barn och ungas möjligheter till en god utveckling är lärares 

arbetsbelastning som Skolverket (2013a) skriver om i sin rapport. En grundskollärarnas 

arbetsdag ligger i genomsnittligt på 9 timmar och 40 minuter. Med andra ord jobbar en 

heltidsavlönad grundskollärare 48 timmar i veckan. Många lärare måste jobba hemma under 

kvällar och helger. Majoriteten av lärare menar att de idag lägger för mycket tid på 

administrativt arbete och på vård och samtalande med elever, och för lite tid på att planera 

och leda lektioner. Persson och Tallberg Broman (2002) belyser också lärarnas förändrade 

arbetsroll. Lärarna i studien beskriver att det ställs krav på dem att delta på konferenser, i 

arbetsgrupper, ha vuxenkontakt och utföra socialt arbete samt att det åläggs dem 

arbetsuppgifter som det tidigare fanns annan personal anställd för att utföra. Det finns många 

faktorer som påverkar vad barn och unga får för utvecklingsmöjligheter i skolan.  
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Skolan och hemmets vardera ansvar 

Persson och Tallberg Bromans (2002) artikel belyser ytterligare stora förändringar som 

påverkat den svenska grundskolan och lärarna. Artikeln beskriver den konflikt och förskjutning 

som under 1900-talet har pågått vad gällande ansvarsfördelningen mellan hemmet och skolan 

för barns fostran och utveckling. Detta har lett till att det är svårt att utse vem som bär vilket 

ansvar, vilket gör att ansvaret hamnar mellan stolarna. Med anledning av industrialiseringen 

och förändrade livsmönster har ansvaret för barns uppfostran och socialisering blivit allt mer 

skolans ansvar. Lärarens yrkesfunktion och professionalitet utmanas av samhällets krav på 

barn och ungas socialisering och nya kunskaper. Vidare beskriver Persson och Tallberg Broman 

att lärarnas uppdrag kommer från samhällets kritiska syn på föräldrars förmåga att tillgodose 

barn och unga med de sociala kunskaper och den gemensamma värdegrund som det 

framväxande samhället kräver. Barndomen har blivit allt mer professionaliserad och skolans 

uppdrag har utvidgats till att skapa sammanhang och helhet för eleverna samt en känsla av 

medborgarskap. Samtidigt ställer samhället krav på att föräldrarna tar en aktivare roll i sina 

barns utbildning, deltar aktivt och med engagemang. Detta tyder på att fördelningen är 

komplicerad och ger ett ökat krav på tydliga riktlinjer mellan hemmets och skolans ansvar.  

Skolans styrande dokument 

Följande dokument är de dokument som skolan styrs och påverkas av, Skollagen som är 

framtagen av Sveriges riksdag, senaste ändringen 2010 (SFS 2010:800). Den är skolans 

övergripande och grundläggande bestämmelse. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) är en förordning framtagen av Skolverket och 

utfärdad av regeringen. Den innehåller värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer för alla 

Sveriges skolor. Barnkonventionen (UNICEF) är framtagen av FN och innehåller FN:s 

definitioner av alla barns lika rättigheter, oavsett uppväxtmiljö, klass, kultur och etnicitet. 

Barnkonventionen är i Sverige inte en lag men däremot ratificerad, vilket innebär att 

konventionen i största mån ska förverkligas av nationen. I rapporten Skolverkets aktuella 

analyser 2013, betydelsen av icke- kognitiva förmågor från Skolverket (2013b) har författarna 

gjort en analys över förändringar i läroplaner och Skollagen från 1994 till nuvarande planer 

och lag som började gälla under 2011. Rapporten har fokuserat på ändringar gällande 

personlighetsutveckling, kreativitet och ansvarstagande. I den tidigare lagen och läroplanerna 

betonas skolans ansvar för att utveckla karaktärsdanande egenskaper hos eleverna. I senare 

5 
 



  Emelie Broo, 19880803–1648, 
   Victoria Skog, 19881014–5105 

upplaga har detta tonats ner till förmån för eget ansvar. Vilket ställer större krav på att eleven 

själv tar ansvar för att lyckas och utvecklas. 

Icke-kognitiva och kognitiva kunskaper 

I rapporten från Skolverket (2013b) beskrivs icke-kognitiva kunskaper som sociala, 

emotionella och beteendemässiga kunskaper. Dessa kunskaper innefattar till exempel 

självdisciplin, motivation och samarbetsförmåga. Som det beskrivs i inledningen är dessa 

kunskaper viktiga för barn och ungas utveckling och framtidsmöjligheter. Lindqvist och 

Vestman (2011) förklarar dessa kunskaper som icke mätbara kunskaper. Till skillnad från 

exempelvis matematikens abstrakta problemlösning handlar de icke-kognitiva kunskaperna 

om mer kontextuella och diffusa kunskaper, såsom kunskaper inom exempelvis mänskligt 

samspel, samarbetsförmåga, attityd, värderingar och självbild (Skolverket, 2013b). Utifrån 

dessa definitioner används i denna studie begreppet icke-kognitiva kunskaper som ett centralt 

begrepp. Kognitiva kunskaper kommer i studien att användas som begrepp för det som 

vanligtvis kallas ämneskunskaper och IQ. Viktigt att poängtera är att båda kunskaperna 

interagerar och påverkar varandra men står inte i direkt korrelation till varandra (Skolverket, 

2013b). I rapporten från Skolverket (2013b) beskrivs att en individ behöver icke-kognitiva 

kunskaper för att förbättra sina kognitiva kunskaper, exempelvis behövs motivation och 

uthållighet för att verkligen träna de kognitiva kunskaperna. Det finns dock individer som 

åstadkommer höga kognitiva kunskaper utan höga icke-kognitiva kunskaper, alltså står de inte 

i direkt korrelation till varandra. De icke-kognitiva kunskaperna har visat sig vara formbara 

över en livscykel till skillnad från att kognitiva kunskaper är relativt fasta efter 10-års ålder.  

Socialpedagogisk referensram 

Som tidigare nämnts har den socialpedagogiska referensramen använts som ett komplement 

till skolans övriga arbetsteorier (Eriksson och Markström, 2000). Inom den socialpedagogiska 

referensramen arbetar man offensivt och förebyggande genom att tillföra resurser för att 

förbättra alla barn och ungas möjligheter att utvecklas i rätt riktning. Den socialpedagogiska 

referensramen har även en viktig roll i sociala och pedagogiska akuthändelser, där problemen 

redan tagit fart (Madsen, 2001). Madsen använder en bildningsblomma som innehåller fyra 

fält för att påvisa det socialpedagogiska kunskapsområdet. De olika fälten består av produktiv, 

analytisk och syntetisk, expressiv och kommunikativ kompetens. Bildningsblommans mitt 

består av en femte kompetens; den socialpedagogiska kunskapen att på ett personligt sätt 
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integrera alla dessa fyra kompetenser. Socialpedagogen måste inneha dessa kompetenser för 

att kunna handskas med den ledande och guidande roll en socialpedagog kan ha. Det är inte 

alla som har förmåga att leva upp till samhällets krav och ett arbete utifrån en 

socialpedagogisk referensram handlar om att inte enbart se och fokusera på individen, utan 

även de olika grupper individen tillhör som kan vara positiva faktorer för att stötta upp 

individer. I ett familjearbete handlar det om att se barn och ungas familjesituation, sociala 

bakgrund och hela livssituationen ur ett holistiskt och kontextuellt perspektiv (Madsen, 2001). 

Alltså att se totalsituationen för varje individ. Genom ett socialpedagogiskt perspektiv måste 

en elevs prestation i skolan ses med fokus på dennes situation, övriga miljöer och arenor som 

faktorer (Madsen, 2001, 2006). 

Socialpedagogik i skolan 

Eriksson och Markström (2000) belyser att socialpedagogiken ursprungligen har sitt 

verksamhetsfält i skolan och andra institutioner.  Redan på tidigt 1900-tal förstod man att en 

socialpedagogisk referensram kunde användas som ett verktyg för att förbättra brister i 

skolans vanliga undervisning. På 1970-talet kom integrations-begreppet att användas inom 

den socialpedagogiska referensramen för att inkludera marginaliserade barn i den svenska 

skolan. Målgruppen för ett arbete utifrån en socialpedagogisk referensram har förändrats 

under 1900-talet och har geografiska skillnader (Eriksson, 2006).  

Barn och unga 

Enligt både Skollagen (SFS 2010:800, 1kap. 10§) och Barnkonventionen (UNICEF) innefattar 

begreppet barn alla människor under 18 år, vilket studien utgår från. Dessutom används både 

barn och elev som beskrivande ord av barnet. Detta då det är skolmiljön studien handlar om, 

och där faller sig elev naturligt. I de delar av studien där hemmet berörs används begreppet 

barn istället för elev. 
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Tidigare forskning 
Skolresultat 

PISA-studien 2012 visade att svenska 15-åringars resultat fortsätter att sjunka och hamnade i 

studien under OECDs genomsnitt i samtliga undersökta kunskapsområden. De svenska 

resultaten har kontinuerligt sjunkit sedan den första PISA-studien 2000. Studien belyser att de 

sjunkande resultaten inte endast beror på en faktor, utan många. Några faktorer till 

försämringen beror till viss del på skolan medan andra faktorer har att göra med 

samhällsförändringar. Studien visar att andra länder har lyckats att ändra på resultaten och 

fått en positiv uppgång av resultaten. I studien framkommer att författarna anser att det är 

viktigt att Sverige gör en noggrann analys över hur den negativa trenden kan brytas.  

Analysen av PISA-studien visar att lågpresterande elever hade försämrat sina betyg mer än de 

högpresterande eleverna i de tidigare PISA-studierna. I PISA-studien 2012 hade båda 

grupperna försämrat sina resultat likvärdigt. Resultat från PISA-studien används också bland 

annat för att utvärdera hur elevers resultat påverkas av deras socioekonomiska status. Sverige 

ligger nära OECD snittet och där har ingen direkt förändring skett (Skolverket, 2013c).  

Icke-kognitiva kunskaper 

De elever som i Carneiro, Crawford och Goodman (2007) studie visade en större social 

anpassning vid elva års ålder visade sig också vara kvar i skolan efter 16 års ålder i större 

utsträckning, och fler ur samma grupp hade tagit en högskoleexamen än de med sämre social 

anpassning. Icke-kognitiva kunskaper har visat sig vara viktiga för en gynnsam 

socialiseringsprocess och avgörande för individens inträde i samhället och sociala arenor och 

är därför en viktig kunskap för unga att inneha. 

I en studie gjord på data hämtad från svenska rekryteringsmyndigheten, har man tagit del av 

intervjuer gjorda av psykologer för att kartlägga individens icke-kognitiva kunskaper (Lindqvist 

och Vestman, 2011). Denna forskning är viktig i denna studie då den visar på sambandet 

mellan icke-kognitiva kunskaper och framgången på arbetsmarknaden. Forskarna kommer 

fram till att personer med låga icke-kognitiva kunskaper är arbetslösa i större utsträckning än 

personer med låga kognitiva kunskaper. De icke-kognitiva kunskaperna spelar alltså störst roll 

när det kommer till att få jobb eller inte, medan de kognitiva kunskaperna är en faktor som i 

större utsträckning påverkar personens utvecklings- och framgångsmöjligheter på 

arbetsplatsen. Forskarna beskriver också sambandet mellan dessa kunskaper på det viset att 
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icke-kognitiva kunskaper är en nyckelfaktor när det kommer till att undvika utanförskap och 

misslyckande, medan kognitiva kunskaper spelar roll i förmågan att lyckas. Samhället skulle 

gynnas om skolan, genom att öka elevers icke-kognitiva kunskaper, förebyggde utanförskap 

och arbetslöshet.  

Skolan och hemmets vardera ansvar 

En studie av Carneiro och Heckman (2003), beskriver barns utveckling av både 

ämneskunskaper och icke-kognitiva kunskaper och belyser vikten av stöd hemifrån. De barn 

med föräldrar som lägger tid på, och engagerar sig i sina barns utveckling hjälper barnet att 

öka dessa två kunskapsområden. Forskarna belyser denna ojämlikhet som förekommer bland 

barns förutsättningar med anledning av hur engagerade föräldrarna är. Båda dessa 

kunskapsområden formas och skapas tidigt i livet och skillnader i utvecklingen från tidig ålder 

är ihållande och avgörande för barnets eventuella framgångar senare i livet.  

Socialpedagogik i skolan 
I Malmö, 2007, startades en forskningscirkel som handlade om socialpedagoger i skolan idag. 

Wejfalk (2011) studerade hur vanligt det är att skolor anställer socialpedagoger. Hon 

förvånades över hur få skolor som faktiskt hade socialpedagoger, och hon skriver även att få 

av de skolorna som ändå har det har lyckats utnyttja socialpedagogens fulla kompetens. De 

arbetsuppgifter socialpedagogerna i Wejfalks studie hade var bland annat föräldrakontakt, 

kill- och tjejgrupper och individuella samtal. En omfattande orsak till att kompetenserna inte 

utnyttjas helt beror på okunskap hos skolledningen kring vilka yrkeskunskaper 

socialpedagogen har. Därför skulle det vara önskvärt, enligt Wejfalk, att mer information kom 

ut till ledningen, dels om socialpedagogens kunskaper, men även om andra yrkesgrupper på 

skolan som inte är ämneslärare. 

Elevers arbetsmiljö 

Statens folkhälsoinstitut lät göra en undersökning för WHO:s räkning (2006) där det tydligt 

framgår att elever upplever en ökad stressnivå och lågt välbefinnande, främst är flickor 

drabbade. Även Skolverkets rapport (2007)  visar att elevers ohälsa och stress ökar, samtidigt 

har studien undersökt elevers attityd till skolan, vilket visar på en positiv trend när det kommer 

till känslan av inflytande över sin studietid och engagemanget från eleverna över sina studier 

har ökat. Ytterligare ett svårtytt resultat i internationellt jämförande studier är hur elever 

upplever arbetsron i klassrummet och möjligheten till en trygg inlärning. Skolverket (2009a) 
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visar att elever överlag känner sig trygga i skolan men ändå ökar mobbningen och vad gäller 

klassrummets arbetsro anser fler att det är stökigt och inte främjar en bra studiemiljö. I 

mätningar av skolk på högstadiet ligger svensk grundskola förvånansvärt högt och fler 

skolledningar de senaste åren anser att deras skola har problem med att eleverna skolkar. 

Ovanstående forskning är viktigt i denna studie då den belyser elevers skolmiljö ur olika 

perspektiv, vilket påverkar elevens möjlighet till utveckling.  

 

Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis av tidigare forskning framkommer att den svenska skolan har svårigheter 

i att få svenska elever att nå målen samt att studiemiljön har försämrats. Forskning har tydligt 

visat att de icke-kognitiva kunskaperna spelar en stor roll för de kognitiva kunskaperna och 

elevens framtidsutveckling. Annan forskning betonar starkt de gynnande effekterna av att 

skolan arbetar mer med icke-kognitiva kunskaper för att stärka de kognitiva kunskaperna. 

Dessa forskningar är viktiga i denna studie då de har fokus på de positiva effekterna av ett 

tydligare arbete med barn och ungas icke-kognitiva kunskaper. 

 Studien av Wejfalk (2011) är av betydelse för denna studie då den belyser socialpedagogers 

tidigare arbete i skolmiljö och den okunskap som finns kring socialpedagogens kunskaper och 

potential. 

Ytterligare forskning har visat på att barn och unga upplever en allt högre stressnivå vilket 

också påverkar deras förmåga till inlärning och utveckling samt att svenska elevers skolresultat 

fortsätter att försämras. Även PISA-studien (2013c) visar tydligt att skolresultaten behöver 

förbättras bland svenska barn och ungdomar, alltså inget som kommuner och staten kan 

blunda för. Studier har även belyst att de icke-kognitiva kunskaperna spelar en stor roll i ungas 

framtidsutveckling. Detta lägger grunden för denna studie som fokuserar på skolans ansvar 

för barn och ungas utbildning.  
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Metod 
I valet att göra en kvalitativ eller kvantitativ studie valde vi att göra en kvalitativ studie då vi 

önskar få en djupare förståelse för innehållet i de olika dokument vi valt att arbeta med. 

Bryman (1997) skriver att en kvalitativ studie vill undersöka fenomen, personer och handlingar 

i sin kontext. Vidare skriver han att en kvantitativ metod bearbetar kvantifierbar data som har 

syfte att bekräfta eller falsifiera. Den senare metoden kan ses som mer hård, strikt och 

reliabel. Den kvalitativa metoden anses mer nyanserad och är mer djupgående. I studien har 

vi valt att granska dokumenten utifrån en socialpedagogisk referensram. Vi ville snarare få 

förståelse för vad dokumenten säger än studera hur det faktiskt ser ut på skolorna. Detta för 

att på så sätt få en uppfattning av vilka krav som kan ställas på landets grundskolor. Fördelen 

med kvalitativ metod är att man får en djupare förståelse för det man undersöker. Nackdelen 

är däremot att materialet inte blir generaliserbart på det sätt som det blir i en kvantitativ 

(Trost, 2007). En stor del av arbetet ligger i vår egen tolkning av det studerade ämnet, och det 

kan alltså inte tas förgivet att andra forskare tolkar på det sätt vi tolkar. 

Urval 

Vi valde att begränsa oss till att använda de senaste versionerna av Skollagen, SFS:2010:800 

och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). 

Högskolan Väst erbjuder grundlärarprogram för både årskurs 1-3 och 4-6 samt 

ämneslärarprogrammet för årskurs 7-9. Vi kunde därav få samtliga utbildningsplaner 

utformade på likvärdigt sätt, med samma struktur och uppbyggnad, vilket var en fördel för att 

kunna göra analysen tydlig och likvärdig. Svagheten med detta är dock att det inte är 

generaliserbart till andra högskolor. Tidsbristen gjorde dock att vi fick avgränsa oss till 

Högskolan Västs utbildningar.  

FN:s konvention om barnets rättigheter (tagen från UNICEF 2013) är i dagligtal benämnd 

barnkonventionen och gavs ut 1989. Det är ett viktigt dokument för den svenska grundskolan 

då Sverige har ratificerat (förbundit sig att följa) konventionen. Dessutom har lagstiftaren till 

svenska Socialtjänstlagen menat att artikel 3 och 12 (som handlar om barnets bästa och rätt 

till åsiktsfrihet och att bli hörd) är så viktiga att dessa finns i lagen. Med tanke på detta har vi 

valt att använda oss av barnkonventionen i studien för att bredda analysen.  
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Det finns ett antal föreskrifter och förordningar från regeringen som kompletterar och 

förtydligar Skollagen. Efter granskning av dessa dokument ansåg vi att dessa inte var av 

relevans för vår forskning, då de till exempel tar upp övergångsbestämmelser till den nya 

lagen, vem som ansvarar för skolan och hur skolan ska drivas. Det valdes dessutom att inte 

lägga något större fokus på Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 tredje del, som enbart fokuserar på kursplanerna.  Under arbetet med 

studien har även en utbildningsplan för grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i 

fritidshem granskats, detta då många barn under låg- och mellanstadiet deltar i skolans 

fritidsverksamhet (Högskolan Kristianstad, 2011) och får stöttning i utvecklingen av icke-

kognitiva kunskaper och i socialiseringsprocessen där. I den läroplanen fanns dock inte någon 

större, utmärkande skillnad mot Högskolan Västs grundskollärarutbildning, därför gjordes 

valet att enbart fokusera på Högskolan Västs grundskollärarutbildning. 

Innehållsanalys  

Vid analysarbetet utfördes en innehållsanalys som syftar till att finna teman och 

ämnesområde av dokumenten. Dessa teman och ämnesområden skulle senare bli 

kategoriseringar, för att sortera upp texternas olika delar. Texterna vi arbetat med är FN:s 

barnkonvention, Skollagen (SFS 2010:800), läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, samt Högskolan Västs utbildningsplaner för lärarprogrammen för 

grundskolans alla årskurser. Dokumenten lästes igenom överskådligt för att sedan kunna bryta 

ner dokumenten och hitta kategorier och underkategorier (Bryman, 2002). I en 

innehållsanalys är det viktigt att ha bestämt vart fokus i forskningen skall ligga, och att man 

håller sig till detta då datainsamling, analys och tolkning är en parallell process och sker 

kontinuerligt under arbetets gång (Grønmo, 2004).  

Westlund (2009) beskriver vikten av att forskaren tar hänsyn till både delarna och helheten av 

materialet. Vi har varit tvungna att se till ett flertal texter som enskilda delar i studien, men 

har dessutom inte glömt att inte låta en specifik text representera helheten. En paragraf i 

Skollagen kanske trycker på till exempel vikten av ämneskunskap, samtidigt som en annan 

paragraf i samma lag trycker på vikten av socialisering. Den ena paragrafen utesluter inte den 

andra, i textens helhet kan man få förståelse för att en paragraf inte är viktigare än en annan. 

Bryman (2002) skriver vidare att dispositionen är en viktig del att analysera i en 

innehållsanalys. Som forskare är det viktigt att reflektera över hur författaren fördelat textens 
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olika teman. Genom att göra detta får forskaren en nyanserad bild av var författaren lägger 

sitt fokus. För vår del kan detta exemplifieras med att undersöka om ett dokument belyser 

vikten av barns sociala utveckling i skolan eller om det i större grad belyser deras behov av 

ämneskunskaper. När man gör en tolkning av en text är det som forskare viktigt att vara tydlig 

med att förklara om denna tolkning är tydlig från författarens sida eller om den är 

underförstådd av oss som forskare. Det är till exempel viktigt att klargöra om det är författaren 

som är positivt inställd till ett ämne, eller om det är forskaren som själv gör en sådan tolkning 

(Bryman, 2002). I denna studie har det under bearbetningen av dokumenten varit viktigt att 

ställa frågor som var, när, hur och av vem texten är skriven. Det är bra att få med hela 

kontexten för att kunna få en verklig förståelse för empirin. I denna studie har det handlat om 

att få förståelse för skolans uppdrag att ge barn och ungdomar bästa möjliga 

utvecklingsmöjligheter. 

Vår forskningsprocess 

Vi sökte vetenskapliga artiklar på google schoolar, databaserna proquest och eric och i 

Socialvetenskaplig tidskrift i syfte att hitta relevant tidigare forskning. De dokument som kom 

att utgöra de empiriska dokumenten fann vi i lagboken, läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och på Skolverkets, UNICEF:s samt Högskolan Västs 

hemsidor. När det empiriska underlaget bearbetades bestämde vi först fem huvudkategorier; 

socialisering, icke-kognitiva kunskaper, trygg skolmiljö, hemmet och skolan och disposition. 

Begreppen har även väglett oss i fastställande av syfte och frågeställning. Vi kodade vardera 

kategori med koppling till syfte och frågeställning, enligt Hjerm och Lindgren (2010), för att på 

så sätt underlätta läsningen och arbetet med dokumenten. Vi valde att läsa och koda på varsitt 

håll, för att sedan träffas och jämföra varandras arbeten. Allt eftersom processen pågick fann 

vi mer specifika underkategorier att jobba med. Några av alla de nyckelord och begrepp vi 

hittade i det empiriska materialet kodades som huvudkategorier var yttrandefrihet, mänskliga 

rättigheter, respekt, ansvar, social gemenskap, hänsyn till alla elevers olikheter, demokrati, 

ansvar för uppfostran och utveckling, skolans stöd i familjens ansvar, främja elevs personliga 

utveckling, hälso- och livsstilsfrågor, elevhälsa, förebyggande, trygghet, studiero, mobbning 

och utvecklingsmöjligheter. 

I analysarbetet parade vi ihop olika delar med varandra utefter kategoriseringsmallen. Vi 

gjorde först en analys av de olika citatgrupperna, och efter det diskuterade vi analysen i 
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förhållande till det material vi tagit fram tidigare i arbetet och kopplade detta till egna 

tolkningar och slutsatser.  

Förförståelse   

Genom vår utbildning på socialpedagogiska programmet har till exempel det sociokulturella 

perspektivet färgat oss. Vi har haft med oss olika teorier som till exempel verksamhetsteorin, 

socialkonstruktivismen och symbolisk interaktionism. Vi har därför haft en förförståelse av att 

sociala samspel påverkar vår förmåga till både kunskapsutveckling och social utveckling.  

Victoria har tidigare jobbat på en högstadieskola. Hon har jobbat både som elevassistent och 

stöttande personal i korridoren. I och med detta finns givetvis en förförståelse av hur det ser 

ut i skolans miljö, och hur man arbetar(eller inte arbetar) för att främja de icke-kognitiva 

kunskaperna.  Även om detta utgett en stor del av intresset för ämnet har Victoria i största 

möjliga mån lagt dessa erfarenheter åt sidan och istället fokuserat på det material studien 

baseras på. Detta för att inte generalisera alla Sveriges skolor efter hur en specifik skola (och 

kommun) arbetar. Däremot kan dessa erfarenheter underlätta och inspirera i 

diskussionskapitlet. 

Vi har under arbetets gång märkt att vår förförståelse, som kommer av både Victorias 

arbetserfarenhet och bådas egna skolerfarenheter, omedvetet färgat vårt arbete. Vi har i och 

med detta fått arbeta om delar av arbetet för att inte göra för snabba slutsatser kopplat till 

våra erfarenheter, utan försökt fokusera på vad dokumenten säger.  

Reliabilitet 

Starka sidor hos innehållsanalys är att det är en öppen forskningsmetod som är lätt för andra 

att följa och kontrollera så länge dokumenten finns kvar. Genom att en studie är transparant 

ökar tillförlitligheten och reliabiliteten. En innehållsanalys är också icke-reaktiv på det viset att 

forskaren inte påverkar empirin i de fall då dokumenten är skapade innan forskningen 

påbörjades (Bryman, 2002). Vidare skriver Bryman att det är viktigt att forskarna pratar sig 

samman om hur och vad som ska tolkas i en analys för att få en hög intern reliabilitet. Vi har 

noggrant pratat igenom vad vi menar med våra olika kategorier inför kodningen för att 

förbättra förutsättningen att vi tolkar och poängterar likvärdigt.   
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Forskningsetiska överväganden 

Vid arbete med innehållsanalys är det viktigt att man som forskare är noggrann när man 

bedömer de dokument man ska använda sig av i forskningen. Man måste tänka på att bedöma 

dokumentens autencitet, vilket betyder om dokumentet verkligen handlar om det som det 

utger sig att göra, att bedöma trovärdigheten hos dokumentet och dess representativitet, 

alltså om detta dokument kan stå för andra liknande dokument (Bryman, 2002).  

Då det i studien har använt data i form av redan existerande dokument har det varit viktigt att 

förhålla sig till forskningsetiska frågor så som källhantering, källanalys och återgivelse av citat. 

Det har varit viktigt att arbetat noggrant med källhantering och referering så att det går lätt 

att spåra dokumenten. De empiriska källorna har granskats noggrann för att få en källanalys 

och förståelse för materialet. Innehållsanalysen är en icke-reaktiv metod då forskaren inte 

påverkar det redan skriva materialet (Bryman, 2002). Däremot finns möjlighet att forskaren 

påverkar resultatet genom det urval av citat som görs. Därför är det viktigt att vara noggrann 

med att ta med hela sammanhang och de meningar som samspelar när urvalet av citat görs. 

Bryman (1997) tar både upp tolkning och påverkan som två svårigheter i kvalitativ forskning. 

Med tolkning menar han att det är svårt att avgöra om empirin tolkas på ett giltigt sätt utifrån 

informantens perspektiv. Olika personer (forskare) tolkar olika händelser (empiri) på olika 

sätt. Han tar även upp det faktum att om forskaren fokuserar på teorin för tidigt i sin forskning 

kan detta påverka förmågan att tolka utifrån informantens perspektiv. Med andra ord riskerar 

man att tolkningens fokus snarare ligger i teorin än i empirin. 

På grund av att vi inte använt oss av informanter har vi kunnat utesluta de etiska 

frågeställningar som kommer med informerat samtycke, anonymitet och sekretess med mera 

(Bryman, 2002). 
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Teori  
Den socialpedagogiska referensramen och Maslows behovspyramid är de två teoribildningar 

som studien grundar sig på. Den socialpedagogiska referensramen bidrar till en förståelse för 

de enskilda begreppen och hur de interagerar och samverkar med varandra. Maslows 

behovspyramid används i studien för att förklara vikten av att grundläggande behov 

tillgodoses innan vissa mer avancerade och utvecklade behov kan tillfredsställas. Dessa två 

teoribildningar kan gemensamt ge en förståelse för vikten av att barn och ungas utveckling 

görs grundlig och med omsorg för varje individ och dennes särskilda behov.  

Socialpedagogisk referensram 

Den socialpedagogiska referensramen har sedan sin uppkomst haft fokus på det avvikande 

och är numera oftast en reaktion på hotet om det avvikande (Madsen, 2001). Gustavsson 

(2010) beskriver en socialpedagogisk referensram och arbetet med de normativa och 

avvikande på ett lite annat sätt än Madsen. Gustavsson menar att den socialpedagogiska 

referensramen inte längre lägger tyngd på vad som är onormalt och avvikande, istället ligger 

dagens fokus på hur sociala konstruktioner skapar samhällets uppfattning om det avvikande 

och onormala. Madsens och Gustavssons tolkningar av den socialpedagogiska referensramen 

behöver inte motsäga varandra. Det är två olika sätt att arbeta utifrån den. Gustavssons 

arbetar i strukturer och övergripande uppfattningar av vad som skapar det avvikande och 

onormala medan Madsen gör sin definition utifrån direkt arbete med den socialpedagogiska 

referensramen. Lisbeth Eriksson (2006) beskriver utvecklingen av den socialpedagogiska 

referensramen som en föränderlig process där målgruppen varierat efter både tid och land. 

Eriksson beskriver utvecklingen från att ha haft fokus på individen till att numera se helheten 

och individens hela nätverk. Enligt Madsen (2001) ska socialpedagogik beakta de normer och 

värderingar som är viktiga i samhället för en lyckad socialiseringsprocess och minska risken för 

att bli avvikande eller exkluderad. Madsens tolkning av Herman Giesecke (Madsen, 2001:16) 

hävdar att de moderna uppväxtbetingelserna (socialiseringsvillkoren) är så komplexa och 

svåra att alla barns uppväxt är hotad av faktorer från nätverk, miljö och sociala samspel. För 

att få till en lyckad socialiseringsprocess för en individ är det   

Ytterligare beskriver Madsen (2006) de positiva effekter som kan uppnås genom att arbeta 

med begreppet social inklusion inom skolan, vilket innebär är det viktigt att arbeta för en social 

mångfald, och på så sätt låta skolan bli en avspegling av det samhälle eleverna ska möta, eller 

16 
 



  Emelie Broo, 19880803–1648, 
   Victoria Skog, 19881014–5105 

redan möter. Det är även viktigt att hitta möjligheter och förutsättningar som inkluderar alla i 

de gemenskaper som finns vilket är grunden i den socialpedagogiska referensramen. Bara 

känslan av exklusion kan ge förödande konsekvenser för ett barn och dess fortsatta utveckling, 

det är därför viktigt att jobba för att få alla att känna sig inkluderade, oavsett svårigheter eller 

hinder. Och som nämndes tidigare är det viktigt att se både individen och gemenskapen för 

att kunna få ut det bästa för individen.  

Studiens socialpedagogiska referensram består av begreppen internaliseringsprocess, 

socialiseringsprocess, gemenskaper och sociala verksamheter. Under 1990-talet har 

begreppen inklusion och exklusion tagit allt större plats inom det socialpedagogiska fältet. 

Dessa begrepp är viktiga beståndsdelar i internaliseringsprocessen och 

socialiseringsprocessen. Exklusion handlar om att ofrivilligt stängas ute från en eller flera 

arenor som anses vara viktiga för att vara inkluderad i av samhället och dess invånare. Ett 

exempel på detta kan vara ungdomar som missar stora delar av skolgången, som lätt hamnar 

utanför samhällets ramar på grund av deras bristfälliga utbildning (Madsen, a.a.). Genom 

inklusion kan samhället motverka olika typer av exklusion och utanförskap.  Utifrån en 

socialpedagogisk referensram arbetar man för inklusion, vilket innebär att få in personen i 

olika sociala verksamheter och gemenskaper, det kan handla om både familj och vänner och 

om organisationer, på så vis ges denne olika sociala kapital. Ju större mängd av olika sociala 

kapital en människa har, desto lättare har denne att klara tuffare perioder i livet, och löper 

därför inte lika stor risk att exkluderas i samhället.  

Socialiseringsprocessen och gemenskap 

Knutagård (2003) förklarar gemenskap som ett viktigt begrepp i socialiseringsprocessen. Det 

är gemenskapen som driver människan. Gemenskap ger oss en känsla av samhörighet, vilket 

är en av människans grundläggande behov. Behovet växer i takt med barnet, och tidigt 

utvecklas relationen mellan barn och föräldrar, och sedan kan nya relationer komma att 

utvecklas i och med att barnet kommer i kontakt med nya verksamheter. Enligt Madsen (2001) 

är socialiseringsprocessen den process där barn och unga genom aktiviteter blir en del av 

samhället. I processen lärs normer och rättigheter för att kunna fungera som 

samhällsmedborgare tillsammans med andra och då krävs deltagande i olika gemenskaper. 

För barn och unga som inte kan samspela med andra, som saknar icke-kognitiva kunskaper, 

kan socialiseringsprocessen avstanna. Därför är det viktigt att stärka dessa kunskaper och 
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förmågor för att samspel och interaktion ska fungera. När en individ utvecklat kunskaper och 

förmågor att socialisera med andra kan processen ta fart och personen kan bli en del i olika 

nätverk och sammanhang och på det viset minska risken för utanförskap och exklusion. 

Knutagård (2003) skriver vidare om kompetens och kvalificering som två väsentliga begrepp i 

socialiseringsprocessen. Kompetens är något individen utvecklar efter sin egen sociala 

kontext, och detta formar personligheten. Han beskriver hur olika sociala sammanhang kräver 

olika kompetenser, och hur dessa har olika överlevnadsvärde. Ett högre överlevnadsvärde på 

en kompetens gör att individen känner en större motivation att tillägna sig den kunskapen.   

Internaliseringsprocessen 

Knutagård (2003) och Jerlang och Ringstedt (1999) belyser internaliseringsprocessen som en 

viktig del till socialiseringsprocessen. Denna process är viktig då något från den yttre 

omgivningen ska befästas i en människas inre. En yttre erfarenhet skapar en inre förändring. 

Språket är en viktig del i internaliseringsprocessen på så vis att när en yttre erfarenhet blir en 

inre mental lärdom sker samtidigt ett förspråkligande av händelsen/erfarenheten som senare 

blir bärare på den inre mentala bilden och känslan. Dessa känslor och bilder kommer sedan 

påverka hur socialiseringsprocessen fortgår. Om en elev har negativa erfarenheter av att lära 

sig interagera med andra kommer dennes motivation till att bli en del av samhället att minska.  

Sociala verksamheter 

Knutagård (2003) säger att människan är ett subjekt som skapar sina känslor, behov och 

lärdomar med mera i de kollektiva och samhälleliga sociala verksamheter som hon är delaktig 

i. En social verksamhet är uppbyggd på ett eller flera mål, och det finns olika vägar att nå dessa. 

En människas olika sociala verksamheter kan till exempel vara familjen, vännerna, skolan, 

arbetet, fritidssysselsättningen och/eller partnern. Det finns mer eller mindre uttalade mål i 

dessa olika arenor; i skolan vill du få godkänt, du vill göra ett bra framträdande under din 

fritidssysselsättning och du vill ha en bra stund med dina vänner och med din familj. Det är 

mycket viktigt att människor, speciellt barn och unga, får delta i många olika sociala 

verksamheter för att skaffa sig erfarenheter och kunskaper för att lättare kunna handskas med 

liknande sociala verksamheter i framtiden (Knutagård, 2003). Enligt Jerlang och Ringstedt 

(1999) är känslor viktiga då de har betydelse för vår upplevelse av en social verksamhet. 

Känslor och intellekt är olika ting men oundvikliga sidor av en social verksamhet. Även Madsen 

(2006) menar att gemenskap är en viktig del i arbetet med individens självbild. Han skriver att 
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det förr lagts stort fokus på individuella handlingsplaner och liknande, men att det är viktigt 

att tänka på att handlingsmöjligheterna ökar i samspel med andra människor. Knutagård 

(2003) skriver vidare att personlighet och utveckling av personligheten också är centralt för 

att förstå människans utveckling och handlande i sociala verksamheter. Individens 

intellektuella förmåga utvecklas i förhållande till föremål i vår omgivning medan den 

känslomässiga utvecklingen sker i förhållande till sociala andra. I en gemensam process där 

båda dessa system integreras utvecklas individens personlighet. Det är helheten av de sociala 

verksamheter en individ deltar i som påverkar personligheten.  

Maslows Behovstrappa 

Abraham Maslow (1908-1970) var en amerikansk psykolog som konstruerade en teori om en 

behovstrappa. Tanken är att de tidigare stegen i trappan måste vara någorlunda tillfredställda 

för att man ska kunna nå de högre trappstegen. Vid sista steget når man självförverkligandet, 

och de personer som nådde dit som hade bästa hälsan i samhället (Cronlund, 2003; Levander, 

2002).  

 

Maslow (1943) beskriver de olika stegen på följande sätt: 

• De första behoven vi har (alltså första steget) är de fysiologiska, eller primära, behoven. 

Det handlar om mat, sömn, sex, ett tak över huvudet, och dylikt. Maslow resonerar att 

det är svårt att fokusera på annat när man är till exempel hungrig eller trött.  

• När det steget är taget kommer trygghetsbehovet. En otrygghet i vardagen är mycket 

påfrestande, och oron tar mycket fokus. Det är alltså viktigt att kunna planera, och till 

viss del kunna förutse vad som kommer att ske. För barnet är till exempel rutiner och 

gränser en bra trygghet.  

• Det tredje steget är kontaktbehovet. Kontaktbehovet handlar om vikten av kontakt och 

kärlek, och hur detta är extra viktigt i tidig ålder. Det finns psykologer som menar att 

ett bra självförtroende bygger på känslan av bra kontakt, kärlek och uppskattning 

under de unga åren. 

• Det fjärde steget kallar Maslow för känsla. Det innefattar två typer av känsla; den egna 

självkänslan och känslan av vad andra tycker och hur de uppfattar en. uppskattning, 

acceptans och respekt. Att känna sig sedd, behövd och accepterad av sin omgivning är 
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viktigt. Det handlar även om att själv kunna bestämma över sitt liv i så stor mån som 

möjligt.  

• När man uppfyllt dessa behov når man det högsta trappsteget som innebär 

självförverkligande. Det handlar om att kunna ägna sig åt det man är ämnad till att 

ägna sig åt. Vad man är ämnad för att göra är såklart olika för alla. Det kan handla om 

att ägna sig åt politik, vara en idealisk mor, få träffa sina nära och kära, få ett avlönat 

arbete eller att kunna ägna sig åt ett intresse. Det handlar om att känna 

tillfredsställelse i det man gör.  

På senare år har behovstrappan utvecklats till att innehålla sju steg istället för fem. Man har 

då valt att dela upp fjärde och femte steget och lagt till uppskattning och meningsfull aktivitet 

som två egna punkter (Cronlund, 2003; Levander, 2002).  

Cronlund (2003) och Levander (2002) skriver att det är få personer som når 

självförverkligande. En stor anledning till att det är få som lyckas komma ändå upp kan handla 

om okunskap kring sina egna resurser, möjligheter och tillgångar. De tidigare stegen, 

exempelvis trygghet och självkännedom, kan vara tydliga hinder här.  

Viktigt att påpeka är att en hel del kritik har uppstått mot Maslows teori, det finns de som 

menar att alla behov inte alls är viktiga, att de inte bör vara i den ordningen, eller annat som 

är fel. Det finns även de som inspirerats av Maslows behovstrappa, men som på olika sätt 

omformat den för att den bättre ska passa deras egen idé. Vi har ändå valt att använda denna 

teori, då vi anser att den har viktiga inslag till vad barn och unga behöver för att kunna 

tillgodogöra sig sin utveckling och utbildning.   

Sammanfattning 

Vi kan i detta kapitel läsa att den socialpedagogiska referensramen är föränderlig, och ser även 

olika ut på olika geografiska platser. Förr låg fokus i den socialpedagogiska referensramen på 

individen och dess sociala avvikelser, medan fokus idag istället ligger på både individen, dess 

omgivning och samhällets normer. Att arbeta utifrån en socialpedagogisk referensram innebär 

att arbeta offensivt och förebyggande. Ett av syftena med arbetet är att motverka exklusion i 

samhället, och jobba för inklusion, vilket man kan göra genom internaliseringsprocessen och 

socialiseringsprocessen. Människans inre påverkas av yttre händelser, och bara känslan av till 

exempel utanförskap kan ge konsekvenser. Den gemenskap man får i olika sociala 
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verksamheter är dessutom ett av människans mer grundläggande behov för att nå 

välbefinnande. Olika sociala verksamheter har olika mål för individen att nå eller anpassa sig 

efter. Ju fler sociala verksamheter unga får chansen att medverka i desto mer erfarenheter 

har denne med sig i framtida liknande situationer. Fler sociala verksamheter och gemenskaper 

kan öka individens självbild. Enligt Maslow är trygghet, kontakt och uppskattning några av 

stegen till självförverkligande. Är inte de grundläggande behoven tillfredsställda kan man ej 

nå sin fulla potential och finna tillfredsställelse i det man gör. 
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Presentation av empiri 

I detta kapitel presenteras en kort disposition och citat ur studiens olika källor, som sedan 

analyseras och diskuteras i senare kapitel. Följande citat har valts utifrån empirin med hjälp 

av kategoriseringsmallen, utifrån att de är relevanta att analysera i förhållande till syfte och 

frågeställning. 

1. Barnkonventionen 

Barnkonventionen (Unicef) består av 70 sidor med 54 artiklar. Del 1 innehåller artikel 1-41 

som tar upp barns rättigheter. Del 2 och del 3 handlar om hur staterna ska jobba med 

konventionen och hur den ska behandlas. Artikel 1-41 har 2 artiklar specifikt om barns rätt till 

utbildning och vad den ska syfta till och ett antal artiklar om barnets rätt till social trygghet 

och god utvecklingsmiljö.   

1.1  

"Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad." (Artikel 12.1) 

1.2       

"Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda 

föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i 

förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och 

utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet." (Artikel 18.1) 

1.3       

"Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga 

denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt, [...] 

(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i skolan och minska antalet 

studieavbrott." (Artikel 28.1) 

1.4       

"Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i 

skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i en 

överensstämmelse med denna konvention." (Artikel 28.2) 
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1.5        

"Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att  

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga; 

(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för 

de principer som uppställts i Förenta Nationernas stadga; 

(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk 

och egna värden, för vistelselandets och ursprungslandets nationella värden och för kulturer 

som skiljer sig från barnets egen; 

(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 

tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och 

religiösa grupper och personer  

som tillhör urbefolkningar [...]." (Artikel 29.1) 

2. Skollag SFS 2010:800 

Skollagen innehåller 29 kapitel där vi valt de kapitlen som berör skolan i allmänhet, kapitel 1-

7 och kapitlet som specifikt behandlar grundskolan kapitel 10.  

2.1       

"Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barn och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare." (1 kap. 4 § tredje stycket) 

2.2       

"För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, [...], ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska 

omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 

ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens 

mål ska stödjas." (2 kap. 25§) 

2.3       

"Utbildningen ska utföras på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero." (5 kap. 3§)  
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2.4       
"Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn 
och elever utsätts för kränkande behandling." (6 kap. 7§) 

2.5  

"Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet." (10 kap. 2§ 3 st.) 

3. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Läroplanen för grundskolan är på cirka 275 sidor och fördelade enligt följande. 13 sidor 

handlar om skolans värdegrund, uppdrag, övergripande mål och riktlinjer. Cirka 260 sidor 

beskriver kursplanerna för de specifika ämnen som elever i grundskolan ska genomgå. 

3.1     

"En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter at nå målen för utbildningen. " (Sid 8 - Skolans 

värdegrund och uppdrag) 

3.2  

"Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 

aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar." (Sid 8 

- Skolans värdegrund och uppdrag) 

3.3     

"Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. " (Sid 9 - Skolans 

värdegrund och uppdrag) 

3.4     

"Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. 

Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen." (Sid 9 - Skolans värdegrund och 

uppdrag) 

3.5    

"Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska det 
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intellektuella såväl som det praktiska komma sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas." (Sid 10 - Skolans 

värdegrund och uppdrag) 

3.6   

"Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter." (Sid 10 - Skolans 

värdegrund och uppdrag) 

3.7     

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

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

utbildning." (Sid 13 - Övergripande mål och riktlinjer) 

4. Utbildningsplan för lärare med inriktning i grundskolan  

En grundskollärare läser 240-270 hp (högskolepoäng). Gemensamt för lärarstudenterna, 

oavsett årskursinriktning, är 60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp yrkesrelaterad 

verksamhetsförlagd utbildning. Lärare för årskurs 1-3 och 4-6 läser sedan ämnes- och 

ämnesdidaktiska studier på 150 hp. Lärare för årskurs 7-9 läser 90 hp för att bli ämneslärare i 

valfritt ämne och därutöver 90 hp fördelade på ytterligare två valbara ämnen.   

4.1       

"För grundlärarexamen ska studenten också: 

- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för 

yrkesutövningen,  

- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och 

- via kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och 

olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia." 

(Kunskap och förståelse) 

4.2       

"För grundlärarexamen ska studenten också 

- visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,  
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- visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs 

lärande och utveckling,  

[...] 

- visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,  

- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling 

av elever, [...]" (Färdighet och förmåga) 

4.3     

"För grundlärarexamen ska studenten: 

- visa självkännedom och empatisk förmåga,  

- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras 

vårdnadshavare, [...]" (Värderingsförmåga och förhållningssätt) 
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Resultat och analys 

Socialisering 

Nyckelord: yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, utveckla respekt, ansvar, jämlikhet, 

förståelse, social gemenskap, hänsyn till alla elevers olikheter och demokrati.  

1.5b och 1.5c handlar om att skolan har ett ansvar att utveckla eleverna och lära dem respekt. 

Det är en del i skolans uppgift att lära eleverna att till exempel lyssna när någon annan talar, 

att inte kränka annan person på grund av etniska eller religiösa olikheter eller att man inte 

pekar på någon och viskar. Att kunna respektera andra är en viktig del i att kunna bli 

socialiserad och accepterad i samhället. Respekt för alla människor, olikheter, och de 

mänskliga rättigheterna är en förutsättning för att fungera i ett samhälle med gemensam 

värdegrund och skolans ansvar att lära ut (Persson & Tallberg Broman, 2002). För att kunna få 

ta del i olika gemenskaper krävs en förmåga att kunna visa respekt och ta till sig gällande 

normer och värderingar (Madsen, 2001).  

Skolan arbetar idag med att eleven ska ta eget ansvar, vilket bland annat tas upp i 3.2. Där står 

även att skolan har i uppgift att utveckla eleven till att bli en aktiv samhällsmedborgare. Med 

självbestämmande kommer ett ansvar och är tredje steget i Maslows behovstrappa (Maslow, 

1943), vilket förutsätter att de tidigare behoven är tillgodosedda för att nå detta steg. Alltså 

är det viktigt att barnet fått behov så som trygghet och kontakt tillgodosedda innan en 

utveckling av ansvarstagande och självbestämmande kan ske.  

I punkt 1.1 står tydligt att varje barn har rätt till egna åsikter, och att uttrycka dessa 

(yttrandefrihet). Där står även att, i förhållande till ålder och mognad, ska dessa åsikter lyssnas 

på av vuxna. Inga bestämmelser kring barnet ska ske över dess huvud. Både Madsen (2006) 

och Knutagård (2003) beskriver vikten av att låta barnet aktivt delta i situationer och 

aktiviteter som kan leda till ett rikare socialt kapital. Detta kan hjälpa till att förbereda barnet 

till ett ansvarsfullt liv, vilket står beskrivet att skolan ska syfta till att göra enligt 1.5d. I de fall 

ett barn lever i en ostadig miljö, kan en socialpedagogisk referensram hjälpa och bidra till att 

se och förstå barnets hela livsbild, och på så vis ha möjlighet att hjälpa barnet att själv förstå 

och handskas med detta (Eriksson, 2006). Knutagård (2003) förklarar att det är extra viktigt 

att i tidig ålder få delta i många olika sociala verksamheter, för att på så sätt få mer kunskap 

och erfarenhet som kan vara av vikt i framtiden. Det går här att avläsa vikten av att barnet får 

vara med vid till exempel sociala sammanhang, för att på så sätt öka barnets positiva delar i 
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livsbilden. Ytterligare kan de allsidiga kontakter som nämns i 2.5 värnas om, via till exempel 

ett bredare nätverk, och barnet får möjlighet att ta ett ytterligare steg till att aktivt delta i 

samhället.  

Hemmet och skolan 

Nyckelbegrepp: ansvar för uppfostran och utveckling, barnets bästa, skola i samarbete med 

hemmet, skolans stöd i familjens ansvar, icke-kognitiva kunskaper i hem och skola. 

Skola och föräldrar har ett gemensamt ansvar att uppfostra och låta utveckla barnet. Vilket 

står beskrivet i 1.2 och är taget från barnkonventionen. Det finns även i läroplanen, 3.4, skrivet 

att skolan ska agera stöd för familjen i barnets fostran och utveckling. Läroplanen, 3.4, 

beskriver inte lika starkt det gemensamma ansvaret som barnkonventionen, 1.2, men de båda 

citaten visar ändå på att skolan har en tydlig del av ansvaret för barnets uppfostran och 

utveckling. Persson och Tallberg Broman (2002) belyser att det finns det en komplicerad 

ansvarsfördelning mellan hemmet och skolan. Samhället ställer högre krav på barnen, och 

föräldrar anses inte klara av att ge barn den socialisering och de kunskaper dem behöver för 

att klara sig i dagens samhälle. Samtidigt ställs högre krav på föräldrar att vara delaktiga och 

engagerade i utvecklingen och utbildningen av sina barn.  

I 3.6 står även beskrivet att det är i skolan som eleven utvecklar sin personliga trygghet och 

självkänsla, även om den från början grundläggs i hemmet. Det förklaras även att varje elev 

har rätt till att få utvecklas och känna glädjen i att lyckas, i skolan. Här ligger vikten vid att 

eleven har rätt till detta, och det är alltså en skyldighet från skolan att kunna hjälpa eleven 

med det. 3.7 förklarar dessutom skolan som ansvarig för att eleven får med sig de kunskaper 

denne behöver, både på ett individuellt plan och på ett samhälleligt. Det här är alltså 

ytterligare ett tecken på hur stort skolans ansvar för barnets fostran ändå är. Det är inte bara 

ämneskunskaperna som ska stå i fokus, men även de icke-kognitiva kunskaperna. Carneiro och 

Heckman (2003) beskriver att både ämneskunskaper och icke-kognitiva kunskaper grundläggs 

i hemmet och det är därför viktigt att stötta hemmen i detta ansvar och uppdrag samtidigt 

som det behövs extra stöd i skolan för de barn som inte har föräldrar som kan hjälpa till i 

utvecklingen av dessa kunskaper.  

I 2.1 beskrivs ett tydligt samarbete mellan skolan och hemmet. Ett samarbete med syfte att 

de båda har ansvar att främja barnets utveckling till att bland annat bli ansvarskännande och 
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kompetenta människor. Ansvarskännandet kan leda till ett ansvarstagande, vilket nämndes 

tidigare. Det står tydligt beskrivet i 2.1  att ansvarstagande är något skolan ska utveckla hos 

eleven och kan alltså inte krävas att eleven har med sig. De ökade förväntningarna från 

samhället på att skolan ska utveckla och utbilda elever till goda samhällsmedborgare där alla 

har samma värdegrund och normer tydliggör också det arbete skolan måste göra för att 

utjämna de skillnader och brister som elever har med sig hemifrån (Persson & Tallberg 

Broman, 2002).  

Icke-kognitiv kunskap 

Nyckelbegrepp: skolan ska främja elevs personliga utveckling, utveckla elevens fulla 

möjligheter, och att hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas och uppmuntra närvaro. 

I 3.6 står förklarat att skolan har en viktig roll i utvecklingen av elevens egen trygghet och 

självkänsla. Där står även att alla elever ska få möjlighet att smaka på glädjen i att övervinna 

ett hinder och/eller nå ett utsatt mål. Behovet av att känna trygghet är väsentligt för att kunna 

lära och utveckla sin personlighet (Maslow, 1943). Tolkningen är att barn med känsla av 

obalans och otrygghet i sina sociala miljöer inte har rätt förutsättningar och möjligheter att 

utveckla sin personlighet till fullo. 

3.5 beskriver att skolan har i uppgift att ge elever stimulans att bilda sig och att växa som 

personer. Citatet tar också upp att livsstilsfrågor ska arbetas med och uppmärksammas i 

skolan. Livsstilsfrågor kan kopplas till internaliseringsprocessen (Knutagård, 2003; Jerlang & 

Ringstedt, 1999) då det viktigt för eleven att få sätta ord på, och diskutera, både tankar, 

händelser och erfarenheter. Detta hjälper eleven att lättare förstå och begripa situationer, 

och känslorna kring dem. Livsstilsfrågor blir då även en nyckeldel i att låta eleven utveckla sitt 

språk och sin kommunikationsförmåga för att främja ett bra samspel med andra människor.   

Punkt 3.1 handlar om skolans ansvar att hjälpa de elever som av olika anledningar inte når 

målen, och hur skolan är skyldig att ta hänsyn till allas olika förutsättningar, och hitta olika sätt 

att hjälpa eleven att nå de mål som är uppsatta. Goda betyg är av vikt för att eleven ska kunna 

komma vidare i sin utbildning och sitt arbetsliv, för att på så vis bli en del av samhället. För 

den som inte klarar målen för en viss social verksamhet (Knutagård, 2003) finns stora risker 

att bli socialt exkluderad och hamna i utanförskap, vilket Madsen (2006) skriver får dåliga 

konsekvenser för vidare utveckling hos barnet. Icke-kognitiva kunskaper, som bland annat 
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"folkvett", respekt, ansvar och empati (Lindqvist & Vestman, 2011; Wejfalk, 2011), är en viktig 

del i att kunna bli socialt inkluderad och accepterad i samhället.  Både Carneiro, Crawford och 

Goodman (2007) och Heckman, Sixtrud och Urzua (2006) konstaterar att de icke-kognitiva 

kunskaperna är avgörande för den elev som inte uppnår målen för ett godkänt betyg. Ett fokus 

på de icke-kognitiva kunskaperna är med andra ord gynnsamt för elevens framgångar i både 

ämneskunskaperna och socialiseringen. 

Det står att ett aktivt arbete ska finnas för att uppmuntra elevens skolnärvaro i 1.3. Enligt 

artikeln är det konventionsstaterna som är skyldiga att upprätthålla detta arbete, alltså är det 

ett statligt ansvar. Meningsfull aktivitet är en viktig del för en människas välmående (Maslow, 

1943), därför är det bra att ge eleverna en förståelse och ett sammanhang i varför skolan är 

viktig. Som Knutagård (2003) skriver är förståelsen för sammanhanget en förutsättning för 

personlighetsutvecklingen, de icke-kognitiva kunskaperna. Genom internaliseringsprocessen 

som Knutagård (2003) och Jerlang och Ringstedt (1999)   

Det står i 1.5a och 2.1 att skolan har som uppgift att främja barnets utveckling och dess 

möjligheter. Detta ska göras på ett individanpassat sätt, och med mål att eleven ska bli en bl.a. 

aktiv, kompetent och ansvarskännande individ. Barnets fulla kompetens och dess allsidiga 

personliga utveckling är punkter som är värda att tryckas på. I detta ses vikten i att även de 

icke-kognitiva kunskaperna utvecklas. Eleven ska få möjlighet att lära både ämnesmässigt och 

i det sociala samspelet.  

Trygg skolmiljö   

Nyckelord: mänsklig värdighet, respekt för mänskliga rättigheter, elevhälsa, förebyggande, 

hälsofrämjande, trygghet, studiero, förebygga kränkande behandling, omsorg, generositet 

och omtanke. 

I 2.3 står klart och tydligen att eleverna i skolan ska vara försäkrade trygghet och studiero. 

Detta kan uppnås genom att skolan, som nämns i 3.3, arbetar med omsorg, omtanke och 

generositet. Att känna trygghet är ett tidigt behovssteg för att kunna utvecklas gynnsamt 

(Maslow, 1943). Det förs idag debatter om lärarnas arbetsuppgifter och brist på tid. Med deras 

ökade administrativa arbetsuppgifter finns mindre till varje elev tillhanda (Skolverket, 2013a; 

Persson & Tallberg Broman, 2002).  
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I 2.4 finns bestämmelser som reglerar att det är huvudmannens (kommunens) ansvar att tillse 

att förebyggande åtgärder görs för att förhindra kränkande behandling och mobbning mot 

elev. I 1.4 står att varje skola ska upprätthålla en ordning i samspel med den mänskliga 

värdigheten hos eleven. I 1.5b står det vidare att eleverna själva ska lära sig respektera de 

mänskliga rättigheterna. Den socialpedagogiska referensramens offensiva och förebyggande 

arbetssätt (Madsen, 2001) kan vara viktigt i arbetet mot diskriminering och kompletterande i 

lärarens kompetens kring konflikthantering (4.1). De ökade kulturella och socioekonomiska 

skillnader som finns i samhället ställer högre krav på skolan att motverka de splittringar och 

olikheter som finns (Skolverket 2009b). 

2.2 handlar om elevhälsan på skolan, och hur denna ska arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Psykiska och psykosociala insatser är två av de insatser som ska finnas. Dessa 

insatser vänder sig mot de icke-kognitiva kunskaperna, och är alltså kunskaper som inte 

(enbart) utvecklas i klassrummet. Det ligger i socialpedagogens kompetens att arbeta 

förebyggande och offensivt (Madsen, 2001), men har även kunskap i att hantera akuta, sociala 

situationer. Som Maslow (1943) poängterar är trygghet och de fysiologiska behoven 

grundläggande för vidare utveckling, vilket innebär att psykisk hälsa och gemenskap är 

förutsättningar för en lyckad utbildning. Genom ett förebyggande arbete med 

internaliseringsprocessen som redskap kan socialpedagogen arbeta med att skapa positiva 

känslor och intryck som kan verka förebyggande mot psykisk ohälsa och utanförskap 

(Knutagård, 2003; Jerlang & Ringstedt, 1999).    

Grundlärarprogrammets utbildningsplan 

I 4.1 står beskrivet att läraren efter sin utbildning ska ha kunskap om konflikthantering och 

barnets utveckling, lärande och behov, och även kunna visa på förståelse för olika sociala 

relationer. Det är viktigt att elever får positiva relationer och erfarenheter från skolan för att 

den känslomässiga utvecklingen sker i samspel till sociala andra (Knutagård, 2003). 4.2 

förklarar lärarens förmåga i att kunna skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna 

utvecklas och kunna arbeta förebyggande mot diskriminering. Återigen är det avgörande för 

barns utveckling och inlärning att det är en trygg miljö denne vistas i (Maslow, 1943). 

Ytterligare står det i 4.3 att läraren ska visa förmåga på empati och självkännedom, och 

dessutom ha ett professionellt förhållningssätt.  
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Disposition  

Dokumenten tar i olika grad upp vikten av kognitiva kunskaper (ämneskunskaper) kontra icke-

kognitiva. Läroplanen för grundskolan talar, i sina 13 första sidor, väldigt starkt om skolans 

uppdrag och mål med fokus på icke-kognitiva kunskaper, och ytterst lite om 

ämneskunskaperna, samt om vikten av en god skolmiljö. Däremot kommer sedan cirka 260 

sidor som beskriver vilka mål eleven ska ha uppnått i varje ämne för att få ett betyg. De 13 

första sidorna hamnar lätt i skymundan, då fokus hamnar på de delar av verksamheten som 

lätt går att mäta. Värdegrunden och skolans mål mot socialisering och elevens rätt till icke-

kognitiva kunskaper är svåra att mäta (Lindqvist & Vestman, 2011), om det ens är möjligt. 

Barnkonventionen beskriver skolans syfte att ge barnen ämneskunskaper i endast en punkt. 

Det syfte citat 1.5 anser är skolans viktigaste är socialisering, personlig utveckling och att lära 

barnen de mänskliga rättigheterna.  

Skollagen (SFS 2010:800) uttrycker också till största del socialisering, icke-kognitiva kunskaper 

samt arbete mot diskriminering och skolans uppdrag att säkra en trygg skolmiljö för alla elever, 

som primära delar i utbildningens syfte. Skollagen kompletteras dock med skolförordningen 

(SFS 2011:185) som, med hänvisning till läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011), reglerar vad eleven ska kunna för att nå målen för 

specifika ämnen samt hur skolan ska utformas.  

Utbildningsplanerna (Högskolan Väst, 2011, 2012a, 2012b) för lärarstudenter på Högskolan 

Väst är de dokument som starkt betonar ämneskunskapernas vikt. Fördelningen mellan 

lärarstudenternas kurser visar tydligt att lärarna har mer kunskap i att lära ut ämneskunskaper 

än icke-kognitiva kunskaper. Under blocket utbildningsvetenskaplig kärna läser 

lärarstudenterna en kurs på 30 hp som behandlar barns livsvillkor, identitet och lärande i ett 

skolperspektiv, samt en kurs på 15 hp som tar upp perspektiv på utbildning, lärande och 

undervisning för grundlärare. Dessa två kurser på sammanlagt 45 hp av 240 respektive 270 hp 

är de som behandlar icke-kognitiva kunskaper. Resterande kurser lär lärarna hur de ska lära 

ut ämneskunskaper till eleverna. Som tidigare har beskrivits spelar icke-kognitiva kunskaper 

en stor roll för att ett barn ska kunna ta till sig ämneskunskaper (Carneiro, Crawford & 

Goodman, 2007; Heckman, Sixtrud & Urzua, 2006). Alltså bör lärare få djupare kunskaper i att 

lära ut icke-kognitiva kunskaper. Knutagård (2003) förklarar människans utveckling i samspel 

med andra och den komplexa process det sociala samspelet innebär samt dess betydande vikt 
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för barnets utveckling, vilket och belyser vikten av att lärare har förståelse för detta samspel. 

Vidare beskriver Berglund (2000) samspelet mellan ämnes- och icke-kognitiva kunskaper, där 

barnet ofta saknar förmåga och kunskap att handskas med sina förmågor. Barnet saknar alltså 

inte talang, utan redskap för att använda den.  

Sammanfattning 

I analysen kan vi bland annat läsa att 

• skolan ska samarbeta med hemmet för att främja elevens allsidiga utveckling. Det är i 

huvudsak hemmets ansvar att uppfostra barnet, och det är där personlig trygghet och 

självkänsla grundläggs. Skolan ska stötta hemmet i arbetet och ytterligare utveckla dessa 

sidor,  

• skolan ska förbereda barnet och ansvara för att denne inhämtar de kunskaper som behövs 

för att bli en god och aktiv samhällsmedborgare och främja barnets allsidiga kontakter 

och sociala gemenskap, 

• både barnkonventionen, Skollagen och läroplanen skriver tydligt om skolans ansvar för 

socialisering, icke-kognitiva kunskaper och en trygg skolmiljö. Dock är alla tre dokument 

mycket kortfattade i sin presentation av dessa punkter i relation till dokumentens andra 

delar. Det är i alla tre dokument otydligt förklarat vem som bär ansvaret för att dessa 

punkter upprätthålls, eller vem som är skyldig att utföra arbetet, 

• samhällets ökade förväntningar på skolans ansvar gentemot att eleverna utvecklas till att 

bli goda samhällsmedborgare leder till att personal på skolan behöver arbeta utifrån en 

socialpedagogisk referensram för att kunna stärka de icke-kognitiva kunskaperna,  

• lärarnas utbildningsplan har övervägande fokus på lärarnas förmåga att lära ut 

ämneskunskaper men innehåller även viktiga kurser för att utbilda och utveckla elevernas 

icke-kognitiva kunskaper. Dock är det en liten procentuell del av deras hela utbildning.  
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Slutdiskussion  

Fokus i studien har varit att granska skolans ansvar för elevers utveckling av icke-kognitiva 

kunskaper och socialisering. Vi ville också undersöka vilka skyldigheter skolan har för att ge 

eleverna en trygg skolmiljö, fri från kränkande behandling och utanförskap. Ytterligare 

intresserade vi oss för skolans uppdrag att samarbeta med hemmet och vårdnadshavare. Vi 

ställde oss frågor såsom; vad har läraren, genom sin utbildning, för möjlighet att tillgodose 

elevens behov av utveckling av de icke-kognitiva kunskaperna och en god 

socialiseringsprocess? Hur kan en socialpedagogisk referensram komplettera skolan och 

lärarna i detta arbete?  

Studien visar att skolan både har ansvar och möjlighet att utveckla elevens icke-kognitiva 

kunskaper. De flesta av dokumenten betonar skolans ansvar och syfte över socialisering och 

icke-kognitiva kunskaper framför utbildning av ämneskunskaper. Skolan har ett ansvar att 

utveckla eleverna och lära dem respekt. Att kunna respektera andra är en viktig del i att kunna 

bli socialiserad och accepterad i samhället. I de granskade dokumenten framkommer tydligt 

att varje barn har rätt till egna åsikter och att uttrycka dessa vilket är en träning och 

socialisering till samhället.  

Skolan har i uppgift att ge elever stimulans att bilda sig och att växa som personer. 

Livsstilsfrågor ska arbetas med och uppmärksammas i skolan. Skolan ska hitta olika sätt att 

hjälpa eleven att nå de mål som är uppsatta vilket tydligt visar att skolan är skyldig att arbeta 

med de icke-kognitiva kunskaperna då de är starkt kopplade till de kognitiva kunskapernas 

utveckling. Det ligger i skolans ansvar att hjälpa de elever som av olika anledning inte når 

målen och är skyldig att ta hänsyn till allas olika förutsättningar. Det står i dokumenten att ett 

aktivt arbete ska finnas för att uppmuntra elevens skolnärvaro. Barnets fulla kompetens och 

dess allsidiga personliga utveckling är punkter som framkommer som skolans ansvar i studien. 

Eleven ska få möjlighet att lära både ämnesmässigt och i det sociala samspelet.  

I skolan har eleven rätt att få och känna glädjen i att lyckas, och det är här eleven utvecklar sin 

trygghet och självkänsla även om den grundläggs i hemmet. Skolan har en skyldighet att hjälpa 

eleven att på bästa sätt utvecklas. Den är ansvarig för att eleven får med sig de kunskaper 

denne behöver, både på ett individuellt och ett samhälleligt plan. Det finns dock tydligt 

beskrivet i dokumenten att det ska finnas ett samarbete mellan hemmet och skolan med syfte 
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att de båda har ansvar att främja barnets utveckling till bland annat att bli ansvarskännande 

och kompetenta människor. Skolan har ett ansvar att försäkra eleven trygghet och studiero 

när denne är i skolan. Det är kommunen som har ansvar att tillse att förebyggande åtgärder 

görs för att förhindra kränkande behandling och mobbning mot elev.  

Vi kan i dokumenten se att det finns diverse punkter som trycker på att främja elevers icke-

kognitiva kunskaper och trygga miljö, men i samtliga dokument brister det på grund av att det 

är relativt kortfattade texter i relation till dess helhet. Precis som Eriksson och Markström 

(2000) beskriver kan en socialpedagogisk referensram användas som komplement till andra 

arbetsteorier inom skolvärlden.  

Vi kan se hur skolan ofta framställs som en arena som har i uppdrag att endast utveckla 

ämneskunskaperna, medan till exempel självdisciplin, social kompetens och arbetsmoral är 

hemmets uppgift att lära. Om hemmet ensamt utgjorde barnets utvecklingsarena skulle 

arenan bli ytterst snäv, och dess kunskaper och erfarenheter bli begränsad. Skolans miljö, i sin 

tur, erbjuder en större variation av sociala sammanhang som låter barnet utvecklas. Vi vill här 

knyta an till vårt inledande citat av Astrid Lindgren (u.å.). Vi vill påstå att kärlek inte bara 

handlar om att älska en annan människa, utan lika mycket handlar det om att se, bekräfta och 

förstärka personen, vilka är mänskliga, grundläggande behov (Maslow, 1943). Alltså är det 

oerhört viktigt att skolan ser alla barn och utjämnar de ojämlika möjligheter som finns i 

hemmen. Skolan har ett ansvar att fostra och utveckla alla barn till goda samhällsmedborgare. 

Men det är också hemmets ansvar och av ytterst stor vikt att hemmet tar detta ansvar då 

utvecklingen och socialiseringen startar i tidigt ålder. 

I arbetet med att stötta eleven att nå målen för ämneskunskaperna har lärarna kunskaper från 

sin utbildning men i arbete med att utveckla de icke-kognitiva kunskaperna anser vi att 

kunskaperna är bristfälliga. I en jämförelse mellan socialpedagogers utbildning (Högskolan 

Väst, 2009) och lärares utbildningar (Högskolan Väst, 2011; 2012a; 2012b) ser vi en del 

likheter. Framför allt ser vi att båda kräver empatisk förmåga och självkännedom. Vi ser även 

att båda får kunskap om olika behov. Läraren specificerar sig till barnets behov, medan 

socialpedagogen får en bredare bild. Helhetsbilden är viktigt för att helt kunna få förståelse 

för, och identifiera, sociala problem, som i sin tur kan leda till brister i socialiseringsprocessen. 

Ytterligare ser vi skillnad i lärarens och socialpedagogens pedagogiska uppdrag. Läraren syftar 
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till en didaktisk pedagogik, medan socialpedagogen har fokus på den sociala pedagogiken. De 

två professionernas inriktningar kan tillsammans skapa en gemensam process för gynnsam 

utveckling och utbildning. Läraren ska inneha förmågan att arbeta förebyggande mot 

diskriminering, och ha kunskap i konflikthantering. I socialpedagogens utbildningsplan 

(Högskolan Väst, 2009) finns en bredare beskrivning i att hantera kränkningar och 

diskriminerande beteende. Socialpedagogen ska ha kunskap i att främja social förändring och 

inkludering, samt arbeta mobiliserande. Alltså finns det stora fördelar med att arbeta 

socialpedagogiskt parallellt med det arbete läraren utför. Vi ser att en lärare inte har specifika 

kunskaper i att leda en livskunskapslektion, vilket vi menar är den lektion där livsstilsfrågorna 

tas upp och diskuteras. Socialpedagogen har en bredare kunskap och förståelse för detta 

ämne. Därför kan vi se det lämpligt att låta denne leda livskunskapslektioner och dessa 

lektioner anser vi är viktiga för elevernas utveckling och förståelse för samhället och sig själva.   

Vi menar vidare att låg- och mellanstadielärare har större möjligheter att se och möta varje 

elev, eftersom klassföreståndaren ofta är ansvarig att undervisa sin klass i de flesta ämnena. I 

högstadiet däremot, har vardera lärare ett eget ämne att lära ut. Eleverna har lektioner i 

många olika salar och med många olika lärare. Det blir alltså inte samma kontinuitet i 

samspelet mellan lärare och elev på högstadiet, som det blir på låg- och mellanstadiet. Elevers 

känsla av trygghet, kontakt och uppskattning påverkas av i vilken utsträckning lärarna kan 

möta varje elev och om det finns personal på skolan som kan motverka mobbning och 

ohälsosam studiemiljö. Vår egen erfarenhet talar för att det finns de elever som sköter sig som 

exemplariskt i klassrummet, men som inte är lika exemplariska när ingen lärare finns i 

närheten vilket försvårar lärarnas helhetliga bild av eleven och ställer krav på personal som 

ser eleven även utanför klassrummet. Skolkurator finns ofta tillgänglig i rektorsexpeditionen, 

som inte alltid är direkt ansluten till skolan och korridoren. Barnombudsmannen (2005) 

rapporterade att elevhälsan i Sveriges skolor borde utökas och tydliggöras. Vi tycker att 

elevhälsan borde utökas på så sätt att den ska finnas tillgänglig i korridoren, på ett bredare 

sätt än den traditionellt gjort med anledning av skolans ansvar för skolmiljön och elevers hälsa. 

Med ett socialpedagogiskt arbetssätt i elevhälsan kan ett förebyggande arbete mot mobbning, 

kränkningar och psykisk ohälsosam miljö utvecklas ytterligare, och större samverkan med 

vårdnadshavare och andra viktiga vuxna kan främjas. Internaliseringsprocessen som 

Knutagård (2003) och Jerlang och Ringstedt (1999) beskriver kan motverka både mobbing och 
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skolk genom att yttre positiva erfarenheter från skolan genererar inre positiva känslor och 

minnen och på så vis ökar motivationen och den psykiska hälsan. Kan eleven själv få förståelse 

för det meningsfulla i skolan blir detta i sin tur ett steg i socialiseringsprocessen som motverkar 

framtida utanförskap. Skolnärvaron kan vara avgörande för de elever med låga betyg i 

ämneskunskaper och ett socialpedagogiskt arbete skulle kunna gynna elevernas trygghet och 

arbetsmiljö. Med socialpedagogens förmåga att möta eleven i dess kontextuella situation ser 

vi stora fördelar med att låta en socialpedagog finnas i korridoren och arbeta för en tryggare 

skolmiljö. Samtidigt ser vi en poäng i att även låta lärare finnas tillhands för eleverna på detta 

sätt, då det skulle kunna ge möjlighet till en förbättrad relation lärare – elev och komma till 

användning i klassrummet. Däremot är frågan om lärare med sitt idag mer byråkratiska arbete 

har den tid som detta kräver till sitt förfogande (Skolverket, 2013a; Persson & Tallberg 

Broman, 2002). 

Ett socialpedagogiskt arbetssätt i skolan skulle kunna främja både mående, icke-kognitiva 

kunskaper, socialisering och internalisering, vilket i sin tur skulle främja skolmiljön och 

elevernas utveckling. Att försäkra eleverna en god studiemiljö, utveckla icke-kognitiva 

kunskaper och främja en god socialiseringsprocess är skolans huvudsakliga mål och syfte enligt 

både Skollagen och läroplanen för grundskolan. Lärarnas fokus skulle i större mån kunna 

läggas på ämneskunskaperna om det på skolan fanns en socialpedagog, och förhoppningsvis 

skulle eleverna nå högre betyg, vilket skulle ge bättre förutsättningar i resten av livet. 

I en kommande studie skulle vi se det intressant att undersöka vilka redskap skolan behöver 

för att arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkningar som skapar psykisk ohälsa. I 

bakgrundskapitlet skrev vi att bristen på socialpedagoger i skolan kan bero på okunskap hos 

kommunpolitiker (Wejfalk, 2011). Vi tycker det hade varit intressant att göra en fortsättning 

på studien i fråga och hitta medel att ge ut denna information och kunskap till politikerna. 

Men hur detta skulle kunna göras finns inte heller utrymme för att tas upp i denna studie. 

Ytterligare tycker vi det behövs material för att kunna styrka behovet av mer förebyggande 

arbete i svenska skolor.   
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Bilaga 1 

Kategoriseringsmall     

• Socialisering 

- Lära sig att bli en samhällsmedborgare 

- Främja sociala kontakter, ta del av aktiviteter och skapa erfarenheter 

- Tillägna sig demokratiska former, normer och värderingar  

- Lära sig om, och tillägna sig, yttrandefriheten 

- Lära sig om, och respektera, olikheter hos människan 

 

• Hemmet och skolan 

- Ansvarsfördelningen mellan hemmet och skolan  

- Skolans samarbete med hemmet, och stöttning till vårdnadshavare 

  

• Icke-kognitiva kunskaper 

- Utveckling av personlighet, självkänsla och trygghet 

- Lära sig respektera andra, ta ansvar och utvecklas  

- Utveckla en vilja att lära 

 

• Trygg skolmiljö 

- Motverka diskriminering och mobbning  

- Lugn och trygg skolmiljö  

- Elevhälsa 

 

• Disposition 

- Källkritik, av och för vem är dokumentet skrivet?  
- Överskådligt undersöka hur mycket dokumenten pratar om ämneskunskaper 

kontra icke-kognitiva kunskaper 

- Hur fördelas kurserna (hp) under lärarutbildningen mellan kognitiva kurser 

(ämneskunskaper) och kurser där lärarna lär sig hur man lär ut de icke-kognitiva 

kunskaperna.  

- Vad fokuserar dokumenten oftast på vad gäller lärarens uppgifter och ansvar?   
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Bilaga 2 
Arbetsfördelning  

Samarbetet har fungerat väl och vi har haft samma ambitionsnivå från början till slut. Vi har 

kompletterat varandra bra under arbetets gång, till exempel har Emelie lätt för att läsa in sig 

på fakta medan Victoria har lätt för det skriftliga språket. Vi vill dock poängtera att båda två 

läst och skrivit, men stöttat oss på varandras kunskaper.  

Arbetet med alla kapitel har i sin helhet skett i samarbete. Oftast har en av oss gjort ett 

utkast, som vi sedan arbetat ihop tillsammans.  

Nedan står vem som är ansvarig för vilka kapitel. 

Introduktionskapitel - Emelie Broo 

Socialpedagogen - Victoria Skog 

Tidigare forskning - Emelie Broo  

Metod - Emelie Broo 

Etiska överväganden - Emelie Broo 

Teori - Victoria Skog 

Presentation av empiri - Victoria Skog 

Analys och diskussion - Victoria Skog 

Slutdiskussion - Victoria Skog 

Referenslista - Emelie Broo 
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