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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka hur pedagogerna upplever att en kompetensutveckling i 
socialt och emotionellt lärande - SEL påverkar deras vardagsnära praktik och barnen/eleverna. 
221 pedagoger verksamma inom förskola och skola deltar i studien. Med hjälp av en mixad 
metod samlades kvantitativ och kvalitativ data in. I inledningen och bakgrunden problematiseras 
kunskapsläget och SEL definieras. Tidigare forskning redovisas grundligt utifrån socialt och 
emotionellt lärande i förhållande till hälsofrämjande och förebyggande arbete, pedagoger, 
barn/elever samt barn i behov av särskilt stöd. Engeströms teori om expansivt lärande 
tillsammans med tidigare forskning om SEL används i resultatanalysen. Studiens resultat visar 
på samband mellan pedagogers och barns/elevers sociala och emotionella kompetens och 
relationella kompetens. Pedagogerna beskriver att de har fått bättre förståelse för barns 
beteende, fått en samsyn och ett gemensamt språk, och blivit bättre på att arbeta inkluderande 
och göra anpassningar utifrån barnens/elevernas behov. Pedagogerna redogör för hur 
barnen/eleverna klarar rutinsituationer bättre utifrån omgivningens förväntningar. Barnen och 
eleverna upplevs också ha utvecklat en bättre självkänsla och självförtroende utifrån att de 
oftare lyckades i samspel med andra och att de blev sedda och bekräftade utifrån sina behov. 
Uppsatsen avslutas med förslag på vidare forskning och förhoppningar.  
 
Nyckelord: socialt och emotionellt lärande, redskap, barn i behov av skickliga pedagoger, 
samarbete, pedagogers upplevelser  

 
Abstract  
The aim of this study is to investigate work on social and emotional learning in the everyday 
practice of 221 educators working in preschools and schools. With using a mixed method both 
quantitative and qualitative information was gathered. In the introduction and background, the 
state of knowledge is problematized, SEL is defined, previous research reports and the 
education in SEL is described. The literature review describes SEL in relation to educators, 
children/pupils and children with special needs. An expansive learning approach permeates the 
performance analysis. The study's results are largely in line with previous research in the field 
of SEL and shows correlations between educators and child/pupils social and emotional skills 
and relational competence. The educators describe that they perceive children's behavior in a 
different way, had better understanding themselves, gained a common understanding and a 
common language, and become better at working inclusively and making adjustments based on 
the children’s/pupils needs. The educators felt that the children/pupils managed routine 
situations better based on the environment's expectations. The children/pupils were also 
perceived to have developed a better self-esteem and self-confidence based on the fact that they 
more often succeeded in interacting with others and that they were seen and confirmed based 
on their needs. The thesis concludes with suggestions for further research and hopes. 
 
Keywords: social and emotional learning, skills, children in need of skilled educators, 
collaboration, educators experience 
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1. INLEDNING 

Under mina drygt 15 år som specialpedagog har jag intresserat mig för sociala och emotionella 

färdigheter på olika sätt. Hur dessa färdigheter till exempel stödjer barns lek och akademiska 

lärande och hur det försvårar för barn när de inte utvecklat sociala och emotionella färdigheter 

som förväntat. I mitt arbete har jag mött åtskilliga pedagoger i deras strävan att bemöta och 

stödja barn utifrån där de befinner sig.  

 

Barns sociala och emotionella färdigheter går under många olika begrepp som ”soft skills”, 

socioemotionella förmågor, emotionell intelligens eller som skolverkets (2013) begrepp ”icke-

kognitiva förmågor”. Färdigheter kan liknas vid läroplanens förmågor men består mer av 

personliga förmågor hos en individ, förmågor som hjälper individen att utföra vissa handlingar. 

Begreppet färdigheter beskriver exklusivt mänskliga egenskaper till skillnad från begreppet 

förmågor som även tillskrivs materiella ting som till exempel Rysslands militära förmåga och 

insekters flygförmåga. När det gäller socialt och emotionellt lärande är begreppet färdigheter i 

form av social and emotional skills, ett internationellt vedertaget begrepp. Därav används 

begreppet färdigheter i uppsatsen. Definitioner av sociala och emotionella färdigheter finns på 

s 7. 

 

För att stärka barns förmåga att positivt hantera olika sammanhang är det nödvändigt att 

pedagoger utvecklar pedagogiskt välanpassade samt adekvata lärande- och kompetens-

utvecklingsstrategier som kan stödja HELA barnets utveckling. Sedan en tid tillbaka ligger ett 

stort fokus på de akademiska färdigheterna som språklig medvetenhet, matematisk 

medvetenhet, naturvetenskap etc. Men för att barn ska kunna tillämpa de akademiska 

färdigheterna behöver de ha de social och emotionella färdigheterna som redskap. Schonert-

Reichl, (2017) menar att kunskap för hur man utvecklar sociala och emotionella färdigheter hos 

barn ofta saknas hos pedagoger.  

 

För sex år sedan fick jag och en kollega ett utvecklingsuppdrag, i ett skolområde med både 

förskolor och skolor, att utforma en utbildning för pedagoger i förskolan och skolan kring 

inkludering och att kunna möta alla barn. Utgångspunkt blev socialt och emotionellt lärande - 

SEL. Det långsiktiga målet var att alla barn skulle få utveckla sina sociala och emotionella 

färdigheter så långt som är möjligt för att öka möjligheterna att lyckas i skolan och livet. De 

kortsiktiga målen var att bidra till utveckling av ett relationellt förhållningssätt och ett 

professionellt språk för att beskriva barns självreglerande, emotionella och sociala utveckling. 

Samt att höja pedagogernas kompetens i att möta alla barn utifrån deras behov, arbeta 

inkluderande och förbättra samarbetet med hemmet. Liknande insatser i SEL kom att fortsätta 

vid andra förskolor och skolor de följande åren, vilket fördjupade mitt intresse för vilken roll 

socialt och emotionellt lärande spelade för pedagoger och barn. 

1.2 Bakgrund 
Nationella och internationella rapporter lyfter fram störande inslag i undervisningen som en 

möjlig orsak till de sjunkande kunskapsresultaten (Skolinspektionen 2016). Pisamätningarna 

mellan 2003-2013 visar att det blivit ett allt mer ”negativt klimat” i svenska klassrum, skriver 
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Barnombudsmannen i sin årsrapport 2018. Det finns även en medial uppmärksamhet kring barn 

som ”stör” ordningen, även allvarliga förhållanden beskrivs som exempelvis att pedagoger 

utsätts för hot och våld av sina elever. Debatten förespråkar strängare åtgärder för att få ordning 

på eleverna (SVT, 9 januari, 2019; Skolvärlden, 8 mars, 2019).  

 

I skollagens 5:e kapitel (SFS 2010:800) står det att alla barn ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om en elev 

inte når kunskapskraven ska stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen sättas in. Finns det skäl att anta att anpassningar inte är tillräckliga för att nå 

kunskapskraven ska en utredning göras om särskilt stöd (a.a.). Regleringen kring anpassningar 

och utredning av särskilt stöd i skollagen och Skolverket (2014) ger en tydlig beskrivning 

utifrån elevernas rätt till stöd i förhållande till kunskapskraven. Vidare står det att stödet ska 

utgå från elevens utbildning i dess helhet och att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev 

som ska ges särskilt stöd. Men skolverket skiljer mellan pedagogiska åtgärder (Skolverket, 

2014) och disciplinära åtgärder (Skollagen 5 kap. 24 §). För elever som stör ordningen ska 

disciplinära åtgärder vidtas. Vilka dessa elever exakt är beskrivs inte vidare, men en del av dem 

skulle nog kunna betecknas ha vissa brister i sina sociala och emotionella färdigheter eller 

beskrivas ha beteenderelaterade svårigheter. 

 

I förarbetet till skollagen, propositionen Hälsa, lärande och trygghet (2001/02:14), beskrivs att 

lärande och hälsa påverkas av samma faktorer som samspel, relationer, inflytande, självkänsla 

och lärandemiljön. Vidare står det att hur väl skolan lyckas med att skapa en god lärmiljö 

påverkar andelen elever som befinner sig i svårigheter (a.a.). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (Skolverket, 2012) refererar till Mooij och Smeets (2009) som ger skolan 

kritik för sina brister i att kunna bemöta barn med socioemotionella svårigheter på rätt sätt och 

menar att dessa barn är de svåraste att hantera och bemöta i skolan. Samtidigt upplever många 

pedagoger och lärarstuderande att relationer och samspel med elever är den svåraste delen i 

undervisning och att grundutbildningen inte förbereder dem tillräckligt för detta, enligt Jensen, 

Skibsted och Vedsgaard Christensen (2015). Stensaasen & Sletta (2004) belyser att det finns 

ett tydligt samband mellan elevers anpassningsproblem i skolan och låg social kompetens. Vad 

som betraktas som ett socialt kompetent beteende påverkas bland annat av barnets ålder och 

den sociala arenans normer och preferenser. Social kompetens handlar även om att behärska 

färdigheter och infria omgivningens förväntningar i att hantera rollen som familjemedlem, elev 

och kamrat (Ogden, 2003).  

 

Det ligger ett stort ansvar på verksamma pedagoger att kunna tolka och förstå bakgrunden till 

barns beteende för att sedan genom sitt bemötande och pedagogiska kompetens ge den ledning 

och stimulans som barn behöver för sitt lärande och personliga utveckling utifrån skollagen. 

Roos W. Greens (2008) menar att barn vill göra rätt om de kan. Om vi utgår från det synsättet 

blir det än svårt att särskilja vilka barn som ska ha rätt till särskilt stöd och vilka som ska 

omfattas av disciplinära åtgärder. Pedagogernas kunskap och relationell förmåga blir avgörande 

för hur pedagogerna bemöter barnen.   
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2. LITTERATURÖVERSIKT 
Kapitlet inleds med en sammanfattande genomgång av tidigare forskning och annan litteratur 

kring socialt och emotionellt lärande. Jag behandlar begreppet sociala och emotionella 

färdigheter, presenterar internationella metastudier, hur sociala och emotionella färdigheter kan 

delas upp och hur de kan kopplas till läroplanen. Även betydelsen av socialt och emotionellt 

lärande för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för pedagoger och barn, samt hur barn 

i behov av särskilt stöd och socialt och emotionellt lärande hänger ihop. Efter ovanstående 

stycken så följer min teoretiska utgångspunkt för denna studie som utgår ifrån Engströms 

(2001) teori om expansivt lärande. Sista delen av detta kapitel består av min problemprecisering 

och mitt syfte. 

2.1 Sociala och emotionella färdigheter  
Socialt och emotionellt lärande (SEL) kan definieras som den process genom vilket barn och 

vuxna förvärvar och tillämpar de kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå och hantera 

känslor, känna och visa empati för andra, upprätta och hålla kvar positiva relationer, sätta upp 

och uppnå mål, och fatta ansvarsfulla beslut (Casel, 2017). Att främja utvecklandet av sociala 

och emotionella färdigheter är avgörande för en god skolstart (McClelland, Cameron, Connor, 

Farris, Jewkes, et al. 2007; Andersson 2012). Skolan har traditionellt sett haft en stark inriktning 

på de kognitiva och de akademiska färdigheterna såsom räkna, läsa och skriva (DePaoli, 2017). 

Emellertid har synen på utbildning börjat förändras internationellt, och det akademiska 

tillsammans med det sociala och emotionella lärandet har börjat framhållas som den grund man 

vill att alla barn skall utveckla under sin utbildning visar OECD kunskapsöversikt (2015). 

 

I en amerikansk metastudie (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, Schellinger, 2011) som 

omfattande över en kvarts miljon elever från förskoleklass till gymnasium, visade de 

sammanställda resultaten på skillnader hos skolor som hade ett medvetet arbete i socialt och 

emotionellt lärande, jämförts med skolor (kontrollgrupper) som inte hade utvecklat sitt arbete 

med socialt och emotionellt lärande. I metastudien framgick att eleverna i den första typen av 

skolor signifikant förbättrade sina sociala och emotionella färdigheter, attityder, beteenden och 

en väsentlig ökning av elevernas skolresultat med 11 percentilpunkter. En holländsk metastudie 

(Sklad, Diekstra, De Ritter, Ben, Gravesteijn, 2012) visar på liknande resultat vad gäller det 

sociala och emotionella lärandets betydelse för det akademiska lärandet. Även här fann man 

betydande förbättrade akademiska resultat för eleverna, vilket framför allt visade sig i 

uppföljningen en tid efter insatserna. 

De sociala och emotionella färdigheterna har även visat sig ha stor betydelse för relationer 

(Committee for Children, 2011). Socialt och emotionellt kompetenta elever har lättare att skaffa 

vänner och har fler positiva relationer med kamrater. Dessa elever är även nöjdare och mer 

framgångsrika i skolarbetet och hamnar mer sällan i problem eller riskerar att bli avvisade, samt 

är mer inkluderade i aktiviteterna i skolan (a.a.). 

 

I de övergripande formuleringarna i Lgr11 och Lpfö18 (Skolverket, 2011; Skolverket, 2018) 

finns de sociala och emotionella färdigheterna inte tydligt framskrivna (utifrån nedan beskrivna 

definitioner) utan ligger mer underförstådda, i exempelvis kapitlen ”Normer och värden”, 

”Grundläggande värden” och ”Förståelse och medmänsklighet”, samt när det etiska 
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perspektivet beskrivs.  Vilket gör att de förblir osynliga. Till skillnad från andra länder som har 

läroplaner för socialt och emotionellt lärande, som till exempel i USA där majoriteten av 

delstaterna infört så kallade ”social and emotional standards”. Även i Norge har en rad skolor 

skapat en ”sosial laereplan”. Vilket blir stödjande för pedagogernas arbete. 

 

Några stora internationella organisationer som särskilt intresserat sig för socialt och emotionellt 

lärande delar upp de sociala och emotionella färdigheterna på lite olika sätt: 

 

Institutet Casel (2017) (Collaboration for Academic, Social and Emotional Learning) delar in 

de sociala och emotionella färdigheterna i fem kategorier: Självmedvetenhet, att känna igen sina 

egna känslor, tankar och värderingar och hur de påverkar det egna beteendet, Självreglering – 

att reglera känslor, tankar och beteenden i olika situationer, Social medvetenhet – att kunna ta 

andras perspektiv, känna empati med andra, Relationsfärdigheter – att kunna etablera och 

upprätthålla hälsosamma och givande relationer, Ansvarsfullt beslutsfattande – att kunna göra 

goda konstruktiva val när det gäller beteende och samspel med andra utifrån etiska värderingar, 

säkerhet och sociala normer.  

 

OECD (2015), the Organisation for Economic Co-operation and Development, har delat upp 

de sociala och emotionella färdigheterna i fem kategorier men med lite andra rubriker än Casel 

som: Öppet sinne – som nyfikenhet, tolerans, kreativitet, Uppgiftsorientering – som motivation, 

ansvarstagande, självkontroll, uthållighet, Känsloreglering – stresshantering, känslokontroll, 

optimism, Engagemang i andra – sällskaplighet, självhävdelse, energi, Samarbete – empati, 

tillit, samarbete.  

 

Den ideella organisationen Committee for Children (2015) delar däremot upp de sociala och 

emotionella färdigheterna i fyra grupper; Färdigheter för lärande – där 

självregleringsfärdigheter ingår, Empati – emotionella färdigheter och känslokunskap, Att 

hantera starka känslor – att kunna lugna ner starka känslor, samt Problemlösning och 

kamratskapsfärdigheter – social problemlösning och samspelsfärdigheter.  

 

De sociala och emotionella färdigheterna överlappar varandra och en viss färdighet kan 

förutsätta flera andra färdigheter. Detta innebär att det inte går att gruppera färdigheterna helt 

konsekvent. Andra definitioner finns till exempel i Skolverkets material, ”Betydelsen av icke-

kognitiva förmågor (Skolverket 2013)”, beskrivs färdigheterna som mer övergripande och 

diffusa kunskaper som inte är mätbara men som kan ses som sociala och beteendemässiga 

färdigheter som är uppblandade med kognitiva förmågor, som samspel, samarbetsförmåga, 

attityd, värderingar och självbild (a.a.). Även Greene (2008, 2016, 2017) beskriver soiala och 

emotionella färdigheter. Han utgår från begreppen sociala, känslomässiga och beteendemässiga 

svårigheter och beskriver barns outvecklade färdigheter som ger barn svårigheter att leva upp 

till omgivningens förväntningar utifrån en lista vid namnet ALSUP (Assessment Assisteof 

lagging skills and unsolved problems).  
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2.2 Hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt 
Socialstyrelsen och Skolverket (2014) definierar ett hälsofrämjande arbetssätt med att stärka 

och bevara människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att stärka 

möjligheten till delaktighet och tilltro till den egna förmågan. Det hälsofrämjande arbetet utgår 

från av ett salutogent förhållningssätt som kännetecknas av ett målmedvetet arbete med att 

identifiera, stärka och ta hänsyn till barnets styrkor (a.a.). I det förebyggande arbetet är fokus 

på att minska risken för ohälsa och inflytandet av riskfaktorer, genom att tidigt identifiera 

riskfaktorer som kan hota barns lärande, hälsa och utveckling, menar Partanen (2012) 

Socialstyrelsen och Skolverket (2014). Moffit, Arseneault, Belsky, Dickson, Hancox et al. 

(2010) presenterade en nyzeeländsk longitudinell studie som följt 1000 barn från födseln upp 

till 32 års ålder. Resultaten visade på de självreglerande färdigheternas betydelse för den fysiska 

hälsan senare i livet. Positiva resultat som registrerats vid mätning av hälsan, visade bland annat 

påverkan på hjärta, tandstatus, kroppsvikt och sexuell hälsa. I studien visade barn med sämre 

utvecklade självregleringsfärdigheter på en högre risk för att utveckla ett missbruk av tobak, 

alkohol, cannabis och starkare droger senare i livet.  

 

Gals, Schreur, Engel-Yeger (2010) studier av israeliska pedagoger visar att det finns en 

signifikant skillnad i pedagogers inställning till inkludering om pedagogerna har kunskap om 

funktionsnedsättningen eller inte. Ju mer information och kunskap pedagoger har desto mer 

positiv var pedagogerna till inkludering. Vidare uppger Gal et al. (2010) och Matson (2017) att 

pedagoger upplever att barn med emotionella och beteenderelaterade svårigheter är svårare att 

inkludera än barn med fysiska funktionsnedsättningar, specifika inlärningssvårigheter och 

synnedsättningar. Även Schwab, Holzinger, Krammer, Gebhardt och Hessels (2015) 

österrikiska studie visar att lärarattityderna till funktionsnedsättningar med beteenderelaterade 

svårigheter är mer negativa och upplevs mycket tidskrävande. Stensaasen och Sletta (2004) 

menar att inkludering är en förutsättning för att barn ska kunna vidareutveckla sina sociala 

färdigheter och kompetens. Om pedagoger inte arbetar målinriktat med att utveckla dessa 

barnens sociala färdigheter riskerar skillnaderna bland barnen att cementeras och förstärkas 

genom deras skolgång (a.a.). Vilket ökar risken för utanförskap. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2017) definierar att en tillgänglig lärmiljö är när 

den pedagogiska, fysiska och sociala miljön anpassas i relation till alla barns lärande och behov 

så att alla kan vara delaktiga. I det arbetet ingår även likabehandlingsarbetet där det pedagogiska 

utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet ingår som viktiga stödstrukturer (a.a.). Tetler (2015) 

beskriver att i en inkluderande lärmiljö arbetar pedagogerna med olika typer av pedagogiska 

redskap för att möta barns olikheter. Det kan vara anpassningar och justeringar i vardagen för 

att kunna möta alla barn och kunna erbjudas en undervisning där alla kan vara delaktiga. Dessa 

pedagogiska redskap används inte bara i mötet med barnet i behov av särskilt stöd utan till alla 

barn och blir på så vis en naturlig del i undervisningen som bidrar till att lärmiljön förbättras 

för alla (a.a.).  

 

I arbetet med SEL finns en mängd internationella övergripande interventioner så kallade SEL-

program vilka syftar till att pedagogiskt stödja socialt och emotionellt lärande i förskolan och i 

skolan utifrån tydliga strukturer och stödmaterial, enligt Greenberg, et al. (2003). Resultaten 
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vid internationella studier av olika skol-SEL-program är tvetydiga, vissa studier visar få eller 

inga effekter, medan andra finner viktiga och meningsfulla effekter, visar en 

forskningsgenomgång av Jones, Barnes, Bailey och Doolittle (2017). Vad som exakt ligger 

bakom detta är svårt att avgöra, men vid en kartläggning av SEL-programmens effekter från 

olika studier, fann (a.a.) att programutvärderingar oftast inte mäter de exakta färdigheter som 

programmen försöker ge, utan mer allmänt hållna resultat. Ett svenskt exempel på detta är 

Skolverkets utvärdering av värdegrundsarbetet utifrån olika antimobbningsprogram 

(Skolverket, 2011b), där bland annat StegVis och SET-Social och emotionell träning ingick. 

Dessa material utger sig inte för att vara varianter av ett antimobbningsprogram utan är ett 

stödmaterial till pedagoger i arbetet med att stärka barns sociala och emotionella utveckling 

(Kimber, 2009; Committee for Children 2015, 2017). För många pedagoger är socialt och 

emotionellt lärande relativt nytt, ett tydligt stöd för detta arbete saknas i styrdokument och 

avrådan gällande användandet av manualbaserade program från statliga myndigheter 

förekommer (Skolvärlden, 2011, Skolverket, 2018b). Detta försvårar pedagogernas möjlighet 

till att få redskap för att till exempel arbeta med SEL. 

2.3 Pedagogers social och emotionella lärande 
För att barn ska kunna utveckla sin sociala kompetens måste miljömässiga förutsättningar 

uppfyllas (Ogden, 2003). Olsson och Olsson (2013) anser att det sociala klimatet är komplext 

då det är beroende av olika individers uppfattningar, kompetenser och självförtroende, men 

även vilka aktiviteter som organiseras, hur gruppsammansättningar ser ut samt hur 

kommunikation sker. Vilket kräver ett omfattande förebyggande arbete, kontinuerliga 

förändringar och utveckling av arbetssätt (a.a). Stensaasen och Sletta (2004) menar att 

undervisning av sociala färdigheter i likhet med ämnesundervisning är ett nödvändigt inslag i 

en skola för alla. Barn börjar förskolan med olika förutsättningar och behov. Vissa barn har 

redan goda sociala färdigheter och blir därmed accepterade och inkluderade i gemenskapen. 

Andra barn som har en bristande social kompetens kan få uppleva exkludering. Dessa barn 

riskerar att inte få möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter och kompetenser i lika hög 

grad som andra barn (a.a.). 

 

Fantilli och McDougall (2009) menar att pedagogerna upplever svårigheter att möta vissa barn 

när de inte vet hur de ska gå tillväga för att ge stöd på rätt sätt, eller hur de ska förstå och hantera 

konflikter som uppstår mellan barnen. Detta skapar en känsla hos pedagogerna att de inte är 

tillräckligt kompetenta för sitt uppdrag. Pedagogerna beskriver också svårigheten med att se 

varje enskilt barn i klassrummet och möta barnens individuella behov, särskilt hos barn i behov 

av särskilt stöd och särskilt begåvade barn (Fantilli och McDougall, 2009; Devos et al., 2011). 

En faktor som är central för undervisningens kvalité och lärande är pedagogernas kunskap och 

förståelse för sina elevers sociala, emotionella och kognitiva utveckling, uppger Schonert-Reich 

(2017). Kinge (2000) liksom Greene (2014) betonar betydelsen av hur den vuxne förstår och 

tolkar barns beteende och handlingar. Att den vuxne förstår avgör om barnen får hjälp att 

komma vidare i sin utveckling. Om den vuxne inte förstår kan de i värsta fall förvärra 

situationen, försvåra barnets utveckling och försämra relationen. Grannäs (2011) uppger i sin 

studie (refererad av Ljungblad, 2018) att pedagogernas förhållningssätt är grundläggande för 

de sociala relationerna. 
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Socialt och emotionellt lärande innebär att pedagoger lär sig undervisa om sociala och 

emotionella färdigheter för att främja barnens kompetenser (Greenberg, Domitrovich, 

Weissberg och Durlak, 2017). Socialt och emotionellt lärande kan genom en mängd olika 

pedagogiska tillvägagångssätt främja barns förmåga att hantera tankar, känslor och beteende 

för bättre kunna hantera vardagliga och sociala utmaningar (Greenberg et al. 2017). Barn kan 

lära sig sociala färdigheter på samma sätt som de lär sig läsa, skriv och räkna, menar Ogden 

(2001), där relevant kunskap om färdigheter förmedlas, vidare ges barnen möjlighet att praktiskt 

träna på färdigheterna, bli påminda och få återkoppling på hur de lyckas. 

 

När undervisning av socialt och emotionellt lärande riktar sig till alla barn kan de sociala och 

emotionella färdigheterna modelleras naturligt både genom pedagogerna och de barn som 

kommit lite längre menar Greenberg et al. (2017). Undervisningen i SEL kan med fördel ske 

integrerat som en naturlig del i det akademiska stoffet. Genom att undervisa barnen i specifika 

sociala och emotionella färdigheter och att pedagoger samspelar med barnen och skapar 

lärmiljöer som gynnar sociala och emotionella kompetenser hjälper det barnen att förstå och 

hantera känslor, sätta upp och uppnå mål, känna och visa omsorg för andra, utveckla en positiv 

och realistisk uppfattning om sina egna kompetenser, upprätta och underhålla positiva 

relationer, och ta ansvarfulla beslut (a.a).  

 

Få studier finns på området om vilken effekt pedagogers egna sociala och emotionella 

färdigheter har på barn, men i Nya Zeeland (Harvey, Evans, Hill, Henricksen, Bimler 2016) 

undersöktes en intervention som genomfördes för att stärka pedagogernas sociala och 

emotionella färdigheter för att sedan mäta pedagogernas emotionella medvetenhet i 

klassrummet. Samtidigt studerades barnens sociala och emotionella beteende i relation till de 

förändringar som pedagogen gjorde i studien. Det visade sig enligt elevernas omdömen att 

pedagogerna förbättrade sitt emotionella bemötande. Signifikanta skillnader rapporterades i 

pedagogernas ledarskap vad gällde hjälpsamhet, vänlighet, förståelse och tillrättavisningar. 

Även en studiesammanställning (Schonert-Reichl, 2017) visade att implementering av SEL i 

klassrummet ökade pedagogernas egna sociala och emotionella kompetens något och att 

pedagogernas förmåga att hantera sin egen stress påverkades positivt (Ingersoll och Smith, 

2003) och Alvarez, 2007).  Även pedagogers egna sociala och emotionella kompetens och 

välbefinnande visade sig påverka barns lärande starkt, uppger Jones, Bouffard, Weissbourd 

(2013).  

 

Ljungblad (2018) menar att i en lärmiljö där pedagogen sätter relationen först och skapar goda 

förutsättningar för barns lärande uppstår arbetsro och ett engagemang hos barnen.  Men det 

räcker inte för att utveckla barns sociala och emotionella färdigheter, menar Jones, et al. (2013). 

Pedagoger behöver kunskap om barns sociala och emotionella lärande, verktyg och strategier 

för att utveckla barnens och sin egna sociala och emotionella kompetens (a.a.).  Vidare menar 

Hejlskov (2014) att begriplighet är pedagogers viktigaste redskap och att vi måste utgå ifrån att 

människan gör det som är mest begripligt i stunden. När barn utsätts för obegripliga situationer 

kan det leda till frustration och beteenderelaterade svårigheter. Genom att använda begripliga 

strukturer och metoder ökar barns förutsättningar att lyckas. Eresund och Wrangsjö (2008), 
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Greene (2008) och Hejlskov (2014) menar att ett bra bemötande där pedagogen visar empati 

och har ett positivt förhållningssätt har stor betydelse för att hjälpa barn med beteenderelaterade 

svårigheter. Pedagoger som förstår barns utveckling kan bättre utforma och anpassa 

undervisningen utifrån barnens sociala och emotionella kompetens och därigenom förbättra 

deras akademiska resultat (Schonert-Reich, 2017).  

2.4 Barns social och emotionella lärande   
Ogden (2003) beskriver social kompetens som en personlig och psykologisk kompetens där de 

sociala färdigheterna är kärnan för den sociala kompetensen där även empati, 

självregleringsfärdigheter och ansvar ingår. Barn utvecklar sina sociala och emotionella 

färdigheter genom upplevelser och erfarenheter i samspel med andra. Barn lär sig värderingar 

och sociala färdigheter genom delaktighet och iakttagelse och använder ofta andra barn och 

vuxna som modeller för att härma beteenden (Hwang och Nilsson, 2011). Genom att reflektera 

över och tolka hur andra människor gör, lär sig barn sociala färdigheter (a.a.). Barn iakttar och 

lyssnar in det som sker omkring dem, absorberar det och gör det till sitt eget för att sedan 

använda det för att orientera sig och gå vidare i sin utveckling, skriver Löwenborg (2015).  

 

Bodrova (2005) betonar att leken har central betydelse för utveckling av sociala och emotionella 

färdigheter. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barn via leken tillsammans 

med andra främjar och utvecklar sociala färdigheter. Bodrova (2005) finner att barns rollek är 

särskilt betydelsefull för utvecklingen av sociala och emotionella färdigheter, eftersom de 

stärker och utvecklar barns sociala, emotionella och självreglerande färdigheter som turtagning, 

väntade, fokusering, problemlösning, hantering av känslor etc. naturligt. Lillemyr (2013) 

problematiserar barn som av någon annan anledning inte får vara med i leken, eller saknar 

sociala färdigheter för att kunna ta kontakt och leka med andra på ett bra sätt och har svårt att 

få lov att delta i leken. Detta kan innebära att barnet därmed får färre tillfällen att träna sina 

sociala och emotionella färdigheter och möjligheterna att få delta i lek blir allt svårare.  

 

Enligt Atterström och Persson (2000) klarar barn som är socialt kompetenta bättre av att lösa 

konflikter och har en bättre självuppfattning än barn med lägre social kompetens. Dessa barn 

har en sämre förmåga att hantera konflikter och svårare för att fungera med andra i grupp, samt 

blir oftare socialt exkluderade (a.a.). Medan barn med bättre sociala färdigheter är snabbare på 

att läsa av en social situation, vilket gör att de skapar sig en mer riktig bild av 

samspelssituationer. 

 

Relationerna förbättras till kamrater och pedagoger när barn utvecklar färdigheter i 

ansvarstagande, vilket i sin tur gynnar samarbetet och interaktionen med andra och ökar 

lärandet, menar Klapp (2015). Barns sociala och emotionella färdigheter har även betydelse för 

betygssättningen, som till exempel elevers punktlighet vid inlämning av arbeten, arbetsinsats 

under lektionstid och gott beteende i klassrummet (a.a.). Färdigheter som till exempel 

uthållighet, positiv självhävdelse och samarbetsförmåga har också visat sig påverka barns 

lärande, framtida förutsättningar och studieresultat (Casel, 2017; McClelland et al. 2007). 
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2.5 Barn i behov av särskilt stöd och SEL 
Ogden (1991) menar att barn med socioemotionella svårigheter har beteenden som försvårar 

inlärning i olika undervisningssituationer både för barnet själv, och andra barn, samt gör det 

svårt för pedagogen att undervisa. Barn med socioemotionella svårigheter kan uppfattas som 

provocerande och märker inte själva alltid om de sårar andra och förstår inte alltid heller varför 

omgivningen reagerar vid olika situationer. De kan ha svårt att uttrycka sina känslor och förstå 

andras känslor vilket leder till att de missförstår och missförstås och har svårt för att sätta sig in 

i andras behov och känslor (Ogden, 1991). Stensaasen och Sletta (2004) menar att personer med 

låg social kompetens blir lättare provocerade vilket leder till att de oftare uppvisar aggressivt 

beteende. Dessa barn har ofta problem med att tolka och uppfatta andras känslor och har 

utvecklat färre strategier för att hantera detta. 

 

Vidare kan barn med nedsatt självkontroll ha svårt med att kontrollera sina impulser och att 

utföra olika uppgifter som kräver uthållighet, får raseriutbrott, hamnar lätt i konflikter och 

skadar lärmiljön, uppger Ogden (1991). Dessa barn kan även ha svårigheter med att arbeta mot 

långsiktiga mål eftersom de ofta behöver ha direkt behovstillfredsställelse. Det kan göra det 

svårt för dem att till exempel vänta på sin tur (a.a). Garner, Knuffman och Domitrovich (2013) 

menar att vid komplexa utmaningar som vi inte förstår används ibland medicinska diagnoser 

för att ge förenklade förklaringar när skolans undervisningstraditioner tas förgivna som 

betydelsefulla faktorer för barns beteende.  

 

I Skolverkets kunskapsöversikt Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning 

(Skolverket, 2015) konstateras att medicinsk diagnos ofta är en förutsättning för att en elev ska 

få tillgång till särskilt stöd eller specialpedagogiska resurser. Medicinsk eller psykologisk 

diagnos nämns inte i den del av skollagstiftningen som omfattar grundskolan (3 kap. 8–10 §, 7 

kap. 5–6 §). Utan det är behovet som ska styra omfattningen och utformningen av det 

pedagogiska eller sociala stödbehovet. Hjörne (2012) menar att ADHD-diagnosen används som 

förklaring till barns olika skolsvårigheter och för att kategorisera hur man ska hantera och 

benämna olika svårigheter hos barn inom förutbestämda gränser. DSM 5 (Diagnostic Manual 

of Mental Disorders), som används för att diagnostisera olika funktionsnedsättningar som 

exempelvis ADHD anger kriterier som till exempel: har svårt att vara stilla, har ofta svårt att 

vänta på sin tur, ouppmärksam på detaljer, undviker uppgifter som kräver mental uthållighet 

osv. Diagnoser kan ge en värdefull förklaring för en specifik svårighet men förklarar inte den 

komplexitet som råder i skolsituationen eller ger någon vägledning för det pedagogiska arbetet, 

menar Jakobsson och Nilsson (2011).  Barn kan ha liknande svårigheter utan att ha en 

funktionsnedsättning. Greene (2017) beskriver barns svårigheter i ALSUP (Assessment of 

lagging skills and unsolved problems) som en hjälp att identifiera elevers outvecklade 

färdigheter som exempelvis svårigheter att behålla fokus, svårigheter att hantera övergångar, 

växla från en tankebana eller uppgift till en annan osv.  

 

Enligt Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) har barn med beteenderelaterade svårigheter 

ofta svårare än andra att etablera sociala relationer och problem att skaffa och behålla vänner. 

Socialstyrelsen (2012) refererar till en avhandling från Karolinska institutet (2009) som visar 

på ett starkt samband mellan beteenderelaterade svårigheter (uppförandeproblem och 
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hyperaktivitet) och risken att utsättas för mobbning. Barn med ADHD blir mobbade tio gånger 

så ofta som andra barn och att det är tre gånger så vanligt att de mobbar. De Boer, Pijl och 

Minnaert (2010) lyfter fram att barn med olika typer av funktionsnedsättningar oftare har 

svårare att få en bra social ställning och bli accepterade av sina kamrater, har färre vänner och 

ingår i mindre omfattning i klassens nätverk. 

 

Ogden (2003) menar att sociala och emotionella färdigheter har en förebyggande inverkan på 

utveckling av problembeteende och hjälper barn att bättre hantera svåra situationer, genom 

exempelvis bättre självkontroll och problemlösningsstrategier. Social kompetens är också en 

förutsättning för att komma in i grupper och ger möjligheter för social inkludering vilket är en 

förutsättning för en vidare utveckling av de sociala färdigheterna (Stensaasen och Sletta, 2004). 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 
Min teoretiska utgångspunkt för att förstå pedagogernas kompetensutveckling i socialt och 

emotionellt lärande, som jag påstår uppstod i samband med att pedagogerna fick utbildning i 

SEL, har jag valt att tillämpa Engströms (2001) teori om expansivt lärande. Jag har fört in delar 

från min bakgrundsbeskrivning och tidigare forskning om socialt och emotionella lärande som 

beskrivits ovan, för att sätta min teoretiska utgångspunkt i sitt sammanhang tillsammans med 

innebörden av kompetensutveckling så som jag känner den. 

 

Begreppet kompetens innefattar såväl handlag, attityder, sociala färdigheter som kunskaper och 

förmåga att lösa problem, uppger Sandberg och Targama (1998). Scherp (2003) menar att 

förståelsen för uppdraget är avgörande för hur problem uppfattas och hur lösningar utformas. 

Kompetensperspektivet utgår ifrån behovet av, och förutsättningarna för, förståelse av 

uppdraget och dess kontext. För att skapa en förståelse och ett nytt lärande, menar Sandberg 

och Targama (1998), att det inte räcker att veta hur man ska agera eller med att bestämma sig 

för att anamma ett nytt synsätt, eller en ny metod. Utan en ny förståelse och ett lärande utvecklas 

bland annat genom reflektion, personliga upplevelser och erfarenhetsutbyte med andra (a.a.). 

Förståelseinriktat lärande syftar till att utveckla en fördjupad förståelse av vad som ligger 

bakom såväl olika problem som att hitta framgångsrika lösningar. Vid problemsituationer görs 

en medveten eller omedveten jämförelse mellan hur det är och hur man skulle vilja att det var 

Scherp (2003).  

 

Engeströms (2001) menar att i takt med att samhället utvecklas uppstår motsättningar som 

ställer nya krav på aktivitetssystem, i detta sammanhang förskola/skola. Tidigare välfungerande 

strukturer är inte längre tillräckliga utan måste förändras för att möta samhället och 

organisationers krav (a.a.). Ogden (1991) skriver att pedagogernas värderingar och 

förhållningssätt styrs av vilken ideologi, människo- och samhällssyn som pedagogen har. Även 

pedagogernas tankar kring lärande påverkar den pedagogiska grundsynen som i sin tur påverkar 

pedagogernas val av undervisningsmetoder. Olika pedagoger har olika förståelser och 

uppfattningar om problem (a.a.). Genom att tydliggöra och samtala skapar pedagogerna 

förståelse för varandras tankar och vilka olika lösningar som finns för att hantera ett problem. 

Förståelse påverkas även av tidigare erfarenheter och av hur verkligheten tolkas, enligt 

Sandberg och Targama (1998). 
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Atterström och Persson (2000) menar att pedagogers synsätt och förhållningssätt till barn 

påverkar den sociala relationen mellan barn och vuxna, och att tolkning av beteenden och 

pedagogens toleransnivå är avgörande faktorer för hur olika beteenden bemöts (Eresund och 

Wrangsjö, 2008). Scherp (2013) menar att när pedagogerna får ta del av varandras kunskaper 

och erfarenheter sker professionsutveckling som bidrar till att pedagogers uppfattning och 

toleransen kan påverkas. Olika pedagogiska synsätt kan vara ett hinder för samarbete och kan 

ibland leda till betydande negativa konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd (a.a.). Persson 

(2013) anser att pedagoger behöver ha en gemensam grundsyn på barns lärande och utveckling 

för att fungera väl. I pedagogernas professionsbildning ingår att ha ett gemensamt språk 

(Lärarnas yrkesetik 2001; Brynolf, Carlström, Svensson, Wersäll, 2012). Språket kännetecknas 

av att det kan beskriva strukturer utifrån gemensamma teorier och begrepp som ger kunskap, 

förståelse och förklaringar menar Brynolf et al. (2012). Genom ett gemensamt yrkesspråk får 

pedagogerna koder och strukturer för att uttrycka sin kunskap (a.a.).  

 

Målet med det expansiva lärandet är ett funktionellt samarbete som förändrar verksamheten. 

Det expansiva lärandet sker genom att problemområden identifieras och nya kreativa lösningar 

och åtgärder skapas, menar Engeström (2001). I artikeln Expansive Learning att Work: Toward 

an activity theortical reconceptualization (2001) beskriver Engeström den fem principen för 

expansivt lärande. Den första principen handlar om att en verksamhet bara kan förstås när den 

analyseras i relation till ett helt aktivitetssystem. Att man måste förstå delar av helheter för att 

få full förståelse och på så sätt uppnå en kognitiv process där själva lärandet uppstår. Stensaasen 

och Sletta (2004) menar att barn med låg social kompetens blir lättare provocerade vilket leder 

till att de oftare uppvisar aggressivt beteende. Dessa barn har ofta problem med att tolka och 

uppfatta andras känslor och har utvecklat färre strategier. Webster-Stratton (2004) menar att 

här har pedagogerna en viktig roll att fylla när det gäller att utrusta barn med strukturer för 

tänkande som kan bidra till bättre beslutsprocesser i det sociala samspelet. Dessa strukturer för 

tänkande kan bidra till att minska risken för att de utvecklar svårigheter i kamratrelationerna 

och öka barnets förmåga att styra sina känslor (a.a.). Samtidigt som många pedagoger saknar 

kunskap och redskap för hur man utvecklar sociala och emotionella färdigheter, menar 

Schonert-Reichl, (2017) att det råder en osäkerhet i hur man ska hantera barn med 

beteenderelaterade svårigheter. 

 

Engeströms (2001) andra princip utgår från att aktivitetssystem påverkas av olika traditioner, 

synpunkter och intressen som skapar både innovation och problem. Ett område som är 

problematiskt är att det görs skillnader mellan pedagogiska åtgärder (Skolverket, 2014) och 

disciplinära åtgärder (Skollagen 5 kap. 24 §). För elever som inte når kunskapskraven ska 

åtgärdsprogram upprättas och särskilt stöd ska sättas in och för elever med beteenderelaterade 

svårigheter ska disciplinära åtgärder vidtas. Samtidigt som det står i förarbetet till skollagen, 

propositionen Hälsa, lärande och trygghet (2001/02:14), att lärande och hälsa påverkas av 

samma faktorer, som samspel, relationer, inflytande, självkänsla och lärandemiljön. Samt att 

hur väl skolan lyckas med att skapa en god lärmiljö påverkar andelen elever som befinner sig i 

svårigheter (a.a.).  
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Den tredje principen beskriver hur aktivitetssystemets historiska utveckling kan vara en 

bidragande faktor till att skapa problem. Det är också viktigt att se på verksamhetens egen 

historia för att kunna förstå varför det är på ett specifikt, hur den formats och utvecklats, dess 

problem och potential över tid. (Engeström, 2001). Skolan har traditionellt sett haft en stark 

inriktning på de kognitiva och de akademiska färdigheterna såsom räkna, läsa och skriva 

(DePaoli, 2017). Stensaasen och Sletta (2004) menar att undervisning av sociala färdigheter i 

likhet med ämnesundervisning är ett nödvändigt inslag i en skola för alla. Samtidigt som 

pedagoger upplever att barn med emotionella och beteenderelaterade svårigheter är svårare att 

inkludera (Gal et al., 2010; Matson, 2017). Garner el al. (2013) beskriver samhällsfenomenet 

kring diagnostisering vid komplexa utmaningar som inte förstås och menar att medicinska 

diagnoser används för att ge förenklade förklaringar. I Skolverkets kunskapsöversikt Att 

planera för barn och elever med funktionsnedsättning (Skolverket, 2015) konstateras att 

medicinsk diagnos ofta är en förutsättning för att en elev ska få tillgång till särskilt stöd eller 

specialpedagogiska resurser. Men diagnoser förklarar inte den komplexitet som råder i 

skolsituationen eller ger någon vägledning för det pedagogiska arbetet, menar Jakobsson och 

Nilsson (2011).   

 

Engeströms fjärde princip handlar om motsägelser eller kritik som kan ge upphov till förändring 

och utveckling. Motsättningar kan skapa konflikter och oro samtidigt som de skapar innovation 

och förändring som ger möjlighet till att förbättra verksamheten. Hejlskov (2014) hävdar att 

begriplighet är pedagogers viktigaste redskap, genom att använda begripliga strukturer och 

metoder ökar barns förutsättningar att lyckas. Vidare måste miljömässiga förutsättningar 

uppfyllas för att barn ska kunna utveckla sin sociala kompetens (Ogden, 2003), vilket kräver 

ett omfattande förebyggande arbete, kontinuerliga förändringar och utveckling av arbetssätt 

(Olsson och Olsson (2013). Schonert-Reich (2017) menar att pedagoger som förstår barns 

utveckling kan bättre utforma och anpassa undervisningen utifrån barnens sociala och 

emotionella kompetens och därigenom förbättras deras akademiska resultat. Det akademiska 

lärandet har under en längre tid varit enskilt i centrum för kunskapsresultaten. Det verkar ha 

påverkat pedagogers kunskap och arbete med socialt och emotionellt lärande samtidigt som den 

sociala miljön utvecklats i negativ riktning. 

 

Den sista av Engeströms principer (2001) beskriver aktivitetssystems möjligheter till kvalitativa 

förbättringar och förändringar som uppstår när motsättningar förvärras eller om verksamheten 

börjar ifrågasättas eller avvika från etablerade normer. Därigenom kan ett expansivt lärande ske 

när aktörerna är beredda på att förändra och gå utanför boxen. De sjunkande kunskapsresultaten 

(Skolinspektionen 2016) tillsammans med BOs rapport om de allt mer ”negativa klimaten” i 

svenska klassrum, och medias rapportering om de allvarliga förhållanden där pedagoger utsätts 

för hot och våld av sina elever, upplever jag bekräftar pedagogernas egna upplevelser om den 

rådande situationen. Samtidigt upplever pedagoger att de saknar kunskap om hur de kan hjälpa 

barn med beteenderelaterade svårigheter vilket gör dem öppna för förändringar och ”nytänk”. 

 

Engeström (2001) har även visualiserat det expansiva lärandet i en cykel som består av sju steg. 

De sju stegen är följande: 1. Ifrågasätta den nuvarande praktiken, 2. Analysera nuläget utifrån 

två perspektiv: verksamhetens historiska utveckling och dess inre relationer, 3. Skapa ett nytt 
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förslag, dvs. en ny modell som ska lösa det nuvarande problemet, 4. Undersöka den nya 

modellen när det gäller dess möjligheter och begränsningar, 5. Implementera den nya modellen 

i verksamheten, 6. Reflektera kring och utvärdera hela processen, 7. Befästa den nya praktiken  

2.7 Uppsatsens problemprecisering och syfte 
Genom en omfattande genomgång av tidigare forskning om socialt och emotionell lärande har 

jag försökt skriva fram vad SEL är och vilken betydelse sociala och emotionella färdigheter har 

för barns lärande samt pedagogens roll för SEL. Min teoretiska utgångspunkt, expansivt 

lärande, som jag fört samman med kompetensutveckling av socialt och emotionellt lärande 

beskriver betydelsen av det kollektiva lärande för att finna nya utvecklingsmöjligheter när 

utmaningar uppstår som ställer nya krav. 

 

Motivationen är stor ute hos pedagogerna att vilja göra rätt och att varje barn ska få lyckas. Men 

redskapen som står till deras förfogande verkar inte vara tillräckliga längre. Att rusta barn med 

akademiska kunskaper så som läs, räkna och skriva räcker inte för att våra barn ska lyckas i 

skolan och i livet. Socialt och emotionellt lärande är ett relativt ungt men stort 

forskningsområde internationellt sett. Där flera metastudier, som presenterats ovan, visar på 

betydelsen av sociala och emotionella färdigheter för att lyckas med studier och senare i livet. 

Min erfarenhet är att många pedagoger ser dessa samband som en självklarhet men att strategier 

och kunskap om hur de kan hjälpa barn att utveckla social och emotionella färdigheter inte är 

lika känt. Det bekräftar även internationell forskning. 

 

I mitt arbete som specialpedagog och utbildare i Socialt och emotionellt lärande (SEL) har jag 

haft möjlighet via kompetensutveckling i SEL, för pedagoger i en kommun, kunnat följa 24 

verksamheters begynnande färdighetsarbete och anat positiva tendenser. Dessa tendenser blev 

jag intresserad av att få veta mer om.  

 

Mot bakgrund av ovanstående genomgång syftar föreliggande uppsats till att utveckla kunskap 

om hur pedagoger uppfattar att deras vardagliga praktik och barnen/eleverna påverkas av 

kompetensutveckling i SEL. 

 

  



 

18 

 

3. METOD 
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens ansats och metodval. Därefter följer en 

beskrivning av hur datainsamlingen gick till, hur urvalet av respondenter har skett och hur 

frågorna till enkäten växt fram, samt hur jag bearbetat resultaten. Bortfall redovisas och 

slutligen presenteras vilka etiska ställningstaganden som gjorts och min roll diskuteras. Under 

rubriken Bearbetning och analys benämns studiens delar kvantitativa enkätsvar och kvalitativa 

enkätsvar för att särskilja vilken av delarna i min studie som beskrivs.  

3.1 Studiens ansats 
Denna studies syfte handlar om att få svar på pedagogernas egen uppfattning om hur de i sin 

vardagliga praktik påverkats av en kompetensutveckling i socialt och emotionellt lärande.  Jag 

har valt att kombinera en deduktiv och en induktiv ansats i denna studie. Den hermeneutiska 

traditionen har varit min utgångspunkt för att skapa förståelse när jag tolkade respondenternas 

beskrivningar. Syftet med en hermeneutiskt ansats är att fånga erfarenheter och uttryck, tolka 

och förstå dessa i ett sammanhang och skapa förståelse för någon annan. I hermeneutiken anses 

det inte finnas någon objektiv verklighet, utan att verkligheten består av innehåll som behöver 

tolkas för att förstås (Ödman, 2007). När pedagogerna fick nya kunskaper tolkade de 

kunskaperna med hjälp av deras tidigare upplevelser och förförståelse. Min roll blev att i nästa 

led tolka empirin för att förstå hur pedagogernas kompetensutveckling påverkats av socialt och 

emotionellt lärande. Enligt hermeneutiken har vi alltid en förförståelse utifrån våra egna 

erfarenheter och upplevelser, hävdar Ödman (2007).  

Vidare beskriver Ödman (2007) den hermeneutiska ansatsen utifrån fyra utgångspunkter; 

förståelse, förförståelse, förklaring och tolkning. Ämnet socialt och emotionellt lärande (SEL) 

är något som jag hade en förförståelse för genom egna erfarenheter, både i min egen praktik 

som pedagog och specialpedagog och som utbildare av SEL. Den hermeneutiska traditionen 

har varit min utgångspunkt för att skapa förståelse när jag tolkade respondenternas 

beskrivningar. Utifrån min ansats utgick jag från min förförståelse för att kunna komma fram 

till en förståelse av min empiri, som sedan lades ihop med tidigare forskning, mina teoretiska 

perspektiv och litteraturgenomgång för att nå en förklaring. Därigenom ökade förståelsen för 

pedagogernas beskrivningar genom de tolkningar jag gjorde utifrån studiens syfte. 

3.2 Metodval  
Studiens frågeställningar beror till stor del på vilken metod man som forskare bör välja, skriver 

Jacobsen (2017). För att samla in data valde jag att använda mig av en mixad metod, en 

kvantitativ och kvalitativ ansats, för att ta reda på hur pedagogerna uppfattade att deras 

kompetens i SEL påverkade deras vardagliga praktik och barnen/eleverna. Att använda mixade 

metoder kan ge en mer mångsidig bild av det man studerar, menar Creswell (2014). I studien 

använde jag mig av både kvantitativ och kvalitativ metod i form av enkäter med slutna frågor 

med fasta svarsalternativ och öppna frågor. Syftet med att använda en mixad metod var att nå 

en djupare förståelse för de kvantitativa svaren och få möjligheten att ta del av pedagogernas 

beskrivningar utifrån deras egna ord. Enlig Bryman (2018) hjälper en kvantitativ 

insamlingsmetod till att fånga regelbundenheter och mönster som tal, storlek och mängd. Det 

ger forskaren möjlighet till att generalisera och dra slutsatser, hävdar Stukát (2003). I studien 



 

19 

 

användes en kvantitativ metod i form av en enkät för att nå ett större antal pedagoger. En 

kvantitativ metod hjälper också till att hålla distans till pedagogerna för att undvika den så 

kallade intervjueffekten, att respondenterna blir påverkade av den som intervjuar, uppger 

Bryman (2018). Vidare framhåller Bryman (2018) att valet av öppna eller slutna frågor är 

relevant för både strukturerade intervjuer och enkäter. En av nackdelar med att använda enkäter 

är att man går miste om möjligheten till uppföljningsfrågor (a.a.). Jag använde mig av öppna 

frågor för att ge pedagogerna möjlighet att beskriva sina upplevelser med egna ord. En 

kvalitativ ansats ger forskaren möjlighet att se saker och ting utifrån respondenternas ögon så 

att deras olika uppfattningar och variationer får komma fram, enligt Stukát (2003).  

 

Tabell 1. Översikt över den kvantitativa och kvalitativa ansatsen i studien 

Kvantitativ ansats Kvalitativ ansats 

221 enkätsvar samlades in Gick på djupet, uppmuntrade till utförliga svar i 

enkäten 

Använde fasta alternativfrågor för att få 

översikt och generalisera 

Enkätens öppna frågor användes för att hitta det 

säregna och beskrivande 

Beskriver och systematiserar Besvara studiens syfte utifrån pedagogernas 

egna upplevelser 

Svarsfrekvens 63 % av 350 tillfrågade 

pedagoger 

Genomsnittlig svarsfrekvens var 33 % av 350 

tillfrågade pedagoger 

3.2.1 Konstruktion av enkät 
Efter att ha arbetat under några år med kompetensutveckling i socialt och emotionellt lärande i 

en större kommun började enkätfrågorna växa fram parallellt med att arbetet fortsatte. Jag hade 

relativt goda förkunskaper om ämnet jag ville undersöka och en del förkunskap om en del av 

verksamheterna utifrån mitt arbete som specialpedagog. Vid utformningen av frågorna hade jag 

nytta av att respondenterna hade deltagit i likadan utbildningar i SEL och hade där igenom en 

gemensam utgångspunkt och språkliga färdighetsbegrepp. Det gjorde att respondenternas 

förståelse för frågornas innebörd ökade. Mitt främsta intresse låg i att ta reda på om 

pedagogernas vardag påverkades och i så fall på vilket sätt när de fick kunskaper i SEL. Enkäten 

konstruerades i dataprogrammet EsMaker, som kommunen har licens på och som var lämpligt 

för mitt ändamål.  

 

Vid en strukturerad enkät får alla respondenterna likadana frågor (Bryman, 2018). Jag valde att 

skapa frågor/påståenden med fasta svarsalternativ till vissa frågor utifrån studiens syfte och 

mina förkunskaper. Bryman (2018) menar att fördelarna med frågor med fasta alternativ är att 

datan är lätta att bearbeta, både när det gäller avläsning, sammanställning och redovisning av 

svarsdata. Baksidan med att använda fasta frågor är att svarsalternativen inte alltid fångar upp 

det respondenterna vill förmedla (a.a.).  
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Enkäten kompletterandes med öppna frågor som gav förutsättningar att ta del av pedagogernas 

egna beskrivningar. Enkäten bestod av 16 frågor med olika frågestruktur. Vissa frågor hade ett 

öppna svarsalternativ som gav möjlighet till en djupare förståelse för pedagogernas vardagsnära 

praktik. Fyra frågor valdes ut som hade öppna svarsalternativ och som jag ansåg bäst kunde 

besvara mitt syfte om på vilket sätt pedagogerna uppfattade att kompetensutveckling i socialt 

och emotionellt lärande hade påverkat deras vardagsnära praktik och barnen/eleverna. De 

utvalda enkätfrågorna (bilaga 1.) var: 

  

– På vilket sätt upplever du att arbetet med sociala och emotionella färdigheter har påverkat dig 

i ditt arbete? Frågan hade både fasta och ett öppet svarsalternativ med följdfrågan: Annat, hur 

då? 

  

– Har arbetet med sociala och emotionella färdigheter påverkat verksamhetens planeringar och 

arbetssätt? Frågan hade tre-svarsalternativ ja, nej, vet inte och en öppen fråga: Om ja, på vilket 

sätt? 

 

– På vilket sätt upplever du att ditt arbete med sociala och emotionella färdigheter påverkat 

barnen? Frågan hade både fasta och öppet svarsalternativet med följdfrågan: Annat, hur då?  

 

– Jag har upplevt i mitt arbete med sociala och emotionella färdigheter förändringar hos barn i 

behov av skickliga pedagoger? Frågan hade tre-svarsalternativ ja, nej, vet inte och en öppen 

fråga: Om ja, på vilket sätt?  

 

Möjligheten att skriva fritt kan göra att man kan få lika många skilda svar som antalet 

respondenter, skriver Jacobsen (2017). Jag valde ändå att ge pedagogerna den möjligheten att 

formulera sina tankar mer fritt som ett komplement till vissa förutbestämda alternativ, eftersom 

jag ville få höra mer av deras egna uppfattningar utöver möjligheten att samla in en bred data 

utifrån svaren från de kvantitativa svarsalternativfrågorna. Bryman (2018) menar att detta ger 

möjlighet till att i analysen både behandla svaret som ett slutet svar och ett öppet svar, tack vare 

min komplettering av de öppna frågorna.  

3.2.2 Urval  
Val av respondenter i denna studie har varit ett strategiskt heterogent urval eftersom syftet har 

varit att få kunskap om hur pedagogerna uppfattade att kunskaper i socialt och emotionellt 

lärande (SEL) påverkade deras vardagsnära praktik och barnen/eleverna. Valet av respondenter 

var ändamålsenligt eftersom alla pedagogerna som hade deltagit i kompetensutveckling i SEL 

och arbetade i någon av de 24 verksamheterna fick enkät.  

3.2.3  Insamling av empirin 
I studien tillfrågades 350 pedagoger på 21 förskolor och 3 F-9 skolor som deltagit i 

kompetensutveckling i socialt och emotionellt lärande. 221 pedagoger svarade på enkäten. 

Pedagogerna informerades, via deras rektorer, om att en studie skulle genomföras i form av en 

enkät via mail. Enkäten skickades till varje pedagogs kommunala mailbox. Utskicket av 
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enkäten skedde via e-postlistor som huvudsakligen tillhandahölls av kommunens centrala IT-

avdelning och i slutet av datainsamlingsperioden av rektorerna.  

 

Påminnelser gick ut två gånger med 4-6 dagars mellanrum via mail till de som inte svarat. 

Anledning till att påminnelser skickades ut efter så pass kort tid, var att jag eftersträvade en så 

hög svarsfrekvens som möjligt. Täta påminnelser kan bidra till detta, menar Trost (2012). 

Datainsamlingen skedde 4-18 månader efter att pedagogerna avslutat kompetensutvecklingen i 

SEL. Anledningen till att det var ett tidsspann från det att den avslutades, tills att 

datainsamlingen genomfördes var att jag ville veta om någon effekt fanns kvar i verksamheterna 

även efter att den avslutats. Den stora tidsskillnaden på 4-18 månader berodde på att enkäten 

inte var färdigkonstruerad från start och kunde därmed inte skickas ut till verksamheterna 

tidigare. De verksamheter som bara fick 4 månader på sig att arbeta med socialt och emotionellt 

lärande innan datainsamlingen ägde rum låg i slutet av insamlingsperioden. Under de tre år, 

som datainsamlingen som pågick hade pedagogerna i genomsnitt minst en termin på sig mellan 

sista tillfälle i SEL och tills det att enkäten skickades ut. 

3.3 Bearbetning och analys 
Min analys av empirin har gjorts utifrån den hermeneutiska spiralen. Det innebar att de frågorna 

som ställdes i enkäten grundas utifrån min förförståelse av SEL. Viss kategorisering och 

precisering gjordes redan när frågorna utformades till enkäten när vissa frågor fick fasta 

svarsalternativ. Christoffersen och Johannessen (2017) anser att vid användning av fasta 

svarsalternativ går det att använda statistiska metoder för att analysera och dra slutsatser, vilket 

gör det lättare att behandla och bearbeta empirin. Via enkätprogrammet slogs alla resultaten 

samman fråga för fråga och en genomgång av datainsamlingen gjordes. Detta underlättade 

analysarbetet eftersom jag kunde jämföra fråga för fråga och jämföra vad de 221 

respondenterna svarat. De öppna svaren sorterades ut under respektive fråga och bearbetades 

via manuell kodningen med hjälp av olika överstrykningspennor utifrån olika ord eller begrepp 

som återkom eller var talande för pedagogernas vardagsnära praktik, för att sedan kunna 

kategorisera innehållet som uppfattades kunna bidra till att besvara studiens syfte. Kodning 

hjälpte mig att uppmärksamma såväl likheter som skillnader i pedagogernas svar. Kodningen 

underlättar att ordna det empiriska materialet i kategorier (Bryman, 2016). Noteringar gjordes 

under hela processen. Ödman (2007) menar att tolkningar inte alltid framstår som direkta 

avspeglingar från verkligheten eftersom tolkningarna tillhandahåller en annan slags verklighet 

utifrån den som har tolkat.  

 

De kategorierna som gjordes först, mina noteringar och pedagogernas kommentarer ledde fram 

till tre huvudrubriker som presenteras mer i resultatgenomgången; Pedagogernas lärande och 

kompetensutveckling och Barnens och elevernas lärande och social och emotionella kompetens 

och Barn och elever i behov av skickliga pedagoger samt några underrubriker för att förenkla 

läsandet.  

Under arbetet med resultatanalysen så pendlade jag mellan syftet, pedagogernas kvantitativa 

och kvalitativa svar och med min teoretiska ansats i tankarna. Ödman (2007) framhåller att en 

hermeneutiker förflyttar sig hela tiden mellan del och helhet i sin analys för att finna nya 
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perspektiv för att få en större förståelse för sitt material. Till slut nådde jag en punkt där jag 

kände en utvidgad förståelse för hur pedagogernas vardagsnära praktik hade påverkats av 

kunskaper i SEL. Citat som var representativa valdes ut för att förtydliga pedagogernas 

upplevelse av sin vardagsnära praktik. Vidare utmynnade resultatanalysen i fem 

kompetensområden för pedagogerna efter att ha arbetet med SEL, som beskrivs närmre under 

rubriken Resultatanalys. 

3.4 Bortfall   
221 av de 350 respondenterna valde att besvara enkäten. Vilket gav ett externt bortfall på 37 % 

och en svarsfrekvens på 63 %. Det kan vara rimligt vid enkätundersökning att förvänta sig en 

svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent, enligt Trost (2012). Sju enkätsvar går bort vid 

svarshanteringen då dessa respondenter uppgav att de inte deltagit i kompetensutveckling i SEL 

eller arbetade med sociala och emotionella färdigheter och därmed fullföljdes inte enkäten. 

Tabell 2. Översikt över enkätens svarsfrekvens.                             

Svarsfrekvensen på de öppna frågorna låg i genomsnitt på ett 100-tal pedagoger för de fyra 

utvalda frågorna som redovisas i resultatet. Då mitt syfte med studien var att få syn på vilka 

förändringar pedagogerna upplevde riktades de öppna frågorna till de pedagoger som upplevt 

förändringar i sin vardagsnära praktik, därmed uteslöts de övriga respondenterna.  

Vid resultatgenomgången används citat från de pedagoger som upplevt förändringar och 

utvecklat sina svar i de öppna frågorna, de öppna svaren varierar från 97 till 130 pedagogsvar 

beroende på fråga. Se tabell 2 här ovan. 

                                      

Webbaserade enkäter är förknippade med låg svarsfrekvens då de lätt kan glömmas bort av 

respondenten eller att mailet inte når mottagaren på grund av brandvägg, menar Trost (2012). 

Den senare risken bedömdes vara mycket liten då kommunens mailsystem användes vid 

enkäten. Däremot framkom det att maillistorna från centrala IT-avdelningen inte alltid stämde. 

Antal öppna svar Antal enkätsvar 
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När detta uppdagades i slutet av datainsamlingen så ändrades rutinerna för insamling av 

maillistor till att få dem direkt av rektorerna. 

        

Tidsspannet på upp till 18 månader från det att kompetensutvecklingen avslutades till 

enkätutskick har sannolikt påverkat respondentunderlaget då personalomsättningen är ganska 

stor inom barn och utbildningssektorn. Det har inneburit att enkäter har mailats ut till pedagoger 

i kommunen som har slutat och då kom att räknas som bortfall. Tidsspannet som gick mellan 

att den avslutades och enkäterna skickades ut till pedagogerna var ett medvetet val och ett 

risktagande som jag gjorde. Risken för bortfall ställdes mot mitt intresse av att se om insatsen 

levde kvar i verksamheten även efter avslutad insats. För enskilda pedagoger kan tidsspannet 

ha påverkat intresset att svara. Men vid jämförelse av datainsamlingen i de olika 

verksamheterna så syntes inte ett större bortfall hos de verksamheter där det gått 12-18 månader 

än där det gått 4-6 månader. Bortfallet kan även ha påverkats av att kommunen genomför 

enkäter med jämna mellanrum, vilket Jacobsson (2017) menar kan ge en viss enkättrötthet, 

vilket kan påverka både svarsfrekvens och reliabilitet.  

3.5 Etiska överväganden  
Bryman (2018) skriver att validitet eftersträvar att bedöma om studien verkligen mäter det som 

avses mäta. Trovärdigheten i en studie handlar om ifall studien påvisar rimliga och logiska 

metodval. Kvale och Brinkmanns (2014) menar att trovärdighet är en kvalitetssäkring som 

pågår under hela forskningsprocessen och som inte endast är kopplat till den färdiga 

slutprodukten. Trovärdighet innebär att de olika stegen i forskningsprocessen är rimliga och 

arbetet kontrolleras, ifrågasätts och tolks utifrån de olika resultaten i relation till teoretiska 

perspektiv. Genom att välja en mixad metod kan studiens trovärdighet och kvalitet öka menar 

Creswell (2012).  

 

Jag har genom datainsamling via enkät med kvantitativa frågor med fasta svarsalternativ och 

kvalitativa frågor med öppna svar försökt uppnå en god validitet utifrån studien syfte.  För att 

upptäcka och kunna rätta till reliabilitetsproblem och validitetsproblem skickades en provenkät 

ut till en förskola som var med tidigt i kompetensutvecklingen. Efter genomgång av svaren på 

provenkäten och feedback, från pedagogerna som deltagit i provenkäten, justerades 

formuleringarna i ett par frågor som uppfattades otydliga och en av två likartade frågor ströks. 

  

Enligt god forskningstradition föreskrivs att antaganden motiveras och testas samt att forskaren 

redovisar de antaganden som gjorts. Att undersöka sin egen kommun är problematiskt. Arbetet 

som centralt placerad specialpedagog där handledning av pedagoger och samtal med rektorer 

om utmaningar på individ-, grupp- och organisationsnivå har skett löpande och kan ha påverkat 

antaganden som gjorts vid enkätens utformning. Även min förkunskap om socialt och 

emotionellt lärande och min roll som utbildare kan ha försvårat objektiviteten och det kritiska 

tänkandet. Längden på utbildningsinsatsen kan ha påverkat pedagogernas svar då relationer oss 

emellan har byggts upp över tid. För att motverka den personliga påverkan har tid mellan att 

kompetensutveckling i SEL avslutades och enkäten skickades ut används, tillsammans med en 

digital kvantitativ insamlingsmetod i form av enkät, för att skapa distans till respondenterna. 
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Ejlertsson (2014) skriver att reliabilitet handlar om tillförlitlighet i frågorna som ställs och/eller 

metoden som används. Hög reliabilitet innebär att de frågor som ställs, besvaras likadant oavsett 

när och vem som ställer frågorna. Mina enkätfrågor kan ha gett vissa svagheter när enkäten 

skapades, då frågorna kan ha vinklats utifrån vad jag ansåg vara relevant för mitt syfte och 

enkätfrågorna utgick från respondenternas gemensamma förförståelse genom 

kompetensutvecklingen i SEL. Vid de öppna frågeformuleringarna har jag intresserat mig för 

de jakande svaren och endast gett de pedagogerna möjlighet att svara. Det kan ha försummat 

möjligheten att få en större bredd i empirin. Styrkan i min enkät är att respondenterna i studien 

hade en gemensam grund och en förförståelse om socialt och emotionellt lärande utifrån att de 

alla hade genomgått likadan kompetensutveckling. Det kan ha minskat risken för att 

respondenterna har misstolkat frågorna och kan eventuellt ökat studiens validitet. 

Respondenterna fick även möjlighet till att svara Vet inte, för att ha möjlighet att svara 

sanningsenligt och inte tvingas svara. Det finns förstås en risk att respondenterna väljer vet inte 

för att slippa tänka igenom besvärliga frågor, hävdar Jacobsen (2017). Men det är inte min 

upplevelse i detta fall. 

 

För att stärka studiens reliabilitet har jag ovan redogjort för hur jag gått tillväga vid insamling 

av empirin samt hur jag analyserat den. Utifrån min förförståelse och vad som var relevant 

utifrån mitt syfte tolkade jag och gjorde mig förtrogen med min empiri. Detta kan innebära att 

en annan forskare skulle kunna tolka materialet på ett annat sätt. Min förförståelse kan även ha 

inneburit en risk för att jag som forskare tolkat pedagogernas beskrivningar utifrån egna på 

förhand utformade betydelser. Genom att använda en hermeneutikansats där jag förflyttade mig 

mellan delar och helheter i min analys har jag försökt finna förklaringar och i slutändan 

förståelse för hur pedagogernas kompetens påverkats av SEL. Respondenterna representerade 

24 olika verksamheter vilket gjorde att respondenternas svar kan betraktas som enskilda och 

oberoende av varandra. Enkäten var annonserad långt i förväg och utfördes i en för 

respondenterna känd kontext då den mailades ut enskilt och kunde besvaras på valfri plats. 

Eftersom jag använde mig av enkäter så uteblev risken för en eventuell så kallad intervjueffekt 

i studien (Bryman, 2018). 

 
När det gäller själva undersökningsförfarandet följde jag vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2017) med att informera de 350 respondenterna vid enkätutskicket 

om syftet med studien, att enkätsvaren behandlas konfidentiellt samt hur framkomna uppgifter 

skulle användas. Jacobsson (2017) menar att frivillighet inte alltid kan sägas vara uppfylld för 

att det informeras, utan andra faktorer kan påverka frivilligheten. Faktorer som att 

påminnelserna skickades ut till de som inte svarade, och rektorernas medverkan i att informera 

och påminna om enkäten kan ha påverkat respondenternas frivillighet att medverkan i studien. 

Det utvalda enkätfrågorna som ligger till grund för att besvara studiens syfte gav uttömmande 

svar tillsammans med att respondenterna var representativa för mitt valda studiefenomen, vilket 

har stärkt validiteten. Den relativt höga svarsfrekvensen på 63 procent på enkätfrågorna innebär 

att slutsatser kan dras och att det till viss del går att generalisera till andra liknande sammanhang. 

Däremot var svarsfrekvensen på de öppna frågorna endast 33 %, vilket gör det svårare att 

generalisera de resultaten. Vissa slutsatser går ändå att dra utifrån pedagogernas stora 

samstämmighet som presenteras i resultatgenomgången. De kvantitativa och kvalitativa 
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resultaten bearbetades var för sig och fördes sedan samman för analysen. I analysen av resultatet 

har jag försökt att stärka validiteten genom att redovisa respondenternas beskrivningar tydligt 

och systematiskt och slutligen har jag försökt skapa en slutsats som är relevant för studiens 

syfte och på vad jag avser mäta. 
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4. RESULTATGENOMGÅNG OCH ANALYS  
I denna del presenteras pedagogernas uppfattning om hur kunskaper i socialt och emotionellt 

lärande (SEL) påverkat deras vardagsnära praktik och barnen/eleverna. Fyra frågor har valts ut 

från enkäten som bäst besvarar studiens syfte. Empirin omfattar 221 pedagoger som är 

verksamma i skolan och förskolan. I resultatgenomgången finns underrubriker för att underlätta 

läsningen och representativa citat för att ge en tydligare bild från pedagogernas vardagsnära 

praktik. Alla citat är märkta från p1-p48 för att förtydliga och åtskilja varje pedagogs citat. En 

och samma pedagog kan förekomma på olika ställen i resultatgenomgången, dock inte under 

samma frågeställning. I citaten används begreppet barn när exemplet kommer från pedagoger 

i förskolan och elev när exemplet kommer från pedagoger i skolan. Vid beskrivning av barn i 

behov av särskilt stöd används begreppet barn i behov av skickliga pedagoger vilket är ett 

välkänt begrepp för respondenterna.  

 

För att respondenternas svar och citat lättare ska förstås så kommer här en beskrivning av 

kompetensutvecklingens upplägg och innehåll. Kompetensutvecklingen i SEL bestod av tre 

delar. Inför första tillfället fick pedagogerna läsa ett kompendium om sociala och emotionella 

färdigheter för att få en förförståelse av innehållet och öka möjligheten till fördjupning under 

första föreläsningstillfället. De färdigheter som pedagogerna fick bekanta sig med var bland 

annat: Självregleringsfärdigheter som lyssna, fokusera, vänta, verbal självreglering, ta 

instruktioner, hantera starka känslor, stresshantering. Emotionella färdigheterna som 

känslokunskap, självförtroende, positiv och realistisk självuppfattning, motivation och Sociala 

färdigheter som empati, ansvarsfullt beslutsfattande, kommunikativa färdigheter, samhörighet, 

positiv självhävdelse och problemlösning 

 

I anslutning till första tillfället fick pedagogerna med sig en gruppuppgift att arbeta med i sin 

vardagsnära praktik tillsammans i arbetslagen. Efter vanligen två till tre månader genomfördes 

tillfälle två. Det centrala innehållet vid andra tillfället var Barn i behov av särskilt stöd, som 

gick under begreppet barn i behov av skickliga pedagoger, kopplat till sociala och emotionella 

färdigheter. Pedagogerna hade även erfarenhetsutbyte i tvärgrupper, utifrån deras tidigare 

uppgift under andra tillfället, där pedagogerna beskrev sitt färdighetsarbete för varandra. Som 

avslut fick de en ny uppgift med att observera ett barn/elev ur den egna verksamheten för att 

definiera utvecklingsbehov utifrån olika sociala och emotionella färdigheter, och stödja 

barnet/eleven i att utveckla någon av de identifierade färdigheterna fram tills nästa tillfälle. 

Mellan tillfälle två och tre lät jag oftast 5-6 månader passera, då jag av erfarenhet vet att arbetet 

med barn som behöver skickliga pedagoger kräver mer tid. Vid det sista tillfället gjordes 

fördjupning i anpassningar och särskilt stöd utifrån SEL tillsammans med 

dokumentationsexempel och andra problemlösningsstrategier. Pedagogerna hade även 

erfarenhetsutbyte utifrån uppgiften de fick vid det föregående tillfället enligt samma upplägg 

som tidigare tillfälle. 

4.1 Pedagogernas lärande och kompetensutveckling 
Svar utifrån den öppna frågan: På vilket sätt upplever du att arbetet sociala och emotionella 

färdigheter har påverkat dig i ditt arbete?  

 

Av 221 pedagoger beskrev 107 av pedagoger hur deras arbete med socialt och emotionella 

färdigheter påverkat deras arbete. Deras kommentarer var tämligen homogena med få 

avvikelser. Här följer några representativa beskrivningar från pedagogernas vardagliga praktik.  
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Förhållningssätt och relationer 

Pedagogerna beskrev att deras förhållningssätt hade förändrats och därmed hade barnet/eleven 

förändrats.  

– (Vi) ser på barnen med andra ögon, anpassar deras dag till de behov som det 

barnet behöver (p1).  

– När jag är lugn och trygg speglas det på barnet (p2).  

– Man har fått fler redskap för att möta barnet och en större förståelse för 

barnets beteende i olika situationer (p3).  

 

Flera pedagoger vittnar om relationens betydelse. Hur den hade förbättrats, att förtroende hade 

förbättrats och tillit mellan pedagog och barn/elev hade utvecklats. 

– Relationen mellan mig och eleven har blivit bättre och djupare (p4). 

– Barnet har blivit lugnare när jag har bemött barnet på ett sätt som jag inte gjort 

tidigare (p5). 

– Trots elevens svårigheter har det blivit lättare att prata om 

problemsituationerna (p6). 

 

Arbeta utifrån alla barns/elevers behov 

Pedagogerna beskrev även att det hade blivit tydligare och enklare att planera för alla 

barn/elever, att barn i behov av skickliga pedagoger inte blev ”utpekade” utan de jobbar med 

färdigheter för alla.  

– Med ökad kunskap väver man både medvetet och omedvetet in detta, och har 

delvis förändrat både undervisning och bemötande... som ger ”ringar på vattnet” (p7). 

 

Pedagogerna beskrev också att de gjorde mer anpassningar för att barn/elever skulle klara dagen 

bättre med hjälp av tydliga strukturer och ramar som hjälpte eleverna i deras vardag, så att 

elever fick stöd i hur de kunde tänka och göra och vilka valmöjligheter de hade. Även att 

anpassa gruppindelningar efter barnets/elevens behov och förutsättningar, att ha tydliga och 

rimliga krav och förväntningar och att de fått bättre förståelse, beskrev pedagogerna.  

– Vi tänker på och planerar för hur vi skall arbeta med färdigheterna, så att det 

kommer till del till alla barnen i gruppen” (p8). 

– Att man anpassar aktiviteter och dagsrutiner efter barnens behov och 

förutsättningar så att barnen lyckas (p9).  

 

Pedagogiska redskap 

Många av pedagogerna beskrev hur de blivit medvetna om vikten av rutiner, struktur, om att 

anpassa situationer utifrån barnets/elevens färdigheter. De vittnade också om en bättre 

förståelse och att de upplevde att de genom små medel kunde förändra.  

– Tack vare rutiner och struktur och att jag som pedagog nu känner mig säkrare 

och har mer kunskap för att arbeta tillsammans med barnet har det, enligt min mening, påverkat 

barnet och barnets vardag på förskolan i positiv riktning (p10). 

– Struktur av dagen genom tydlig genomgång muntligt och skriftligt har påverkat 

i positivt avseende färdigheter som ansvar och självreglering men även tänkande och samspel 

(p11).  

En pedagog beskrev att hon utvecklats själv genom att arbeta med utvecklingen av elevernas 

färdigheter. Pedagoger uppgav även att de fått fler pedagogiska redskap för att stödja 

barnens/elevernas social och emotionella lärande. De beskrev hur det arbetade aktivt med 
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färdigheterna utifrån barnens/elevernas behov. De berättade att de gjorde mer medvetna val 

med att stärka färdigheterna. 

– Färdigheterna behöver alla öva på även om många redan kommit långt och när 

man jobbar med att inkludera alla i arbetet så stärks både gruppen och det enskilda barnet. 

Men vi arbetar kring enskilda barns färdigheter också, där vi känner att det behövs mer (p12).  

 – Tydlighet och konkreta ”redskap” har gjort att barnen blir en grupp som vet hur 

de ska hantera ev. konflikter/problem som uppstår och framför allt vara trygga och njuta av att 

ha roligt tillsammans. Vardagen är mer funktionell och löper smidigare (p13).  

 

Pedagogerna beskrev även att det arbetade tillsammans med barnen/eleverna kring deras 

färdigheter.  

– Vi är mer tydliga och använder oss av de gemensamma begreppen som vänta-

lyssna-tänka...(p14).  

– Eleverna och jag är medvetna om vilka färdigheter som är nödvändiga vid 

olika tillfällen (p15). 

 

Gemensamt språk 

De beskrev att kunskaperna om socialt och emotionellt lärande även påverkade deras 

pedagogiska samtal och utvärderingar, att det blivit lättare i arbetslaget att diskutera hur de 

skulle kunna hjälpa ett enskilt barn/elev och att ett gemensamt språk gjort det lättare att ta till 

sig perspektivet att alla barn är allas barn. 

– Vi har ett gemensamt språk och kan snabbare förstå varandras tankar (p16).  

– Vi är mer tydliga och använder oss av gemensamma begrepp för att beskriva 

barns emotionella och sociala utveckling och behov (p17).   

 

Även vid dokumentation beskrev några pedagogerna att de använde sig av gemensamma 

färdighetsbegrepp och att övergångar till andra verksamheter upplevdes blivit smidigare med 

ett gemensamt språk. Att färdighetsbegreppen var ett bra hjälpmedel när de skulle förbereda 

och skriva utvecklingssamtal. 

– Det är enklare att hålla utvecklingssamtal när man fokuserar på färdigheterna 

(p18). 

De beskrev även att de hade blivit bättre på att sätta ord på det de gjorde i praktiken och att det 

påverkade deras samarbete med hemmen.  

– Vi har blivit tydligare genom att använda ett mer professionellt språk gällande 

elevernas färdigheter (p19). 

– Det är ett annat synsätt. Man tar på sig andra glasögon. Man kan prata om det 

som är svårt utan att ”lasta” elev eller vårdnadshavare (p20). 

 

Några pedagoger uttryckte även att de kunde förklara och sätta ord på vad de gjorde och hur de 

gör för att hjälpa barnen/eleverna i sin utveckling av sociala och emotionella färdigheter för 

vårdnadshavarna. Pedagogerna beskrev att de kunde skapa en gemensam bild tillsammans med 

vårdnadshavarna över barnets/elevens behov och deras arbete. De berättade om barnets/ elevens 

behov via färdighetsbegreppen och därigenom kunde visa på barnets/elevens bästa och hur det 

hjälpte barnet/eleven i sin utveckling vilket påverkade vårdnadshavarna tillit och tror på 

pedagogernas förmåga. 

– (Det är) lättare att formulera sig i samtal med föräldrar kring barnens 

utveckling på ett positivt sätt (p21).  
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Tabell 3. Enkätsvar på frågan: På vilket sätt upplever du att arbetet sociala och emotionella 

färdigheter har påverkat dig i ditt arbete? (Du kan välja fler alternativ)  
 

Antal % 

Jag ser på barns/elevers beteende på ett annat sätt. 117 52,9 

Jag har förändrat mitt förhållningssätt till barn/elever som inte lever upp till 

omgivningens förväntningar. 

104 47,1 

Jag är säkrare i hur jag kan hjälpa barn/elever att utveckla sina färdigheter. 165 74,7 

Jag har ett professionellt språk att beskriva barns/elevers emotionella och sociala 

utveckling och behov. 

98 44,3 

Jag är mer förstående för kollegor och andra vuxnas tillkortakommande. 76 34,4 

Mitt samarbete med vårdnadshavare kring barnens/elevernas utveckling har 

utvecklats. 

85 38,5 

Inte alls 5 2,3 

 

Drygt hälften (117/221) av pedagogerna svarade att de såg på barns/elevers beteende på ett 

annat sätt än tidigare, och något färre (104/221) upplevde att de ändrat sitt förhållningssätt till 

barn/elever som inte levde upp till omgivningens förväntningar. På frågan om på vilket sätt 

pedagogerna upplevde att arbetet med sociala och emotionella färdigheter hade påverkat dem i 

deras arbete uppgav (165/221) av pedagogerna att de kände sig säkrare på hur de kunde hjälpa 

barn/elever att utveckla sina färdigheter. 98/221 pedagoger upplevde att deras arbete med 

färdigheterna har gett dem ett professionellt språk. 76/221 pedagoger uppgav att de även blivit 

mer förstående för sina kollegors och andra vuxnas tillkortakommande. På frågan om samarbete 

med vårdnadshavare hade utvecklats av arbete med sociala och emotionella färdigheter 

upplevde 85/221 pedagoger att samarbetet kring barns utveckling hade utvecklats. På frågan 

om på vilket sätt pedagogerna upplever att arbetet med grundläggande färdigheter har påverkat 

dem i deras arbete uppgav 5/221 pedagoger att det inte påverkat dem alls. 

 

Svar utifrån den öppna frågan: Har arbetet med sociala och emotionella färdigheter påverkat 

verksamhetens planeringar och arbetssätt? Om ja, hur då? 

 

Av 221 pedagoger beskrev 125 pedagoger hur deras arbetssätt hade påverkats av kunskaper i 

socialt och emotionellt lärande. Det rådde en samsyn i pedagogernas svar.  

 

Planering och arbetssätt 

Pedagogerna berättade att de tänkte på ett annat sätt, de hade blivit mer medvetna, hade fått ett 

gemensamt tänk där färdigheterna fanns med hela tiden.  

– Vi har ett tydligare tänk på vad vi gör (p22),  
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– Vi tänker mer lika som pedagoger och förstår varandra. Man tänker ett steg 

extra (p23).  

– (Har) mer öppen diskussion om hur och vad vi behöver tänka på, mer 

medvetenhet (p24).  

 

De pedagoger som upplevde att deras planeringar hade påverkats beskrev att de har bra 

diskussioner, samtalade och diskuterade mer om färdigheter på sina arbetslagsplaneringar och 

använde ”färdighetstänket” vid utvärdering och reflektion.  

– Vi utgår från färdigheterna när vi gör teman, kopplar till färdighetsträningen, 

till Lgr11 (p25).  

– (Det) har blivit tydligare i mina planeringar och mitt arbetssätt. Färdigheterna 

har blivit en naturlig del i planeringarna och vardagen (p26). 

 

Pedagogerna beskrev även att de tänkte på färdigheterna när de planerade aktiviteter utifrån 

vilka färdigheter barn/elever behövde och hur de kunde tränas.  

– (Jag) planerar utefter elevernas behov bättre när man har kunskap om hur jag 

hanterar det (p27).  

– Vi tänker mycket på färdigheterna när vi planerar verksamheten. Hur ska vi 

jobba här? Hur gick det? (p28)  

 

Pedagogerna beskrev också att de funderade mer på hur de skulle planera de olika färdigheterna, 

hur de skulle genomföra aktiviteter, gruppera och klassrumsplacering.  

– Man tänker på att titta på dessa färdigheter mer och uppmärksamma i vilka 

sammanhang barnen använder dem och där vi kan skapa situationer då vi övar dem”(p29).  

Några pedagoger beskrev också att de upplevde att socialt och emotionellt lärande tar tid:  

– Arbetet med färdigheter visar inte alltid ett resultat på en gång utan detta 

arbete måste fortgå för att kunna se effekter (p30).  

– (Det) tar lång tid att befästa och omvandla teori till praktik och ännu längre att 

se resultat. Ofta skördas inte resultat av förskolans arbete förrän i förskoleklass eller ännu 

senare (p31).  

 

Tabell 4. Enkätsvar på fråga: Har arbetet med sociala och emotionella färdigheter påverkat 

verksamhetens planeringar och arbetssätt?  

Namn Antal % 

Ja 126 57 

Nej 38 17,2 

Vet inte 57 25,8 

 

Över hälften (126/221) av pedagogerna upplevde att planering och arbetssätt hade förändrats. 

38/221 pedagoger upplever att deras planering och arbetssätt inte har påverkats alls och ungefär 

en fjärdedel av de svarande 57/221 visste inte om deras planering och arbetssätt påverkats.  
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4.2 Barnens och elevernas lärande och social och emotionella 
kompetens 
Svar utifrån den öppna frågan: På vilket sätt upplever du att ditt arbete med sociala och 

emotionella färdigheter påverkat barnen/eleverna?  

 

130 av 221 pedagoger gav en samstämmig bild när de med egna ord beskrev hur deras arbete 

med socialt och emotionellt lärande påverkat barnen/eleverna. Många pedagoger beskrev att de 

upplevde att stora känsloutbrott minskade, det blev färre konflikter, och att det blev lugnare. 

Fler barn/elever upplevdes även bli bättre på att hantera självregleringsfärdigheter som 

turtagning och lyssna.  

– Eleverna behöver inte lägga lika mycket tid på att gå ifrån för att reda ut och 

diskutera lösningar eller utagera starka känslor. Mindre konflikter och de har lättare att sätta 

ord på känslor så det går att reda ut (p32).  

– (De) tar till sig instruktioner bättre (p33). 

– Barnen (har) blivit mer medvetna om att det inte bara är ”jag” som har behov 

och de har blivit bättre på att vänta på sin tur (p34). 

– Att lyssna och hantera sina impulser har utvecklats. (p35). 

 

Pedagogerna beskrev även att barnen/eleverna hade utvecklat sin metakognition och var mer 

medvetna om vad de behövde träna på och varför, samt hur de skulle göra för att bli bättre på 

det.  

– Eleverna förstår mer att de behöver träna på olika saker för att kunna gå vidare 

i sin utveckling (p36).  

 

Många pedagoger beskrev också att barnen/eleverna påminde och använde själva 

färdighetsbegreppen för att hantera och reglera sin omgivning. Att de kunde reglera sina 

relationer genom att använda ord som fokusera, turas om och känsloord för att beskriva hur de 

kände i olika situationer. De använde även färdighetsbegrepp för att hjälpa andra. 

– Barnen tipsar mig/kompisar om att andas, när de hör att någon säger att de är 

arga eller att tålamodet håller på att ta slut (p37).  

– De påpekar för varandra att de samarbetar och har tålamod. De talar om när de 

inte känner sig lyssnade på. De har ökat sin medvetenhet kring vilka förutsättningar de själva 

kan påverka (p38). 
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Tabell 5. Enkätsvar på frågan: På vilket sätt upplever du att ditt arbete med sociala och 

emotionella färdigheter påverkat barnen/eleverna? (Du kan välja fler alternativ)  
 

Antal % 

Självregleringen har utvecklats 100 45,2 

Empatin har förbättrats 98 44,3 

Samspelet har utvecklats 150 67,9 

Rutinsituationer fungerar bättre för fler barn/elever än 

tidigare 

119 53,8 

Samlingar är mer positiv för fler barn än tidigare/ 

Genomgångar fungerar bättre för fler elever 

69 31,2 

Leken fungerar bättre för fler barn/elever än tidigare 90 40,7 

Inte alls 4 1,8 

 

Av 221 pedagoger uppgav 100 pedagoger att barnens/elevernas självregleringsfärdigheter och 

98 att empatin hos barnen/eleverna förbättrats, flest pedagoger (150/221) svarade att 

barnens/elevernas samspel utvecklats. Över hälften av pedagogerna (119/221) svarade att 

rutinsituationer fungerade bättre för fler barn/elever. Även samlingar/genomgångar upplevdes 

mer positivt och fungerade bättre för fler barn/elever svarade 69/221 pedagoger. 90/221 

pedagoger svarade att även leken fungerade bättre för fler barn/elever. 4 av 221 pedagoger 

uppgav att de upplevde inga förändringar alls. 

4.3 Barn/Elever i behov av skickliga pedagoger 
Svar utifrån den öppna frågan: Jag upplever i mitt arbete med socialt och emotionellt färdigheter 

förändringar hos barn i behov av skickliga pedagoger. Om ja, på vilket sätt? 

 

96 av de 221 pedagoger som upplevt förändringar beskrev med egna ord vilka förändringar som 

de upplevde hos barn/elever i behov av skickliga pedagoger. Även här hade pedagogerna en 

tämligen gemensam bild av barns/elevernas utveckling.  

 

Pedagoger beskrev att barnet/eleven visade större förtroende för dem i att få hjälpa 

barnet/eleven i sin utveckling.  

– Jag är mer medveten om färdigheterna och de olika färdigheterna som behöver 

lyftas hos det individuella barnet. Färdigheternas olika indelningar har blivit tydligare, vilket 

lett till att jag fokuserar mer på en färdighet i taget och inte hoppa runt, även om vissa 

färdigheter går in i varandra. Detta har lett till att barnet har blivit mer medveten om vad 

barnet behöver tänka på och vilka knep som funkar (p39).   

 

Många pedagoger beskrev att de upplevde att de sociala färdigheterna hade utvecklats hos barn 

i behov av skickliga pedagoger under arbetets gång. Barnen/eleverna klarade lättare vardagens 
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utmaningar och kunde sätta ord på vad de vill i kontakten med andra barn, vilket leder till att 

de hamnade i färre konflikter både med vuxna och kamrater.  

– Barnet har lättare i situationer med andra, att få komma in i lekar (p40).  

– Eleven har byggt upp ett bättre samspel till klasskamraterna (p41). 

 

Vidare beskrev pedagoger att de upplevde att barnens och elevernas emotionella färdigheter 

hade påverkats positivt.  

– Eleven har lättare för att behärska sig och hantera sina känslor på ett annat sätt 

(p42).  

– Det blir lättare att nå fram till dem, de kan förmedla sina känslor m.m. bättre 

till sina kamrater (p43). 

 

Pedagogerna beskrev också att barnens/elevernas självkänsla och självförtroende hade 

påverkats av arbetet med SEL och att deras förutsättningar att ingå i gemenskaper förbättrats.  

– De känner sig mer sedda samt att man bygger upp genom färdighetsarbetet så 

att de får en bättre självkänsla (p44).  

– Elevens självförtroende har utvecklats och genom engagemanget med 

färdigheterna så får eleven färdigheter att utvärdera sina förmågor (p45).  

 

Många pedagoger upplevde att självregleringsfärdigheterna hos barn/elever i behov av 

skickliga pedagoger hade förbättrats.  

– (De) tar till sig instruktioner bättre. Vet hur de ska hantera sin 

självregleringsfärdighet på ett bättre sätt (p46). 

– Genom att eleven gjort framsteg med sin självreglering har det öppnat upp 

möjligheter till socialt samspel med andra. Detta har gjort att de andra eleverna vågar bjuda in 

till lek (p47).  

– Eleven klarar vardagssituationer bättre, så som att stanna kvar i klassrummet 

trots att eleven får känslan av att vilja gå därifrån (p48). 

 

Tabell 6. Enkätsvar på fråga: Jag upplever i mitt arbete med sociala och emotionella 

färdigheter förändringar hos barn i behov av skickliga pedagoger.  

 
 

Antal % 

Ja 98 44,3 

Nej 20 9 

Vet inte 103 46,6 

 

98/221 av pedagogerna upplevde att arbetet med färdigheterna hade gett förändringar hos 

barn/elever i behov av skickliga pedagoger, något fler 103/221 visste inte om de upplevt några 

förändringar, övriga uppgav att de inte upplevt några förändringar alls.  
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4.4 Resultatanalys  
Processen kring det expansiva lärandet menar Engeström (2001)  är att kartlägga och lösa olika 

spänningar och motsättningar i ett verksamhetssystem där objekt, redskap och deltagarnas 

perspektiv ingår. Detta har Engeström visualiserat i en cykel som består av sju steg som 

presenterades kort i min teoretiska utgångspunkt. Kompetensutvecklingen i Socialt och 

emotionellt lärande (SEL) som pedagogerna i studien deltog i skulle kunna placeras in 

Engeströms cykel för expansivt lärande, vilket jag gjort här nedan. Engeströms cykel beskrivs 

punkt för punkt tillsammans med SEL och studiens resultatanalys. 

 

1. Ifrågasätta den nuvarande praktiken – Nationella och internationella rapporter lyfter fram 

störande inslag i undervisningen som en möjlig orsak till de sjunkande kunskapsresultaten, samt 

att det blivit ett allt mer ”negativt klimat” i svenska klassrum. Tillsammans med att pedagoger 

saknar stöd och redskap för att hantera barn med beteenderelaterade svårigheter skapar detta ett 

behov av förändring.  

2. Analysera nuläget utifrån två perspektiv: verksamhetens historiska utveckling och dess inre 

relationer – Traditionellt sett har skolan haft stort fokus på det akademiska lärandet och så även 

lärarutbildningarna. Även de senare läroplanerna har förstärkt arbetet med det akademiska 

lärandet vilket länge har haft ett stort fokus. Det verkar uppstått ett gap mellan barns tillgång 

till redskap för att hantera det akademiska lärandet och omgivningens förväntningar. 

3. Skapa ett nytt förslag, dvs. en ny modell som ska lösa det nuvarande problemet – Flera 

internationella metastudier påvisar betydelsen av sociala och emotionella färdigheter för barns 

lärande. Studier visar även att pedagoger som har kunskaper om socialt och emotionellt lärande 

har en större beredskap för att förstå barns utveckling och kan bättre utforma samt anpassa 

undervisningen utifrån barnens sociala och emotionella färdigheter och därigenom förbättra 

deras akademiska resultat. 

4. Undersöka den nya modellen när det gäller dess möjligheter och begränsningar – 

Kompetensutveckling i SEL genomfördes samtidigt på en eller flera förskolor/skolor. Arbetet 

utgick från ett kollektivt lärande kopplat till pedagogernas vardag. Det gav pedagogerna 

möjlighet till ett funktionellt samarbete med nya egna kreativa lösningar och åtgärder. 

Kompetensutvecklingsuppdraget kom uppifrån rektor vilket kan ge sämre förutsättningar för 

att implementera en ny modell, men samtidigt upplever pedagogerna ett behov av fler redskap 

för att kunna hantera uppkomna situationer i vardagen vilket gynnar satsningen. 

5. Implementera den nya modellen i verksamheten – Kompetensutvecklingen i SEL var på tre 

tillfällen med vardagsnära arbete emellan, med fokus på socialt och emotionellt lärande 

generellt och för barn i behov av skickliga pedagoger. 

6. Reflektera kring och utvärdera hela processen – Denna studie skulle kunna ses som möjlighet 

till att reflektera över pedagogernas kompetensutveckling i SEL. Studien hade en relativt hög 

svarsfrekvens på enkätfrågorna. Många pedagoger valde också att svara med egna kommentarer 

vid de öppna frågorna. Då studiens syfte var att undersöka vilka förändringar pedagogerna 

upplevt så riktades frågorna endast mot de pedagoger som upplevt förändringar i sin 

vardagsnära praktik. Pedagogernas svar på de öppna frågorna i studien visade på en 

samstämmighet i hur pedagogernas upplevde sin vardagsnära praktik efter 

kompetensutvecklingen i SEL. Det kan bero på att pedagogernas har utvecklat gemensamma 

begrepp då de genomgått likadan kompetensutveckling, deras arbetat med kollegialt lärande 
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och erfarenhetsutbyte om SEL i sin vardagsnära praktik kan ha gett dem en samsyn. Även att 

det bara var pedagoger som upplevt förändringar som har svarat på de kvalitativa frågorna har 

så klart påverkat att svaren varit relativt samstämmiga.  

 

Relationell kompetens 

Många av pedagogerna vittnade om att relationerna hade blivit bättre och djupare, och att 

barnen blivit lugnare av att få ett annat bemötande från pedagogerna. Atterström och Persson 

(2000) menar att pedagogers synsätt och förhållningssätt till barn påverkar den sociala 

relationen mellan barn och vuxna, och att tolkning av beteenden och pedagogens toleransnivå 

är avgörande faktorer för hur olika beteenden bemöts, menar Eresund och Wrangsjö (2008).  

Pedagogerna i studien uppgav att de ändrat sitt förhållningssätt till barn/elever som inte levde 

upp till omgivningens förväntningar. Pedagogerna beskrev att deras förhållningssätt hade 

förändrats och därmed hade barnet/eleven förändrats och att de såg på barn och elever på ett 

annat sätt. Det kan tyda på, som Jennings och Greenberg (2009) menar att pedagogernas sociala 

och emotionella kompetens har förbättrats vilket innebär att pedagogerna lättare känner igen 

och förstår sina egna känslor och andras känslor, och därmed lättare kan utveckla stödjande 

relationer som kan användas för att motivera barn i deras lärande. Greenberg et al. (2017) anser 

att pedagogernas kompetens i SEL har betydelse för barns färdigheter att upprätthålla positiva 

relationer och förstå och hantera känslor. En pedagog i studien beskrev att hon utvecklats själv 

genom att arbeta med utvecklingen av elevernas färdigheter. Flertalet av pedagogerna uppgav 

att de upplevde att barnens/elevernas sociala och emotionella färdigheter hade utvecklats. 

Pedagogerna upplevde även att barnen/eleverna visade större förtroende att ta emot hjälp. 

Barnen/eleverna beskrevs ha lättare att få delta i sociala sammanhang och blev oftare inbjudna 

i gemenskaper. Stensaasen och Sletta (2004) menar att social kompetens är en förutsättning för 

att komma in i grupper och ger möjligheter för social inkludering vilket i sin tur är en 

förutsättning för att vidareutveckla sina sociala färdigheter. 

 

Pedagogiska redskap 

Socialt och emotionellt lärande innebär att pedagoger lär sig undervisa om sociala och 

emotionella färdigheter för att främja barnens kompetenser, uppger Greenberg et al. (2017). 

Studiens resultat tyder på att pedagogernas kompetens i socialt och emotionellt lärande 

förbättrades. Majoriteten av de svarande uppgav att de kände sig säkrare på att hjälpa 

barn/elever att utveckla sina sociala och emotionella färdigheter. Pedagogerna svarade också 

att de hade utvecklat ett professionellt språk för att beskriva barnen/elevers sociala och 

emotionella utveckling och behov. Via ett gemensamt yrkesspråk får pedagogerna koder och 

strukturer för att uttrycka sin kunskap (Brynolf et al., 2012). De pedagogerna som upplevde att 

det fått ett professionellt språk uttryckte att de kunde förklara och sätta ord på vad och hur de 

gjorde för att hjälpa barnen/eleverna i sin utveckling av sociala och emotionella färdigheter.  

 

Det var knappt 40 % av de svarande pedagogerna (85st) i studien som svarade att samarbetet 

med vårdnadshavare hade utvecklats. Att inte fler pedagoger upplever att samarbetet hade 

utvecklats skulle kunna bero på att det fortfarande fanns en osäkerhet i arbetet med socialt och 

emotionellt lärande som gjorde att pedagogerna inte kände sig redo eller såg 

färdighetsbegreppen som redskap att även använda i samarbetet med vårdnadshavare. Samma 
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pedagoger som svarade att de utvecklat ett professionellt språk kan antas upplevt en utveckling 

av samarbetet med vårdnadshavare. Då en del pedagogerna beskrev att de upplevde att 

samarbete med vårdnadshavare förbättrats genom ett annat synsätt och att de kunde prata med 

vårdnadshavare och elever om det som var svårt utan att skuldbelägga, samt att det var lättare 

att formulera sig positivt trots barnets/elevens svårigheter med hjälp av färdighetsbegreppen. 

Jakobsson och Nilsson (2011) menar att vad pedagogerna har för förståelse och uppfattningar 

om barnet och hur de uttrycker sig i mötet med vårdnadshavare och andra, påverkar barnet och 

får konsekvenser för det pedagogiska bemötandet.  

 

Ogden (2003) menar att kunskap om kognitiva färdigheter och kunskap om vad och hur man 

ska göra i olika situationer som uppstår, ingår som viktiga kompetenser för pedagoger. Många 

av pedagogerna beskrev i studien att de fått konkreta ”redskap” som hjälpte dem att skapa 

samhörighet i gruppen/klassen, ändra undervisningen och väva in färdighetsarbetet i det 

vardagliga arbetet, samt fått en bättre förståelse för barnen/eleverna. Ingersoll och Smith (2003) 

beskriver att pedagoger som utbildas i beteenderelaterade och emotionella faktorer som 

påverkar lärandet och undervisningen, känner sig bättre rustade att föreslå och genomföra 

strategier som främjar barnens beteenden och en positiv lärmiljö. 117 pedagoger (53 % av de 

svarande) uppgav att de såg på barns beteende på ett annat sätt än tidigare. Frågan angav inga 

alternativ på olika synsätt, vilket medför att pedagogernas uppskattning över tid och deras 

självskattning kan variera beroende på vilken självinsikt de hade och den tillbakablick de 

gjorde. Pedagogerna beskrev även att de tänkte på ett annat sätt, att de hade blivit mer medvetna 

och fått ett gemensamt tänk, där färdigheterna fanns med hela tiden  

 

För att barn ska kunna utveckla sin sociala kompetens måste även miljömässiga förutsättningar 

uppfyllas (Ogden, 2003). Pedagogerna vittnade också om en bättre förståelse och att de 

upplevde att de genom små medel kunde förändra. Många av pedagogerna beskrev även hur de 

blivit medvetna om vikten av rutiner, struktur, och om att anpassa situationer utifrån 

barnets/elevens färdigheter. Pedagogerna beskrev också att de kände en trygghet i hur de kunde 

handskas med olika situationer i sin vardagliga praktik och att de såg effekten av deras 

förändrade förhållningssätt.  

 

Inkluderande arbetssätt 

Scherp (2003) menar att förståelsen för uppdraget är avgörande för hur problem uppfattas och 

hur lösningar utformas. Genom att tydliggöra och samtala, skapar pedagogerna förståelse för 

varandras tankar och vilka olika lösningar som finns för att hantera ett problem. Bland de öppna 

svaren gav 125 pedagogerna tämligen samstämmiga kommentarer. De beskrev att de hade bra 

diskussioner på sina arbetslagsplaneringar, samtalade och diskuterade mer och planerade 

utifrån barns/elevers behov. De förstod varandra bättre och hade en samsyn om hur de skulle 

arbeta och använde ”färdighetstänket” vid utvärdering och reflektion samt att de upplevde det 

enklare att planera för ALLA barn utan att något barn blev utpekad. När undervisning av socialt 

och emotionellt lärande riktar sig till alla barn kan de sociala och emotionella färdigheterna 

modelleras naturligt både genom pedagogerna och via de barn som kommit lite längre 

(Greenberg et. al., 2017). Pedagogerna beskrev även att de gjorde mer anpassningar för att 

barn/elever skulle klara dagen bättre med hjälp av tydliga strukturer och ramar som hjälpte 
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barnet/eleven i hur de kunde tänka och göra i olika situationer. Ogden (1991) menar att 

pedagogernas tankar kring lärande påverkar den pedagogiska grundsynen som i sin tur påverkar 

pedagogernas val av undervisningsmetoder.  

 

I enkätsvaren framkommer att 43 % av de svarande pedagogerna uppgav att deras planering 

och arbetssätt inte har påverkats alls eller att de inte visste om deras planering och arbetssätt 

påverkats. Då inget utrymme i enkäten gavs för dem att kommentera sina svar är det svårt att 

veta något om hur det kommer sig. 

 

Barnens/elevernas sociala och emotionella lärande 

Hwang och Nilsson (2011) uppger att barn lär sig sociala färdigheter genom delaktighet och 

iakttagelse och använder ofta andra barn och vuxna som modeller. Pedagogerna som deltagit i 

studien hade aktivt arbetat med att stödja utvecklingen av barn/elevers sociala och emotionella 

färdigheter på ett pedagogiskt medvetet sätt under ett läsår både igenom vardagliga aktiviteter 

och planerade lekar. De allra flesta pedagogerna i studien upplevde att barnens/elevernas 

sociala och emotionella färdigheter hade utvecklats. 150 pedagoger (68 % av de svarande) 

svarade att barnens/elevernas samspel hade utvecklats. Ogden (2003) menar att social 

kompetens är en förutsättning för barns anpassningsförmåga. Över hälften, 119 pedagoger 

svarade att rutinsituationer fungerade bättre för fler barn/elever. Det kan hänga samman med 

pedagogernas beskrivningar om att de blivit mer medvetna om rutinernas betydelse och hur de 

behöver anpassa för att barnen/eleverna ska lyckas. 31 % av pedagogerna angav enkätsvaren 

att även samlingar/genomgångar upplevdes mer positivt och fungerade bättre för fler 

barn/elever. Greenberg et. al. (2017) uppger att genom att barnen undervisas i specifika sociala 

och emotionella färdigheter, att pedagoger samspelar med barnen och skapar lärmiljöer som 

gynnar sociala och emotionella kompetenser hjälper de barnen att förstå och hantera känslor. 

Det hjälper även barnen att sätta upp och uppnå mål, känna och visa omsorg för andra, utveckla 

en positiv och realistisk uppfattning om sina egna kompetenser, upprätta och underhålla 

positiva relationer, och ta ansvarfulla beslut (a.a.).  

 

De 130 pedagogerna gav en tämligen samstämmig bild med återkommande beskrivningar av 

hur barnen/eleverna påverkats av arbetet med sociala och emotionella färdigheter i de öppna 

svaren.  Att stora känsloutbrott och konflikterna hade minskat, att det blivit lugnare, och att 

barnens/elevernas självregleringsfärdigheter som att ta instruktioner, kunna vänta och att lyssna 

hade utvecklats, var vanliga beskrivningar från pedagogerna. Några beskrev också hur 

barnens/elevernas metakognition kring färdighetsutvecklingen hade utvecklats på olika sätt, att 

barnen/eleverna blivit mer medvetna om vad de behövde träna på för att hantera olika 

situationer och barnen/eleverna beskrevs även som mer hjälpsamma och förstående mot 

varandra. Barnen/eleverna beskrevs använda färdighetsbegreppen för att påminna och reglera 

sin omgivning och att barnens/elevernas framsteg i sina självregleringsfärdigheter öppnade upp 

möjligheter till socialt samspel med andra. 90 pedagoger svarade att även leken fungerade bättre 

för fler barn/elever. Social kompetens har en förebyggande inverkan på utveckling av 

problembeteende och hjälper barn att bättre hantera svåra situationer, genom exempelvis bättre 

självkontroll och problemlösningsstrategier, menar Ogden (2003). 
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Barn i behov av skickliga pedagoger 

Ogden (1991) menar att barn med socioemotionella svårigheter har beteenden som försvårar 

inlärning i olika undervisningssituationer både för barnet själv och andra barn, samt gör det 

svårt för pedagogen att undervisa. Barn med socioemotionella svårigheter kan ha svårt att 

uttrycka sina känslor och förstå andras känslor vilket leder till att de missförstår och missförstås 

och har svårt för att sätta sig in i andras behov och känslor (Ogden, 1991). Pedagogerna beskrev 

att de upplevde att de sociala färdigheterna hade utvecklats hos barn i behov av skickliga 

pedagoger. Barnen/eleverna klarade lättare vardagens utmaningar och kunde sätta ord på vad 

de ville i kontakten med andra barn, vilket ledde till att de hamnade i färre konflikter både med 

både vuxna och kamrater. Social kompetens har en förebyggande inverkan på utveckling av 

problembeteende och hjälper barn att bättre hantera svåra situationer, genom exempelvis bättre 

självkontroll och problemlösningsstrategier, menar Ogden (2003). Vidare beskrev flera 

pedagoger hur barnens och elevernas emotionella färdigheter hade påverkats positivt, att 

barnen/eleverna behärskade och hanterade sina känslor på ett bättre sätt.  

 

Enligt Scherp (2003) syftar förståelseinriktat lärande till att utveckla en fördjupad förståelse av 

vad som ligger bakom såväl olika problem som att hitta framgångsrika lösningar. 98 av 

pedagogerna svarade att arbetet med färdigheterna hade gett förändringar hos barn/elever i 

behov av skickliga pedagoger, men något fler (103) var osäkra om de upplevt några 

förändringar, övriga 20 pedagoger uppgav att de inte upplevt några förändringar. Frågans 

formulering om pedagogerna upplevde någon förändring hos barn i behov av skickliga 

pedagoger angav inget utgångsläge för barnen/eleverna eller exempel på vad de skulle titta 

efter, vilket skulle kunna bidragit till pedagogernas delade svar. En annan förklaring kan vara 

att i de verksamheter där många pedagoger var osäkra på om det skett några förändringar, där 

hade enkäten skickats ut relativt nära avslutad utbildning. Min erfarenhet är att för barn i behov 

av skickliga pedagoger tar utvecklingen oftast lite längre tid, vilket kan ha påverkat 

pedagogernas uppfattning, då tiden kanske varit för kort från avslutad utbildning.  

 

I Engeströms (2001) sista steg i cykeln för expansivt lärande: 

7.  Befästa den nya praktiken – Med anledning av tiden som gick mellan avslutad 

kompetensutveckling i SEL och studiens genomförande har studiens resultat gett förhoppning 

om att pedagogernas arbete med SEL kan ha bestått i många av verksamheterna och att deras 

färdighetsarbete har fortsatt att utvecklas. 

 

 
  



 

39 

 

5. DISKUSSION 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagogerna uppfattade att deras 

vardagsnära praktik och barnen/eleverna har påverkats av kompetensutveckling i SEL. För att 

inhämta mina data har jag använt mig av en enkät med slutna frågor med fasta svarsalternativ 

tillsammans med öppna frågor där 221 pedagoger svarat. Detta kapitel inleds med en 

metoddiskussion där jag för en diskussion kring mitt metodval. Därefter diskuteras studiens 

resultat i förhållande till min teori och tidigare forskning. Förslag på vidare forskning ges. 

5.1 Metoddiskussion  
Mitt intresse för pedagogernas egna upplevelser och deras beskrivning av sin vardagsnära 

praktik var stor samtidigt som jag ville nå ut till flertalet av de pedagoger som deltagit i 

utbildningen i socialt och emotionellt lärande.  Där av valde jag att använda en mixad metod; 

en kvantitativ och kvalitativ metod i form av en enkät. Den kvantitativa undersökningsmetoden 

var inget jag tidigare varit bekant med, varför denna metod var intressant att prova på att 

genomföra. Enkäten kom att innehålla både frågor av kvantitativ och kvalitativ karaktär vilket 

möjliggjorde för mig att få både raka svar och mer djupgående förklaringar. De öppna frågor i 

enkäten användes för att få en djupare förståelse för pedagogernas svar och tankar, vilket 

Bryman (2011) menar ger ett bredare underlag att grunda arbetet på.  

 

En provenkät utfördes före studiens datainsamling påbörjades. Patel och Davidsson (2003) 

menar att en del i förberedelsen inför en undersökning är att kontrollera att frågorna är rätt 

formulerade. Ett par frågor justerades som uppfattades otydliga och någon ströks som var 

likartad en annan fråga. Enkätens reliabilitet kan problematiseras då jag insett att de öppna 

frågorna endast vänt sig till de pedagoger som upplevt förändringar och att de övriga har 

uteslutits genom att deras uppfattning inte efterfrågats i de öppna frågorna. Men utifrån studiens 

syfte kan det betraktas som en avgränsning i min studie. Då bara upplevda förändringar 

efterfrågades i de öppna frågorna så blev svarsfrekvensen i genomsnitt 33 % för de fyra utvalda 

enkätfrågorna. Så här i efterhand önskar jag att jag även haft frågor som riktades till de som 

inte upplevt förändringar i sin vardagsnärapraktik. Det kunde gett en mer varierad bild av 

pedagogernas upplevelser. 

 

Frågorna i enkäten upplevdes inte svåra att sammanställa via enkätprogrammet som användes. 

Genom att ha använt fasta svarsalternativ underlättades sammanställningen för att analysera 

och dra slutsatser, vilket gjorde det lättare att behandla och bearbeta empirin. Den utmanande 

delen av sammanställningen var de öppna frågorna där det krävdes en omfattande insats, då det 

var många svar att kategorisera.  

 

Enligt hermeneutiken har vi alltid en förförståelse utifrån våra egna erfarenheter och 

upplevelser, hävdar Ödman (2007). När pedagogerna fick nya kunskaper i SEL tolkade de 

kunskaperna med hjälp av sina tidigare upplevelser och förförståelse. Jag fick i min tur sedan 

tolka empirin för att förstå hur pedagogernas sociala och emotionella lärande påverkat 

pedagogernas vardagsnära praktik och barnen/eleverna. Min hermeneutiska ansats hjälpte mig 

att fånga erfarenheter, uttryck samt tolka och förstå pedagogernas upplevelser. 
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I min roll som utbildare i SEL till pedagogerna som deltagit i studien och min roll som forskare 

kan te sig problematiskt. För att minska min eventuella påverkan på respondenterna valdes 

enkäter som insamlingsmetod av min data. Genom att använda mig av en mixad metod som 

sammanställdes var för sig och sedan fördes samman först vid analysen kan det bidra till att ge 

en mer mångsidig bild som kan behandlas utan min påverkan. Min förförståelse om ämnet har 

påverkat enkätens frågeformuleringar och val av kategorier vid sammanställningen av 

resultatet, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. 

5.2 Resultatdiskussion 
Målet med expansiva lärandet är ett funktionellt samarbete som förändrar verksamheten, där 

problemområden identifieras och nya kreativa lösningar och åtgärder skapas (Engeström, 

2001). Jag har funnit att Engeströms teori kan tillämpas på pedagogernas kompetensutveckling 

i SEL. I resultatanalysen använde jag mig av Engeströms cykel med 7 steg för att få syn på det 

expansiva lärandet med utgångspunkt i studiens syfte. 

 

Studien utgick ifrån att det verkar finns ett behov av att förändra skolans traditionella arbete 

och förstärka förskolans arbetssätt. Några problemområden som har beskrivit tidigare är 

elevernas sjunkande kunskapsresultat som bland annat förknippas med bristande trygghet och 

studiero, att för elever som bryter mot ”ordning och reda” ska disciplinära åtgärder vidtas, 

medan för elever som inte når kunskapskraven ska anpassningar och särskilt stöd ges. Att det 

finns en skiljelinje mellan barn som har svårigheter med kunskapshämtningen och barn som 

har beteenderelaterade svårigheter kan vara problematiskt. För hur kan någon avgöra vilka 

exakta motiv ett barn har när barnet inte presterar eller inte uppför sig utifrån omgivningens 

förväntningar? Hur den vuxne förstår och tolkar barns beteende och handlingar avgör om 

barnen får hjälp att komma vidare i sin utveckling eller inte. Om den vuxne inte förstår kan de 

i värsta fall förvärra situationen, försvåra barnets utveckling och försämra relationen. Min studie 

visade att arbetet med SEL gav pedagogerna redskap för att förstå och bemöta barnen vilket 

påverkade deras förhållningssätt och arbetssätt. Därigenom påverkades deras uppfattning och 

tolerans till barnen positivt när de kände att de hade kunskap. Alvarez (2007), Ingersoll och 

Smith (2003), Schonert-Reich (2017) uppger att om pedagoger utbildas i beteenderelaterade 

och emotionella faktorer, får pedagoger en bättre förståelse för barns utveckling. De kan därmed 

bättre utforma och anpassa undervisningen utifrån barnens sociala och emotionella kompetens 

och kan därigenom förbättra deras akademiska resultat. 

 

I metastudier (Durlak et al., 2011) och Sklad et al., 2012), hade skolorna med ett medvetet 

arbete med socialt och emotionellt lärande, en signifikant förbättring av sociala och emotionella 

färdigheter, attityder, beteenden hos sina elever samt en väsentlig förbättring av det akademiska 

lärandet. I studien mättes inte om pedagogerna upplevde någon förbättring av barnens/elevernas 

akademiska kunskaper. Däremot uppgav pedagogerna i studien utveckling av 

barnens/elevernas sociala och emotionella färdigheter och ett förändrat beteende. Min studie 

bekräftar till stora delar tidigare forskning på området. 
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Mitt syfte var att ta reda på hur pedagogerna uppfattade att deras vardagliga praktik och 

barnen/eleverna påverkades av att pedagogerna fick kunskaper i SEL. Pedagogerna beskrev hur 

deras relation till barnen förbättrades, att de såg barnen på ett annat sätt än tidigare och förstod 

hur de kunde hjälpa dem. Ljungblad (2018) menar att i en lärmiljö där pedagogen sätter 

relationen först och skapar goda förutsättningar för barns lärande, uppstår arbetsro och ett 

engagemang hos barnen.  Men det räcker inte för att utveckla barns sociala och emotionella 

färdigheter, menar Jones, et al. (2013). Pedagoger behöver kunskap om barns sociala och 

emotionella lärande och verktyg och strategier för att utveckla barnens och sin egna sociala och 

emotionella kompetens (a.a.).  Pedagoger i studien uppgav att de blivit säkrare på hur de kunde 

hjälpa barn att utveckla sina färdigheter. De beskrev att kunskaperna om socialt och emotionellt 

lärande påverkat deras pedagogiska samtal, planering och arbetssätt, gav dem ett professionellt 

språk och pedagogiska verktyg.  

 

I studiens kvalitativa del fanns en samsyn i pedagogernas upplevelser av deras vardagliga 

praktik efter utbildningen i SEL. Vilket kanske inte är helt förvånande då alla genomgått 

likadana utbildningar, arbetat med socialt och emotionellt lärande med barnen/eleverna och haft 

erfarenhetsutbyte om SEL i sin vardagsnära praktik kontinuerligt. Om de öppna frågorna även 

hade uppmuntrat de pedagoger som inte upplevt förändringar att svara hade troligen materialet 

fått en större variation. 

Pedagogerna beskrev barnen/eleverna med insikt och ödmjukhet, om hur barnens färdigheter 

utvecklats och hur relationerna mellan barnen/eleverna och mellan pedagoger och barn/elev 

utvecklats. När det gällde barn i behov av skickliga pedagoger var det färre som upplevde 

förändringar. Det kan bero på att utveckling av sociala och emotionella färdigheter ta längre tid 

för dem att utveckla och är mer utmanade att arbeta med. Om pedagogerna får tillgång till 

strukturer, kunskaper och ett gemensamt lärande och språk, får de redskap för att hantera och 

ta sig an olika situationer (Persson, 2013). Jag vill mena att pedagoger som har redskap för att 

utveckla barns social och emotionella färdigheter verkar ha bättre pedagogiska förutsättningar 

att stödja och förstå barn och är troligen mindre benägna att söka svar i diagnoser eller att skjuta 

över ansvaret till någon annan för att barnet ska få hjälp. 

Sociala färdigheter är som tidigare nämnts viktiga och en förutsättning för att barn ska få delta 

i samspel med andra och utvecklas. För barn som har beteenderelaterade svårigheter är det ofta 

svårare att bygga relationer och bibehålla dem. Pedagogerna i studien beskrev att 

barnens/elevernas samspel förbättrades, vilket ökade deras förutsättningar att bygga goda och 

hållbara relationer. Barnen beskrevs kunna sätta ord på vad de ville i kontakten med andra, de 

blev oftare inbjudna till lek och att det var färre konflikter. Pedagogerna beskrev även att 

barnen/eleverna bättre kunde hantera sina känslor och lyckades oftare i samspel med andra. 

Detta trodde pedagogerna bidrog till att öka deras självkänsla och självförtroende. 

Barnens/elevernas relationella kompetens verkade stärkas av pedagogernas arbete med SEL. 

De kan minska risken för att barn/elever utsätts eller utsätter andra för kränkningar och 

mobbning. Tack vare att barnen utvecklade sina sociala och emotionella färdigheter blev de 

även bättre rustade för att klara av att möta omgivningens förväntningar och etablera goda 

relationer, vilket i sin tur bidrar till trygghet och studiero. 
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5.3 Slutsats 
För att förskolan och skolan ska bli en optimal plats för varje barns utveckling och lärande 

behöver pedagoger rustas med redskap, utöver de ämnesdidaktiska, så att de kan förstå barns 

beteende och hjälpa barn att utveckla sina sociala och emotionella färdigheter, kunna göra 

anpassningar utifrån en förståelse samt kunna kommunicera sitt arbete professionellt med 

varandra och med vårdnadshavare. Studien visade att pedagogerna upplevde att deras 

kompetens i SEL stärkte dem i att stödja barnens utveckling av sociala och emotionella 

färdigheter. De upplevde också att de fick pedagogiska redskap till att anpassa lärmiljön och 

att de blev mer uppmärksamma på rutiner och strukturers betydelse. De utvecklade även ett 

professionellt språk och pedagogerna uppgav att deras planering och arbetssätt utvecklades med 

en större samsyn och ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt. Pedagogerna beskrev också 

att de såg på barnen/eleverna på ett annat sätt och anpassade sitt bemötande utifrån det. Hansson 

(2012, refererad av Ljungblad, 2018) menar att förtroendefulla relationer kännetecknas av tillit, 

förtroende och att pedagoger lyssnar och försöker förstå barnet. Genom arbetet med SEL 

utvecklades både pedagogernas och barnens/elevernas relationella kompetens. Pedagogerna 

beskrev att barnen/eleverna visade större förtroende att ta emot hjälp i svåra situationer och att 

relationen mellan barn/elev och pedagog förbättrades. Det professionella språket bidrog även 

till att pedagogerna kunde beskriva vad de såg och hur de arbetade vilket påverkade samarbete 

med barnen och med vårdnadshavare positivt så att relationerna stärktes. Även 

barnens/elevernas relationer till varandra förändrades till det bättre, samspelet fungerade bättre 

och det blev färre konflikter beskrev pedagogerna. 

 

Pedagogerna beskrev även hur deras ”tänk” och förståelse för hur barn/elever kunde uppleva 

olika situationer ökade och vilka färdigheter som olika situationer krävde. Pedagogerna 

upplevde också att det blev tydligare och lättare att planera för alla barn/elever, anpassa rutiner 

och strukturer, ställa tydliga och rimliga krav i olika situationer, samt att göra anpassningar för 

att barnet skulle klara sin dag bättre. Dessa insikter verkade bidra till att pedagogerna 

förändrade sitt arbetssätt, anpassade lärmiljön och undervisningen utifrån en förståelse som de 

skapat genom arbetet med SEL till ett inkluderande arbetssätt.  

 

Pedagogerna upplevde att deras medvetna arbete med SEL utvecklade barnens/elevernas 

sociala och emotionella färdigheter som samspel, empati, impulskontroll och känslohantering. 

Pedagogerna upplevde även att barnen utvecklade sin metakognition när det gällde 

färdigheterna och att barnen själva använde sig av färdighetsbegreppen i vardagen. Barnen 

upplevdes också utveckla en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende utifrån att de oftare 

lyckades i samspel med andra, att de blev sedda utifrån sina behov och oftare kunde hantera 

omgivningens förväntningar utifrån sina förutsättningar.  

 

Arbetet med socialt och emotionellt lärande innefattar inte bara den enskilda pedagogens arbete 

och kunskap om SEL. I studien innefattas hela verksamheter vilket verkar genomsyras av ett 

gemensamt synsätt där de tolkar barnens beteende och anpassar lärmiljöer så att goda relationer 

och förutsättningar för barnens/elevernas lärande och utveckling skapas.  
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5.4 Framtida forskningsområden 
Jag hoppas att min studie ska bidra till att öka förståelse för sambandet mellan pedagogernas 

sociala och emotionella lärande, hur det kan påverka praktiken och barn/elevers förutsättningar. 

Denna studies resultat skulle även kunna vara en modell för ett expansivt lärande som blivit 

synligt genom denna studie.  

 

Studien har utgått från pedagogernas uppfattning om hur SEL har påverkat deras vardagsnära 

praktik och hur barnen påverkades av deras arbete. Men för att ta reda på hur pedagogerna 

faktiskt påverkats av kompetensutveckling i SEL krävs en för- och eftermätning eller 

observationsstudie. Det skulle vara intressant att göra observationer i de verksamheter där 

pedagoger arbetar med SEL för att undersöka hur deras arbete ser ut i praktiken och vilka 

effekter man kan se av det arbetet hos barnen.  

 

Ett av förskolans och skolans uppdrag är att arbeta på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Det finns mycket internationella och omfattande studier kring socialt och 

emotionellt lärande som inte är så välkända i skolsverige. Jag hoppas att min studie kan vara 

ett kunskapsbidrag som kan vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

 

Förslag på vidare forskning: 

 

Hur kan elever som är föremål för disciplinära åtgärder bli hjälpta av SEL? 

 

Vad gör verksamheter framgångsrika i arbetet med barn i behov av skickliga pedagoger? 

Slutord 
Min förhoppning är att SEL ska lyftas upp på agendan som en stödjande faktor för en trygg 

lärmiljö, goda studieresultat och välmående barn hos våra myndigheter och lärarutbildare, så 

att alla barn får möjligheten att bemötas med förståelse och få ökade möjligheter till att leva 

upp till omgivningens förväntningar. En annan förhoppning är att den nationella plan som ska 

utarbetas för Trygghet och studiero inte bara ska innehålla skarpare disciplinära åtgärder utan 

också riktlinjer för ett förebyggande arbete som ger elever redskap att hantera omgivningens 

förväntningar. 

  



 

44 

 

Referenslista 
 

Alvarez, H.K. (2007). “The Impact of Teacher Preparation on Responses to Student 

Aggression in the Classroom,” Teaching and Teacher Education 23. 

 

Atterström, H. & Persson, R.S. (2000). Brister eller olikheter? - Specialpedagogik på 

alternativa grundvalar. Studentlitteratur: Lund. 

 

Barnombudsmannen (2018) Utanförskap, våld och kärlek till orten - Barns röster om att växa 

upp i utsatta kommuner och förorter. www.barnombudsmannen.se 

 

Bodrova E., Leong, D.J. (2005). Self-regulation as a key to school readiness: How can early 

childhood teachers promote this critical competency? Baltimore: Brookes Publishing.  

 

Bryman (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber; Stockholm. 

 

Brynolf, M., Carlström, I., Svensson, K-E., Wersäll, B-L. (2012). Läraryrkets många ansikten. 

Liber; Stockholm. 

 

Casel. (2017). Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). What 

Is SEL?  21 april 2013, Hämtas: casel.org/why-itmatters/what-is-sel/ 

 

Christoffersen, L., och Johannessen, A., (2017) Forskningsmetoder för lärarstudenter. 

Studentlitteratur; Lund. 

 

Committee for Children (2015). The principals binder. Seattle: Committee for Children. 

 

Creswell, J. W. (2014). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks 

CA: Sage. 

 

De Boer, A., Pijl, S.J., Minnaert, A. (2010) 'Regular primary schoolteachers' attitudes towards 

inclusive education: a review of the literature', International Journal of Inclusive Education,, 

First published on: 29 September 2010 (iFirst) 

 

Devos, C., Dupriez, V., Paquay, L. (2011). Does the social working environment predict 

beginning teachers´ self-efficacy and feelings of depression? Teaching and Teacher 

Education, 28(2). 

 

DSM 5 (2015) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5). Pilgrim 

press 

 

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). 

The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-

based universal utbildnings. Child development, 82 

 

Dweck, C. S. (2017). Mindset : du blir vad du tänker. Natur och Kultur: Stockholm 

 

Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical 

reconceptualization. Journal of Education and Work, 14, (1), 133-156.  

 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://casel.org/why-itmatters/what-is-sel/
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Pilgrim%20press
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Pilgrim%20press


 

45 

 

Fantilli, R., McDougall, D.E. (2009). A study of novice teachers: challenges and supports in 

the first years. Teaching and Teacher Education, 25(6). 

 

Gaikhorst, L., Beishuizen, J., Roosenboom, B., Volman, M. (2017). The challenges of 

beginning teachers in urban primary schools. European Journal of Teacher Education, 40(1) 

 

Gal, E., Schreur, N., Engel-Yeger, B. (2010). Inclusion of children with disabilities: Teachers’ 

attitudes and requirements for environmental accommodations. International Journal of 

Special Education, 25, 8999.  

 

Garner, P.,  Kauffman, J.,  Elliot, J. (2013). The Sage Handbook of Emotional and 

Behavioural Difficulties. SAGE Publications Ltd London. 

 

Grannäs, J. (2011). Framtidens demokratiska medborgare. Om ungdomar medborgarskap och 

demokratifostran i svensk skola. (Doktorsavhandling, Studia Didactica Upsaliensia, 5) 

Uppsala. 

 

Greenberg, M.T., Domitrovich, C.E., Weissberg, R.P.,  Durlak J.A. (2017). Social and 

Emotional Learning as a Public Health Approach to Education The Future of Children Vol. 

27, No. 1, Social and Emotional Learning (SPRING 2017). 

 

Greenberg, M. T., Weissberg, R. P., O'Brien, M. U., Zins, J. E., Fredericks, L., Resnik, H., 

Elias, M. J. (2003). Enhancing school-based prevention and youth development through 

coordinated social, emotional, and academic learning. American Psychologist. 

 

Greene, R.W. (2014). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt 

att tåla motgångar och förändringar. Studentlitteratur; Lund. 

 

Greene, R.W. (2016). Vilse i skolan - Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta 

rätt. Studentlitteratur; Lund. 

 

Greene, R.W. (2017). Hitta rätt – en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. 

Studentlitteratur; Lund. 

 

Hansson, S. (2012). Den nödvändiga osäkerheten. Elevers perspektiv på respekt i relationer i 

skolan. (Doktorsavhandling, Pedagogik, Estetiska-filosofiska fakulteten, 2012:12) Karlstads 

University Studies: Karlstad. 

 

Harvey, S.T., Evans, I.M., Hill, R.V.J., Henricksen, A. & Bimler, D. (2016). Warming the 

emotional climate of the classroom: Can teachers’ social-emotional skills change? The 

International Journal of Emotional Education. 

 

Hwang, P., Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi, Natur och kultur: Stockholm. 

 

Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Natur och Kultur; Stockholm. 

 

Hjörne, E. (2012). "Det har skett en stor förändring hemma, Elevidentitet, föräldrars motstånd 

och ADHD i den svenska skolan" Utbildning & Demokrati 2012. 

 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Philip+Garner&search-alias=books-uk&field-author=Philip+Garner&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=James+Kauffman&search-alias=books-uk&field-author=James+Kauffman&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Julian+Elliot&search-alias=books-uk&field-author=Julian+Elliot&sort=relevancerank
https://www.bokus.com/bok/9789144109701/vilse-i-skolan-hur-vi-kan-hjalpa-barn-med-beteendeproblem-att-hitta-ratt/
https://www.bokus.com/bok/9789144109701/vilse-i-skolan-hur-vi-kan-hjalpa-barn-med-beteendeproblem-att-hitta-ratt/
https://www.bokus.com/bok/9789127139473/beteendeproblem-i-skolan/


 

46 

 

Ingersoll, R.M., Smith T. M. (2003). “The Wrong Solution to the Teacher Shortage,” 

Educational Leadership 60, 2003. 

 

Jacobsen, D. I. (2017). Hur genomför man undersökningar? Studentlitteratur: Lund. 

 

Jakobsson, I-L., Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Natur och Kultur: 

Stockholm. 

 

Jennings, P.A. (2015). Mindfulness for teachers: Simple skills for peace and productivity in 

the classroom. W.W. Norton & Co: New York. 

 

Jennings, P.A., Greenberg, M.T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and 

emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational 

Research 79, 491-525. 

 

Jensen, E., Skibsted, E. B.,Vedsgaard Christensen, M. (2015). Educating teachers focusing on 

the development of reflective and relational competences. Educational Research for Policy 

and Practice, 14. 

 

Jones, S.M., Barnes S.P, Bailey R., Doolittle E.J. (2017). Promoting Social and Emotional 

Competencies in Elementary School, The Future of Children, ISSUE: Vol. 27, No. 1. 

 

Jones, S.M., Bouffard,S. M., Weissbourd, R. (2013). “Educators’ Social and Emotional Skills 

Vital to Learning,” Phi Delta Kappan 94, no. 8.  

 

Kinge, E. (2000). Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov. Studentlitteratur: 

Lund 

 

Klapp, A., (2015). Bedömning, betyg och lärande. Studentlitteratur: Lund. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: 

Lund. 

  

Lillemyr, O.F. (2013). Lek på allvar : en spännande utmaning, Liber: Stockholm. 

 

Ljungblad, A-L. (2018). Relationellt lärarskap, Studentlitteratur: Lund. 

 

Lärarnas yrkesetik. (2001). Hämtas: http://lararesyrkesetik.se/ 

 

Löwenborg, L. (2015). Färdigheter för livet. Gothia Fortbildning AB: Stockholm. 

 

Matson, I.-L. (2017). Grus i maskineriet? Några kommunala tjänstemäns, politikers, 

föräldrars och lärares syn på en skola för alla. Stockholms universitet, Specialpedagogiska 

institutionen: Stockholm. 

 

McClelland, M.M., Cameron, C. E., Connor, C. M., Farris, C. L., Jewkes, A. M., Morrison, F. 

J. (2007). “Links between Behavioral Regulation and Preschoolers’ Literacy, Vocabulary, and 

Math Skills,” Developmental Psychology 43.  

 

https://www.questia.com/library/p435453/the-future-of-children
https://www.questia.com/library/p435453/the-future-of-children/i4206166/vol-27-no-1-spring
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Ole%20Fredrik%20Lillemyr
http://lararesyrkesetik.se/


 

47 

 

Moffitt, T.E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox,R.J.,  Harrington, H.,Houts, R., 

Poulton, R., Roberts, B.W., Ross, S., Sears, S.R.,Thomson,W.M., Caspi, A. m.fl. (2011). “A 

Gradient of Childhood Self-Control Predicts Health, Wealth, and Public Safety,” Proceedings 

of the National Academy of Sciences 108.  

 

Mooij, T., Smeets, E. (2009). Towards Systemic Support of Pupils with Emotional and 

Behavioural Disorders. International Journal Of Inclusive Education, 13. 

 

Nordahl T, Sørlie M-A, Manger T., Tveit A. (2007).  Att möta beteendeproblem bland barn 

och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Liber: Stockholm. 

  

OECD. (2015). Skills for social progress: The power of social and emotional skills. OECD 

Publishing: Paris. 

 

Ogden, T. (2003). Social kompetens och problembeteende i skolan, kompetensutvecklande 

och problemlösande arbete i skolan. Stockholm: Liber.  

 

Ogden, T. (1991). Specialpedagogik, Studentlitteratur: Lund. 

 

Olsson, B-I. & Olsson, K. (2013). Att se möjligheter i svårigheter: barn och ungdomar med 

koncentrationssvårigheter. 2. uppl. Studentlitteratur: Lund. 

 

Persson, B. (2013). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Liber: Stockholm. 

 

Pramling Samuelsson, I., Sheridan, S. (2006). Lärandets grogrund: perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan. Studentlitteratur: Lund. 

 

Sandberg, J., Targama, A. (1998). Ledning och förståelse. Ett kompensatoriskt perspektiv på 

organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Scherp, H-Å. (2003). Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling. Berg, G. & 

Scherp, H-Å (red). Skolutvecklingens många ansikten Kalmar: Myndigheten för 

skolutveckling. 

 

Scherp, H-Å. (2013). Lärandebaserad skolutveckling, Studentlitteratur: Lund 

 

Schonert-Reich, K.A. (2017). Social and Emotional Learning and Teachers, Future of 

Children, vol. 27 

 

Schwab, S., Holzinger, A., Krammer, M., Gebhardt, M., Hessels M.G.P. (2015). Teaching 

practices and beliefs about inclusion of general and special needs teachers in Austria. 

Learning Disabilities: A Contemporary Journal. 13. 

 

Sklad, M., Diekstra, E., De Ritter, M., Ben, J. & Gravesteijn, C. (2012). Effectiveness of 

school-based universal social, emotional, and behavioral programs: Do they enhance students’ 

development in the area of skill, behavior, and adjustment? Psychology in the Schools, 49. 

 

Skolinspektionen. (2016). Skolans arbete för att säkerställa studiero - det räcker inte att det är 

lugnt, eleverna måste lära sig något också, Kvalitetsgranskning; 400-2015:1405. Lund.  

 



 

48 

 

Skollag. (SFS 2010:800). Utbildningsdepartementet: Stockholm. 

 

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

Lgr11. Skolverket: Stockholm. 

 

Skolverket. (2011b). Utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverket: Stockholm 

 

Skolverket. (2012). Hur ska skolor bemöta elever i socioemotionella svårigheter? 

Hämtas: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-

utvarderingar/forskning/hur-ska-skolor-bemota-elever-i-socioemotionella-svarigheter 

 

Skolverket. (2013). Skolverkets aktuella analyser 2013, Betydelsen av icke-kognitiva 

förmågor. AB Typoform, Stockholm. 

 

Skolverket. (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. Skolverket: Stockholm. 

 

Skolverket. (2018a). Läroplanen för förskolan, Lpfö18. Skolverket: Stockholm. 

 

Skolverket. (2018b). Socioemotionella program inte bra för alla. Hämtas: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-

utvarderingar/forskning/socioemotionella-program-inte-bra-for-alla 

 

Socialstyrelsen. (2012). Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa – en studie 

baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009. Artikelnr 2012-

5-15. Stockholm. 

 

Socialstyrelsen och Skolverket. (2014). Vägledning för elevhälsan (2:a upplagan). Edita 

Bobergs: Falun. 

 

SPSM. (2017). Date lärmaterial. Handikappförbunden: Halmstad. 

 

Stensaasen och Sletta (2004). Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper 

Natur och kultur; Stockholm. 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitteratur: 

Lund. 

 

Tetler, S. (2015). Från idé till praxis: vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska 

kommuner. Forskarnas rapport 2015:2. IFOUS: Stockholm. 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. 4. Uppl. Studentlitteratur: Lund. 

 

Vetenskapsrådet (2017). Forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet Stockholm. 

 

Webster- Stratton, C. (2004) Utveckla barns emotionella och sociala kompetens. Förlagshuset 

Gothia: Stockholm. 

 

Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. Norstedts 

akademiska förlag: Stockholm. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/hur-ska-skolor-bemota-elever-i-socioemotionella-svarigheter
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/hur-ska-skolor-bemota-elever-i-socioemotionella-svarigheter
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/socioemotionella-program-inte-bra-for-alla
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/socioemotionella-program-inte-bra-for-alla
https://www.bokus.com/bok/9789127077034/grupprocesser-om-inlarning-och-samarbete-i-grupper/


 

49 

 

Metodböcker i SEL: 

 

Committee for Children (2017). Skolstegen (svensk version av Second Step K1). Köpenhamn: 

Special-paedagogisk forlag. 

 

Kimber, B., (2009) SET: social och emotionell träning: en introduktion. Natur & Kultur; 

Stockholm 

 

Dagsartiklar och inslag: 

 

Skolvärlden (2011). Skolinspektionen kritisk mot SET. 28 april, 2011, Hämtas: 

https://skolvarlden.se/artiklar/skolinspektionen-kritisk-mot-set  

 

SVT (2019) Anmälningarna om hot och våld på skolor ökar. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/over-200-fall-med-kniv-och-vapenforemal-i-

skolan-sedan-2014 , 9 januari, 2019. 

 

Skolvärlden (2019) ”En skola utan ordning sviker sina elever” 

https://skolvarlden.se/artiklar/en-skola-utan-ordning-sviker-sina-elever-allra-mest-dem-som-

bast-behover-dess-stod , 8 mars 2019. 

  

https://skolvarlden.se/artiklar/skolinspektionen-kritisk-mot-set
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/over-200-fall-med-kniv-och-vapenforemal-i-skolan-sedan-2014
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/over-200-fall-med-kniv-och-vapenforemal-i-skolan-sedan-2014
https://skolvarlden.se/artiklar/en-skola-utan-ordning-sviker-sina-elever-allra-mest-dem-som-bast-behover-dess-stod
https://skolvarlden.se/artiklar/en-skola-utan-ordning-sviker-sina-elever-allra-mest-dem-som-bast-behover-dess-stod


 

50 

 

 

 

 

BIILAGA 1 

 

Färdigheter för livet och lärandet. 
  
Du har tidigare deltagit i utbildningen Färdigheter för livet och lärandet. Nedan följer först 

ett antal påståenden som du får ta ställning till, därefter kommer frågor om hur du tänker 

kring arbetet med sociala och emotionella färdigheter. Dina svar är viktiga. Utveckla gärna 

ditt svar när möjlighet ges. Dessa resultat kommer att behandlas anonymt och är tänkta 

att användas i en vetenskapligstudie om social och emotionella färdigheter. 
                                                                                                             /Mvh Tina Palm 

 
  

Utvärdering av utbildningen; Färdigheter för livet & lärandet 
 
Hur väl känner du till färdighetsbegreppen; Självregleringsfärdigheter som 
koncentration, impulskontroll etc., Samspelsfärdigheter som samspela, känna 

samhörighet etc., Emotionella färdigheter som känslohantering, stresshantering etc., 
Tänkande som reflektion, minne etc. Ansvarstagande? 

 Jag deltog inte i utbildningen Färdigheter för livet och lärandet/  Jag arbetar inte aktivt 
med grundläggande färdigheter. 

 Jag känner till de grundläggande färdigheterna. 

 Jag är väl förtrogen med de grundläggande färdigheterna. 

 
 
Jag kan koppla arbetet med sociala och emotionella färdigheter till läroplanen 
 

4 3 2 1  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

 
 
Jag känner till vilka förutsättningar barn behöver för lära sig färdigheter. 

 4 3 2 1  
Stämmer helt     Stämmer inte alls 

 
 
Jag har fått pedagogiska tips i mitt arbete med sociala och emotionella färdigheter 

 4 3 2 1  
Stämmer helt     Stämmer inte alls 

 

Egen tillämpning av Färdigheter för livet och lärande: 
 
 

Jag känner mig säkrare på hur jag kan hjälpa barn i sin utveckling av de sociala och 
emotionella färdigheterna. 

 4 3 2 1  
Stämmer helt     Stämmer inte alls 

 
 



 

51 

 

Jag har fått fler redskap för att möta barn i behov av skickliga pedagoger. 
 4 3 2 1  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

 
 
Jag delar gärna med mig av min kunskap om sociala och emotionella färdigheter till 

andra. 
 4 3 2 1  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

 
 

Mitt arbete med sociala och emotionella färdigheter: (Du kan välja flera alternativ) 

 Jag arbetar aktivt med grundläggande färdigheter i min pedagogiska verksamhet. 

 Jag arbetar med grundläggande färdigheter med hjälp av pedagogiskt material som 
t.ex. Start, Stegvis, Stegen 

 Jag arbetar med barns grundläggande färdigheter genom förstärkning i 
vardagssituationer. 

 Jag arbetar med barns grundläggande färdigheter genom strukturerade lekar och 
gemensam aktiviteter. 

 Annat 

 
Annat, hur då?_______________________________________________________ 
 
 
På vilket sätt upplever du att arbetet med sociala och emotionella färdigheter har 
påverkat dej i ditt arbete? (Du kan välja fler alternativ) 
 

 Inte alls 

 Jag ser på barns beteende på ett annat sätt. 

 Jag har förändrat mitt förhållningssätt till barn som inte lever upp till omgivningens 
förväntningar. 

 Jag är säkrare i hur jag kan hjälpa barn att utveckla sina färdigheter. 

 Jag har ett professionellt språk att beskriva barns emotionella och sociala utveckling 
och behov. 

 Jag är mer förstående för kollegor och andra vuxnas tillkortakommande. 

 Mitt samarbete med föräldrar kring barns utveckling har utvecklats. 

 

Annat, hur då?_______________________________________________________ 
 

Inverkan på barnen 

  
På vilket sätt upplever du att ditt arbete med sociala och emotionella färdigheter 

påverkat barnen? (Du kan välja fler alternativ) 

 Inte alls 

 Självregleringen har utvecklats 

 Empatin har förbättrats 
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 Samspelet har utvecklats 

 Rutinsituationer fungerar bättre för fler barn än tidigare 

 Samlingen är mer positiv för fler barn än tidigare 

 Leken fungerar bättre för fler barn än tidigare 

 
Annat, hur då?________________________________________________________ 
 
 
I mitt arbete med barn upplever jag att den vanligaste sociala och emotionella 

färdigheter som barnen behöver stöd att utveckla är: Rangordna där 1 är vanligast och 6 
är minst vanlig 
 

 1 2 3 4 5 6 

Självregleringsfärdigheter       
Samspelsfärdigheter       
Emotionella färdigheter       
Hantering av känslor       
Tänkande färdigheter       
Ansvarsfärdigheter       

 
Mitt arbete med färdigheter gör det lättare att inkludera barn i behov av skickliga 

pedagoger. 
 

4 3 2 1  

Stämmer helt     Stämmer inte alls 

 
Jag har upplevt i mitt arbete med sociala och emotionella färdigheter förändringar hos 
barn i behov av skickliga pedagoger? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 
Om ja, hur och på vilket sätt?____________________________________________ 
 
Har arbetet med sociala och emotionella färdigheter påverkat verksamhetens 
planeringar och arbetssätt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 
Om ja, på vilket sätt?___________________________________________________ 
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Har samarbetet med hemmet påverkats av arbetet med sociala och emotionella 

färdigheter? 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 
Om ja, på vilket sätt?___________________________________________________ 
 
Tror du föräldrar hade varit hjälpta av kunskaper om social och emotionella färdigheter? 
 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 
Om ja, på vilket sätt?___________________________________________________ 
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BIILAGA 2 

 
 
Extended abstract 

  
Background and literature review 

The main topic of this study is to investigate how knowledge in social and emotional learning, 

hereafter referred to as SEL, affects educators in everyday practice and the children/students. 

Social and emotional learning (SEL) can be defined as the process by which children and adults 

acquire and apply the knowledge and skills required to understand and manage emotions, feel 

and show empathy to others, establish and maintain positive relationships, set up and achieve 

goals, and to make responsible decisions (Casel, 2017). Great responsibility falls upon 

educators to interpret and understand the background of children’s’ behaviour and then, within 

the boundaries of school law and through their attentive and pedagogical competence, provide 

guidance and stimulation required for the childs learning and personal development. 

 

Studies (Jensen et al. 2015) show that many educators and education students find that 

relationships and interaction with pupils is the most difficult part of teaching and that 

undergraduate education does not prepare them adequately. Simultaneously there is an 

increasingly negative climate in Swedish classrooms and media attention on “disruptive 

children”. Debates rage on the advocacy of stricter measures to keep order in classrooms. The 

Special Education School Authority criticizes schools for shortcomings in handling pupils with 

socio-emotional difficulties appropriately and states that these pupils are the most difficult to 

handle in the school environment. There is a clear connection between pupils' adjustment 

problems in school and low social skills (Stensaasen & Sletta, 2004). 

 

The literature review highlights previous research and other literature on social and emotional 

learning. SEL allows educators to learn and teach social and emotional skills to improve pupils 

competence (Greenberg et al., 2017). By teaching specific social and emotional skills, and 

through the educators interaction with the pupils in a good learning environment, helps pupils 

understand and manage emotions, set and achieve goals, feel and show care for others, develop 

a positive and realistic view of their own skills, establish and maintain positive relationships, 

and make responsible decisions Greenberg et al. (2017). 

 

International meta-studies show that in schools where SEL is prioritized, significantly improved 

social and emotional skills, attitudes, behaviour of pupils can be observed along with a 

substantial 11% increase in school results compared to control group schools who did not focus 

on social and emotional learning (Durlak et al., 2011). The literature review describes the 

importance of, and the link between, social and emotional learning for health promotion and 

prevention work, and pupils need of special support and SEL. 
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Theory and method 

The purpose of this dissertation is to examine how educators perceived that competence 

development in social and emotional learning (SEL) affected their teaching and their pupils. A 

mixed method has been used to give a more comprehensive picture of how the everyday 

environment of educators and pupils was influenced by competence in social and emotional 

learning. The study used a quantitative method in the form of a structured survey to capture 

trends and patterns that facilitate the ability to generalize and draw conclusions and in order to 

reach a greater number of educators. Qualitative questions were used to give educators the 

opportunity to describe their experiences in their own words and to answer the purpose of the 

study. The study asked 350 educators at 21 preschools and 3 year 0-9 schools who had 

participated in a skills development program in social and emotional learning. 221 educators 

answered the questionnaire which gave a response rate of 63%. The response rate to the open 

questions averaged 100 educators for each of the four selected questions reported in the results. 

The quantitative and qualitative results were processed separately and then brought together for 

analysis. In order to strengthen the validity of the study, the respondents' descriptions are clearly 

and systematically reported in the results review. The Hermeneutic methodoloy was used for 

understanding the respondents' descriptions. 

 

Engeström's theory of expansive learning together with previous research on SEL is used in the 

results analysis. Previously well-serving structure is no longer sufficient and must be changed 

to meet society and organizations' requirements. As society develops, contradictions arise that 

place new demands on activity systems, in this context preschool/school (Engeströms, 2001). 

Educators need to have a common view of children's learning and developmental needs in order 

to function successfully (Persson, 2013).  Sharing  professional knowledge and experience 

contributes to educators' perception and tolerance leading in turn to professional development 

(Scherp, 2013). The goal of expansive learning is a functional collaboration which leads to 

positive change. 

 

Results and analysis 

In the results review, tables show an overview of the educators' survey responses and 

representative quotes are reproduced to give a clear picture of the educators' everyday school 

environment. The result shows a unanimity in how educators experienced their everyday 

environment following the development of skills in SEL. This unanimity may be due to 

educators having developed common ground whilst participating in similar skill development, 

through their work with collegiate learning or exchange of experiences on the subject of SEL 

in their everyday environments. Given the goal of the study was to see what changes the 

educators experienced, open questions were addressed to educators who experienced changes 

in their everyday environment and excluding other respondents. This may have led to relatively 

consistent responses. The results of the study indicate that the skills of the educators in social 

and emotional learning were improved. The majority of educators stated that they felt more 

secure in helping pupils develop their social and emotional skills. 

 

Conclusion 

Educators need to be equipped with tools to optimize the preschool and school environment for 

each child. Apart from knowledge in the core subjects, educators need to be trained to 

understand children’s behaviour, help children with their social and emotional skills and use 

these skills to communicate to each child based on their particular needs. The study showed 

that educators felt their competence in SEL strengthened them in supporting pupils 

development of social and emotional skills. They also felt that they were given educational 

tools to adapt the learning environment and that they had a greater awareness of the importance 
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of routines and structure. The educators found they had greater consensus and a common 

approach, their planning and working methods underwent development and a professional 

language developed. 

 

The educators described that they saw each pupil differently and adapted their approach 

accordingly. The work with SEL developed the relationship skills of both educators and pupils. 

The educators felt that they could describe what they saw which had a positive impact on 

cooperation and relationship with the pupils and their custodians. Educators described better 

inter-pupil relationships and interactions leading to fewer conflicts. Educators described how 

their increased understanding of how pupils experienced different situations highlighted the 

need for new skills for different situations. These insights seemed to contribute to the educators 

changing their way of working, adapting the learning environment and teaching based on an 

understanding they created through the work with SEL into an inclusive way of working. 

 

The educators felt that their conscious work with SEL developed the pupils social and emotional 

skills such as interaction, empathy, metacognition, impulse control and emotional management. 

The educators felt that the children developed a better self-esteem and incrased self-confidence. 

This was shown through the children more often succeeding in interaction with others, their 

being seen according to their needs and were more able to handle the environment's 

expectations based on their circumstances. 

 

The work on social and emotional learning does not only include the individual educators’ work 

and knowledge of SEL. The study encompasses environments permeated by a common 

approach in interpretation of children's behaviour and an adaptive learning environment which 

creates ideal learning conditions for pupils development. 
 


