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ABSTRACT

Saskia Brock
Hur tränas social kompetens med hjälp av utomhuspedagogik?

- Kan utomhuspedagogik vara en möjlighet för att öka den sociala kompetensen  
  hos elever i gymnasieskolan? -

How trains social competence with help of outdoor education?  

- Can outdoor education be a practicability to advance social competence from pupils of  

      secondary school? -

Antal sidor:  41

Syfte med detta arbete var att undersöka om och hur utomhuspedagogik kan främja social 
kompetens och om utomhuspedagogik kan vara en möjlighet för att träna social kompetens i 
gymnasieskolan.

Dagens ungdomar har färre vuxenkontakter och blir influerade av det tekniska samhället 
samtidigt som sociala färdigheter tränas mindre. Därav blir ungdomars brister i social kompetens 
mer påtaglig för samhället. Gymnasielever befinner sig i en känslig utvecklingsfas där social 
kompetens spelar en omedveten roll för sociala interaktioner. För närvarande finns ingen aktuell 
forskning om sambandet mellan utomhuspedagogik och träning av social kompetens på 
gymnasieskolan.

Min empiriska studie har med hjälp av kvalitativa intervjuer av fyra verksamheter som arbetar 
med utomhuspedagogik tagit reda på om och hur utomhuspedagogik kan användas för att främja 
social kompetens. Respondenterna är verksamma i grundskolan, försvarsmakten, 
polisutbildningen och företagskonsulting. Jag har intervjuat en respondent från varje verksamhet. 

I min undersökning har jag kommit fram till att utomhuspedagogik kan främja social 
kompetens och tillämpas för att träna social kompetens i gymnasieskolan med hjälp av i 
andra verksamheter beprövade verktyg som bör anpassas till tonåringars behov.

Framtida forskning för utveckling av utbildningskoncept och kompetenser är lika 
nödvändig som en skolpolitisk förankring av social färdighetsträning i gymnasieskolans 
styrdokument.

Sökord:    ansvar, grupper, individ, konfliktlösning/konflikthantering,  sociala interaktioner,  
                 sociala färdigheter, social kompetens, utomhuspedagogik
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1     INLEDNING

1. 1   Introduktion

De gamla lakotas var visa. De visste att människans hjärta
hårdnar när det är avskilt från naturen; de visste att bristen
på respekt för det som växer, för levande ting, snart leder
till en brist på respekt också för människor. Så de höll alltid sin 
ungdom nära naturens goda inflytande.

Luther Standing Bear, Lakotaindian
                     (Brügge, 2002)

Påverkad av min personliga bakgrund med uppväxt på landet med djur och natur i 
kombination med nödvändigheten att lära sig använda nutidens tekniska uppfinningar har 
jag utvecklat en nyfikenhet på hur klyftan mellan vårt tekniska nutidssamhälle och det 
naturintegrerade livet påverkar människors interaktion. Mina observationer och tankar 
kring detta har resulterat i teorier kring om och hur människan blir en socialare varelse 
genom att den får vistas i naturen och i praktiska sammanhang i olika miljöer utomhus och 
genom att få interagera med naturen och träna sitt sociala kapital i autentiska situationer.

Under min tid som lärare på ett naturbruksgymnasium resonerades mycket i lärarkollegiet 
kring elevernas sociala kompetens och hur gymnasieskolan skulle kunna träna och 
vidareutveckla den. 

Som gymnasielärare och hästsportinstruktör har jag förmånen att kunna iakttar och 
jämföra människor i olika åldrar som både individer och gruppmedlemmar. De individer 
som visar en bra utvecklad relation och ansvarstagande beteende för djur och natur har i 
regel även bättre sociala färdigheter i interaktion med andra människor än de personer som 
utmärker sig genom någon form av problembeteende.

Sammanfattningsvis är sambandet mellan social kompetens och de olika miljöer 
ungdomar vistas i orsaken till mitt intresse för om och hur utomhuspedagogik kan påverka 
elevernas sociala kompetens i gymnasieskolan. 

1. 1. 1 Problemformulering 

Under senaste åren har andelen av skolor och institutioner som integrerar 
utomhuspedagogik i sin verksamhet ökat (Internet 9). Dessa skolor är verksamma på 
förskole- och grundskolenivå. På gymnasieskolor återfinns utomhuspedagogik i liten skala 
som naturligt inslag inom enstaka praktiska kurser eller program. Om och i vilken 
omfattning utomhuspedagogik används i gymnasial undervisning beror ofta enbart på den 
enskilde lärarens engagemang och intresse. 
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Utomhuspedagogik ses av de flesta författare och användare i första taget som en 
kompletterande metod för kunskapsförmedling (Dahlgren/Szczepanski, 1997). Brügge 
(2002) beskriver friluftspedagogik (som i detta sammanhang är nära släkt med 
utomhuspedagogik) som en pedagogisk metod för att fördjupa människans förhållningssätt 
till sig själv och naturen. Utomhuspedagogik bygger på att lärandet sker i växelspel mellan 
sinnlig upplevelse, boklig bildning och reflexion i autentiska situationer där lärandet har 
flyttats utomhus (Internet 5). Både Brügge (2002) och Dahlgren (1997) nämner i samband 
med utomhuspedagogik även positiva effekter för den fysiska och psykiska hälsan. Som 
en välkommen bieffekt betraktas en positiv inverkan på människans sociala färdigheter. 

Samtidigt hittar vi författare som har fokuserat på den sociala kompetensens brist, 
utveckling och träning. ”Fenomenet social kompetens” visar sig idag viktig i fråga om 
efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden men även i diskussionen om mobbing på 
skolor (Persson, 2003). Behovet av social kompetens är lika påtaglig som osäkerheten hur 
den sociala kompetensen kan främjas på effektivaste sätt.

Begreppet social kompetens är ganska nytt och har inom kort tid blivit ett slags modeord 
utan att det finns entydiga definitioner för begreppet. Osäkerhet tillsammans med 
bristande kunskap om ordets innebörd har tyvärr även till följd att det känns utslitet och 
ofta blir hånat (Herlitz, 2001). Mannberg (2001) beskriver social kompetens snarare som 
färdigheter än personlighetsegenskaper. Hon påstår vidare att färdigheter kan påverkas 
genom träning i motsats till svårigheten att genom träning inverka på egenskaper. Därmed 
ser hon en chans i att förbättra den sociala kompetensen hos människan.

Under faktainsamlingen till detta arbete uppmärksammar jag två läger av pedagoger. Det 
ena lägret är de pedagoger och utbildare som använder sig av utomhuspedagogik för att 
förmedla ämneskunskap. Här ses som välkommen bieffekt positiv inverkan även på 
människans sociala färdigheter. Det andra lägret är verksamheter som fokuserar på 
utveckling av social kompetens. Ofta sker detta med hjälp av gruppövningar, rollspel och 
diskussioner (Mannberg, 2001). Som ytterligare hjälpmedel används mer eller mindre 
utomhuspedagogik/utomhusmiljöer.

Luleå Tekniska Universitet arbetar sedan 10 år tillbaka med utbildning inom 
äventyrspedagogik. Äventyrspedagogik bygger en stor del av sin utbildning på 
utomhusriktade aktiviteter som fokuserar mycket på gruppsamverkan och sociala 
färdigheter. Denna pedagogiska metod är mest riktad till skolbarn (Internet 7). 

Granskningen av de aktuella verksamhetsområden som arbetar med utomhuspedagogik, 
social kompetens och äventyrspedagogik ger intryck av att dessa verkar i stort sett 
isolerade från varandra bortsett från vissa överlappande gränsområden som inte heller 
vidareutvecklas. Här ser jag ansatspunkten för mitt speciella intresseområde riktad mot 
gymnasieskolan och min problemformulering.

Trots att styrdokumenten för grundskolan (Lpo 94) betonar vikten av den demokratiska 
och sociala kunskapen och deras träning, konstateras att den sociala kompetensen som är 
nödvändig för välfungerande samhällsmedlemmar är bristfällig hos en betydlig andel 
gymnasieelever. Av naturliga skäl befinner sig gymnasieelever i en betydande och känslig 
utvecklingsperiod samtidigt som de blir medveten om och använder sig av sin växande 
fysiska, psykiska och verbala förmågan. 
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På gymnasieskolan träder problemet med bristande social kompetens fram tydligare och 
blir mer påtagligt för omvärlden och närmiljön. Nu är skolvärlden inte den enda miljön 
som konfronteras med problem inom sociala interaktioner. Även verksamheter inom 
arbetslivet, högre utbildning och försvarsmakten arbetar med individer och grupper i olika 
åldrar. Grupperna är ofta heterogent sammansatta och sociala konflikter är naturliga. I 
arbetslivet prioriteras ofta social kompetens före fackkunskap med grundtanken att facklig 
kompetens lättare kan erövras än social kompetens (Internet 2). Försvaret bygger en stor 
del av sin verksamhet just på att grupper ska kunna fungera ihop och de enskilda 
individerna ska kunna lita på varandra och sina ledare samtidigt som den kollektiva 
förmågan till kunskapsutveckling och problemlösning främjas (Lindholm (red.), 2006). 
Dock är problemet idag så stort att hela företagsexistenser bygger på just främjandet av 
sociala interaktioner i form av konsult- och träningsverksamhet för gruppsamverkan, 
ledarskap och teambildning. 

Vad är det som gör att detta är nödvändigt? Någonstans på vägen mellan grundskolan och 
arbetslivet uppstår en kunskapslucka för social kompetens. Utifrån de nationella 
styrdokumenten för grund- och gymnasieskola ges olika viktningar för de sociala 
värdegrunderna. Grundskolans styrdokument tar upp den sociala träningen medan 
gymnasieskolans styrdokument verkar förlita sig på att den sociala träningen är fullbordad 
vid inträdet i gymnasieskolan. Efter gymnasietiden får t.ex. arbetslivet och försvaret fånga 
upp problemet igen. Metoderna som ger bra resultat innehåller någon form av 
utomhuspedagogik. 

Jag använder mig av begreppet ”elev” i min problemformulering. Detta begrepp ska stå 
som synonym för de av mina respondenter använda begrepp för sina elever: studerande, 
värnpliktiga och kunder.

I mitt arbete vill jag försöka får svar på följande frågeställningar som är relaterade till 
utomhuspedagogisk utbildning:

 Hur uppfattas elevernas sociala kompetens av utbildarna före utomhuspedagogisk 
     utbildning?
 Vilka instrument används av utbildarna för att förbättra elevernas sociala 
     kompetens?
 Vilka effekter på den sociala kompetensen uppfattas av utbildarna efter utomhus-
      pedagogisk utbildning?

Med hänsyn till att ingen av mina intervjupartners har erfarenhet av utomhuspedagogik
inom gymnasieskolan skall jag försöka i diskussionsdelen att dra hypotetiska slutsatser om 
huruvida en tillämpning av det empiriska resultatet är möjlig för gymnasieskolan.
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1. 1. 2   Syfte

Syfte med detta arbete är att undersöka om och hur utomhuspedagogik kan främja social 
kompetens och om utomhuspedagogik kan vara en möjlighet för att träna social 
kompetens i gymnasieskolan.

Tanken är att undersöka om social kompetens tränas med hjälp av utomhuspedagogik i 
autentiska situationer. Dessutom ska detta arbete diskutera möjligheten att använda det 
utomhuspedagogiska arbetssättet för att träna elevernas sociala integritet och kompetens 
även eller snarare sagt just under gymnasieskoltid och underlätta övergången från 
skolvärlden till samhällslivet. Samtidigt ser jag en absolut nödvändighet i en aktiv, 
konstruktiv och social träning för att säkerställa ett samhälle som bygger på sociala 
interaktioner, värdegrunder och mänskliga rättigheter.

1. 1. 3   Målgrupp

  
Mitt arbete skall ge grogrund för reflektioner, diskussioner, vidare forskning och 
utveckling inom ämnet främst för lärare, lärarstudenter och personer som är intresserad av 
ämnet eller arbetar i någon form med utveckling av skol- och utbildningsverksamhet.

1. 2   Bakgrund

Många människor och vetenskapsmän anser att vistelsen tillsammans med djur och natur 
främjar både fysisk och psykisk hälsa inkluderande sociala aspekter (Internet 6). 
Människan lär sig kommunikations- och samarbetsförmåga, självkontroll, ansvar och 
empati (Brügge, 2002). Dessa är även hörnstenar i dagens begrepp social kompetens.

Men hur kan utvecklingen av social kompetens påverkas?  Hur kan sociala egenskaper 
tränas så effektivt som möjligt? Kan utomhuspedagogik vara till hjälp? Dagens tekniska 
samhälle kan inte ge alla människor möjligheten till en uppväxt på landet och i naturmiljö. 
Rapporter visar att datorspel och Tv knappast kan ta över denna roll (Internet 4). Snarare 
ser vi idag minskande personliga och sociala kontakter mellan ungdomar i form att de 
föredrar att kommunicera via telefon och dator istället för att mötas ansikte mot ansikte. 
De moderna medierna gör att ungdomar idag påverkas av dessa på så sätt att de anammar
beteendemönster från innehåll i t.ex. datorspel och filmer. Av någon anledning är det 
övervägande de negativa, aggressiva beteendemönstren som påverkar ungdomar och 
därmed bidrar till bristande sociala färdigheter (Internet 4).

Samtidigt har dagens unga människor färre vuxenkontakter som skulle kunna förmedla 
vissa sociala kunskaper (Internet 8). Ogden (2001) menar att social kompetens är knuten 
till ungdomarnas fostran och kan anses som en viktig produkt av hemmets och skolans 
socialisation sett både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Under våren 2006 krävde 
folkhälsoinstitutet att skolan skapar ämnet social kompetens som obligatorisk kurs 
(Internet 3). Fordran grundar sig på ett forskningsresultat av den norske forskaren Terje 
Ogden (Internet 10).
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1. 2. 1  Definition av begrepp

   a) Ansvar

Ansvar är en plikt att ta konsekvenserna av ett skeende (Internet 13). Ogden (2001) 
beskriver även ansvar som tillit genom att lita på att en viss individ är kapabel att ta ansvar 
för ett visst skeende eller en viss uppgift. 

b) Empati

Empati beskriver förmågan att ha medvetande om andra personers känslor och att handla i 
enlighet med detta (Internet 13). Empatisk förmåga kan även ses som förmåga att leva sig 
in i en medmänniskas befintliga situation och kan ses som en moralisk faktor som är en
förutsättning för t.ex. framgång som lärare (Lindholm (red.), 2006). Herlitz (2001) anser 
att en människa som saknar empati är i bästa fall obehaglig och i sämsta fall farlig. 
Däremot behöver en människa med god empatisk förmåga inte nödvändigtvis kunna 
uttrycka denna förmåga.                          

Ogden (2001) ser empati som förmågan att se saker ur någon annans synvinkel och kunna 
leva sig in i någon annans situation. Empati handlar om att ta hänsyn och är en viktig 
grund för ömsesidig förståelse och inlevelse. För att uttrycka empati krävs uppmärksamhet 
och social decentrering. Mannberg (2001) anser att empati är ett nyckelbegrepp inom 
social kompetens. Hon ser empati som plötsligt kunskap om den andres känsloläge och 
räknar det som en intellektuell egenskap. Någons känslor läses av och bedöms för att 
sedan jämföras med självupplevda situationer.

         c) Konfliktlösning/ Konflikthantering
       

Definitionen av konfliktlösning kan bäst definieras genom att förklara begreppet konflikt. 
En konflikt är enligt Stensaasen (1997) en mellanmänsklig företeelse som existerar när två 
eller flera parter i ett ömsesidigt beroendeförhållande uppfattar det så att deras handlingar 
och motiv är oförenliga. Konflikter kan även äga rum i en människas inre där oförenliga 
impulser, behov eller önskningar gör sig gällande samtidigt. Stensaasen (1997) beskriver 
vidare de olika strategier som finns för att lösa konflikter. Han nämner 
sköldpaddsstrategin (drar sig undan en konflikt), hajstrategin (tvingar på motparten en 
lösning), teddybjörnsstratgin (överger egna mål till förmån för andra), rävstrategin (att 
kompromissa) och ugglestrategin (gemensam överenskommelse). Dessa strategier 
grupperas i tre huvudstrategier: 1. Vinna/förlora strategi, 2. Förlora/förlora strategi, 3. 
Vinna/vinna strategi. Herlitz (2001) menar att inte alla konflikter kan lösas och att det 
därför snarare skulle pratas om konflikthantering än om konfliktlösning. Däremot skall 
detta inte användas för att smita undan från konflikter där det kan finnas en lösning.
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d) Social interaktion

Social interaktion kan översättas till socialt samspel. Social interaktion beskriver 
växelverkan mellan individ och omgivningen som i detta fall utgör en social omgivning i 
form av kamrater, arbetskollegor och samhället (Modigh/ Olsson, 2000). Stensaasen 
(1997) definierar social interaktion som en ömsesidig påverkan på varandra av två eller 
flera personer genom direkt kontakt.

  e) Social kompetens

Social kompetens handlar om en individs förmåga att samspela med andra personer. Att 
fungera väl i olika sociala situationer och olika sociala grupper handlar om att i balans 
kunna samverka med andra personer på ett sätt som dels innebär att fortsätta 
upprätthållandet av en god kommunikation med andra, dels att inte inskränka den egna 
särarten/värdegrunden. Social kompetens kan därför ses som en "... förmåga att anpassa 
sig i sociala sammanhang, samtidigt som man behåller sin egen unika personlighet, och 
blir accepterad av, och accepterar andra...” (Internet 13).

Ett gammalt begrepp för social kompetens är att vara klok. Inte klok i den benämningen 
att vara väl utbildad utan att vara en person som har registrerat iakttagelser och kan 
använda sig av sina registrerade och reflekterade erfarenheter i mötet med varandra menar 
Herlitz (2001). 

         f) Utomhuspedagogik

Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköping universitet har år 2004 
(Internet 5) definierat det i Sverige relativt nya begreppet utomhuspedagogik på 
följande vis: 

          ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 
                        mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 
                       situationer.
        Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde 

 som bl.a. innebär: 
 att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och  kultur-
     landskap
 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram”

Jag väljer att modifiera definitionen för mitt arbete eftersom jag inte lägger fokus på 
relationen ämneskunskap (boklig bildning) utan på de faktorer som kan vara faktorer för 
främjande av social kompetens. Jag tolkar begreppet för detta ändamål att lärandets rum 
flyttas ut till samhällslivet, natur- och kulturlandskap. Min tolkning av utomhuspedagogik
beskriver växelspelet mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta och praktiska
erfarenheter i autentiska situationer. För att vara säker på att de förstår hur jag tänker, är 
jag noggrann med att redogöra för min tolkning av utomhuspedagogik för de intervjuade 
före intervjuerna. I hela mitt arbete använder jag mig av denna tolkning av 
utomhuspedagogik och dess innebörd.
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1. 2. 2  Aktuell forskning

Återkopplande till problemformuleringen belyser mig veterligen ingen svensk forskning 
hitintills problemområdet från den vinklingen som jag vill närma mig ämnet. Kopplingen 
mellan utomhuspedagogik, social kompetens och gymnasieelever är tydligen 
okonventionell och därmed inte utforskad.

Aktuell forskning inom skolvärlden koncentrerar sig idag på utomhuspedagogik för sig 
och social kompetens för sig som gör att dessa områden snarare isoleras från varandra än 
att möjligheter till en medveten integrering prövas. Jag vill dock nedan beröra några av de 
aktuella forskningarna kring utomhuspedagogik och social kompetens för att redogöra 
forskningsläge i varje ämne för sig.

Hultman (Internet 6) visar i sin förstudie för Landstinget i Uppsala län att utemiljön anses 
ha positiva effekter för hälsan. Syftet med studien är en kartläggning av möjligheten att 
använda sig av utemiljön för terapeutiska insatser inom hälsovården. Utemiljön belyses 
här inte som pedagogiskt verktyg utan som behandlingsform för olika åkommor inom 
sjukvården.  Faktorer som dagsljus, frisk luft, fysisk aktivitet, social samvaro och närhet 
till naturen ses som påverkande på hälsan. Grönområden fungerar som sociala arenor och 
psykologiska effekter märks i kontakten med levande, växande och föränderliga ting. 
Studien förevisar att gröna miljöer befrämjar social kontakt. ”Social inclusion” är ett 
begrepp från England som beskriver att socialt liv främjas och motverkar ensamhet. Andra 
effekter som Hultman (Internet 6) påvisar i samband med utemiljö är reducering av stress, 
minskat behov av smärtstillande medicin, bättre sömn, ökad aptit och social kontakt.

På institutionen för utbildningsvetenskap vid Luleå tekniska universitet (LTU) utbildas 
sedan 10 år tillbaka pedagoger inom äventyrspedagogik. Äventyrspedagogik stödjer sig på 
ett helhetsperspektiv som förenar praktiska aktiviteter som åtföljs av reflektion, begrepps-
bildning och koppling till teoretisk kunskap. Genom forskning har LTU tagit fram en 
utbildning som har till syfte att bl.a. utveckla sociala färdigheter samtidigt som den lyfter 
fram utemiljöns betydelse som arena för lärande. Lärande och hälsa är centrala begrepp 
som i praktiken utmärker sig genom att de flesta av skolans kunskapsområden kan 
integreras och att den fysiska och sociala hälsa stärks. Äventyrspedagogik kan användas 
för att öka elevernas självkännedom och gruppsamverkan men även i 
mobbingförebyggande arbete (Internet 7).

Mångårig erfarenhet inom utomhuspedagogik ligger till grund för forskningsarbetet som 
sker vid Linköpings universitet. Här grundades för några år sedan ett ”Centrum för Miljö-
och utomhuspedagogik” med Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski som 
frontfigurer. Den första gällande definitionen för utomhuspedagogik formulerades år 2004 
(Internet 5). Utomhuspedagogiken beskrivs som en metod som bygger på att skapa villkor 
för konkreta förstahandsupplevelser i uterummet. Den ska kunna användas tematisk, 
stadie- och ämnesövergripande (Dahlgren/Szczepanski, 1997).

I området kring social kompetens finner vi mer aktuell forskning som dock behandlas 
isolerat från ämnet utomhuspedagogik.
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En undersökning som genomförs vid Milnergymnasium i Kristianstad har till syfte att öka 
elevernas sociala kompetens genom att skapa incitament för bättre social kompetens. 
Lärarlaget som jobbar med undersökningen behandlar även den viktiga kopplingen mellan 
träning av social kompetens på gymnasieskolan och relationen till arbetslivet. Bakgrunden 
till arbetet är att eleverna på omvårdnadsprogrammet ”... har svårigheter vad gäller 
bemötande, beteende och förhållningssätt som skapar problem i deras dagliga 
studiearbete och för deras kommande yrkesroll...” (Internet 1). 

Statens folkhälsoinstitut krävde våren 2006 att skolan skall införa en obligatorisk kurs i 
social kunskap respektive livskunskap som integrerar begreppet social kompetens 
(Internet 3). Fordran grundar sig på en rapport från Terje Ogden. Ogden (Internet 10) 
påvisar i sin rapport att social kompetens är en avgörande faktor för elevernas framgång i 
skolan. Kunskapsmålen anses nås genom lärarnas och skolornas effektivitet utan att ta 
hänsyn till elevernas mentala och psykiska hälsa. Arbetet med frågor kring livskunskap 
och social kompetens har enligt Ogden (Internet 10) ingen förankring i de svenska 
skolplanerna. Eftersom legitimitet i läroplanen saknas är det bara enstaka entusiaster som 
aktivt jobbar med dessa frågor. Ogden grundar sina påståenden på idén att trygga elever 
får bättre skolresultat och att det skulle läggas mer vikt på personliga och sociala 
färdigheter. Förslaget att skapa ett speciellt ämne om en timme per vecka utöver önskan 
att social kompetens integreras i varje skolämne ser Ogden som avgörande, även för 
arbetsmarknadens intresse. Ogden beskriver träning i social kompetens och livskunskap 
som skolan kan bidrar med även med hänsyn på vålds- och mobbingförebyggande 
åtgärder (Internet 10).

Pia Rosander (Internet 11) som är universitetsadjunkt vid Högskolan i Kristianstad 
startade våren 2006 en studie som ska undersöka gymnasieskolans påverkan på elevernas 
sociala kompetens, självförtroende och så kallade ”soft- skills”. Soft-skills kan beskrivas 
som färdigheter som ansvarstagande, tolerans, förmåga till inlevelse och initiativförmåga. 
Rosander hänvisar till att dagens betyg visserligen mäter elevernas ämneskunskaper men 
att individuella egenskaper och färdigheter varken utvecklas eller bedöms under 
gymnasietiden (Internet 11). Studien beräknas pågå fram till höstterminen 2009 och 
resultatet kommer då säkerligen att vara substans för vidare forskning kring ämnet.

Avslutningsvis vill jag nämna ett arbetssätt som praktiseras vid Institutet för 
beteendevetenskap vid Linköpings universitet. Det heter SET (social och emotionell 
träning). Träningsprogrammet integrerar skolpersonal, elever och föräldrar och grundar 
sig bl.a. på att förebygga psykisk ohälsa och främjar inlärning, god social kapacitet och 
impulskontroll. Eleverna lär sig i grupp och som individer att hantera konflikter och lösa 
problem samtidigt som programmet verkar förebyggande mot mobbing (Internet 8).
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1. 2. 3  Anknytning till pedagogiken

Utöver den rena faktakunskapen som ofta direkt kopplas till skolundervisningen så bygger 
ändå all pedagogik på de rätta förutsättningarna. Människan kan lära sig bäst om hon 
känner sig trygg i sin miljö. Denna trygghet avgörs av många yttre och inre faktorer.  

Otvivelaktigt är dock den personliga psykiska tryggheten avgörande för att kunna 
tillgodogöra sig nya kunskaper och färdigheter. För att uppnå denna psykiska trygghet 
måste människan känna sig accepterad och uppskattad i sin personliga integritet och 
identitet. Denna integritet kan inte uppnås av individen själv utan den byggs även upp av 
sociala interaktioner och gruppsamverkan. Människan är från början ett flockdjur som har 
sin trygghet i gruppen. Blir hon isolerad av gruppen kommer hon inte att överleva. Hela 
vårt samhälle idag bygger på detta faktum. Oavsett vem som arbetar med pedagogik så 
måste det alltid säkerställas att eleverna känner sig trygga och integrerade i gruppen. 
Leigh (1995) framhåller att relationerna i grupper kan stärkas genom att arbeta med 
gruppuppgifter som måste lösas av hela gruppen och av att individerna kan kommunicera 
fritt om känslor.

Gruppens samverkan är viktig för pedagogikens resultat. Vi känner igen detta problem 
från rapporter om dåliga skolresultat pga. stökiga klasser och sociala problem på skolorna 
(Ogden, 2001). Här är det viktigt att skaffa en bra lärandemiljö innan det pedagogiska 
arbetet i form av förmedling av faktakunskap kan sätta igång. Stensaasen (1997) påpekar
att individer som inte har tillräckliga sociala färdigheter för att ge positiva bidrag i sociala 
interaktioner med andra kan utsättas för social exkludering som kan kännas igen i dagens 
beskrivning av mobbing- och trakasserifall på skolor runt om i Sverige.

Dewey (2004) anser att undervisningen skall psykologiseras för att ta hänsyn till 
individens egenskaper. Med detta utgår han även från de sociala färdigheter som är knutna 
till människans beteende. Dewey betonar vidare vikten av att lärandet skall äga rum 
genom att eleven skall lära genom att göra (”learning by doing”). Detta måste innebära att 
även sociala kompetenser skall tränas genom att praktisera social kompetens med hjälp av 
sociala kontakter individer emellan.

Pedagogiken skall ses här som sitt eget medel till förverkligandet av sin egen sak. Här 
gäller det att finna effektiva sätt att snarare träna än att lära ut den sociala kompetensen 
som bygger på empati, respekt och ansvar på både individ- och gruppnivå. Vi ser idag bra 
resultat inom grundskolan och arbetslivet av att använda sig av utomhuspedagogik för att 
träna social kompetens. Tyvärr fattas social träning i mellanlänken gymnasienivå. Här vill 
jag anknyta och ge tankeställningar för speciellt gymnasieskolans pedagogik.

Vid närmare belysning av läroplanen visar det sig att Lpo 94 (Skolverket, 1994) nämner 
sociala färdigheter bara som strävansmål och inte som kunskapsmål. Som kunskapsmål 
räknas endast ämneskunskaper. I riktlinjerna för lärare är de enda åtaganden läraren har i 
relation till sociala faktorer att den sociala utvecklingen skall främjas genom 
utvecklingssamtal. Här måste klargöras att i regel bara ett utvecklingssamtal per termin 
hålls och frågan ställer sig hur social utveckling ska främjas på endast ett samtal mellan 
elev, lärare och förälder? 
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Undersökes läroplanen för gymnasieskolan Lpf 94 (Skolverket, 1994) nämns visserligen 
som en av skolans huvuduppgifter att skolan skall förmedla kunskaper (vilka kunskaper 
beskrivs inte) samtidigt som eleverna skall utveckla kommunikativ och social kompetens. 
När Lpf 94 beskriver detaljer kring kunskap och lärande motsäger den sig själv genom att 
skriva ”... Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att 
behöva...” Visserligen kan skolan inte förmedla speciella fackkunskaper som högre 
utbildningar och arbetsplatser ger men frågan är om inte skolan skulle åtminstone 
förmedla de kunskaper som alla oavsett yrke, ålder och samhällsposition behöver, 
nämligen social kompetens? Social kompetens eller sociala färdigheter nämns 
överhuvudtaget inte mer senare i Lpf 94, varken under strävans- eller kunskapsmål.

Defakto visar sig en dramatisk lucka angående social kompetens i gymnasieskolans 
läroplan som samtidigt förklarar varför social kompetens inte heller i praktiken tränas på 
gymnasieskolor. Mer förståligt blir då att Folkhälsoinstitut kräver att social kompetens blir 
obligatorisk skolämne som då hamnar under rubriken kunskapsmål och därmed tvingar 
skolorna att aktiv arbetar med träning av sociala färdigheter och social kompetens.

1. 2. 4  Ämnets relevans för arbetslivet och samhället

      
Hela arbetslivssektorn skulle kunna spara både tid och den investering i social- och 
ledarskapsträning som är nödvändig för att ineffektiva arbetsgrupper inte är ekonomiskt 
försvarbara (Lindström- Myrgård, 1995). Arbetslivssektorn efterfrågar snarare sociala 
kompetenser än faktakunskap (Internet 2). Även om begreppet social kompetens har 
utmattats något använder sig t.ex. företag i sina platsannonser av omskrivningar för 
egenskaper som egentligen beskriver social kompetens (Persson, 2003). Försvarsmakten 
skulle kunna spara både tid och resurser resp. vidareutveckla sin utbildning samtidigt som 
de skulle kunna ta nytta just av försvarsmaktens erfarenheter inom området. 

Dagens skola präglas av noggranna riktlinjer kring värdegrunder, dock ofta på bekostnad 
av den praktiska träningen av vad dessa innebär. Här skulle ett mer strukturerat arbetssätt i 
kombination med väl fungerande metoder (utomhuspedagogik inkluderad) som t.ex. 
försvarsmakten och polisutbildningen använder sig av vara till stor nytta. 

Slutligen kan generellt konstateras att hela samhället är utomvetenskapligt intressent 
eftersom det mänskliga samhället är uppbyggt på sociala interaktioner mellan 
välfungerande personligheter. Med minskat socialt kapital kommer samhället att brytas 
ner. 

Den sociala kompetensens hälsoaspekt (Internet 6, Internet 3) är av samhällelig relevans 
såväl ekonomiskt som ideologiskt (Brügge, 2002).
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1. 2. 5  Litteratur

Litteratur till mitt specifika ämne jag tänker undersöka finns inte av den enkla anledningen 
att det inte finns aktuell forskning i ämnet. Däremot hittas en del litteratur och elektroniska 
källor i ämnesområdet utomhuspedagogik och social kompetens. Dessa är dock isolerade 
från varandra. Här kan jag konstatera att resultatet av mitt arbete kommer att stödja sig på 
min empiriska forskning. Litteraturen används för att jämföra empiri med diskussionen.

Efter att problemformuleringen för detta arbete är formulerad och nyckelbegreppen 
avfattade letar jag efter litteratur med hjälp av nyckelbegreppen. Möjligheten att använda 
sig av engelskspråkig litteratur har jag förkastat eftersom det inte är möjligt att låna de 
böcker jag är intresserad av. 

Utöver det tar jag in ytterligare kriterier för att få så aktuell litteratur som möjligt. 
Utgivningsåret skall inte vara tidigare än 1994 för att få en hyfsat aktuell forskningsgrund. 
Men eftersom både utomhuspedagogik och social kompetens är ganska nya begrepp i 
Sverige är det flesta källor yngre än år 2000.

Innehållet i källorna granskas och bedöms på deras vetenskapliga relevans och om 
innehållet kan relateras till mitt syfte.

Befintlig litteratur som behandlar utomhuspedagogik är mest riktad till grundskolan. 
Vidare koncentrerar sig denna litteratur mycket på förmedling av faktakunskap i olika 
ämnen med hjälp av utomhuspedagogik. Även ämnesövergripande arbetssätt behandlas. 
Tyvärr behandlar dessa böcker bara lite kring social träning och då åter igen anpassad till 
för- och grundskolenivå. Jag väljer att även använda mig av litteratur som kommer från 
arbetslivsverksamheten, försvaret och från de sociologiska och beteendeforsknings-
relaterade områdena. 

Visserligen befinner sig gymnasieelever mitt emellan dessa världar, dock tror jag på  
användning av kunskaper från båda områdena (grundskola och områden utanför skolan). 
Den sociala träningen med allt vad detta innebär, men särskilt i kombination med 
utomhuspedagogik, är ganska lite behandlat. Jag koncentrerar mig därför på litteratur som 
behandlar social träning, praktisk inlärning av kunskaper kring sociala interaktioner, 
teambildning och gruppsamverkan. 

Utöver detta  baserar jag mitt arbete på de nationella styrdokumenten för skolan såsom 
enskilda pedagogiska teorier som t.ex. Dewey.

Litteraturen jag väljer koncentrerar sig på källor som är möjlig att låna eller ladda ner från 
Internet. Här försöker jag att koncentrera mig på forskningsresultat från universitet och 
rapporter som är utförda i uppdrag av officiella myndigheter. Även universitets-
utbildningar som berör ämnet och som anordnas eller är utvecklade vid något universitet 
innefattas med antagandet att dessa är vetenskapligt begrundad och granskat.
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2     METOD

2.1 Metodval

Jag bestämde mig för att använda mig av en kvalitativ ansats. I den kvalitativa 
forskningsansatsen enligt Backman (1998) betraktas verkligheten subjektivt grundad på 
hur människan tolkar och uppfattar den undersökande realiteten. I den kvalitativa 
undersökningen är individen och individers interaktioner en del av omvärlden. Människan 
är det väsentliga instrumentet i forskningen. Kvalitativ forskning söker efter skillnader och 
likheter mellan individers tolkningar och uppfattningar i olika avseenden till skillnad från 
naturvetenskapen som ofta använder den kvantitativa metoden som observerar, mäter och 
registrerar för att förklara en objektiv verklighet som är isolerad från individen. 
Kvantitativa forskningsansatser lägger tyngdpunkten på begreppsplanet med ett deduktivt, 
hypotesprövande verktyg dvs. där begrepp, teorier eller hypoteser prövas. I den kvalitativa 
forskningen utgår man ifrån empirin genom att samla in data för att formulera begrepp och 
forma dessa till hypoteser eller teorier. Detta kallar man hypotesgenererande (induktiv) 
enligt Backman (1998). 

Mitt arbete har stött sig på ett empiriskt undersökningssätt. Den dåliga tillgången på 
litteratur som behandlar det specifika problemet gjorde en litteraturundersökning svår. 
Samtidigt såg jag att problemets ideologi krävde en mer konkret undersökning med stöd 
av erfarenheter från praktiken. Enligt mitt tankesätt hade det varit en motsägelse i sig att 
undersöka ett praktiskt problem på rent teoretisk fakta.

Uppsatsens problemformulering innebar att jag speglade frågeställningen efter 
etnometodologiska traditionen. Etnometodologin är en naturalistisk inriktning och 
undersöker hur sociala ordningar skapas och formas genom interaktioner (Bryman, 2002).

2.1.1 Verktyg

Problemområdet har, enligt vad jag vet ,inte tidigare undersökts och saknade därmed 
relevanta siffror för att kunna undersökas med en kvantitativ ansats. När jag undersökte 
vilka verktyg jag skulle kunna tillämpa för min datainsamling utgick jag ifrån en 
kombination av kvalitativa, semistrukturerade fältintervjuer (Stukát, 2005) och 
observationer.

Fördelen med kvalitativa intervjuer i detta arbete gentemot kvantitativa enkätformulär är 
att frågornas natur kräver att respondenternas personliga tolkningar och åsikter bättre kan 
fångas genom intervju. Intervjun ger även möjlighet att ställa uppföljnings- eller 
sonderingsfrågor och intervjuaren får en personlig kontakt med respondenten. Nackdelen 
av denna kvalitativa intervjumetod är att svaren blir subjektiva och svårt att tolka objektiv. 
Dessutom kan respondenterna och deras svar påverkas av intervjuaren (Bryman, 2002).
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Under planeringens gång visade sig problem att genomföra observationer på grund av att 
verksamheter inom utomhuspedagogik var i stort sätt nerlagda för säsongen. För att få så 
objektiva och uttömmande svar på mina frågor som möjligt hade jag i idealfallet gärna 
kombinerat varje intervju med kompletterande observation. Detta var inte möjlig och jag 
kände att balansen i arbetet skulle äventyras om jag hade vissa intervjuer med 
observationer och andra utan observationer. Samtidigt undvek jag etiska aspekter 
angående observation av minderåriga som hade krävt en längre förberedningstid i form av 
skriftliga medgivande av berörda barns föräldrar.

Insamlingen av informationen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Frågorna var 
indelade under problemformuleringens huvudfrågor. Frågorna var allmänt formulerade 
och öppna så att respondenterna kunde formulera svaren med sina egna ord. Enstaka 
uppföljningsfrågor kompletterade intervjuerna. Intervjuerna har jag genomfört som 
fältintervjuer där jag besökte respondenterna i sina verksamheter. Litteraturen i tryckt och 
elektronisk form har jag använt för att jämföra det empiriska resultatet och diskussionen 
kring en hypotetisk teori. 

I intervjuerna ingick jag själv som instrument samtidigt som mina respondenter utgjorde 
den andra viktiga delen i intervjun. Detta faktum är viktig för att förstå och vara medveten 
om möjliga felkällor i undersökningen (Bryman, 2002). I intervjuerna har jag försökt att få 
ett helhetsintryck av respondenternas uppfattningar och tolkningar kring ämnet.

Jag har formulerad problemet i form av olika underfrågor och har efter insamling av 
information sammanfattat resultatet. Resultatet har sedan tolkats och jag har i 
diskussionen formulerat en hypotetisk teori om utomhuspedagogik kan vara en möjlighet 
för att öka den sociala kompetensen av elever i gymnasieskolan.

De intervjuer som jag planerade, grundade sig på mina respondenters mångåriga 
observationer och erfarenheter i egenskap av utbildare som arbetar med problematiken i 
områden som grundskola, försvarsmakten, polisutbildningen och arbetslivet. Jag fick 
däremot vara observant på huruvida mina intervjupartners kunde ta ställning till mitt 
problem som skulle relateras till gymnasieelever på ett trovärdigt sätt. 

Genom mitt arbetssätt hoppades jag att få en koppling mellan min frågeställning, teorin 
och praktiken (Bryman, 2002). Men eftersom det inte fanns aktuell forskning kring min 
frågeställning var jag tvungen att komma problemformuleringens resultat så nära som 
möjlig i form av att jag ringade in ämnet med hjälp av min empiriska undersökning. 

2. 2   Urval

För att överhuvudtaget göra undersökningen möjlig fanns det olika faktorer jag fick ta 
hänsyn till. Dessa faktorer var tillgång på relevanta intervjupersoner, litteratur, tid och 
finansiella resurser.
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För att hålla faktorerna tid och pengar på en hanterbar nivå valde jag att i första hand välja 
intervjupartners i mitt hemlän och angränsande län. Samtidigt fick jag använda mig av 
personliga kontakter för att få möjlighet och tillgång till lämpliga referenser. I mina 
funderingar kring vilka personer som skulle kunna ha erfarenhet om ämnet och 
åldersgrupper som ligger närmast gymnasieelever valde jag att göra ett systematiskt urval. 

Verksamheter som har en dokumenterad erfarenhet av utomhuspedagogiska metoder och 
som arbetar med utbildning av heterogena grupper var prioriterade. Mitt val föll på en 
intervju med en skolledare i grundskolan, en person från försvarsmakten som arbetar på 
utbildningsenheten på Marinbasen, en utbildare från polisutbildningen vid Universitet och 
en organisationskonsult på en personal- och företagsutvecklingsverksamhet. 

Urvalet av verksamheter som skulle ingå i min undersökning var subjektiv och grundade 
sig på personliga erfarenheter inom verksamheterna såväl som på rekommendationer av 
tredje person som i sin tur hade erfarenheter av respektive verksamhet. Subjektiviteten i 
urvalsprocessen kunde medföra vissa förväntningar av tänkta svar av de olika 
respondenterna. Denna risken försökte jag undvika genom att ha samma frågor till alla 
intervjupartners och genom att vara noggrann med att försöka att inte påverka eller styra 
mina respondenter i frågorna.

Urvalet av mina respondenter i verksamheterna påverkade jag delvis själv men fick även 
tilldelat respektive respondent av överordnad chef eller ansvarig (försvarsmakten och 
polisutbildningen). 

Försvarsmaktens respondent är före detta yrkesofficer som i dagens läge är reservofficer 
och civilanställd vid Marinbasens utbildningsenhet.

Polisutbildningens respondent har tidigare arbetat som polis och har efter psykologistudier 
en befattning som utbildare vid polisutbildningen på Universitet. Urvalet av de andra två 
respondenter kunde jag själv påverka och var här noggrann med att välja personer som har 
en gedigen baggrund i ämnet.

Organisationskonsulten jag intervjuade har arbetat i sin nuvarande tjänst sedan 16 år och 
har magisterexamen i psykologi med tyngdpunkt på arbetslivspsykologi, stresshantering 
och ledarskap. Respondenten är erfaren UGL- handledare och har 12 års erfarenhet av 
personalledning som officer inom Försvaret. 

Skolledaren jag intervjuade har även tjänst som idrottslärare och har för ett antal år sedan 
utbildat sig i äventyrspedagogik vid Luleå universitet. Respondenten arbetar sedan några 
år tillbaka med äventyrspedagogik vid sin skola men erbjuder även utbildningar för elever, 
företag och andra personer i alla åldrar. Dessa sker ute i naturen på så kallade 
samarbetsbanor som är uppbyggda för att främja gruppandan och sociala interaktioner.

                    16



Jag ansåg att kvalifikationen på mina respondenter var lämplig för att kunna svara 
professionellt på mina frågor. Mer av en slump blev strukturen av nämnda intervjuparter 
en jämn blandning av företrädare för nationell verksamhet (försvarsmakten, 
polisutbildning) och av mer regionalt verkande verksamheter (grundskola och 
företagsutveckling). Detta faktum gjorde att det varken fanns en övervikt av den nationella 
eller regionala synen på mina problemformuleringar.

2.3    Genomförande

Det första viktiga steget efter att problemformuleringen avslutades var att med hjälp av 
nyckelbegreppen granska litteraturtillgången. Jag granskade litteratur ingående på 
tillämpbarhet för frågeställningen och sållade ut den jag ansåg var mest relevant.

Nästa steg var att fundera över kontakt med respektive huvudorganisation och 
respondenter. Första kontakten skedde via telefon med en förfrågan om möjlighet till 
intervju. För att respektive organisation skulle få information om vad arbetet och intervjun 
handlade om upplyste jag muntlig om syftet och förekommande nyckelbegrepp. Jag 
redogjorde även för metod (semistrukturerad intervju) och beräknad tidsåtgången till 
omkring 1 till 1,5 timmar. På de större organisationerna som försvarsmakten och 
polisutbildning blev jag ombedd att skicka samma information via mail med önskemål om 
datum för intervju. Medan jag kunde boka tid direkt via telefon med skolverksamheten 
och organisationskonsultföretag gick vägen till försvarsmakten och polisutbildningen över 
centrala ställen som pressansvarig eller överordnad chef. Jag fick respektive intervju-
partner tilldelad som sedan kontaktade mig via mail respektive telefon för en tid för 
intervjun. Alla som jag tog kontakt med ställde utan tvekan upp för en intervju.

Alla intervjuer hölls som fältintervjuer som innebar att jag körde till respektive 
verksamhet och intervjuade personerna på sin arbetsplats. Detta gjorde att de kunde känna 
sig trygga och samtidigt ge mig ett intryck av deras verksamhetsmiljö. Däremot kände 
snarare jag mig otrygg inte bara för intervjusituationen utan även för miljön. Resultat av 
detta var kanske en någon mer stel och osäker intervjusituation eller omständligt 
formulerad fråga. Intervjuerna tog mellan 1 och 1,5 timmar.

Före första intervjun formulerade jag med hjälp av mina tre frågeställningar mer 
detaljerade intervjufrågor som skulle ge djupare svar på respektive frågeställning.

Gemensamt för alla intervjuer var att jag började samtalet (före bandinspelningen) med en 
presentation av min person och bakgrund, syfte och nyckelbegrepp i mitt arbete. Jag 
redogjorde för min definition av utomhuspedagogik i samband med mitt arbete. Jag 
upplyste om användning av bandspelare under intervjun och den konfidentiella 
behandlingen av alla uppgifter. Sedan fick intervjupartnern tillfälle att fråga mig om 
detaljer eller annat de var intresserad av. I alla intervjuerna kom en öppen och intresserad 
dialog om varandras person och verksamheter igång. Jag uppfattade att detta var 
nödvändigt för att få en avslappnad och öppen grund för intervjun till stånd. 

Första intervjun genomförde jag i en skolverksamhet. Jag hade delat in frågorna i 
inledande frågor, metod/verktyg och avslutande frågor. Själva metodfrågorna låg i 
underrubriker som yttre faktorer, individrelaterade frågor, grupprelaterade frågor och 
konflikt-, problem- och utvärderingsfrågor.
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Trots detaljerade frågor märkte jag snabbt att jag fick formulera uppföljnings- och 
fördjupningsfrågor utöver de planerade frågorna. Det visade sig att intervjuerna inte kunde 
hållas med innantill lästa frågor och jag tvingades förändra frågorna under intervjuns gång 
för att intervjun inte skulle få en förhörsliknande, stel och opersonligt form. Intervjun blev 
ett levande samtal och för alla parters välbefinnande var det viktigt att säkra en avslappnad 
och naturligt atmosfär.

Efter överföringen av första intervjun till skriven form var jag osäker på om jag verkligen 
fick ut den information jag önskade. Funderingarna över orsaken till det var många. 
Orsaken kunde vara att jag själv var orutinerad i att föra kvalitativa intervjuer tillsammans 
med osäkerheten att använda mig av rätt formulerade frågor d.v.s. inte för riktade eller 
ledande. En annan möjlighet fanns i att intervjupartners var ovana att blir intervjuade 
kring ämnet och kanske inte tidigare varit tvungna att tänka i dom banorna mina frågor 
rörde sig i eller att själva utformningen av frågorna var fel eller för detaljerade.

Till nästa intervju (med försvarsmakten) ändrade jag taktik och delade in frågorna under 
mina tre problemfrågeställningar. Då hade den intervjuade mer frihet att prata kring 
ämnet. Följden blev att själva frågeställningarna blev för konfys för att ge mig de 
detaljerade uppgifter jag ville komma åt. Så jag fick komplettera med detaljfrågor (samma 
frågor som vid första intervju bara i annan följd) under samtalets gång.

Även efter andra intervjun och överföring till skriven form var jag osäker på om jag fick 
det resultat jag förväntade mig. Jag hade dock mer en känsla av att den första 
intervjustrategin var något mer rättvisande. Frågan inställde sig hur jag skulle förfara med 
de två återstående intervjuerna. Eftersom jag hade en balans av intervjupartners (2 
nationella företrädare och 2 regionala företrädare) och jag hade hitintills intervjuad en av 
varje företrädare med två olika intervjustrategier beslöt jag att fortsätta arbeta med de två 
olika intervjustrategier men byta målgrupp. Därmed skulle jag använda mig av första 
intervjustrategin (detaljerade frågor från början) vid nästa intervju med nationell 
företrädare och använda mig av intervjustrategin med problemformuleringar hos den sista 
regionala intervjupartnern. Med denna metod hoppades jag att få en någorlunda jämn 
fördelning av svarsalternativ och svarsrepresentation.                              

I mina intervjuer med verksamheter utanför skolvärlden stötte jag redan vid början av 
intervjun på problemet att begreppet utomhuspedagogik inte var förankrat i dessa 
verksamheter, vare sig som begrepp eller metod. Jag kände mig då tvungen att förklara 
begreppet med en pedagogik som inte sker i klassrummet och som byggde på autentiska 
situationer och miljöer. Jag fick känslan av att verksamheterna var mer bekanta med en 
konkret beskrivning av praktisk utbildning utanför klassrummet än med begreppet 
utomhuspedagogik vilket inte är förunderligt eftersom begreppet är ganska nytt och att det 
inte finns mycket forskning att tillgå kring begreppet.
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2. 4    Bearbetning

Bearbetningen av mina inspelade intervjuer skedde i olika steg. Första steget var att 
överföra intervjun från kassettband till skriven form. Här var jag noggrann med att varken 
skriva några namn på de intervjuade eller någonting som kunde lokalisera verksamheten. 

Sedan textmarkerade jag de avsnitt och svar som jag bedömde hade samband med de av 
mig ställda frågorna. Varje intervju markerades med var sin färg. Nästa steg var en 
listning av mina intervjufrågor i relation till problemformuleringen. 

Under varje fråga sammanställde jag de markerade stycken från intervjusvaren för att göra 
mig en samlad uppfattning hur de olika frågorna blev besvarade. Samtidigt noterade jag 
tankar kring om och hur person har svarat på frågorna. 

Jag sammanfattade svaren till ett resultat för varje fråga för att slutgiltligen i resultatdelen 
redogöra svaren i relation till mina frågeställningar.

2. 5    Tillförlitlighet

Nackdelen med metoden jag använde mig av är att den hade en ganska låg extern 
reliabilitet. Eftersom jag valde att arbeta med semistrukturerade intervjuer blev svaren 
unika. Dessutom kunde kunskapen kring problemet förändras hos min intervjupartners i 
framtiden. Det betydde att undersökningen sannolikt inte kunde upprepas med samma 
resultat. Tyvärr kunde jag inte göra observationer som hade kunnat ge mig en stark intern 
validitet för mina hypoteser. Eftersom ingen tidigare har forskat i detta ämne var den 
externa validiteten särskilt intressant. Jag kunde sammanfatta resultaten från andra sociala 
miljöer och hypotetisera om hur dessa även skulle kunna tillämpas på det området 
(gymnasium) jag är intresserad av.

Ett vidare problem med mitt metodval var frågan om hur trovärdiga mina respondenter 
kunde bedömas (Bryman, 2002). När jag granskade valet av mina intervjureferenser så 
kunde jag direkt konstatera att t.ex. trovärdigheten, objektiviteten och pålitligheten skulle 
granskas noggrant när det gäller intervjupartners från arbetslivet. En större trovärdighet, 
pålitlighet, objektivitet och även överförbarhet förväntade jag mig av skolans, 
försvarsmaktens och polisutbildningens argumentation eftersom de inte är vinstdrivande 
och arbetar med åldersgrupper som är närmast gymnasieelevers ålder. 

Jag hade gärna haft ett större antal intervjupartners för att få en bättre autenticitet för 
åsikterna. Eftersom ståndpunkterna hos de intervjuade personerna var subjektiva var det 
inte säkert att en annan person med likadan erfarenhet skulle tolka sina kunskaper 
likadant. Detta gav ingen rättvis bild av vilka kunskaper som var trovärdiga. 
Undersökningens bakgrund, utformning och metod medförde en oönskad subjektivitet. 
Dock såg jag p.g.a. den bristande utforskningen av området ingen annan praktisk väg att 
angripa problemet. Även bristande erfarenhet av problemområdet medförde försvårad 
generalisering.

                    19



Under arbetets gång blev jag dessutom medveten om vilka fler intervjupartners jag skulle 
ha kunnat involverar i arbetet men ansåg att de resurser jag förfogade över räckte till för 
att besvara mina frågeställningar. 

2. 6    Etiska övervägande

Undersökningen var etiskt försvarbar. Jag har genomgående tagit hänsyn till 
forskningsetiska principer. De av vetenskapsrådets (Internet 12) uppställda fyra 
huvudkrav har beaktats.

Alla inblandade intervjupersoner var myndiga och jag behövde därför inte inhämta 
vårdnadstagarnas medgivande.

Redan vid första kontakten med de inblandade intervjupersonerna informerade jag om 
syftet med mitt arbete samt personens roll  som skulle intervjuas (informationskravet). De 
tillfrågades om de ville och hade möjlighet att ställa upp för intervju. Till två av de fyra 
intervjupersonerna skickade jag samma information även per mail medan de andra två 
inte ansåg att detta var nödvändigt. Dessutom informerade jag mer ingående om 
bakgrund, syfte, nyckelord och vissa definitioner i början av varje intervju före 
bandinspelningen.

Alla tillfrågade gav sitt samtycke och fick i stort sett bestämma var och till vilken tid vi 
skulle träffas för intervjun. Härmed uppfyllde jag kravet om samtycke.

Både under informationssamtalet/mailen som vid själva intervjutillfället försäkrade jag de 
inblandade att alla personuppgifter och etiskt känsliga informationer skulle behandlas 
konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet.

Slutligen försäkrade jag att jag bara skulle använda den samlade informationen till mitt 
forskningsarbete vid Växjö Universitet. Eftersom min resultatredovisning och diskussion 
grundade sig på en empirisk forskning och tidigare forskning kring ämnet saknade hög 
realibilitet blev svaret rent hypotetisk och därmed svårt eller omöjligt att använda för 
kommersiella eller andra ovetenskapliga syften.

Utom skolverksamheten har alla inblandade bett om att få forskningsarbetet skickat till 
respektive person som ställde upp för intervju när det är färdigställt. Jag har antecknat 
respektive mailkontakt och kommer sända uppsatsen efter godkännande till berörda 
personer. Härmed uppfyller jag även vetenskapsrådets nyttjandekrav och ytterligare 
rekommendationer (Internet 12).
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3      RESULTAT

        I detta avsnitt redovisar jag min empiriska undersökning grundat på kvalitativa   
         intervjuer. Här har jag sammanställt rådata från min kvalitativa intervju.

3. 1   Utbildarnas uppfattningar av elevernas sociala kompetens före 
utomhuspedagogisk utbildning

För att överhuvudtaget kunna bedöma uttalanden från respondenterna från olika 
verksamheter jag har intervjuat anser jag att det är viktig att göra sig en bild av hur social 
kompetens definieras i dom olika områdena.

3.1.1 Verksamheternas definition av social kompetens

Ingen av de tillfrågade har en vedertagen definition av begreppet social kompetens men 
kan omskriva begreppet och vilka färdigheter som skall integreras i social kompetens. 
Parterna är överens om att det handlar om att ta ansvar för sitt eget agerande men även 
gentemot kamrater och att ha förmågan att samarbeta i gruppen. Empati och respekt anses 
som förutsättning för att individen ska känna sig trygg.

Skolvärlden utgår även från de demokratiska grundtankar som innebär att individerna 
skall kunna acceptera att människor är olika. Till skillnad från skolverksamheten bygger 
försvarsmakten sitt begrepp av social kompetens på tanken att ge individen möjlighet 
tidigt att ta ansvar och ge människan känslan av att kunna påverka själv. Polisutbildningen 
har visserligen social kompetens som ett av de viktigaste antagningskriterier men utgår 
snarare ifrån studerandes genuina intresse för människan som förutsättning för individer 
med hög social kompetens. I företagsutbildningar läggs stor fokus på 
kommunikationsförmåga och färdigheter att samspela med andra.

3.1.2 Inventering av elevernas sociala kompetens

En medveten inventering av individernas sociala kompetens före utbildningen görs inte i 
någon av de verksamheter jag har intervjuat.

Grundskolans erfarenheter visar att eleverna har en viss rädsla att komma nära varandra 
och att de inte hjälps åt samtidigt som de visar osäkerhet i problemlösningsstrategier. 
Polisutbildningen och försvarsmakten medger att de har tydliga fördelar gentemot den 
civila skolan genom den noggranna rekryteringen av sina elever. I rekryteringen sållas 
individer med bristande sociala och psykiska färdigheter som är olämpliga för 
verksamheten ut. Respondenterna från polisutbildning och försvarsmakten uppfattar att 
studenterna och värnpliktiga har bra social kompetens som även styrs av individernas 
medvetenhet om förväntningar som ställs på dem.                     21



Däremot har organisationskonsulterna iakttagit samband mellan individernas åldrar och 
positioner på arbetsplatser. Ledarpersonligheter visar förtrogenhet i samspel med 
människor i olika sammanhang. Granskas olika åldersgrupper så säger 
organisationskonsulten följande:

... Men det jag tänker mest på det är ju att de yngre idag är ofta ... man är duktig på 
våga prata inför andra, man är duktig på att uttrycka sig, man är duktig på att ta 
plats men kanske inte alltid så lyhörd för andra utan det är mycket individualistisk 
då, jag gör bara saker när jag får ut nånting av.

I jämförelse med äldre personer som kan visa rädsla eller ovana att ta för sig och säga vad 
de tänker och känner, antar yngre personer gärna utmaningar och är beredda att engagera 
sig i nya uppgifter menar organisationskonsulten. 

3.1.3 Samband mellan yttre och inre faktorer hos eleverna

Vid belysning sambandet mellan yttre (utseende, kläder, kön, hudfärg, frisyr) och inre 
faktorer (attityd, personlighet, temperament, extro- eller introvertierthet) hos individerna 
och deras sociala kompetens anser skolan att yttre faktorer inte spelar någon större roll hos 
yngre barn. Under förpuberteten och puberteten läggs större vikt på att värdera individer 
efter yttre faktorer. Skolverksamheten tror att individerna då har svårare att vara 
inhomogen med gruppen. Har individen dock en stark självkänsla och en inre trygghet och 
säkerhet är det lättare. Avgörande är hur mycket social träning eleverna tidigare har fått 
för att acceptera andra och att de har en bra självkänsla. Grundskolans respondent 
uttrycker det på följande sätt:

... Det är mer när man kommer upp ju närmare förpuberteten, puberteten man 
kommer, desto mer tror jag att man måste vara lik dom andra. Det beros på lite hur 
självständigt eller stark självkänsla man själv har för att vara annorlunda men [...] 
Jag tror det har jättestor betydelse hur mycket man har tränat det här sociala bland 
dom små. [...] Så jag tror det är svårare att vara annorlunda ju äldre man blir om 
man inte har fått den här inre säkerheten och tryggheten man känner för.

Försvaret är medvetet om att de inte får in värnpliktiga med låg psykisk förmåga och 
status genom utsållningen under mönstringen. Polishögskolan medger att vissa 
föruppfattade meningar om sambandet mellan utseende och social kompetens existerar 
hos utbildarna. Dessa visar sig dock i de flesta fall vara fel och medför ofta väldigt 
positiva överraskningar. 

Vid företagsutbildningar upplevs ofta spontant en viss koppling av inre och yttre faktorer 
och märkbart social kompetens som kan förändras väldigt mycket under utbildningens 
gång. Här identifieras även skillnader ur ett genusperspektiv. Kvinnor har i regel lättare 
för att samspela med andra, lyssna, ge och visa med hela kroppen och med ögonkontakt i 
kommunikationen. Män är inte lika tränad i det och frågan är om denna skillnad bara beror 
på rent biologisk fakta.

                    22



3.1.4 Yttre faktorer som kan påverka utbildningen

Innan en verksamhet startar upp en utbildning som även ska ta hänsyn till sociala 
färdigheter måste funderingar göras hur yttre faktorer som gruppstorlekar eller synliga 
symboler (som t.ex. klädsel) kan främja utbildningens syfte. Dessa elementer tar jag upp i 
min intervju. 

Intervjuparterna är överens om att gruppstorleken ska ligga mellan 5- 15 personer för att 
relationerna individerna sinsemellan ska vara väl utformad och för att handledaren skulle 
kunna hålla reda på gruppdynamiken och relationerna. Grupper med denna gruppstorlek 
anses ha lättare att utveckla sitt samarbete.

Intervjuparterna ställer sig tveksamma till betydelsen att t.ex. anpassa kläderna i form av 
uniform. Visserligen är uniformen i militären en beprövad faktor som stärker den 
kollektiva tanken och ger en trygg tillhörighet utan individuell framtoning men 
uniformens neutralitet medför i ett senare skede att individerna utmärker sig genom 
specialsymboler. Försvarets respondent tror att uniformsymbolism har en nedåtgående 
betydelse. Trots uniformen kan det finnas hackkycklingar. Uniformen utgör både i 
försvaret och i polisyrket även en skyddsfunktion i olika arbetsmiljöer.
Polisutbildningen har även iakttagit att: 

... De skaffar sin egen uniform. När de kommer hit ser de alla olika ut men redan 
efter några veckor, så börjar man se de har köpt profilkläder. Det är studerandes 
föreningsträningsoveraller och de brukar få ungefär samma frisyrer och samma 
kläder. Just nu är högsta mode på poliskläder funktionsplagg av olika slag. [...] De 
skiljer sig lite från dem som läser ekonomi eller pedagoger, det är helt klart.

Till skillnad från längre utbildningar med företag anses att yttre faktorer som kläder inte 
spelar någon större roll för att hur gruppen fungerar ihop. Gruppmedlemmar lär ändå 
känna varandra och individernas kvalitéer kommer fram efterhand. Förståelse finns för att 
faktorer som kläder m.m. kan påverka de sociala interaktionerna negativt hos framförallt 
tonåringar men komplexiteten antas göra att det inte räcker med att ändra på bara en 
parameter, som t.ex. kläder. 

3.1.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att en bra kartläggning av individernas sociala 
kompetens i regel inte praktiseras. 

Enighet består i att människor har olika utvecklade sociala färdigheter beroende på ålder, 
professionell status och hur mycket träning i social kompetens de har fått tidigare. 
Däremot har försvarsmakten och polisutbildningen en sammansättning av social ganska 
väl fungerande elever tack vare en noggrann rekrytering med social och psykisk 
granskning.
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Sambandet mellan yttre faktorer, inre faktorer och social kompetens kan inte generaliseras 
eftersom den sociala kompetensen ofta tränas och förändras under utbildningens gång 
menar alla verksamheter jag har intervjuad. Ett genusperspektiv verkar däremot existera 
där kvinnor i regel har lättare för sociala interaktioner än män enligt 
organisationskonsulten.

Som parameter som kan påverka gruppdynamiken nämns av alla intervjuade framförallt 
gruppstorleken som bör ligga mellan 5- 15 personer för att relationer ska bli välfungerande 
och positiva sociala interaktioner i gruppen ska kunna ske. 

Enhetlig klädsel tillägnas inte allt för stor betydelse av respondenterna även om den i 
början kan ge en tillhörighetskänsla för gruppmedlemmar. Uniformering förhindrar inte att 
enskilda individer kan utsättas för repressioner. Under längre utbildningstid utmärker sig 
individerna genom sina kvalitéer och färdigheter i gruppen. Möjliga problem med 
bristande social kompetens i tonårsperioden uppfattas av alla verksamheter som 
komplicerad och uppfattningen finns att yttre faktorer och grupptrycket spelar en 
betydande roll i dagens sociala problem vid skolorna.

3. 2   Utbildarnas instrument för att förbättra elevernas sociala 
kompetens

För att ta reda på vilka instrument olika verksamheter använder sig av för att främja social 
kompetens ställde jag frågor kring andelen av utomhuspedagogik på den totala 
undervisningen, lämpligaste miljöer, utbildarnas roll i undervisningen, individ 
integrerande redskap, individkunskaps framhävande metoder, grupp interaktions 
främjande verktyg, kommunikationsträning, gruppdynamiska processer och de 
effektivaste verktyg för utveckling av social kompetens. 

3.2.1 Andelen av utomhuspedagogik på den totala undervisningstiden

Andelen av utomhuspedagogik sett på den totala undervisningstiden är mycket olika i dom 
verksamheter jag har intervjuat. Variationen sprider sig från någon dag i veckan under 
sommarhalvåret i grundskolan, flera halv- till heldagsövningar på polisutbildningen till 
mer konkreta siffror i försvar och organisationskonsulting.

Försvarets andel på praktisk undervisning ligger på 85 – 90 % av den totala 
undervisningstiden och strävan är att reducera det teoretiska lärandet ytterligare. 
Organisationskonsulting använder sig av upplevelsebaserad inlärning i olika miljöer till 
30- 40 % per utbildningsdag. Övertygelsen är att regelbundenheten i social träning över en 
längre tid har en stor betydelse för effekterna.
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3.2.2  Lämpliga miljöer

Intervjupersonerna är överens om att lämpligaste miljö är den miljön som känns relevant 
och realistisk och bäst uppfyller de krav som ställs för att förmedla sambanden mellan 
situationen och det lärda och att uppnå målet med utbildningen.

För motorikträning av skolelever kan detta vara skogen eller en fantasifullt utnyttjad 
skolgård. 

Polisutbildningen beskriver valet av miljön på detta sättet:

Vi har övningsmiljöer. [...] De är ju väldigt, väldigt lämpliga, de är ju perfekt 
anpassade till vår typ av praktisk utbildning. Där finns åskådarläktare, ställen att 
sitta ner och ha feedback på ett bra sätt. Sen när vi har dom större övningarna, 
speciellt i termin 4 då måste vi flytta ut från de i miljöerna för studenterna känner 
till de för väl och vi vill liksom i ännu mer genuina miljöer.

I arbetet med företagsutbildning varieras miljöerna beroende på vilket syfte utbildningen 
har. Miljöbyte anses vara effektivt för att uppnå självinsikt, byta mönster, byta roller och 
lära känna varandra från andra sidor. Miljöbytet kan medföra att deltagarna har svårt att 
tillämpa det lärda i sin autentiska arbetsmiljö varför gärna både främmande miljö och 
autentisk miljö används.                                                          

3.2.3 Utbildarnas roll

I alla intervjuade verksamheter anses utbildarens roll viktig med hänsyn till planeringen av 
uppgifterna. Utbildaren har ansvaret för att konstruera undervisningen på ett bra sätt som 
kopplar teori och praktik samman och leder fram till önskat resultat. Utbildaren sätter även 
ramar och begränsningar för att gruppen kollektivt ska komma fram till uppgiftens 
lösning. Under själva undervisningen är utbildarna mer eller mindre aktiva och 
ansträngningarna siktar på att utveckla ett bra handledarskap i alla verksamheter. En viktig 
uppgift anses vara att leda och ta vara på reflektioner och feedback tillsammans med 
eleverna efter övningarna. Elevernas bedömning ska ske välbalanserat och på en saklig 
grund.

Organisationskonsulterna beskriver sina roller på detta sättet:

Vi ser oss som handledare. Det är det vi kallar oss eller processledare. [...] Sen är 
vi ju ibland föreläsare också ... [...] I vissa situationer är vi coacher, då med att 
ställa frågor så att folk tänker efter själva, hittar lösningar själva... [...] Så det är 
egentligen ganska många olika roller som vi kan ta. Ibland är vi ju mer moderator 
att vi initierar metoder...
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3.2.4 Integrering av individer i gruppen

Uppfattningen om vad som ligger till grund för att alla individer har en bra möjlighet att 
integreras i gruppen är olika. 

I skolan är pedagogens uppgift att noggrant sammanställa grupperna och att vara 
uppmärksam på att ingen individ eftersätts under övningens gång. Försvaret anser att de 
värnpliktiga ska kunna känna att de som individer kan påverka och ta ansvar. 

Basgrupperna på polisutbildningen sammansvetsas tidigt med hjälp gruppuppgifter som 
redovisas tillsammans. Gruppuppgifterna är ofta roliga och de blandade grupperna, som är 
ihopsatt med målet att få gruppmedlemmar med olika bakgrund, kön, ålder och etnicitet, 
kan snabbt involvera alla individer. När företag utbildas läggs mycket tid på att nya 
grupper lär känna varandra i början. Spelregler och förväntningar kartläggs och genom 
samtalet byggs tryggheten upp hos individerna och ger en bra grogrund för fortsatt arbete.

3.2.5 Elevernas individuella kunskaper

Hanteringen av elevernas individuella kunskaper sker olika beroende på hur mycket 
information verksamheten har om individerna. 

Finns redan kunskap om utmärkande kunskaper hos enskilda gruppmedlemmar försöker 
utbildarna lyfta fram och använda dessa för utbildningen eller för hela gruppens arbete.
Grundskolan ger följande exempel:

... Där tror jag med att pedagogerna rätt så väl vet, vilka speciella kunskaper som 
eleverna har. Så är det någon som är väldigt intresserad av småkryp till exempel så 
tror jag att dom lyfter fram just den individen när dom pratar om det. [...] Så där 
tror jag nog att pedagogen ser dom olika styrkor.

Gemensamt för alla verksamheter är att dolda positiva kunskaper ofta upptäcks under 
utbildningens gång och kan då användas som resurs för gruppen. 

I de verksamheter som har lite eller ingen information om eleverna i början av 
utbildningen (som polisutbildning, försvarsmakten och organisationskonsulting) 
genomförs en kunskapsinventering i form av diskussioner, reflektioner, samtal och 
gruppövningar. Här betonas vikten av att eleverna känner sig trygga och att deras åsikter 
och tankar anses vara viktiga och att de tas på allvar. Utbildarna kan här agera som 
förebilder och bjuda på egna erfarenheter för att motivera eleverna att öppna sig och dela 
med sig.

3.2.6 Främjandet av individernas sociala kompetens

Främjandet av individernas sociala kompetens sker i alla verksamheter i form av 
personliga samtal. Dessa insatser sätts i regel först in om påtagliga problem i individens 
sociala agerande inte kan lösas i gruppen. Utbildarna ansvarar för samtal och reflektioner 
om problemet tillsammans med eleven. 
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I vissa fall kan hjälp utifrån i form av resursteam med psykologer, utbildningshälsan och 
andra experter vara nödvändigt. I samtalen med eleven försöker utbildarna att öka elevens 
förståelse för hennes agerande och konsekvenserna för individen själv och omvärlden. 
Viktig är att individen får känslan att alla är viktiga för verksamheten och utbildaren kan 
hjälpa till att hitta drivkrafter och motivation hos eleverna för att förbättra deras sociala 
färdigheter.

3.2.7 Sociala interaktioner i gruppen

Sociala interaktioner i gruppen påverkas på olika plan och olika konkret i verksamheter 
jag har intervjuat. De mer konkreta exempel från skola och polisutbildning är 
samarbetsbanor, massage och mer eller mindre stora gruppuppgifter som innehåller 
påtagliga praktiska moment och involvering av alla gruppmedlemmar. 

På grund av allt för hierarkiska strukturer inom försvarsmakten skall medarbetarrollen 
stärkas på mental nivå som beskrivs så här:

Vi försöker ge våra blivande medarbetare som kommer in här möjligheter att 
påverka sin situation. För det tror vi i grunden, eller det utgör grunden för de ska 
känna ansvar själv. Det är att jag kan påverka. Det är ett ganska omfattande 
medinflyttandesystem alltså. Det är medinflytande, det är inte medbestämmande, 
det är en skillnad på det. [...]

Tyngdpunkten ligger på att förmedla känslan att alla är viktiga för verksamheten och har 
någonting att bidra med i gruppen.

3.2.8 Träning av kommunikation

Kommunikationsträningen gruppmedlemmarna emellan genomförs mycket med hjälp av 
reflektioner och ömsesidig feedback i alla verksamheter. Det anses viktigt att alla får 
komma till tals och vara delaktiga i kommunikationen. Kommunikationsträningen 
kompletteras i vissa fall även genom begreppsförklaring av grundläggande 
kommunikationsredskap som mimik och kroppsspråk.

3.2.9 Gruppdynamiska processer

Olika tolkningar existerar kring gruppdynamiska processer. Intervjupersonerna är överens 
om att ledarpersonligheter kan identifieras från början. Rollfördelningar suddas eller byts 
ut under utbildningens gång när individernas olika kompetenser och kunskaper kommer 
fram. Synliga grupprocesser antas beror på elevernas psykiska och sociala status. 

Intervjupersonerna är även överens om att grupprocesserna förlöper mindre dramatisk när 
gruppmedlemmar lär känna varandra bättre och känner trygghet i gruppen. I enstaka fall 
kan det vara nödvändigt att utbildaren styr upp händelser och hjälper gruppen att komma i 
balans genom samtal eller omstrukturering.
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3.2.10 Effektiva verktyg

Beroende på elevernas olika åldersstrukturer i de intervjuade verksamheterna faller svaren 
kring det effektivaste verktyg för främjandet av social kompetens olika ut.

För grundskolverksamheten anses det vara den spontana leken som är det redskap som 
bäst utvecklar de sociala interaktionerna även om pedagogen behöver ställa upp vissa 
regler. 

Försvarsmakten skulle gärna se fler kvinnor som mönstrar. En högre andel av kvinnor i 
försvaret i kombination med en förändrat syn på ledarskap skulle ge verksamheten en 
annan prägel som bygger på medarbetarkänsla och insikt om att alla ges möjlighet att ta 
ansvar och påverka verksamheten. 

Polisutbildningen använder sig av verklighetsnära gruppuppgifter som lär basgrupperna att 
hantera och lösa problem i en trygg miljö där studenterna kan söka hjälp om så behövs. 

Organisationskonsulterna menar att UGL är det effektivaste verktyget som ger mycket
självinsikt och tränar samspelet. UGL är ett skyddat koncept och handlar om personlig 
utveckling med gruppen i fokus. Kursen hålls under en vecka där individen och gruppen 
tränas och utvecklas under handledning. Målet är att individen får större förståelse för vad 
som krävs av individen själv i en grupp. Uppföljande feedback ger förståelse till 
individernas agerande. Fördelar ses i att individvariationen vad avser bakgrund, ålder och 
kön är stort i UGL för företag. Stor nytta skulle deltagarna ha om de kunde repetera UGL 
efter ca. 10 år för att kunna fångar upp åldersmognade förändringar. Från 
organisationskonsulten riktas kritik mot UGL i form av att:

...Den kritiken som riktas mot UGL är ju just det att det kan vara svårt att applicera 
det du lär dig i din vanliga miljö sen. Därför, du får ju mycket självinsikt men 
beroende på den kulturen du jobbar i så kanske du inte kan förvalta den och ändra 
på ditt beteende utan att ändra på systemet.

UGL kan ha väldigt positiva men även nerbrytande effekter och därför förskriver reglerna 
att UGL genomförs i grupper med människor som inte känner varandra så väl eller med 
personer som inte står i beroendeställning till varandra.

Frågan om instrument som främjar social kompetens är komplex. Det handlar snarare om 
en kombination av olika parametrar som slutligen utgör den pedagogiska effekten på de 
sociala färdigheterna menar mina intervju partners. 
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3.2.11  Sammanfattning

Sammanlagt uttalar mina respondenter följande: 

Optimalt bedöms vara en övervägande andel av den praktiska undervisningen, utomhus-
pedagogik och upplevelsebaserat lärande som varvas med teori under den totala 
undervisningstiden. Regelbundenheten under en längre tidsperiod påverkar den sociala 
kompetensen långvarigare än korta komprimerade utbildningar.

Intervjupersonerna tycker att miljön skall var realistisk och relevant samt gärna påverkas 
av fantasin eller övningsscenarier. Utnyttjandet av både nya miljöer och trygg hemmiljö är 
positiv.

Utbildarna ansvarar för planering av relevanta utbildningar som leder till det tänkta målet. 
Utbildarna skall först och främst agera som handledare och ha ansvar och skall vara 
delaktiga i reflektioner och utvärderingar tillsammans med eleverna. Även integrering av 
alla individer är pedagogernas yttersta ansvar genom gruppsammansättning och 
konstruering av lämplig utbildningsplanering så att alla individer kan integreras i gruppen 
genom samtal, diskussioner och gruppövningar. Alla individer skall känna sig trygga och 
viktiga. 

Med hjälp av tidigare information om individerna och/eller diskussioner, reflektioner och 
gruppövningar sker individernas integration i gruppen och en kunskapsinventering av 
individerna i gruppen i någon form i de av mig intervjuade verksamheter. Dessa 
kunskaper kan sedan lyftas fram och användas till gruppens fördel. 

Särskilda insatser görs i vissa fall för att hjälpa elever som har brister i sin sociala 
kompetens som orsaker problem i gruppen. Pedagogerna hjälper då eleverna med samtal, 
reflektioner och vid behov med stöd av utbildningshälsan och psykologer. Eleven ska få 
förståelse för sitt agerande samt konsekvenserna av dessa för individen själv och 
omvärlden. Målet är att hitta motivation och drivkraft hos eleven för att förbättra sina 
sociala färdigheter.

Sociala färdigheter i gruppen kan påverkas på olika nivåer. Konkreta redskap är 
samarbetsbanor, massage och praktiska gruppuppgifter som involverar hela gruppen. På 
ett mentalt plan är förmedlingen av en känsla av tillhörighet och individens värde för 
kollektivet centralt.

I kommunikationsträningen med hjälp av reflektioner, feedback och samtal läggs vikten 
på att alla får kommer till tals och bidra med sina yttringar till gruppens dynamik. Initialt 
iakttas klassiska gruppdynamiska processer som styrs av elevernas sociala och psykiska 
status. Under utbildningen slätas dessa ut när eleverna lär känna varandra bättre och 
känner sig tryggare. Lärarna har till uppgift att ingripa vid behov med handledning. 

Beroende på ålder, bakgrund och utbildningsform är olika verktyg effektivast i främjandet 
av social kompetens.
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För yngre barn lämpar sig leken bäst i träningen av sociala färdigheter. Ungdomar och 
vuxna kan delta i gruppuppgifter med verklighetsnära relevans i trygg miljö. Förmedling 
av medarbetarkänsla och alla individers värde och påverkningsmöjlighet i verksamheten 
medför ökat ansvarstagande. Det verkar även vara fördelaktig med hänsynstagande till en 
bra könsfördelning i grupperna. 

För vuxna kan UGL (Utbildning i grupp och ledarskap) och PBL (Problembaserat lärande) 
vara en bra väg till självinsikt, konflikthantering och samspelsträning om deltagarna 
lyckas, med eller utan handledning, att tillämpa det i främmande grupp och främmande 
miljö men även i hem- eller arbetsplatsmiljö. PBL är problem baserat lärande som sker 
under handledning och ska ge gruppdeltagarna träning i att själva ta reda på saker och i 
grupp stämma av mot varandra (Pedagogiska grunder, 2006).

3.3   Av utbildarna upplevda effekter på elevernas sociala kompetens 
efter utomhuspedagogisk utbildning  

Avgörande för beslutet att träna social kompetens med hjälp av utomhuspedagogik är 
frågan om denna typ av pedagogik överhuvudtaget har en positiv effekt på eleverna. Av 
denna anledning frågade jag verksamheterna som ingår i studien om deras uppfattning 
kring effekterna på elevernas sociala kompetens efter deras utbildningar.

3.3.1 Elevernas medvetenhet om utbildningens syfte

Intervjupersonerna uppfattar i regel att alla eleverna är medvetna om övningarnas syfte att 
träna sociala interaktioner. I återkopplingar blir förväntningarna och insikten av 
utbildningarna bekräftade och befästa. 

Allmänt uppskattas effektiviteten i genomtänkta utbildningar av eleverna både vad berör 
den sociala biten och ämneskunskapen. Detta speglar sig t.ex. i försvarets respondents 
beskrivning av uttalande från värnpliktiga efter utbildningen:

... En annan vanligt kommentar är ”tänk om skolan hade varit så här effektiv, då 
skulle vi inte behöva går mer än kanske halva gymnasiet inte ens det”. Om det 
hade varit sånt tempo då. Så många tror ju inte att det är så mycket läsa när de 
kommer in här. Man tror det armhävningar och sit-ups. Medan vi klär på dem 
väldigt mycket utbildning.

I de fall klarheten över utbildningens syfte saknas görs en behovsanalys med hjälp av 
intervjuer och samtal för att behovsanpassa utbildningen. Organisationskonsulten om 
detta:

... Men ibland så får vi ju uppdrag från ett företag där man vill göra någon 
utveckling i företaget. Men där vet man ju inte vad dom liksom... [...] Vi försöker 
ju göra en behovsanalys genom intervjuer och genom samtal och försöker och 
hittar närmaste vägen. Vad är det ni vill nå i resultat när det är färdig? Och så utgår 
vi utifrån det och tittar på vad vi ska göra för att kunna leverera det då. Så det 
försöker vi göra.
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3.3.2 Problem som kan motverka träning av social kompetens

Det problemet som kan hindra arbetet med social träning kan vara tidsbrist eller den 
påstådda tidsbristen för att överskylla bristande mod att prova något nytt anser 
skolverksamheten:

Ja, ser jag det från skolans sida är det nog tidsbristen. Eller den ... Det som vi tror 
är tidsbrist för egentligen har vi nog inte tidsbrist. Jag tror alltså att pedagogerna 
idag känner: Och ska vi göra det också? Istället för att tänka: tränar jag min klass 
och mina elever i det här med social kompetens får jag så oerhört mycket tillbaka 
som gör att dom har mycket lättare att ta till sig all annan kunskap så... Det är 
precis som om dom inte vågar ta det steget. Dom ser bara kursplanen framför sig. 

Men samtidigt kan en dålig medvetenhet om nödvändigheten av social träning vara en 
orsak hos pedagogerna varför det finns visst motstånd att arbeta med denna pedagogik. 

Kommunikationsproblem som brukar vara upphovet till konflikter kan blockera effektiv 
träning av social kompetens och måste motverkas samtidigt som otydliga rollfördelningar 
vid arbetsplatserna kan leda till individernas osäkerhet och förvirring.

Här menas att grunden ligger till att många människor far illa i sin arbetsmiljö enligt 
organisationskonsulten:

Det blir konflikter p.g.a. kommunikationsproblem. [...] De känner sig väldigt 
osäkra på nå´t sätt. Det tar på en att jobba på det sättet. Sen klart man kan träna 
upp sig och den människan har lättare... Men många far illa av det.

3.3.3 Utvärdering av utbildningen

En betydande roll för utbildningarnas effektivitet spelar elevernas skriftliga och muntliga 
utvärderingar under utbildningen menar mina intervjupartners. Dessa görs fortlöpande i 
olika tidsperioder under utbildningen. Pedagogerna utvärderar individernas och 
gruppernas insatser individuellt och gemensamt med berörda. Tydlig delaktighet av 
eleverna och en saklig, rättvis och konstruktiv feedback eleverna och pedagogen emellan 
är en viktig del för att människornas självkänsla ska stärkas.

Betydelsen av utvärderingar för elevernas utvecklingsprocess beror starkt på hur seriöst de 
genomförs från pedagogernas sida tycker skolverksamheten.

Utvärderingar ska leda till att eleverna ges möjlighet att påverka sin situation och 
personliga utveckling enligt försvarsmakten. Utvärderingar kan även användas för att 
hjälpa eleverna att fokusera på utbildningens genomförande och syfte anser 
organisationskonsulting. 
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3.3.4 Konflikthantering

Utomhuspedagogikens inverkan på elevernas konflikthantering yttrar sig på olika sätt. 

I grundskolan konstateras att yngre barn blir mer rädda om varandra och brutala tendenser 
i umgänget med varandra minskar samtidigt som de löser konflikter lättare.

Polisutbildning, försvaret och organisationskonsulten lägger stor vikt på att konflikter 
hanteras i ett akut skede av vuxna grupper själva eller med handledning. 
Konflikthanteringar innebär att kunna acceptera skilda argument och ändå med hjälp av 
samarbetsövningar kunna ta gemensamma beslut.

3.3.5 Sociala interaktioner elever emellan

Intervjupersonerna är samstämmiga om att de sociala interaktionerna mellan eleverna 
förändras under gruppens arbete men bygger på individernas förändring i beteende och 
självkänsla när de känner sitt värde för gruppen. Eleverna får ökad förståelse för varandra 
och tar ansvar för sina beteenden. Socialiseringen i gruppen ger dem trygghet och 
människorna känner sig friare, lättsammare och kan känna mer innerlighet för sina 
kamrater.

3.3.6 Individernas personlighet och sociala kompetens

Utomhuspedagogikens inflytande på individernas personlighet och sociala kompetens 
visar att de utvecklar bättre självständighet och ansvarstagande enligt försvarets 
respondent.

Eleverna kan få en bättre helhetsbild över samhällets interaktioner och känner sig tryggare 
i sin person och sitt agerande efter polisutbildningen:

...Man kan ju leva väldigt tryggt och känna att man har kontroll över sitt liv i en 
familj... Men här får man ju kontroll över hela samhället på ett annat sätt. [...] ...
som gör att man får en helhetsbild över samhället på ett helt annat sätt. 

På kortare utbildningar kan dock problem uppstå med förmågan att tillämpa de nya 
förmågorna i vardagen enligt organisationskonsultens erfarenhet.

3.3.7 Tidsrum utbildningens effekter ligger kvar hos eleverna

Utifrån teorin att utomhuspedagogik har effekter på människan är det intressant att ta reda 
på hur länge effekterna finns kvar, om de är beroende på utbildningens längd och om 
dessa kan vara tillämpbara på andra områden.
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Social kompetens är en förmåga eller kunskap som hela tiden måste underhållas och i nya 
främmande sammanhang, i nya sociala grupper åter behöver aktualiseras för att göra de 
sociala interaktionerna konstruktiva menar skolledaren:

... så tror jag effekterna finns kvar men kommer man i en ny gruppsammansättning 
så är det nog så att man skapar sig en ny rangordning på nåt vis. Då tror jag det är 
viktig att man sätter igång med det antingen genom utomhuspedagogik eller annan 
social träning för då är det ju nya relationer som ska pekas ut.

Effekterna av utbildningen anses finnas kvar olika länge beroende på utbildningens 
uppbyggnad och längd. Regelbunden social träning under en längre tid bedöms av 
organisationskonsulten ha långvarigare effekt än korta, komprimerade kurser.

3.3.8 Uppfattningar om möjligheten för tillämpning av utomhuspedagogik i gymnasieskolan

På den hypotetiska frågan om de intervjuade trodde att utomhuspedagogiken kunde 
användas för social träning även i gymnasieskolan identifierades av alla respondenter 
snabbt problemet att gymnasieskolan är fokuserad på ämneskunskap.

Skolan skulle må bra av bättre struktur och effektivitet, gärna med hjälp av externa 
kompetenser som redan arbetar effektiv med detta. Ökad struktur anses som bra så länge 
den inte används kontraproduktivt enligt försvarsmaktens respondent:

Jag tror att alla har behov att ha någon form av struktur i sitt lärande. Och där kan 
vi hjälpa till med, som externa, för att skapa de här lärsituationerna så kan vi hjälpa 
till med ... Ja, strukturen är viktig för vissa... eller för huvuddelen. Och det är vårt 
mål lite grann att ge kanske ramarna där utan att på nåt sätt... det måste vara 
utvecklande också. Det får inte vara kontraproduktiv det här med ramar och sånt 
[...]

Förutsatt att eleverna motiveras av en engagerad pedagog skulle PBL kunna vara ett 
utmärkt verktyg för gymnasieskolan menar polisutbildningens respondent. 

Hinder märks i elevernas otillräckliga kunskap om grunderna i samarbete. Mycket mer 
handledning av grupper inom området sociala interaktioner skulle behövas istället för 
handledning i bara ämneskunskaper tror organisationskonsulten. 

De intervjuade verksamheterna är säkra på att deras utbildningar skulle ha fördelar av 
elever som är vana vid social träning, om inte initialt så i slutresultatet.

3.3.9 Sammanfattning

Sammanfattningsvis konstaterar de av mig intervjuade verksamheterna att eleverna verkar 
vara medvetna om utomhuspedagogikens syfte av att träna sociala färdigheter med hjälp 
av olika övningar och reflektioner.
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Tidsbrist kan vara en undanflykt för pedagogerna att försumma elevernas sociala träning. 
Även omedvetenhet och osäkerhet kan framkalla motstånd att ägna sin tid åt detta område. 

Ett viktigt instrument anses vara utvärderingar under och efter utomhuspedagogisk 
utbildning som även har spelat betydande roll i elevernas sociala utvecklingsprocess. 

Kommunikationsproblem och otydliga rollfördelningar kan bromsa upp strävan att främja 
social kompetens. Konflikthantering förbättras genom utomhuspedagogik både hos vuxna 
och hos barn. 

Elevernas personliga sociala kompetens och självkänsla höjs och detta kommer gruppen 
och gruppens sociala interaktioner till nytta. Växelspelet mellan en trygg, ansvarsfull, 
medinflytande individ med värde och övriga gruppens individer med dessa resurser ger 
trygga, effektiva och välmående grupper och människor.

Regelbunden social träning över en längre tidrymd är effektivare och ger långvarigare 
verkan än korta utbildningar. Behovet av utomhuspedagogik för att höja social kompetens 
hos gymnasieelever anses vara tydligt. Verktyg för social färdighetsträning från andra 
verksamheter tros kunna användas även om dessa kanske i viss mån måste anpassas till 
målgruppen. Verksamheterna var överens om att de senast i slutresultatet av sin utbildning 
skulle ha påtagliga fördelar av socialt kompetenta människor.

4      DISKUSSION

Jag vill i min avslutande diskussion diskutera och jämföra resultatet av min empiriska 
forskning med den hypotetiska teorin om möjligheten till tillämpning i gymnasieskolan av 
de empiriska resultaten från min undersökning. Diskussionen fortsätter med en kritisk 
granskning av detta arbete och förslag till framtida forskning i ämnet.

Med utgångspunkt att dagens samhälle förändras genom teknisering förändras även de 
sociala strukturer och interaktioner mellan människor. Ungdomar har färre vuxenkontakter 
och viktiga sociala färdigheter och koder förmedlas inte vidare till de kommande 
generationerna. Skolverksamheten är medveten om och känner av bristerna i social 
kompetens hos dagens skolelever. Samhället uppmärksammar konflikter på arbetsplatser 
och i högre utbildningar som grundas på deficiten i de sociala färdighetarna. I många 
verksamheter läggs stora tids- och pengarresurser ner för att höja individernas sociala 
förmåga för att kunna blir välmående, effektiva och sociala arbetskollegor och människor.

I skolplanerna (Skolverket, 1994) nämns visserligen sociala färdigheter men förankringen 
för ett kunskapsmål i social kompetens saknas. Medan skolverket anser en viss social 
träning som naturligt i förskola och grundskola, koncentrerar sig gymnasiets skolplan på 
ämneskunskapsmål. Detta kan innebära att ungdomar under tre år gymnasieutbildning inte 
får tillräcklig träning eller tillfälle att utveckla sina sociala kompetenser. Gymnasieelever 
befinner sig under sin tomårstid i en känslig utvecklingsfas där social kompetens spelar en 
omedveten roll för sociala interaktioner. 

Aktuell forskning behandlar social kompetens och utomhuspedagogik isolerade från 
varandra. Dessa forskningar baserar dessutom ofta på studier gjorda i grundskolan och det 
är inte säkert att studiernas resultat utan vidare kan tillämpas i gymnasieskolan. 
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Med denna bakgrund har jag i mitt arbete försökt att få svar på syftet om och hur 
utomhuspedagogik kan främja social kompetens hos gymnasieelever.

För att närma mig en möjlig hypotetisk lösning av problemet har jag undersökt följande 
frågeställningar:

 Hur uppfattas elevernas sociala kompetens av utbildarna före utomhuspedagogisk 
     utbildning?
 Vilka instrument används av utbildarna för att förbättra elevernas sociala kompetens?
 Vilka effekter på den sociala kompetensen uppfattas av utbildarna efter utomhus-
      pedagogisk utbildning?

Granskar jag närmare resultatets detaljer hittar jag många uttalande som bekräftas av 
litteraturen i samband med socialisation och utomhuspedagogik. 

4.1 Utbildarnas uppfattningar av elevers sociala kompetens före 
utomhuspedagogisk utbildning

Det finns en oklarhet i individernas sociala kompetens före utomhuspedagogiska 
utbildningar. Bortsett från försvarets och polisutbildningens effektiva rekryteringsmetoder 
finns det inget beprövat instrument för att säkert kunna kartlägga individernas sociala 
färdigheter. Gruppstorlekar, gruppsammansättning och utbildningens konstruktion 
påverkar sociala interaktioner. Handledarnas ansvar är att hålla dessa parametrar på en 
optimal nivå. Tillhörighetskänslan och social integration sker bäst genom individernas 
kunskap och förtrogenhet med varandra i gruppen och kan bara i ett initialt skede influeras 
genom yttre faktorer som t.ex. enhetlig klädsel. 

Mina intervjupartners är överens om att social kompetens inkluderar bland annat 
individens ansvar för sig själv och sitt agerande men även ansvar för sociala interaktioner 
med andra människor. Social kompetens innebär även att ha självansvar och ha inflytande 
på sitt eget liv men även ansvar för och inflytande på kollektivet i gruppen (Persson, 2003) 
och verksamheten menar försvarsmakten i sin moderna syn på utbildningen av sina 
medarbetare. Eleven kan bara utveckla ansvarstagande om den också får möjlighet att ta 
ansvar, som i sin tur kräver tillit (Ogden, 2001). Här är det svenska utbildningssystemet 
inom försvaret unikt i internationellt jämförande. 

Värnpliktiga betros bland annat med tilliten att ta eget ansvar för sina kamrater och 
materialet och framföra stridsvagnar och stridsbåtar utan befäl i slutet av sin utbildning.

4.2    Utbildarnas instrument för att förbättra elevernas sociala 
kompetens

Social kompetens främjas med hjälp av olika utomhuspedagogiska verktyg som anpassas 
till elevernas ålder, bakgrund och utbildningsform. Centralt är att individernas självinsikt 
och utveckling av sociala förmågor kommer grupperna tillgodo.
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Dahlgren (1997) menar att utomhuspedagogiken skapar många tillfällen till närkontakt 
och socialisation samt att den kan symbolisera en viktig social funktion i relationen elever 
och pedagoger. Mina intervjuer visade att olika metoder främjar medarbetarkänslan och 
tillhörighetskänslan även i hierarkiskt uppbyggda system. Pedagogernas ansvar att med 
hjälp av väl konstruerade övningar och givande reflektioner bygga upp en bra 
gruppsamverkan och grupptrygghet menar mina respondenter är viktig.

Gruppindividernas förmåga att samarbeta utvecklar sig genom social träning. När 
individerna lär känna varandra och individernas kunskaper och kompetenser kartläggs 
genom kommunikation byggs grunden för en väl fungerande grupp visar min 
undersökning. Dessa kunskaper bör anses som resurser som gruppen kan tillgodogöra sig i 
sitt gemensamma arbete (Mannberg, 2001). Gruppövningar används i mina respondenters 
verksamheter för att ge individerna möjlighet att upptäcka nya sidor hos sina 
gruppmedlemmar (Brügge, 2002). Men om en grupp av skickliga individer inte lyckas att 
samarbeta sjunker gruppens potential enormt (Lindholm (red.), 2006). Erfarenheter av 
mina respondenter visar att handledaren kan behöva hjälpa när gruppen inte kan reda ut 
konflikter i samarbetet själva. Handledaren kan behöva ställa upp regler och försöka 
främja lojalitet, solidaritet och laganda (Lindholm (red.), 2006).  

Leigh (1995) betonar att relationerna i grupper kan stärkas genom att arbeta med 
gruppuppgifter som måste lösas av hela gruppen och att individerna ska kunna 
kommunicera fritt även om känslor. I alla av mig intervjuade verksamheter framhävs att 
eleverna alltid måste få känna att deras åsikter är viktig för kollektivet och sociala 
interaktioner främjar gruppen och gruppens uppgifter.

Vikten av att bygga upp grupptrygghet bör koncentreras i början av utbildningen med 
följden att gruppens arbetseffektivitet blir bättre (Mannberg, 2001). 
Organisationskonsulterna jag intervjuade använder sig av denna viktiga fokusering 
framförallt när de få nya grupper i vilka individerna inte känner varandra. Persson (2003) 
bekräftar behovet av grupptillhörighet för att utveckla social kompetens inom gruppen. 
Samhällets konstruktion medför att människor blir i högre grad utsatta för att ha sociala 
möten med många, även främmande människor, som ställer högre krav på individens 
sociala kompetens enligt Persson. Individens konfrontation med människor som hon inte 
känner, men ändå måste kunna socialt samverka med, är en grund till många övningar som 
mina i studien intervjuade verksamheter praktiserar.

4.3   Av utbildarna upplevda effekter på elevernas sociala kompetens 
efter utomhuspedagogisk utbildning

Individerna utvecklar medvetenhet för social kompetens träning under utbildningen och 
förbättrar sina sociala färdigheter samt får bättre konflikthanterings- och kommunikations-
förmåga. Regelbunden social träning över ett längre tidsrum ger långvarigare och djupare 
resultat än kortare utbildningar. En genomtänkt anpassad träning av sociala färdigheter 
med gymnasieelever bedöms vara till stor fördel för skolmiljön, senare i arbetslivet och i 
samhällslivet. Stensaasen (1997) varnar för att individer, som inte har tillräckliga sociala 
färdigheter för att ge positiva bidrag i sociala interaktioner med andra, kan utsättas för 
social exkludering. Ofta har elever som mobbar andra elever själva utsatts för mobbning.  
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I mina resultat visas att reflektioner i samband eller efter övningar är viktiga och deras 
korrekta genomförande ligger på utbildarens ansvar. Försvarsmakten tror att varvning av 
lärandet och reflektioner kring individernas och gruppens agerande höjer individens och 
gruppens beredskap inför nya situationer (Lindholm (red.), 2006). Brügge (2002) menar 
att reflektionen kring det lärda ökar motivationen och förståelsen för omvärlden.

Konflikter uppstår under all social träning och spelar en betydande roll i 
gruppmedlemmars och individernas lärprocess. Genom utomhuspedagogik främjas social 
kompetens som i sin tur främjar samarbetsförmågan. Samarbetsförmågan är en av 
grundstenarna som behövs för bra konflikthantering. Konflikter, anser mina intervjuade 
verksamheter, bör utredas i akut skede och integrera berörda individer och gruppen. Väl 
fungerande grupper löser konflikterna själva medan andra grupper behöver hjälp i form av 
handledning med samtal och reflektioner. Här är det viktigt att kommunikationsträningen 
redan har gett individerna förmågan att uttrycka känslor och tankar (Ogden, 2001).

Min undersökning kommer visserligen fram till att utomhuspedagogik skulle vara ett bra 
instrument för att främja social kompetens hos gymnasieelever men detta kräver även en 
vilja och resurser i skolmiljön med lärare och beslutsfattande organ. Skolan med sin 
koncentration av pedagogisk kompetens är klart lämpad för arbetet med socialkompetens 
träning (Ogden, 2001) dock krävs det även medvetenheten och kanske extern 
specialkompetens såsom styrdokument för att förankra social kompetens som 
undervisningsämne enligt mina slutsatser från undersökningens resultat.

Skolan är en verksamhet som bör undervisa i social kompetens med hjälp av 
utomhuspedagogik framför allt i gymnasieskolan. Gymnasieskolan har idag bara 
kunskapsmål för faktaämnen samtidigt som gymnasieskolan får ökande problem med 
mobbing, hot och trakasserier mellan eleverna och mot personalen. Inte bara skolan själv 
skulle ha fördelar med sådan undervisning eftersom brister i social kompetens kan 
relateras till problembeteende och dåliga skolprestationer (Ogden, 2001), den positiva 
effekten för samhället är tydligt när resultaten av mina intervjuer granskas.

4.4    Möjligheter för gymnasieskolan

Mitt arbete som stödjer sig på en empirisk forskning kring ett inte tidigare undersökt 
område kan med hjälp av resultatet bara ge möjligheter till ett hypotetiskt svar på 
frågeställningen om utomhuspedagogik kan vara en möjlighet för att främja 
gymnasieelevernas sociala kompetens.

Min studie visar tydligt att utomhuspedagogik i andra områden ypperligt tjänar den sociala 
träningen av individer och grupper om rätt pedagogkompetens och resurser finns. Dessa 
verksamheter i sin tur skulle ha nytta av människor som redan är förtrogna med social 
träning och de skulle välkomna om skolan skulle satsa på gymnasieelevers utveckling av 
social kompetens. Dock kan det behövas externa kompetenser till hjälp och en anpassning 
av möjliga verktyg till målgruppen tonåringar. 
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Jag vill påstå, att de åtgärder som dagens skolor gör för att få kontroll över de kaotiska 
tillstånd vi har i skolorna runt om i landet, är bara handlingar som behandlar symtomen av 
ett djupare liggande problem. Stökiga elever blir omplacerade istället för att gå till 
orsaken. Språkregler införs för att förhindra verbal mobbing. Men mobbing och stökiga 
elever som hotar, trakasserar och ofta även visat dåliga skolprestationer är bara symtom av 
på den ”sjukdom” skolan lider av idag, anser jag. Ingen sjukdom kan långvarigt behandlas 
framgångsrikt utan att man framförallt behandlar orsaken till sjukdomen. I skolans fall är 
det brist på social kompetens.

Min studies resultat kan delas in i tre större områden som är beprövade i verksamheter 
utanför gymnasieskolan. De faktorer som jag tycker bör utvecklas även i dessa 
verksamheter skulle självklart även kunna vara föremål för utveckling av sådan utbildning 
för gymnasieskolan. 

Här tänker jag framförallt på en tydlig definition eller beskrivning av vad det sociala 
kompetensbegreppet innebär samtidigt som funderingar kring utveckling av tester som 
kartlägger social kompetens hos individen skulle behövas. På detta viset skulle tendenser i 
samhället kunna följas upp men även individernas utveckling och sambandet till deras 
övriga progressioner.

Anmärkningsvärd i detta samband är att det finns ett antal diagnostester för grundskolbarn 
som kartläggar läs-, skriv- och räkneförmågan, dock inte sociala förmågan. Jag anser att 
en sådan test kunde vara fördelaktig både för individen och utbildningsverksamheter i alla 
skolstadier, inte för att diskvalificera elever utan för att målinriktat kunna hjälpa eleven att 
höja sina sociala färdigheter.

Vissa parametra som min studie visar är viktig och snarare beroende på kompetensresurser 
såväl som på ekonomiska och politiska beslutsnivåer. Så länge inte skolpolitiken inser 
nödvändigheten i den sociala träningen och förankrar detta ämne i skolplanen kommer 
inte heller kompetenser utbildas eller ges tids- och pengarresurser till intresserade skolor. 
Än så länge bedrivs social träning bara av enstaka lärare som då måste göra avkall på 
andra ämneskunskaper. 

Mina intervjuer visar dock att verksamheter utanför skolan kan förena utomhuspedagogisk 
social träning med faktakunskap till och med på ett tidsmässigt effektivare sätt än skolan.

Jag tror det är frågan om den grundläggande kulturen på gymnasieskolor. Skolorna  anses 
vara fast i krav på faktakunskap utan att ha insikt, eller vilja att inse, att en ökad social 
kompetens hos eleverna medför även positiv inverkan på elevernas övriga kunskaper. 

Samtidigt tror jag kan det handla om bekvämlighet eller ovilja att erkänna att man har 
missat en graverande del i elevernas utbildning. Det gäller att skolan ärligt börjar granska 
sig själv i sitt arbete. Jag anser att i skuggan av individualisering och arbete med 
värdegrunden har en sund hantering av behovet av individernas sociala färdigheter glömts 
bort. En allvarlig satsning på social kompetens skulle kunna innebära att man kritiserar 
individernas personlighet och handlingar. 
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Men här ser jag det stora behovet av att bland annat utbilda pedagogerna i kunskapen om 
att hålla isär sociala färdigheter och individens personlighet och integritet. Jag vill även 
ifrågasätta att pedagogutbildningen idag överhuvudtaget inte integrerar 
psykologikunskaper. Ingen pedagog lär sig människans särskilda behov och egenskaper 
för den åldersgruppen elever läraren sedan ska undervisa. Jag menar att man inte kan 
skilja pedagogik och psykologi så krasst från varandra, speciellt inte under människans 
uppväxt fas.

Som förmodad åskådliggör min undersökning att utomhuspedagogiska verktyg från andra 
verksamheter skulle behöva anpassas till gymnasieelevers behov. Konkreta förslag bör 
genomgå en noggrann granskning av experter och varsamma tester under kompetent 
handledning.

Effekterna av utomhuspedagogisk social träning bör utvärderas med alla berörda men 
även med verksamheter som tar över eleverna efter utbildningen i social kompetens. 
Intressant vore en långsiktig uppföljning av dessa individer för att följa deras fortsatta 
utveckling men även för att iaktta om den sociala träningen har en utvecklande verkan på 
individens framtida engagemang i att upprätthålla sina sociala färdigheter.

Jag är övertygad om att skolan för eller senare kommer inser att en genomtänkt satsning 
på social kompetens kommer vara den enda utväg för alla inblandade. Jag tycker det är 
synt att så mycket tid, resurser och elever slarvas bort med kortsiktiga lösningar som t.ex. 
omplaceringar av elever. Lösningar som är symtombehandling men inte 
orsaksbekämpning. 

4.5    Metodkritik

När jag kritiskt granskar min undersökning så har jag under den tiden jag har haft till 
förfogande lyckats att besvara mina frågeställningar och att få fram ett bra empirisk 
resultat som möjliggjorde att formulera en hypotetisk teori. 

Syftet med  mitt arbete är uppfyllt om jag utgår ifrån att ett empiriskt resultat kan påvisa 
nödvändigheten av mer ingående fortsatt forskning i ämnet och utveckling av prov- och 
projektförsök med utomhuspedagogisk social träning för gymnasieelever.

Intressant vore att forska mer ingående och genomföra kompletterande intervjuer med 
personer som t.ex. är ansvariga för den psykologiska och sociala granskningen i 
rekryteringsprocessen för försvaret och polisutbildningen. Här skulle jag kunna få mer 
ingående information om vilka speciella sociala kompetenser som avgör de mönstrades 
framtid. Jag skulle även kunna intervjua utbildare på äventyrspedagogiska utbildningen 
och gymnasielärare som har gått denna utbildning. Samtidigt vore det intressant att 
undersöka hur skolpolitiska beslutsorgan ser på nödvändigheten att utveckla fungerande 
styrdokument för social träning i den närmaste framtiden. När möjligheterna för en positiv 
inställning från beslutsorganens sida föreligger vore det intressant att undersöka ett möjligt 
samarbete med de av mig intervjuade verksamheterna för att få en mer omfattande bild om 
konkreta möjligheter för utveckling av utomhuspedagogiska verktyg för social träning i 
gymnasieskolan.
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I intervjun med försvarsmakten fick jag bara lite information om gruppdynamik och 
kunskapen om medarbetarnas sociala kompetens och sociala interaktioner samtidigt som 
det satsas mycket på utveckling av medarbetarkänsla och inflytandekänsla. Orsakerna kan 
vara flera: att frågan inte var tillräckligt bra formulerad, att det inte finns forskning på 
dessa detaljer eller att sekretessen förbjöd detaljinformationer. Ansvarsgivande och 
ansvarstagande framställdes som mycket viktig i utbildningen men till min förvånad 
hittade jag inte ordet ”ansvar” överhuvudtaget i sakregistret från försvarets pedagogikbok 
”Pedagogiska grunder, 2006”. Detta kan naturligtvis bero på utbildningssynen på just den 
från mig intervjuade verksamheten eller på en ganska ny formulerad satsning i försvarets 
utbildning.

Intervju med Polisutbildningen visade snabbt att denna utbildning liksom försvarets hade 
andra förutsättningar för bedömningen av social kompetens eftersom deras studenter har 
genomgått en urvalsprocess med bland annat fokus på sociala och psykiska förmågor. 
Överraskande var att social kompetens räknas som ett av de främsta kriterierna för 
polisyrket men själva begreppet definieras inte exakt, varken i ansökningsinformation eller 
i kursplanerna. Jag måste medge att experterna inte är enig om en exakt definition men 
utbildningar och verksamheter som bygger sin verksamhet på samarbetsförmåga, 
gruppsamverkan och sociala interaktioner borde har definierat begreppet någorlunda för 
sin verksamhet.

I min intervju med skolverksamheten fick jag visserligen intrycket att viljan och 
medvetenheten för utomhuspedagogisk social träning fanns. Men här verkade behovet av 
att stärka kompetens, viljan och resurser på personalsidan och skolpolitisk nivå vara stort.

Intervjun med organisationskonsulten gav på många sätt en mycket detaljerad insikt i 
möjligheterna att träna social kompetens. Jag fick intrycket att verksamheten på många 
sätt har analyserats och utvecklat tankar kring optimala verktyg för att främja sociala 
interaktioner. Jag är dock medvetet om att det på den fria marknaden finns andra 
kompetenser och ekonomiska resurser till förfogande än i statliga resursstyrda 
verksamheter.

För min personliga del så tycker jag att arbetet med denna uppsats var mycket 
utvecklande. Under arbetets gång hade jag ofta behovet att kunna bollar tankar och idéer 
med lika intresserade människor för att få ny motivation och andra vinklingar på ämnet. 
Jag är tacksam att jag fick intervjua väldigt intressanta och kompetenta människor i mitt 
arbete. Efter intervjuerna hade jag ofta ett stort behov att vilja fördjupa mig i 
verksamheternas filosofi och arbetssätt och skulle idag utan vidare kunna tänka mig att 
praktisera eller jobba i dessa verksamheter.

En del olika faser har genomlevts, från högt motiverad och engagerad till desillusionerad, 
följd av entusiastisk nyfikenhet och törst efter fördjupning. I skrivande stund har den sista 
självdisciplinära viljan besegrat en motivationstorka som dock inte kunde förstöra mitt 
nyfunna intresse för fördjupade studier inom beteendevetenskap och psykologi. Intresset 
för kombinationen pedagogik med beteendevetenskaplig grogrund är den vinklingen som 
ger mig drivkraften för personlig utveckling inom området och motivation att vilja 
vidareutbilda mig och jobba med dessa ämnesområden i framtiden.
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Jag är dock övertygad om att när medvetenheten och viljan att se behovet av social 
kompetensträning i gymnasieskolan ökar så kan, med hjälp av förankring i 
styrdokumenten, även resurser skaffas för att satsa på forskning, utveckling, utbildning 
och realisering av utomhuspedagogisk social träning.

4.3    Fortsatt forskning

Jag bedömer att det behövs mer forskning kring utveckling av lämpliga, välanpassade 
verktyg och utbildningskoncepter för utomhuspedagogisk social träning i gymnasieskolan. 
Samtidigt vore det önskvärt att undersöka användbara analystester för social kompetens 
och hållbara definitioner för social kompetens för att kunna göra riktade insatser för 
individers sociala färdigheter. 

För att få mer tyngd i ämnets betydelse vore praktiska pilotförsök med noggrann 
uppföljning av resultaten önskvärd gärna i samverkan med externa verksamheter. Mina 
intervjuer har visat att det finns intresse i verksamheter som redan har erfarenhet i ämnet 
för att stödja sådana pilotprojekt. Jag skulle även kunna föreställa mig ett aktivt samarbete 
och utbyte av kompetenser med t.ex. dessa verksamheter för framtidens sociala träning på 
gymnasieskolor. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla personer som har ställt upp för mitt arbete i intervjuer 
och med råd, stöd och motivationshjälp. Ingen nämnd, ingen glömd.
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III. I  INTERVJUFRÅGOR GRUPPERAD STÖDMANUS

Inledande frågor:

1. Vad er verksamhetens definition av social kompetens? Vilka delar består den av?

2. Hur stor andel utgör utomhuspedagogiken i er utbildning?

3. Kompletteras den sociala träningen i praktiska sammanhang med teoretisk utbildning i 
ämnet?

4. Hur uppfattas elevernas sociala kompetens i början av utbildningen 
     (utomhuspedagogisk utb.)? På vilket sätt?

5. Tror du att det finns ett samband mellan yttre faktorer (utseende, klädsel, kön, hudfärg) 
och inre faktorer (attityd, personlighet, självsäkerhet, temperament, introvertiert, 
extrovertiert, social bakgrund) och den iakttagna sociala kompetensen i början av 
utbildningen? På vilket sätt?

Metod/verktyg

Yttre faktorer:

6. Vilka yttre faktorer (t.ex. kläder, utrustning, gruppstorlek mm) kan påverka 
gruppdynamiken och hur? 

7. Vilken miljö anser ni är lämpligast för utbildningen?

8. Vilken roll agerar era utbildare i utbildningen?

Individ relaterade frågor: 

9.  Är eleverna medvetna om vilket syfte utbildningen har?

10.   Vilka verktyg/metoder använder ni er av för att integrera alla individer i gruppen?

11.   Vilka metoder använder ni er av för att ta till vara individernas kunskaper i   
       gruppen?

12.   Använder ni er av olika verktyg för att främja individernas sociala 
       kompetens?

13.   Vilka verktyg används?
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Grupprelaterade frågor:

14.   Vilka övningar/uppgifter använder ni er av för att påverka de sociala 
        interaktioner i gruppen?

15.   På vilket sätt tränas kommunikationsförmågan hos gruppdeltagarna?

16.   På vilket sätt yttrar sig gruppdynamiska processer?

17.   Vad anser du är de effektivaste verktyg för att utveckla de sociala 
        interaktioner?

Konflikter/problem/utvärdering:

18.   Vilka är vanliga problem i arbetet med social träning?

19.   Hur sker utvärderingen mellan eleverna under utbildningsgång?

20.   Tror du att utvärderingar spelar en betydande roll i elevernas 
       utbildningsprocess för ökad social kompetens? På vilket sätt?

21.   Hur lösas konflikter mellan eleverna i början av utbildningen och vid 
       utbildningens slut?

22.   Hur förändras de sociala interaktioner eleverna sinsemellan?

23.   Förändras den individuella sociala kompetensen och personligheten genom 
       utbildningen? Och hur förändras den?

Avslutande frågor:

24.   Hur länge bedömer du att effekterna av den sociala träningen ligger kvar hos
        eleverna? 

25.   I vilket mån anser du att utbildningens längd har effekt på resultatet?

26.   Tror du att gymnasieskolan skulle kunna använder sig av liknande verktyg för 
       att träna social kompetens?

27.   Skulle er verksamhet ha fördelar av elever som har genomgått liknande 
       träning innan de kommer till er? Om ja, på vilket sätt?

Avslutning:

28.   Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi 
       avslutar intervjun?
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III. II  INTERVJUFRÅGOR PROBLEMORIENTERAD 
STÖDMANUS

Frågor Problemformulering 1:

     Hur uppfattas den sociala kompetensen före utbildningen?

29. Vad er verksamhetens definition av social kompetens? Vilka delar består den av?

30. Hur uppfattas elevernas sociala kompetens i början av utbildningen 
     (utomhuspedagogisk utb.)? På vilket sätt?

31. Tror du att det finns ett samband mellan yttre faktorer (utseende, klädsel, kön, hudfärg) 
och inre faktorer (attityd, personlighet, självsäkerhet, temperament, introvertiert, 
extrovertiert, social bakgrund) och den iakttagna sociala kompetensen i början av 
utbildningen? På vilket sätt?

32. Vilka yttre faktorer (t.ex. kläder, utrustning, gruppstorlek mm) kan påverka 
gruppdynamiken och hur? 

Problemformulering 2:

    Vilka instrument används för att främja social kompetens?

33. Hur stor andel utgör utomhuspedagogiken i er utbildning?

34. Kompletteras den sociala träningen i praktiska sammanhang med teoretisk utbildning i 
ämnet?

35. Vilken miljö anser ni är lämpligast för utbildningen?

36. Vilken roll agerar era utbildare i utbildningen?

37.   Vilka verktyg/metoder använder ni er av för att integrera alla individer i gruppen?

38.   Vilka metoder använder ni er av för att ta till vara individernas kunskaper i   
       gruppen?

39.   Använder ni er av olika verktyg för att främja individernas sociala 
       kompetens?

40.   Vilka verktyg används?

41.   Vilka övningar/uppgifter använder ni er av för att påverka de sociala 
        interaktioner i gruppen?

42.   På vilket sätt tränas kommunikationsförmågan hos gruppdeltagarna?
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43.   På vilket sätt yttrar sig gruppdynamiska processer?

44.   Vad anser du är de effektivaste verktygen för att utveckla de sociala 
        interaktioner?

Problemformulering 3:

     Vilka effekter på sociala kompetensen upplevs efter utbildningen?

45.  Är eleverna medvetna om vilket syfte utbildningen har?

46.   Vilka är vanliga problem i arbetet med social träning?

47.   Hur sker utvärderingen mellan eleverna under utbildningsgång?

48.   Tror du att utvärderingar spelar en betydande roll i elevernas 
       utbildningsprocess för ökad social kompetens? På vilket sätt?

49.   Hur lösas konflikter mellan eleverna i början av utbildningen och vid 
       utbildningens slut?

50.   Hur förändras de sociala interaktioner eleverna sinsemellan?

51.   Förändras den individuella sociala kompetensen och personligheten genom 
       utbildningen? Och hur förändras den?

Avslutande frågor:

52.   Hur länge bedömer du att effekterna av den sociala träningen ligger kvar hos
      eleverna? 

53.   I vilket mån anser du att utbildningens längd har effekt på resultatet?

Diskussionsdel:

54.   Tror du att gymnasieskolan skulle kunna använda sig av liknande verktyg för 
       att träna social kompetens?

55.   Skulle er verksamhet ha fördelar av elever som har genomgått liknande 
       träning innan de kommer till er? Om ja, på vilket sätt?

Avslutning:

56.   Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi 
       avslutar intervjun?
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