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Förord 
Anledningen till att jag ville skriva om skolledares motiv till kamratstöd och om kamratstödet 

kan bidra till att främja elevens sociala kompetens är att jag själv arbetat som kamratstödjare 

under ett läsår. Under det året fick jag en mer komplett bild än innan av vad dagens elever på 

ett högstadium kan tänkas gå igenom och vilka krav som ställs på dem. Jag blev helt enkelt 

nyfiken på hur en skolledning tänker och vilka motiv de har till att använda sig av kamratstöd 

i skolan.   

Först och främst vill jag tacka skolledningen på Rosenborgskolan i Södertälje, Tack för att 

ni genom er medverkan gjorde denna studie möjlig att genomföra. Vidare vill jag tacka min 

handledare Johan Von Essen för alla tips och råd. Slutligen vill jag även tacka min familj, 

flickvän och vänner för allt stöd ni gett mig när det har känts tungt. Ni har varit ett underbart 

stöd i den jobbiga men också roliga process det är att skriva en C-uppsats.  
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Sammanfattning 
Skolan har i dagens samhälle en betydande roll för hur en elev utvecklas, inte bara 

kunskapsmässigt utan även i social kompetens, att kunna föra sig på ett respektabelt sätt i 

samhället. Att skolan skall stötta elevens sociala kompetens och utveckling står skrivet i 

Läroplanen (Lpo94) och ses på många skolor som en självklarhet. Hur arbetar skolor runt om 

i landet med att utveckla elever i social kompetens? En del skolor löser det internt medan 

andra skolor löser det både internt och med extern hjälp. I detta fall förmedlas den externa 

hjälpen av en ideell och konfessionell organisation, Team Med Uppdrag (TMU). Att anställa 

kamratstöd på skolan, kan det vara en extern hjälp, eller finns det andra motiv till att ha 

kamratstödjare som rör sig i skolan?  

Syftet med denna studie blir alltså att beskriva en skollednings motiv till kamratstödjare 

som föremedlas av en ideell och konfessionell organisation och hur den kamratstödjande 

verksamheten påverkar skolan och dess uppdrag utifrån läroplanen om att främja elevens 

sociala kompetens, utveckling och fostran.  

För att genomföra min studie har jag utgått ifrån ett högstadium i Södertälje där jag har 

intervjuat fyra stycken skolledare, en rektor och tre biträdande rektorer. Intervjuerna har varit 

kvalitativa för att kunna beskriva vad informanterna säger om kamratstöd. I min analys har 

jag utgått ifrån ett Human Resorce- perspektiv (HR- perspektiv) för att kunna länka samman 

mänskliga behov och hur dessa tillgodoses av skolan.  

Intervjuerna, resultatredovisning, tolkning och analys ledde tillsammans fram till ett antal 

motiv som skolledningen har till att anställa kamratstödjare. En del motiv var genomtänkta 

och lätta att se men det fanns även en del motiv som inte direkt uttalades men ändå fanns med 

i bakgrunden hos samtliga informanter.  

Jag har i studien försökt att beskriva vad berörd skolledning har för motiv till kamratstöd 

och vad ideella och konfessionella organisationer spelar för roll i valet av kamratstöd. 

Givetvis kan inte en generell slutsats dras, eftersom studien endast berör ett högstadium i 

Södertälje kommun. Det hade varit spännande att göra en bredare studie där fler skolledningar 

deltagit för att på så sätt kunna få en nationell bild men tyvärr fanns inte det utrymmet i denna 

C- uppsats, men kanske som framtida forskning.  
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Inledning 
 

Skolverket anser att det är varje elevs rätt att känna sig trygg i skolan. Varje elev har rätt till en god 
arbetssituation där man kan koncentrera sig. En god studiemiljö innebär att eleverna kommer i tid 
till lektionerna och ägnar sig åt det som lektionen ska handla om. Ansvaret för att så sker ligger på 
eleverna och deras föräldrar lik som på skolan och dess skolledare och lärare. Den statliga 
regleringen på området visar att Sverige har höga ambitioner inom detta område (Skolverket 2009, 
s.8). 
 

Ovanstående citat är hämtat ur en studie som Skolverket gjort på regeringens uppdrag om hur 

skolsituationen ser ut på grundskolor runt om i landet. Slutrapporten kom ut 2009-01-29. 

Studien ger en sammanställning av studiemiljön så som arbetsro och ordningen i skolan. Det 

är en mycket intressant studie som ställer svenska skolors skolmiljö och kunskapsnivå mot 

andra skolor runt om i Europa.  

Trots att skolor runt om i landet alarmerar om svåra situationer med mobbning, skolk, 

kränkande behandlingar, skadegörelse, hot och våld mot lärare så visar Skolverkets studie att 

lärare, anställda på skolan och elever ändå är positiva till skolmiljön och att de trots allt 

känner sig trygga och trivs i skolan. Hur går det ihop? Skolverket skriver också att cirka 80 % 

av de tillfrågade är nöjda men att 20 % inte är nöjda med skolmiljön. 80 % kan tyckas vara ett 

högt tal och att det trots allt ser bra ut, men skolverket vänder på resonemanget och skriver; 

”Genom att vända på resonemanget och säga att 20 procent blir störda eller känner sig 

otrygga så kan resultatet knappast uppfattas som tillfredsställande.” När jag läser det undrar 

jag vad som görs för dessa 20 %. En av skolans uppgifter är ju att få eleverna att känna sig 

trygga och trivas bra. Utifrån läroplanen (LPO94) är det skolans ansvar att få eleverna att 

känna sig trygga och förankra grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på samt att 

skolan skall främja elevens sociala kompetens, fostran och utveckling. Enligt läroplanen 

ligger det även i skolans uppdrag att stödja föräldrar i fostran och utveckling. Hur tänker då 

en skolledning att detta skall förverkligas i praktiken? Kan det vara så att skolan inte klarar av 

uppdraget och att det är det som gör att skolor alarmerar om hårdare skolmiljö?  

Fler och fler skolor runt om i landet väljer att arbeta med kamratstöd och en del väljer 

kamratstödjare som förmedlas av en ideell och konfessionell organisation. I dessa fall handlar 

det om unga vuxna som är kamratstödjare. Team Med Uppdrag (TMU) är en organisation 

som bedrivs på kristen grund och utbildar unga vuxna till kamratstödjare, främst för 

högstadieskolor. Denna uppsats kommer att behandla en skollednings motiv till kamratstöd 

och hur skolan aktivt arbetar med att följa skollagen och läroplanen om att främja elevens 

skolmiljö, sociala kompetens, fostran och utveckling  
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Problemformulering 

Varför vill en skolledning ha kamratstöd på skolan? Tror skolledningen att kamratstöd kan 

bidra till att uppfylla läroplanens mål och riktlinjer om att främja elevens sociala kompetens, 

utveckling och fostran för att faktisk skapa en reell förändring. Eller vill de ha kamratstöd för 

att säga att skola har en ”plan” och en åtgärd för att uppfylla läroplanens mål och riktlinjer. 

Varför lägger skolan till viss del ut denna uppgift till en ideell och konfessionell organisation? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva en skollednings motiv till kamratstödjare som 

föremedlas av en ideell och konfessionell organisation och hur den kamratstödjande 

verksamheten påverkar skolan och dess uppdrag utifrån läroplanen om att främja elevens 

sociala kompetens, utveckling och fostran. 

 

1. Varför vill en skolledning anställa kamratstödjare på skolan och vad är deras motiv? 

2. Hur ser skolledningen på de krav som ställs i läroplanen om att skolan skall främja 

elevens sociala kompetens, fostran och utveckling och hur arbetar skolan med detta? 

3. På vilket sätt resonerar skolledningen kring huruvida kamratstöd hjälper skolan att 

leva upp till kraven som ställs utifrån läroplanen och att främja elevens sociala 

kompetens, fostran och utveckling?  

4. Hur motiveras en ideell och konfessionell organisation som förmedlare av 

kamratstödjare? 
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Bakgrund  

Team Med Uppdrag 
TMU startades 1982 och bedriver en bibelskola, Livskraft och en Team & Kamratstödjarkurs. 

Dessa utbildningar är kopplade till Liljeholmens folkhögskola som ligger i Rimforsa. 

Huvudman för organisationen är Kristen Samverkan Småland-Blekinge som är en del av det 

nationella samfundet Evangeliska Frikyrkan. TMUs huvudkontor ligger i Aneby. TMU vill på 

kristen värdering och grund undervisa ungdomar och stärka dem i deras identitet, självkänsla 

och tro på framtiden och Gud. 

Team & Kamratstödjarkursen startades av Team Med Uppdrag 1999 som ett svar på den 

ökade efterfrågan av vuxna förebilder på skolor. Team & Kamratstödjarkursen ger skolor 

redskap till att bland annat förebygga mobbing, rasism och kriminalitet. De erbjuder unga 

vuxna som kamratstödjare. Kamratstödjarna är under ett år verksamma på en skola. De 

fungerar ofta som kuratorns förlängda arm ut i skolan. Deras huvudsakliga uppgift är att 

finnas till för eleverna under raster och håltimmar. Samtidigt som dessa unga vuxna är på 

skolan får de en grundläggande utbildning av TMU. Denna utbildning berör ämnen som 

många tonåringar i skolåldern tänker på exempelvis döden, sexualitet, identitet med flera. 

Kunskapen om detta hjälper kamratstödjarna att agera i skolan. Team & Kamratstödjarkursen 

sker även i samarbete med en lokal kristen församling. TMUs mål är att, tillsammans med en 

lokal kyrka, uppmuntra unga vuxna till att se och stödja tonåringar i skolmiljö. De vill också 

förebygga och minska ohälsa såväl fysisk som psykisk. 

(Team med Uppdrag 2009).  

Kamratstöd är en metod där unga vuxna 18–25-årsåldern arbetar för god och trygg 

skolmiljö. Den sociala kompetensen är viktig att arbeta med då den ligger till grund för hur 

eleverna senare i livet kommer att uppträda i samhället (Kamratstöd 1998, En rapport från 

Folkhälsoinstitutet).  

Kamratstödjarna behöver ha redskap och kunskap om hur de skall handskas med 

problemsituationer som de under en vanlig skoldag kan mötas av. För att kamratstödjarna 

skall klara av detta är de kopplade till någon organisation som sköter utbildningsdelen av 

kamratstödjarna. I detta fall är den organisationen TMU. 

Rosenborgskolan 
Rosenborgskolan är en årskurs f-9 skola som är uppdelad i två skolor. Majtorpsskolan som 

har hand om klasserna f-3 och Rosenborgskolan som har hand om årskurserna 4-9. Skolan har 

anor ända från sekelskiftet och huvudbyggnaden är en stor och pampig byggnad som ligger 
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förhållandevis centralt i Södertälje. Sammanlagt har skolan cirka 1000 elever vilket gör 

skolan till en av de största i Södertälje. Mångfalden i skolan ses som en tillgång för eleverna i 

att träna sig för olika möten i det framtida livet (Personlig kommunikation Lillemor Hultman).  

Läroplan  
Det finns idag utöver Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) tre tidigare 

läroplaner 1962 som var Sveriges första läroplan för grundskolor, 1969 då betyg i ordning och 

uppförande avskaffades, kristendomsundervisningen blev religionskunskap samt 1980 där 

betoningen låg på att skolan skulle fostra.  

Kort kan också nämnas att i den tidigare Svenska folkskolan fanns något som kallades för 

normalplan och från 1919 en undervisningsplan som då skulle motsvara nuvarande Lpo94.  

Dagens läroplan Lpo94 trädde i kraft 1 juli 1994 och ersatte då läroplanen från 1980.  

Lpo94 betonar vikten av att skolan skall lära ut vissa värdegrunder till eleverna samt att fostra 

till demokratiska medborgare. I 1994 års läroplan är detta mer tydligt än i de tidigare 

läroplanerna (Sigurdson, 2002). Det jag vill lägga vikten på i denna del är att belysa de 

delarna i läroplanerna som berör min studie. Både i 1980 och 1994 års läroplaner nämns att 

skolan inte bara skall undervisa utan också fostra eleven. Denna fostran skall ske som ett 

komplement till hemmets fostringsansvar. Utifrån detta styrdokument arbetar skolan fram ett 

sätt att arbeta med dessa frågor kring social uppfostran, utveckling och ett sätt kan vara att 

arbeta med kamratstöd. Rosenborgskolan arbetar, som tidigare nämnts aktivt med kamratstöd 

som komplement till skolans integrerade metoder att arbeta med fostran i social kompetens. 

Jag väljer att lyfta fram en del i 1980 års läroplan för att den tydligare beskriver skolans 

uppdrag som komplement till hemmet i fostran. Innehållet i 1994 års läroplan är i stort sätt 

samma men formulerat på ett lite annorlunda sätt: 

1980  
Skolan kompletterar hemmets påverkan och fostran. Huvudansvaret vilar alltid på hemmet. I 
samarbete med hemmen har skolan ett medansvar för att barnen utvecklas till demokratiska och 
ansvarstagande människor. De vuxna i skolan skall stödja föräldrarna i deras uppgift att fostra. 
Skolan har å sin sida rätt att förvänta att föräldrarna stöder dess arbete. Det har stor betydelse att 
även föräldrarna accepterar och söker främja demokratins principer och regelsystem. Därigenom 
kan barn och ungdomar få uppleva att hemmet och skolan är delar av samma omvärld. 

 
1994  

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete 
med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (1 kap. 2 §). Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och 
generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 
kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan skall därvid 
vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför 
ske i samarbete med hemmen.  
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Ovanstående citat ger en bild av skolans uppdrag att främja elevens sociala kompetens, 

fostran och utveckling men att huvudansvaret ändå vilar på hemmet. 
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Metod 

Begreppsförklaring  

Kamratstöd – Unga vuxna som arbetar i skola för att finnas till som stöd för elever under 

icke lektionstid.  

Social kompetens – Förmågor som en elev bör ha för att klara av att föra sig i samhället. 

Unga vuxna – Avser i denna studie åldrarna 18-25 år.  

Förförståelse/eget perspektiv 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra vilken förförståelse jag har kring ämnena kamratstöd, 

offentlig sektor (skolan), social kompetens och TMU.  

Förförståelsen kring ämnet kamratstöd är god. Jag har själv arbetat som kamratstödjare 

under ett läsår på ett högstadium i Göteborg genom organisationen TMU och kom på så sätt i 

kontakt med kamratstödjande verksamhet och vad det innebär. Jag vet vad det innebär att vara 

kamratstödjare, vilka mål som finns uttalade från TMU och vad huvuduppgiften med den 

kamratstödjande verksamheten är. Att röra sig i skolan som kamratstödjare var ett spännande 

arbete som många gånger mynnade ut i att stötta elever både som enskilda individer men även 

som grupp. Under läsåret fick jag som kamratstödjare en god inblick i hur det är att leva som 

ungdom i dagen skola, vad som präglar dem och hur de tycker och tänker i olika frågor som 

rör deras liv. Som kamratstödjare fick jag många gånger vara med i diskussioner som jag nu i 

efterhand kan se var främjande för elevernas sätt att kunna acceptera och respektera varandra 

och som ledde till en positiv utveckling av individen. Som kamratstödjare arbetade jag 

tillsammans med övrig personal på skolan men främst tillsammans med skolkuratorn som var 

min handledare. Vi bollade ofta frågor om hur skolan skulle kunna stötta elever som på något 

sätt var i behov av det. Samarbetet med skolans personal gjorde att man fick veta lite hur de 

tänkte och tyckte kring att kamratstödjare fanns i skolan men jag kan nog inte säga att jag fick 

några klara motiv till varför skolan valt att ha kamratstödjare, bara att det vara bra för skolan.  

Förförståelsen kring den offentliga sektorn, i detta fall skolan och dess resonemang kring 

skolans uppdrag att främja elevers sociala kompetens är inte så stor. Min förförståelse kring 

detta grundar sig enbart i det jag tagit del av i skollagen och i läroplanen Lpo94 samt de 

kunskaperna jag har från att ha arbetat som vikarierande lärare på ett högstadium. Utifrån min 

förförståelse om kamratstöd och som vikarierande lärare har jag i början av studien funderat 

kring hur främjandet av social kompetens och utveckling kan höra samman och förstås med 

kamratstöd men även vad skolledningens motiv till kamratstöd kan tänkas vara. 
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Förförståelsen av ämnet social kompetens i skolan är liten då jag inte direkt kommit i 

kontakt med begreppet och vad det innebär förrän jag började sätta mig in i valet av 

uppsatsämnet, kamratstöd i skolan. Under mitt år som kamratstödjare tänkte jag inte på att 

skolans uppdrag inte bara var att undervisa i teoretiska ämnen utan även främja elevernas 

sociala kompetens och fostran, något som inte alltid framkommer så tydligt. På den skola jag 

arbetade som kamratstödjare syntes det väldigt lite vad skolan gjorde för att främja elevernas 

sociala kompetens vilket gjorde att jag då inte reflekterat över vikten av den sociala 

kompetensen i skolan och att social kompetens är viktigt för att eleven skall klara sig bra när 

de slutar skolan. Det var något som jag senare reflekterade över. Där av kan jag säga att jag 

inte har en god förförståelse om social kompetens i skolan.  

Min förförståelse kring TMU som ideell konfessionell organisation är till viss del stor då 

jag anser att jag vet hur den är organiserad eftersom jag själv ingått i den under ett år och tagit 

del i hur arbetet bedrivs. För att ytterligare stärka min förståelse av detta har jag i ett tidigt 

skede av studien tagit del av TMUs verksamhetsbeskrivning och utbildningsplaner, både för 

Bibelskola Livskraft och Team och Kamratstödjarlinjen. Team och Kamratstödjarlinjen är 

den del av TMU som förmedlar kamratstödjare till skolor och den del som jag mer grundlig 

studerat för att få en bredare insyn i vad TMU idag står för och vill förmedla genom 

kamratstöd. Huvuduppgiften och syftet med kamratstöd utifrån TMU är att som 

kamratstödjare vara en förebild för elever i skolan, finns till för att stötta dem och vara en 

positiv resurs för skolan. 

Jag tycker det är viktigt att det i min uppsats finns rum för min förförståelse och den 

kunskap jag har om ämnet och att jag kan använda mig av det. Utifrån min förförståelse kan 

jag ta fasta på en undran, gåta eller fråga inom ett ämne för att landa i en problemformulering, 

syfte och frågeställningar (Bjereld, 2002). Det är på detta sätt som jag har kommit fram till 

min problemformulering. Problemet blir således utgångspunkt för mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

Jag tror att det är svårt att koppla bort sin förförståelse och bara använda sig av empirin, 

därför kommer jag i metoddiskussionen att föra ett resonemang om huruvida min förförståelse 

syns i studien och vilka konsekvenser det kan ha fått.  

 
 
  



 12 

Forskningsansats och teoretisk utgångspunkt 

Jag har valt ett hermeneutiskt synsätt för att i första hand förstå mina intervjupersoner. Min 

avsikt med ett hermeneutiskt perspektiv är att ta fasta på upplevelser och uttryck i intervjuerna 

för att kunna förstå sammanhangen dels i den enskilda intervjun men också sammanhang 

intervjuer emellan (Olsson & Sörensen, 2007). Detta för att få en så god bild som möjligt av 

skolledningens gemensamma motiv till kamratstöd.  

Studien görs också utifrån en induktiv hållning där jag inte har utgått ifrån någon given 

teori utan teorin har under studiens gång vuxit fram (Neuman, 2006). Jag anser inte att en 

grundligare genomgång av ovanstående är av relevans för att förtydliga hur jag använt mig av 

begreppen i min uppsats.  

Metodval 

Med hjälp av nedanstående metoder har jag försökt att förklara olika fenomen och relationer i 

min empiri. Detta för att skapa mig en förståelse för hur de hänger samman och kan förstås. 

Med det menar jag att jag vill kunna beskriva och förklara samband mellan olika företeelser 

och handlingar (Bjereld 2002). Enkelt förklarat är min metod det som säger hur jag gör för att 

besvara mina frågeställningar. För att kunna svara på mitt syfte har jag i denna studie valt att 

använda mig av en kvalitativ metod. Den kvalitativa intervjun använder jag för att skapa mig 

en bild av bakomliggande faktorer till skolledningens motiv till kamratstöd. En kvalitativ 

metod lämpade sig bra till min studie för att jag är intresserad av de kvalitéer och 

karaktärsdrag de forskade företeelserna har (a. a.). 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer där jag utifrån min förförståelse och 

litteraturen jag läst skapat en intervjuguide som skall svara på mitt syfte. En semistrukturerad 

intervju lämpade sig bra i min studie då jag vill få informanterna att tal fritt och kunna 

reflektera fritt över de frågor jag ställt. Samt att jag som intervjuare har möjligheten till att 

ställa följdfrågor som uppstår under intervjun (Kvale 1997). 

Som analysmetod för mina intervjuer har jag använt mig av meningskoncentrering för att 

lättare få en överblick av mitt intervjumaterial. Jag har sammanfattat långa uttalanden till ett 

mer koncist material. På så sätt har jag fått fram centrala teman och tolkningar av empiri (a. 

a.).  

Genomförande och bearbetning av material  
Att använda mig av intervjuer istället för enkät eller observation är motiverat av att jag ansåg 

att jag kunde få det bästa underlaget för att svara på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag 
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har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer då jag är ute efter ett mer kvalitativt material 

än ett kvantitativt. Intervjudata har samlats in genom fyra stycken semistrukturerade 

intervjuer á 40-50 min. Samtliga intervjuer är inspelade med mp3-spelare. Fördelarna med att 

spela in intervjuerna är att jag lättare kan fokusera på intervjun och det som sägs utan att 

behöva anteckna (Kvale, 1997). Inspelningskvalitén är god och det är lätt att höra vad 

informanterna säger vilket underlättar i nästa skede som var att transkribera samtliga 

intervjuer. Transkriberingen är ett känsligt skede i bearbetningsfasen då intervjuerna i tal form 

ger en mer rättvis bild av vad informanterna menar än vad en skriven text gör (a. a.). Frågor 

som: Vad handlar intervjun egentligen om? Vad står det egentligen i mitt transkriberade 

material? Vad i det insamlade materialet är av relevans och av värde och vad är inte av värde 

är frågor som hjälpt mig under resultatredovisningens gång. Därefter har jag genom tolkning 

försöka finna återkommande teman som slutligen ligger som grund för analys, diskussion, 

slutsats och egna reflektioner.  

Litteratursökning 
Litteraturen har sökts genom olika databaser så som Libris databas, Ersta/Sköndals 

biblioteksdatabas och sociala nätet.  

 

Se bilaga 2 för tabell över specifika sökord, träffar och relevans.  

Generell avgränsning  
Jag har valt att redovisa tre sökningar som får representera de övriga sökordens 

tillvägagångssätt i att välja relevant litteratur. De tre sökningarna är kamratstöd, kamratstöd 

skolan och skolan social kompetens.  

Sökordet ”kamratstöd” gav i Libris databassökning 460 träffar. För att i nästa steg 

avgränsa mig till ett rimligt urval begränsade jag mig till litteratur skrivet från 1990 fram till 

idag 2009. Den sökningen gav 31 träffar där sökordet kamratstöd fanns med. Utav de 31 

publikationerna har jag direkt sorterat ut ett antal då de inte hade någon relevans i vad jag 

avsett att söka. Vidare har jag valt ut några centrala texter inom ämnet kamratstöd. De tre 

texterna är: 

Holmgren, Göran (1991). Kamratstöd i Stockholmsskolor: en dokumentation.  

Jonsson, Maria (1995). "Ett gränsland": kamratstöd i skolan.  

Kamratstöd: en rapport från Folkhälsoinstitutet.  

Vidare har jag sökt i Libris databas på sökorden ”kamratstöd skolan”. Det gav enbart nio 

träffar där samtliga tre ovanstående träffar fanns med.  
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Sökorden, ”skolan värdegrund” gav i Libris databassökning 68 träffar. Jag valde där ut 

följande litteratur för att de berör både värdegrunder i skolan och läroplanen.  

Sigurdson, Ola (2002). Den goda skolan: om etik, läroplaner och skolans värdegrund. 

Hagström, Ulla-Britt (1995). Läroplanens värdegrund - kristen etik och västerländsk 

humanism: kommer den att förändra skolan? 

Sökorden, skolan social kompetens gav i Libris databas 34 träffar varav två valts ut som 

relevant litteratur för att få en bild av kunskapsläget kring social kompetens i grundskolan.  

Ogden, Terje (2003). Social kompetens och problembeteende i skolan: kompetensutvecklande 

och problemlösande arbete.  

Sjödin, Lars & Petersson, Staffan (2001). Tänk om: att arbeta med social kompetens i skolan 

: [handbok med tillämpningar].  

Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Validitet och reliabilitet kommer i min studie handla om att jag har samlat in och bearbetat 

data på ett trovärdigt sätt. I min kvalitativa studie kan jag inte använda mig av validitet och 

reliabilitet på samma sätt som i en kvantitativ studie där tillförlitligheten lättare skattas med 

siffror. Därför har jag i min studie förhållit mig till begreppen på ett lite annorlunda sätt.  

Med validitet menas hur giltig studien är och om de intervjuer som gjorts verkligen 

representerar det som avsetts att studera (Byström, 2000). För att stärka validiteten har jag 

redogjort för hur datainsamlingen utförts samt hur mitt urval (deltagarna) valts ut. För att 

stärka validiteten i intervjuerna har jag låtit informanterna i den mån det gick fått rätta sig 

själva under pågående intervju i en så kallad dialogisk validering. För att stärka reliabiliteten i 

studien har jag ställt mig frågan om mina mätinstrument är pålitliga och om studien gjorts på 

ett trovärdigt sätt; både den tekniska utrustningen jag använt mig av men även om jag som 

författare agerat pålitligt när jag använt mig av mina mätinstrument (Kvale, 1997).  

I min studie handlar begreppet reliabilitet om såväl datainsamlingen som den kommande 

analysen av de insamlade data. Om intervjuerna inte blir korrekt gjorda blir följaktligen min 

analys också missvisande och därmed reliabiliteten låg. För att få en hög reliabilitet har jag 

använda mig av samma intervjuguide till samtliga intervjupersoner men samtidigt ville jag 

inte avstå från den interaktion som kan uppstå mellan mig och intervjupersonerna, exempelvis 

att följdfrågor uppstår och att jag som intervjuare kan tillåta vissa avsteg från min frågemall 

(Neuman, 2006). Detta behöver inte försämra reliabiliteten men jag vill ändå påpeka att jag är 

medveten om att det kan ha fått konsekvenser.  
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Den sista komponenten i detta avsnitt är generaliserbarhet. Eftersom urvalet endast är fyra 

skolledare från en specifik skola i Södertälje så kan studien anses som icke generaliserbar. 

Det informanterna säger står för endast dem och kan inte generaliseras till skolledare i 

allmänhet (Bergström & Boréus 2000). 

Det är svårt att på förhand veta vilka informanter som kan ge den information som 

verkligen behövs för att svara på syftet och frågeställningarna. Enligt Neuman kan jag som 

författare göra egna tolkningar av det insamlade materialet (Neuman, 2006). Dessa tolkningar 

kan få konsekvenser för mitt resultat.  

Urvalsförfarande/ Urval 
Tanken med mitt urval var att jag ville få kontakt med en skola som använder sig av 

kamratstödjare från en ideell konfessionell organisation samt egna anställda kamratstödjare. 

Skolan var tvungen att ligga inom Stockholmsområdet för att jag inom tidsramen för studien 

kunna hinna intervjua skolledningen. För att avgränsa undersökningsobjektet och kunna göra 

ett urval av informanter har jag inriktat mig på endast en högstadieskola som har valt att 

anställa kamratstödjare från TMU som ideell och konfessionell organisation och som även 

anställt en egen kamratstödjare. Skolan blev en högstadieskolan i Södertälje kommun, 

Rosenborgskolan. Anledningen till valet av denna skola är att den passar in utifrån de 

kriterierna jag avser undersöka att skolan skall ha kamratstödjare från en trosbunden ideell 

organisation och minst en som är egenanställd. Jag har även begränsat mig till att endast 

intervjua skolledningen och dess motiv till kamratstöd och synen på kamratstöd som metod 

att främja elevens sociala kompetens, fostran och utveckling. Urvalet av fyra stycken inom 

skolledningen var enkelt då de endast är fyra skolledare på Rosenborgskolan. Anledningen till 

att jag inte intresserar mig för kamratstödjarna själva eller övrig personal är för att det sedan 

tidigare finns studier gjorda som berör dem. Hittills har jag inte funnit någon studie som berör 

skolledningens motiv till kamratstöd.  

 För att komma fram till mitt urval av både skola och ideell organisation använde jag mig 

av min förkunskap om TMU, att det är en ideell och konfessionellt bunden organisation. 

Vidare sökte jag mig fram på TMUs hemsida där det står vilka skolor som har kamratstödjare 

från TMU. Rosenborgskolan i Södertälje var en. Jag kontaktade rektorn via mail och frågade 

om de var villiga att ställa upp som informanter i min studie. Hon kontaktade de övriga i 

skolledningen och gav mig klartecken att komma och intervjua dem.  
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Etiskt ställningstagande 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som gäller människor gäller sedan juni 2008 

inte längre. Enligt 2 § berörs inte uppsatser skrivna för en högskoleutbildning på grundnivå. 

Men jag kommer att beakta de etiska principerna i Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (2002). De är fyra 

huvudkrav som skall beaktas för att fastställa god etik i studien, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De olika kraven berör givetvis 

min studie mer eller mindre men nedan har jag ändå redogjort för samtliga krav och vilken 

relevans de kan tänkas ha för studien.  

Informationskravet 
För att uppfylla informationskravet har jag informerat mina informanter varför jag vill 

intervjua dem, vilken uppgift det fyller att de är med i min studie samt studiens syfte. Jag har 

upplyst dem om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när som helst. Vidare 

information om inhämtade personuppgifter är inte av relevans då endast namn kommer att 

nämnas i resultat delen (a. a.). 

Samtyckeskravet 
För att uppfylla samtyckeskravet har jag utarbetat ett formulär, se bilaga 3. Informanterna har 

tagit del av brevet samt fått skriva under att de samtycker till att delta i studien. Givetvis kan 

informanten välja att avbryta medverkandet i studien. Jag ser inte något hinder för att ändå 

använda mig av de material jag samlat in om samtycke ges till det. Skulle detta ske kommer 

en dialog att föras med informanten om vikten av just dennes medverkan i studien och som 

följd, förhoppningsvis ett fortsatt medverkande. Viktigt är dock att informanten själv känner 

att hon har kontroll över att fatta beslut i detta (a. a.).  

Konfidentialitetskravet 
Jag anser inte att jag under mina intervjuer har samlat in något material som skulle vara etiskt 

känsliga eller personuppgifter som skulle ges konfidentialitet. Men för att uppfylla detta krav 

kommer ändå information om informanterna att lagras på en extern hårddisk i en 

lösenordsskyddad mapp för att hindra utomstående att ta del av informationen. I min färdiga 

studie kommer enbart informanterna att nämnas vid namn och yrkesbakgrund. När studien är 

godkänd kommer all information som kan vara känslig utifrån konfidentiell aspekt att raderas 

(a. a.).  
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Nyttjandekravet 
Samtliga intervjuer och uppgifter är insamlade för mitt forskningsändamål och kommer inte 

att användas på något annat sätt än till min studie. Jag kommer inte att låna ut, föra vidare 

eller sälja uppgifter om enskilda personer. Mitt insamlade material är endast till för 

forskningsändamål i min studie och får inte användas i annat syfte som kan påverka den 

enskilde. Jag meddelade även informanterna att den klara uppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig på Internet samt på Ersta/Sköndal Högskolebibliotek campus Sköndal (a.a.).  

Metoddiskussion  

Nedan kommer jag att diskutera hur min förförståelse kan ha spela roll i studien och att det 

under studiens genomförande har varit svårt att förhålla sig neutralt till kamratstöd då jag har 

en strakt positiv syn på kamratstöd. Intervjuerna tenderar att präglas av min enbart positiva 

förförståelse kring att ha kamratstödjare på skolor. Jag gick in i intervjuerna med inställning 

om att kamratstöd är något bra och att det hjälper skolan i många avseenden. Denna 

inställning kan ha gjort att jag fört intervjuerna i en riktning mot att enbart se kamratstöd som 

något positivt för skolan och att de behövs. Jag ser i efterhand att studien tenderar att bli 

enbart förespråkande för kamratstöd och egentligen inget kritiskt resonemang eller kritisk 

förhållningssätt. En anledning till detta kan vara att jag hade svårt att hitta litteratur och 

forskning som berör ämnet utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Jag tror att jag utifrån min 

enbart positiva förförståelse om kamratstöd har haft svårt att inta just ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta kan ha haft betydelse för hur jag förhållit mig till kamratstöd och 

kamratstödjande verksamhet och hur det lyfts fram i studien. Ett mer kritiskt förhållningssätt 

skulle kunna ha tillfört studien en något mindre framtoning för kamratstöd och belyst 

kamratstöd ur ett mer problematiserande perspektiv.  

Jag vill kort kommentera genomförandet av mina intervjuer. I efterhand insåg jag att en 

provintervju hade varit av värde. Tanken från början var att göra en intervju, transkribera den 

och se vad som saknades. På grund av att informanterna bokades tätt inpå varandra fanns inte 

tid till detta. Det resulterade i att de två första intervjuerna kändes ostrukturerade och spretiga.  

Det kan ha resulterat i att jag inte fick all den information jag önskat i de två första 

intervjuerna.  
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Tidigare forskning 

I denna del har jag valt att kommentera några texter som jag utifrån mina sökningar anser vara 

centrala texter för ämnet. Att sammanfatta all relevant litteratur inom ämnena vore en 

omöjlighet med avseende till studiens omfång. Vald litteratur är mer eller mindre 

sammanfattade med hänsyn till längd på den ursprungliga texten. Flera av de nedanstående 

texterna är återkommande i referenslistor i böcker som berör ämnena. På så sätt tycker jag att 

jag har fått fram den litteratur som, jag anser vara relevant för att visa kunskapsläget inom 

berörda ämnen. Dock har det varit svårt att finns litteratur som berör svårigheter med 

kamratstöd, kamratstödjare och främjandet av social kompetens.  

Social kompetens, utveckling och fostran 

I den här delen har jag redogjort kunskapsläget idag och kort sammanfattat några centrala 

texter om kamratstöd, social kompetens i skolan och läroplan Lpo94. Här lyfts tidigare 

forskning fram. Den tidigare forskning jag har tagit del av är böcker, rapporter, tidigare 

skrivna uppsatser om ämnena och artiklar i olika tidskrifter. Inom begreppet social kompetens 

finns en uppsjö av bra svensk litteratur. Nedan presenterar jag ett axplocka av litteratur jag 

valt ut. 

Boken, Tänk om: att arbeta med social kompetens i skolan, väcker redan i förorden en av 

författarna Lars Sjödin tankar om att få elever mer motiverade och att förbereda dem för att 

integreras i samhället på ett socialt sätt. Redan hösten -99 diskuterades det om social 

kompetens skulle införas som kärnämne i gymnasieskolan vilket i sig är en intressant tanke. 

Lars Sjödin och Staffan Petersson tog med sig detta tillbaks till högstadieskolan de jobbade på 

och väckte intresset för social kompetens i skolan. Resultatet blev boken, Tänk om: att arbeta 

med social kompetens i skolan.  

 Petersson och Sjödin (2001) menar att social kompetens består av två komponenter, det 

ena är den inre kompetensen och den andra är handlingskompetens. Med inre kompetens 

menar de förståelsen för sina egna känslor till exempel vilka drivkrafter jag har och vilka 

värderingar jag har. Handlingskompetens skulle då snarare vara inbegripandet av teoretiska 

kunskaper, färdigheter som är av praktiska karaktärer, teoretisk förståelse och 

problemlösning. En kombination av inre kompetens och handlingskompetens skulle då bli 

den sociala kompetensen menar Petterson och Sjödin (2001). 

Petersson och Sjödin (2001) lyfter begreppet social kompetens i ett resonemang där de 

vänder på resonemanget och ställer frågan social kompetens eller kompetensen att vara social. 

I bokens början resonerar de kring tre olika aspekter om lärandet i skolan, först, vad lärde jag 
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mig när jag gick i skolan, andra, vad kommer jag ihåg från skolan och slutligen, att kunna lösa 

konflikter, kommunicera med andra och att tolka någon annans värderingar. Det sista handlar 

klart och tydligt om social kompetens (a. a.). Vidare diskuterar de om vilken betydelse social 

kompetens har i förhållande till hög IQ. Doktor Daniel Golemans bok Känsla intelligens och 

arbete kan sättas in i detta resonemang. Goleman menar att människor som har en hög social 

kompetens klarar sig bättre på till exempel en arbetsplats än de med hög traditionell 

kunskapskompetens (a. a.).  

 Anders Persson (2000) skriver i sin bok Social kompetens om att arbetsgivare i 

platsannonser söker efter personer med social kompetens. Redan tidigt i boken nämner 

Persson att ordet social kompetens skulle vara ett mode ord som i sig inte har någon 

betydelse. Men i den avslutande reflektionen menar han att det inte alls är så och att social 

kompetens är något mer än bara ett ytligt modebegrepp. I avsnittet barn och ungdom så har 

Persson gått igenom ett antal engelsk litteratur som redskap till att träna yngre tonåringar i 

social kompetens. Böcker i form av Tänk om: att arbeta med social kompetens i skolan, 

skolledare och lärare får tips om hur man skall ”undervisa” elever i social kompetens. Det 

intressanta som Persson lyfter fram är att träningen i social kompetens skulle kompensera den 

träning man skulle tänkas få av familjens socialisation (a. a.). Jag vill här lyfta ut ett citat från 

Perssons bok för att knyta ihop min litteraturgenomgång av begreppet social kompetens med 

min övriga uppsats. 
Tonåringars antisociala beteende i skolor, hem och samhälle har skapat stor oro i hela 
befolkningen. Dem mångfald av problem som dagens ungdomar möter understryker behovet av 
motåtgärder. Hårdare och mer bestraffande tag föreslås ofta som en omedelbar lösning. 
Tonåringars ansvarslösa handlande skylls ofta, i synnerhet i media, på en påtagligt tillåtande 
hållning i skolan. Men alla är inte överens om detta och menar att skolan på det hela taget 
upprätthåller strikt elevkontroll. Bestraffning trycker ned olämpligt uppträdande, men lär inte 
eleverna lämpligt beteende. … Eleverna måste läras att bli produktiva demokratiska medborgare 
genom att lära sig att vara självdisciplinerande, ansvarstagande och medkännande. Detta uppnås 
inte genom bestraffning och tvång, utan genom undervisning i social och emotionell kompetens 
(Persson 2000, s. 19).  

 
Citatet är högst intressant då det kan kopplas an till både läroplanen Lop94, oro i skolan, 

skolmiljöer och behovet av fler ansvarstagande vuxna i skolan som i uppsatsen är 

kamratstödjande verksamhet.  

Birgitta Kimber (2004) lyfter fram vikten av socialt lärande i skolans undervisning. Men 

hon menar också att det är viktigt att lärare och skolledning lever som de lär. Om de lär ut 

vikten av att lyssna på andra och sedan inte själva lyssnar på eleverna kommer troligtvis inte 

eleverna heller att lyssna i framtiden. Kimber skriver: ”Det är synnerligen viktigt att all 

personal lever som de lär eftersom eleverna inte enbart lär sig under lektionerna i livskunskap 
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utan i alla samspelssituationer” (a. a.). Kimber menar att skolledningen är de inom personal 

kåren som skall leda övriga anställda i socialt kunnande och de övriga anställda leder i sin tur 

eleverna och bildar på så sätt en kedja i att främja elevens sociala kompetens och utveckling 

(a. a.).  

WHO, Life Skills Education in school (1993) är en studie som definierar social kompetens 

utifrån tio färdigheter som en elev bör ha. De tio punkterna bildar tillsammans med individens 

personlighet den sociala kompetensen.  

• självkännedom, 

• förmåga att kommunicera ändamålsenligt, 

• förmåga att tänka kreativt, 

• förmåga att lösa problem, 

• förmåga att hantera stress, 

• empati, 

• förmåga att samspela, 

• förmåga att tänka kritiskt, 

• förmåga att fatta beslut, 

• förmåga att hantera känslor 

(WHO 1993).  

Den mest centrala texten som jag valt att kort återge är författaren Terje Ogden som skrivit 

boken Social kompetens och problembeteende i skolan. Det är kapitel sju och åtta som är de 

mest relevanta när det gäller forskning kring social kompetens, social inlärning och om skolan 

skall undervisa i social kompetens (Ogden 2003).  

 Även Ogden menar att begreppet social kompetens är svår att definiera. Detta medför att 

de inte allt för ofta används som begrepp. Ogden tillägger dock att det nu mera finns 

betydande forskning där forskare utvecklat begreppet social kompetens och att det blir mer 

och mer betydande för skolans pedagogik. Vidare har forskning visat att begreppet social 

kompetens står i nära relation till både skolan och hemmet (a. a.).  

 I kapitel sju gör Ogden en genomgång av forskning kring begreppet social kompetens. Han 

finner stöd för det han själv skriver, att det finns en rad olika definitioner på social kompetens 

och att definitionerna varierar beroende på vilken abstraktionsnivå eller teoretisk tyngdpunkt 

man som forskare utgår ifrån.   

 Ogden skriver att ”barn och unga lär sig och utvecklar social kompetens som en integrerad 

del av sin personliga kompetens, och frågan är då på vilket sätt skolan kan bidra till detta” (a. 

a.). Det är inte alltid lätt som ung att kunna handskas med den sociala kompetensen. I skolan 
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får man hjälp av de vuxna att klara av kunskapsmålen, men allt för sällan hjälp och stöd från 

de vuxna när det handlar om den sociala utvecklingen (a. a.). Det intressanta med detta är att 

jag kan se en koppling till kamratstödjande verksamhet i skolan där unga vuxna finns med 

och stöttar eleverna i den sociala utvecklingen. Till sist vill jag bara lyfta fram ett program 

som Ogden väljer att kommentera i sin bok. Programmet heter Social Competence Promotion 

Program for Young Adolecents och är ett program framtaget av Weissberg 1997. Programmet 

handlar kortfattat om att stötta elever i social kompetens och utveckling. Weissberg menar att 

socialt kompetenta individer är de som kan: 
Kontrollera impulser och bemästra känslor, förstår känslor och perspektiv hos dem de har att göra 
med, är motiverade till konstruktiv problemlösning, har tilltro till sin egna förmåga att lösa 
uppgifter, kommer fram till flera alternativ och bedömer konsekvenserna av dessa, bestämmer sig 
för en optimal strategi som de sätter i verket samtidigt som de värderar möjliga hinder, genomför 
planen med effektiv användning av sina färdigheter, övervakar utförandet och justerar planen, 
målen eller strategierna om så är nödvändigt och till sist bekräftar sig själv när de lyckas nå sina 
mål (Ogden 2003, s. 262).  
 

Många av punkterna kan jämföras med WHOs kriterier för vad en social kompetent elev 

skulle kunna vara.  

Sammanfattningsvis finns det mycket intressanta litteratur kring ämnet social kompetens men 

detta är ett axplock av det som jag fann relevant för min uppsats.  

Kamratstöd 
Vad gäller kamratstöd så finns det inte lika mycket litteratur och forskning som kring social 

kompetens. Det finns en del publikationer som artiklar, rapporter och utvärderingar. Jag har i 

denna del lyft fram några centrala texter som har återkommit i den litteratur jag läst om 

kamratstöd. Faktum är att det är fattigt på litteratur skrivet om ämnet kamratstöd på skolor. En 

av de centrala texterna är Folkhälsoinstitutets rapport om kamratstöd. 

 Folkhälsoinstitutet gjorde 1998 en rapport om kamratstöd där metoden granskas och 

rapporten tar bland annat upp vad kamratstöd är, bakgrund, erfarenheter av kamratstöd och 

kamratstöd i skolan. Trots att rapporten har några år på nacken är den ändå relevant då den 

lyfter det centrala i kamratstödjande verksamhet.  

 Kamratstöd på skolor introducerades av Hassela Solidaritet under åttiotalets början. Detta 

som ett svar på att Hassela såg att den sociala kontakten mellan elever och lärare var på väg 

att leda högstadier runt om i landet till en splittrad sammansättning. Hassela tog vara på 

ungdomars berättelser och syn på skolan och utarbetade kamratstöd som metod för att försöka 

åstadkomma en förändring av den sociala skolmiljön. Kamratstödjarna är unga vuxna som 

skall bli mer som kompisar med eleverna och på så sätt kunna påverka elevernas värderingar 

men även i vissa fall arbeta med att förbättra skyddsnätet kring eleven. Tanken var att så tidigt 
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som möjligt se de elever som på något sätt riskerade att hamna snett, både i skolan och på 

fritiden. På åttiotalet var arbetslösheten stor i just kategorin unga vuxna 18-25 år. Tanken var 

att ge dessa unga vuxna en utbildning och redskap för att kunna arbeta som kamratstödjare i 

skolor, (Folkhälsoinstitutet 1998:47). Hasselas mål med att utbilda kamratstödjare är om man 

skall utgå ifrån deras målbeskrivning i rapporten Kamratstöd i skolan ett gränsland att, verka 

för att ungdomar ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och önskningar i 

skoltid/tonårstid och att påverka skola och nätverk så att varje individ ges möjlighet att skapa 

den stabila bas som samtliga ungdomar behöver för att utvecklas mot en bra framtid  

I Folkhälsoinstitutets rapport Kamratstöd stöds också att det finns lite skrivet om 

kamratstöd men att de utvärderingar som gjorts visar på att den sociala miljön förbättrats och 

att både skolk och mobbning minskat (Kamratstöd 1998:47). Rapporten lyfter även en fråga 

om kostnader för kamratstöd då utifrån Hassela Solidaritet som förmedlare av kamratstöd. 

Om skolan önskar ha kvar kamratstödjarna efter sex månader måste skolan själv stå för 

kostnaden eller så får skolan ordnar annan finansiering. Så är inte fallet med TMUs 

kamratstödjande verksamhet som låter skolan ha kvar kamratstödjarna under hela läsåret.  

Rapporten Blunda inte för mobbningen som gavs ut 1997 av barnombudsmannen menar att 

många elever, främst på högstadiet saknar unga vuxna i skolan som kan förstå deras problem 

men även som kan finnas till hands i korridorer för att lösa konflikter. Eleverna menar att 

lärare och andra vuxna i skolan inte har den tiden (BO, 1997).    

Under Hösten 1990 gjorde skolförvaltningen, socialförvaltningen och Hassela Solidaritet 

ett försöksprojekt där kamratstödjande verksamhet skulle införas på ett antal skolor runt om i 

Stockholm. Detta försöksprojekt resulterade i en rapport, Kamratstöd i Stockholmsskolor: en 

dokumentation sammanställd av Göran Holmgren (1991). Projektets syfte var till exempel att 

skapa en god skola för lärande och utveckling, skapa en mer kreativ och stimulerande miljö i 

skolan, minska mobbing, förebygga våld, skadegörelse och drogmissbruk. Givetvis hade varje 

skola egna mål och delmål efter vilka behov just den skolan hade. Önskvärt vore att kunna 

redovisa resultaten ifrån varje skola men det är inget som jag anser mig hinna inom tidsramen 

för denna uppsats.  

 

 

 



 23 

Teoretiska utgångspunkter/perspektiv 

Human Resource-perspektiv  
Jag har valt att analysera mitt material sett utifrån perspektivet Human Resorce som senare i 

texten kommer att kallas HR- perspektivet. HR- perspektivet handlar enligt Boleman och 

Deal (2005) om mänskliga resurser och att man betraktar organisationen som en familj som 

består av olika grupper och individer med olika behov. Utifrån en HR- perspektiv strävar man 

efter att organisera organisationen efter individerna och dess behov. Sett ur ett HR- 

perspektiv finns strävan efter att få individerna att trivas och utföra sina arbetsuppgifter på ett 

sätt som gagnar både organisationen och individen (Boleman och Deal 2005). Det finns 

många spännande delar om hur en organisation fungerar och styrs, sett ur ett HR- perspektiv. 

Jag kommer inte att redogöra för alla delar utan bara för de som är mest relevanta för min 

studie. Boleman och Deal menar att HR- perspektivet bygger på några grundläggande 

antaganden där relationen mellan organisationen och individen är det centrala: 

• ”Organisationen finns till för att uppfylla människors behov, inte tvärtom”. 

• ”Människor och organisationer behöver varandra. Organisationer behöver nya idéer, 

energi, kunskaper och färdigheter; människor behöver lön och möjligheter att 

utvecklas och göra karriär”. 

• ”När överensstämmelsen mellan individ och system är dåligt blir minst en av parterna 

lidande. Antingen utnyttjar organisationen människor eller tvärtom, eller så går båda 

förlorande ur spelet”. 

• ”När överensstämmelsen mellan individ och system är god tjänar båda parter på det. 

Individerna får ett meningsfullt arbete som skänker dem tillfredställelse och 

organisationen får den kunskap och energi som krävs för att lyckas” (Boleman och 

Deal 2005, s.151-152).  

För att ytterligare belysa HR- perspektivet kommer en kort redogörelse för två 

utgångspunkterna tagna från Boleman och Deal (2005) att göras: mänskliga behov sett utifrån 

Maslows behovsteori och grupper och team i organisationer. De två nämnda 

utgångspunkterna berör min studie och kommer i analysen att kopplas till min empiri.  

Mänskliga behov 
Anledningen till att jag valt just denna punkt som en av utgångspunkterna är att enligt 

Maslow och ur ett HR- perspektiv har vi alla behov som på ett eller annat sätt bör tillgodoses 

av den organisation (familj) vi ingår i. I analysen kommer jag att föra ett resonemang kring 

eleverna och personalens tänkbara behov utifrån HR- perspektivet. 
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Vad mänskliga behov är kan i sig diskuteras men Boleman och Deal väljer att beskriva det 

utifrån två läger. En del forskare menar att begreppet är för vagt och inte går att observera 

eller definiera. Andra sidan av lägret menar att våra behov är så centrala att det visst kan 

definieras och observeras. Som exempel tar Boleman och Deal att: ”Föräldrar är ständigt 

upptagna med att fundera över sina barns behov, politiker berömmer sig av att vara lyhörda 

för sina väljares behov och chefer försöker förstå de anställdas behov” (Boleman och Deal 

2005, s.152). Utifrån de givna exemplen borde behov gå att definiera och observera, så även i 

skolan. Det är dock mindre uppenbart vad behov är. Maslow delar in behoven i fem delar som 

ofta ses utifrån en behovspyramid (se bilaga 4) där punkt fem hamnar högst upp på en tänkt 

pyramid.  

1. ”Fysiologiska behov (behov av föda, vatten, syre, fysisk hälsa och välbefinnande)” 

2. ”Säkerhet (behov av att vara förskonad från faror, angrepp och hot)” 

3. ”Tillhörighet och kärlek (behov av positiva och kärleksfulla relationer med andra 

människor)” 

4. ”Uppskattning och självkänsla (behov av att känna sig uppskattad och värdefull)” 

5. ”Självförverkligande (behov av att utveckla och förverkliga sin inneboende potential) 

(a.a. s.154)”.  

Ordningen på de olika punkterna är inte fixerade men behovet av fysiskt välbefinnande är 

högsta prioritet och måste först tillfredsställas för att kunna gå vidare i pyramiden (Boleman 

och Deal 2005).  

Grupper och team i organisationer 
Det är inte bara relationen mellan individ och organisation som är intressant utifrån ett HR- 

perspektiv utan även relationen mellan individerna inom organisationen. 

Grupper är i dagens organisationer något nödvändigt och inget som man kommer ifrån. De 

kan ofta vara mycket krävande för dem som ingår i gruppen eller teamet. Inte minst chefer 

ställs ofta inför svåra situationer då de ofta rör sig mellan organisationens olika grupper. Att 

ingå i en grupp har både fördelar och nackdelar. I en grupp eller organisation kan det finnas 

olika kompetenser som bidrar till en bredare kunskap än om man arbetade självständigt 

(Boleman och Deal 2005). Varje individs kompetens måste tas vara på och ses över för att 

kunna göra en rättvis arbetsfördelning inom organisationen. Alla är inte bra på allting. Som 

exempel kanske inte alla lärare kan eller skall jobba med att främja en elevs sociala 

kompetens, de kanske enbart skall ha en undervisande roll i skolan.  
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Vidare kan grupper ses utifrån två plan. Plan ett, där fokus ligger på själva uppgiften 

gruppen skall klara av och plan två som är ett mer underförstått plan med fokus på själva 

grupprocessen, alltså relationer mellan individerna (a.a.). Om plan två inte fungerar i gruppen 

kan lätt konflikter uppstå mellan olika gruppmedlemmar. Hur löser exempelvis skolledare och 

övrig personal de problem som kan uppstå i de olika grupper som eleverna ingår i? 

Handy (1993), (refereras i Boleman och Deal 2005), beskriver tre punkter där olika 

grupper inom en organisation ingår. Handy (1993) liknar organisationen vid en treklöver. 

1. ”En kärngrupp bestående av chefer och professionella yrkespersoner med 

kunskaper och färdigheter som är av avgörande betydelse för företaget” 

2. ”Huvuddelen av personalen som i allt större utsträckning arbetar deltid eller i skift 

för att ge organisationen den flexibilitet som krävs” 

3. ”En kontraktsanställd marginalgrupp som utför arbeten som är billigare att lägga ut 

på personer utanför organisationen” (Boleman och Deal 2005, s.163). 

Det skall även tilläggas att utifrån ett HR-perspektiv är relationen mellan individ, grupp och 

den stora organisationen det centrala och viktig att jobba med för att skapa en fungerande 

organisation (a.a.). För att slutligen applicera det i min studie väljer jag att se skolan som en 

organisation (familj) utifrån ett HR-perspektiv. I skolan finns många olika grupper; till 

exempel skolledning, lärargrupper, elevgrupper och andra personalgrupper. Alla nämnda 

grupper består av individer med olika behov. I min analys kommer elevgrupperna och 

skolledningen att lyftas fram ur ett HR-perspektiv där de mänskliga behoven, individen, team 

och grupper kommenteras. 
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Resultat  

Lillemor  
Rektor på Rosenborgskolan 

Lillemor gick först en fritidsledarutbildning men inriktning fritidsliv i kombination med 

storstadens sociala problem, därefter utbildade hon sig som lärare Svenska SO ett till sju. Hon 

har jobbat som rektor fem år och som biträdande rektor i sju år. Lillemor har jobbat som 

rektor på Rosenborgskola under cirka ett års tid.  

Kamratstöd 
Lillemor tycker att kamratstödet har fungerat bra men att allt kan bli bättre. Men hon tycker 

att det över lag har fungerat bra och att det helt klart skulle vara en försämring om det inte 

fanns kvar på skolan. Hon menar att kamratstödjare ligger någonstans mittemellan lärare och 

elever. Till skillnad från lärarna så behöver inte eleverna känna sig bedömda av 

kamratstödjarna. I en lärares roll ingår att man skall bedöma eleven. En kamratstödjare finns 

ju till för eleven oavsett vad eleverna presterar eller inte. Det gör ju lärarna också men det är 

lätt för eleverna att uppfatta att de är mer värda när de kan mer osv. Hon menar också att det 

kanske är lättare för en elev att identifiera sig med en kamratstödjare än med en lärare som 

ofta är äldre.  

Lillemor kan ibland uppleva att lärarna vill att kamratstödjarna skall vara lärarens 

förlängda arm och att ta de konflikter som lärare ibland inte orkar ta med eleverna. Lillemor 

väljer att vara lite kritisk när hon säger att ”lärarna inte är så intresserade av att 

kamratstödjarna skall skapa positiva relationerna till elever, som kanske är det allra 

viktigaste”. Lillemor menar att kamratstödjarna skall ”skapa relationer med eleverna som är 

ett vinnande koncept i längden”. Hon säger att: ”det är så vi skall jobba med kamratstöd och 

kamratstödjarna behövs”.  

Lillemor jobbade tidigare på en skola i Huddinge där kamratstöd inte fanns och hon kunde 

se att skolan saknade kamratstöd och att ett kamratstöd hade bidragit till en bättre skola.  

Det är många elever som är bäst på att vara sämst och att de skulle kunnat hantera dessa 

elever bättre med hjälp av kamratstöd. Kamratstödjarna skulle kunna hjälpa eleven att hitta 

bättre vägar att identifiera sig med och där de inte blir bedömda som en ”jobbig” elev som är 

bäst på att var sämst. Lillemor säger att: ”det givetvis krävs mycket av en kamratstödjare för 

att kunna jobba så men att regelbunden handledning är viktig”. Hon menar att det tyvärr inte 

har funnits någon kontinuerlig handledning av kamratstödjarna och att det tyvärr brister där.  
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Lillemor berättar att det nu är fyra verksamma kamratstödjare på skolan, två stycken från 

Team med uppdrag, en som de har anställt själva och en som är en arbetsmarknadsåtgärd. De 

representerar lite olika kategorier menar hon och trycker på vikten av detta när skolan är en 

mångkulturell skola.   

Att Team Med Uppdrag är en ideell och konfessionell organisation ser Lillemor inte som 

något hinder men att det är viktigt att de inte får föra ut något budskap. Hon ser det inte som 

något fördel eller nackdel att de är kristna eller muslimer, vilket som. Lillemor menar att detta 

inte har varit någon stor fråga när skolledningen valde att plocka in TMUs kamratstödjare på 

skolan. Tankarna kring att ideella organisationer tar mer mark i den offentliga sektorn ser inte 

Lillemor som ett hinder bara man inte blir beroende av dem. Lillemor säger: ”Givetvis om 

man nu som vi har bestämt sig för att ha kamratstöd på skolan och en ideell organisation 

erbjuder den tjänsten och dessutom gratis så är det ju dumt att tacka nej. Det är bara att tacka 

och ta emot”. Att anställa fyra stycken kamratstödjare som skolan själva skulle betala för 

skulle vara helt omöjligt menar Lillemor.  

Social kompetens 
Lillemor menar att stödja i social kompetens är en förutsättning, det är självklart för henne att 

den sociala kompetensen kanske är det allra viktigaste. Hon ser också att elever som av olika 

skäl har en dålig social kompetens eller inte mår bra av olika skäl lyckas sälla i de teoretiska 

ämnena, det hänger ihop väldigt väl. Lillemor säger också att: ”frågar man idag 

arbetsgivarföreningarnas ordförande eller svenska arbetsgivarföreningen vad man önskar för 

kompetens hos färdiga studenter så ligger social kompetens som en av de första prioriterade 

områdena. Fakta kunskaper kommer ganska långt ner på den listan”.  

Social kompetens är något som de måste jobba med hela tiden och bland det viktigaste att 

försöka lära ut. Men Lillemor menar att de inte kan jobba själva utan måste jobba tillsammans 

med andra vuxna i samhället. ”Skolan är en spegling av samhället så när vi läser om att det är 

mer oroligt att våldshandlingar går ner i åldrarna så syns det ju i skolan också. Så att vi 

behöver jobba tillsammans med andra vuxna är ett måste” menar Lillemor. Kamratstöd är en 

viktig del i detta när eleverna är i skolan. De är en del i utvecklingen hos eleverna, det är hon 

övertygad om. Lillemor säger att: ”de har ju de här etiska samtalen med eleverna hela tiden, 

de finns ju som deras bollplank och kommer med kloka vuxna idéerna och eleverna lyssnar 

oftast på dem”. Kanske för att kamratstödjarna ligger närmare dem i ålder och kan identifiera 

sig med dem och åter igen att de inte känns bedömda. Lillemor menar att de smyger in den 

sociala kompetensen, lärarna blir ju mer att de i sin roll skall lära ut på något sätt, det är inte 
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lika enkelt. Där tror hon att kamratstödjarna har en viktig funktion. Lillemor är noga med att 

poängtera att de samarbetar med föräldrar kring de här frågorna och att skolan mer än tidigare 

behöver skapa ett gott samarbete med föräldrarna. Skolan kan inte utveckla de positiva 

sidorna av social kompetens själva utan det sker med samarbete med föräldrar.  

Lillemor säger att: ”skolan i dagarna har fått i uppdrag att ge eleverna skriftliga omdömen 

och att ett skriftligt omdöme i social uppförande kan tillämpas”. Lillemor är väldigt tveksam 

till om man skall införa detta med omdöme i sociala frågor. ”Risken är att det inte faller i god 

jord utan blir ännu en bedömningsfråga som inte främjar elevens utveckling i den önskvärda 

riktningen” menar Lillemor.  

Sammanfattningsvis säger Lillemor att: ”den teoretiska utvecklingen i skolan är avhängig 

den sociala och att skolan hela tiden bör utvecklas i att jobba med detta”. Kamratstöd ett 

mycket bra alternativ och något som alla skolor borde ha. Hon menar att det är viktigt, 

framför allt på högstadiet där många unga lägger grunden till vem man är och hela sin 

identitet.  

Charlotte  
Biträdande rektor på Rosenborgskolan 

Charlotte har jobbat inom skolans värld i 20 år. Hon är utbildad lärare i NO och har arbetat 

som det i 15 år på högstadienivå. Hon har gått kommunens chefsutbildning, rektorsutbildning 

och håller nu på att avsluta magisterprogrammet i utbildningsledning. Som skolledare har hon 

jobbat på Rosenborgsskolan i fem år.  

Kamratstöd  
Charlotte berättar att de tidigare haft två kamratstödjare på skolan men att det inte fungerat så 

bra. Det dåvarande elevcafet var stökigt och fick stängas igen. De funderade då på hur de 

skulle bryta den trenden. Korridorerna och uppehållsrummen var också mycket stökiga och 

det var svårt att få grepp om vad som skedde utanför klassrummen. Charlotte berättar också 

att eftersom skolan är så mångkulturell behövdes någon ute i korridorerna som kunde möta 

ungdomarna med samma språk. ”En vuxen som kunde lyssna av vad eleverna faktiskt sa till 

varandra”. Nu mera har de fyra kamratstödjare med lite olika inriktningar. Två stycken som 

kommer från Team med uppdrag (TMU), en som skolan själv anställt och en som är 

arbetsmarknadsåtgärd. De två som är från TMU har sin bas i skolans ”nya” elevcafe där dem 

finns till för ungdomarna och skapar en god miljö. De är inte ute i korridorerna så mycket som 

de andra två. Men Charlotte är nöjd med de kamratstödjare som nu finns på skolan och att de 

fyller en viktig uppgift i cafet och runt om i korridorerna. Hon säger också att: ”om 
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kamratstödjarna skulle försvinna helt från skolan så skulle också de utrymmen som lärare inte 

har tid att kolla av blir helt obevakade och ingen skulle veta vad som händer där. 

Kamratstödjarna har tentaklerna ute under icke lektionstid”.  

Att de två som kommer från TMU kommer från en ideell organisation och religiöst bunden 

spelar ingen roll menar Charlotte. Hon menar även att det är viktigt oavsett vem man anställer 

att de följer de styrdokument som finns i skolan. ”Det är helt okej att vara kristen 

kamratstödjare så länge man inte sprider budskap som är oförenliga med läroplanen”. 

Diskussionen måste givetvis lyftas upp till ytan men i detta fall har de inte sett något hinder 

och så vitt hon vet så har det fungerat alldeles utmärkt med kamratstödjarna från TMU.  

Charlotte har sedan tidigare erfarenhet av kamratstöd i skolan, hon har tidigare jobbat med 

Hassels Solidaritet och deras kamratstöd. Den erfarenheten var också god och det var en bra 

utbildning kamratstödjarna fick genom dem och hon betonar vikten av att det borde finnas på 

alla skolor.  

Social kompetens 
Charlotte menar att Rosenborg satsar mycket på social kompetens i skolan och 

undervisningen. Alla elever i årskurs 7-9 har schemalagd livskunskap där man jobbar med 

sociala mål så som grupprocesser, våga ta ställning, våga säga nej, med mera. Skolan har 

jobbat en del med kompetensutveckling när det gäller värdegrundsarbete som främjar 

elevernas förhållningssätt till andra elever och vuxna. Charlotte säger att: ”detta är ett arbete 

som aldrig får ta slut och att det hela tiden behöver fyllas på”. ”Det är något vi har för 

ögonen” säger Charlotte och att det är viktigt att satsa på. Hon tycker också att 

kamratstödjarna tar en bit av det ansvar som skolan har att främja elevens sociala kompetens. 

”De möter ju eleverna varje dag ute i korridorerna och cafet och har samtal som ofta 

innehåller den sociala biten” säger Charlotte. Hon menar att det är viktigt med den sociala 

kompetensen och att den utvecklas. Om man inte har de grundläggande sociala färdigheterna 

så får man som elev svårt att klara av de kunskapsmål en elev förväntas klara av under sin 

skolgång. ”Det går hand i hand, den sociala delen och kunskapsdelen och bör genomsyra allt 

arbete i skolan” säger hon. Kamratstödjarna tar en viss del av detta ansvar, främst då under 

icke lektions tid. De behövs för att vara goda förebilder och finnas i korridorer och främja 

elevernas samspel med varandra. Återigen menar Charlotte att om kamratstödjarna försvann 

skulle skolan helt klar bli stökigare och oroligare men att de senaste två åren gjort stora 

framsteg i att få ett större lugn på skolan och mer vuxen täthet. Skolan har fått en mer enighet 

i att det skall vara så som det är nu menar Charlotte. Det kanske har blivit så eftersom skolan 
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satsat mer på kompetensutveckling för att stödja eleven i socialt beteende. Det kan vara som 

ett tecken på att samhället generellt har blivit stökigare och den utvecklingen tenderar att 

överföras till skolan menar Charlotte. ”Om eleven har bekymmer utanför skolan tar de ofta 

med sig dem till skolan” säger hon. Där tänker Charlotte att kamratstödjarna har en funktion 

som extra ögon åt lärarna och att de kan stötta på icke lektions tid. Kamratstödjarna finns ju 

alltid till hands så att säga menar Charlotte.  

Slutligen säger Charlotte att: ”om man skulle plocka bort uppdraget om att främja elevens 

sociala kompetens från skolan så skulle vi inte få hela ungdomar. Vi skulle få trasiga 

ungdomar som inte skulle nå läromålen, ökat skolk, våld och fler barn som far illa”. Charlotte 

menar att som skolledare måste man värna om just den biten, att främja elevens utveckling av 

den sociala kompetensen. Givetvis kan inte skolan göra detta själva menar Charlotte. Det 

skall göras tillsammans med föräldrarna.  

I frågan om att tillämpa skriftliga omdömen i sociala färdigheter tycker Charlotte att det är 

en bra idé och kanske som nästa steg. Men än så länge är det inte tvingande och inget som 

prioriterats men tanken är inte främmande. Hon tänker att: ”alla ting som kan bli tydligare är 

bra och att man gör det i syfte att se framåt tillsammans med eleven”. Hon menar att om 

eleven agerar på ett visst sätt betyder det inte att den inte kan bättre. Ett skriftligt omdöme 

skulle kunna hjälpa eleven att nå nya mål i den sociala utvecklingen menar Charlotte.  

Carina  
Biträdande rektor på Rosenborgskolan  

Carina är utbildad mellanstadielärare och har jobbat som det i alla år. Hon tycker att jobbet 

som klasslärare är jättekul, just med åldrarna 10-12 för att det är precis där mellanrummet är 

från att vara lite till att känna sig stor i skolan. Hon har även jobbat på lärarhögskolan under 

tre år och nu jobbar hon som en av skolledarna på Rosenborgskolan.  

Kamratstöd 
Carina säger att hon inte har haft så mycket med kamratstödjarna att göra men att hon har en 

del tankar om hur det är. När hon ser kamratstödjarna så tänker hon att det finns ett dilemma i 

det hela, att de inte riktigt vet vilken grupp de skall tillhöra. Det kanske är svårt att veta om 

man tillhör personalen eller eleverna. Carina tror att kamratstödjarna ändå tänker sig att de är 

mer med lärarna men att lärarna tänker sig kamratstödjarna som lite för stora elever. Hon är 

öppen med att de anställda på skolan kanske inte har någon gemensam struktur eller syfte 

med kamratstödjarna och att det kanske skulle utarbetas för att verkligen använda sig av 

kamratstödet på bästa sätt. Men Carina tänker sig ändå att kamratstödjarna är till för att stödja 
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ungdomarna utanför lektionerna. Hon tycker inte att de skall vara med inne på lektionerna 

utan att det är lärarens uppgift att klara av. ”Kamratstöd är och bör vara för eleverna som 

finns runt om i skolan på icke lektionstid” säger Carina. De kan vara där det händer saker, på 

ställen som lärarna inte hinner med att vara på. Carina tänker då främst på ”läskiga utrymmen 

som de vuxna sällan rör sig i”. Där skulle mobbing lätt förekomma utan att någon märkte det. 

”Det är viktigt att kamratstödjarna vågar gå in och visa vad som är rätt och fel, att liksom vara 

goda vuxna förebilder” säger Carina. Men det gäller att göra det med en ödmjuk ton så att 

eleverna ändå kan känna att de kan gå och prata med dem när det behövs. En del elever 

känner sig nog bedömda av lärarna om de skulle gå och prata med dem. Men en 

kamratstödjare har ju inte den funktionen så det är nog lättare att gå och prata med dem menar 

Carina.  

Carina tänker att två av kamratstödjarna är från en ideell organisation som står för kristna 

värderingar och att det i sig inte har någon betydelse. Hon reflekterar en stund kring att: 

”skulle vi lika gärna kunna ta in en politisk organisation i skolan, finns det gränser för vem 

som får hjälpa till” menar hon. Men hon är öppen för att öppna upp skolan för att fler ideella 

organisationer får hjälpa till men att det inte får ta över det som ligger på skolans uppdrag. Att 

två av kamratstödjarna kommer från en kristen organisation har inte varit någon stor fråga 

menar Carina, ”det var inget som varit någon diskussion om” säger hon. Carina tillägger även 

att ”det är fantastiskt att skolan inte betalar någon för dem heller så det är ju dumt att säga nej 

när det erbjuds”. Ser man till Södertälje så ligger nog Rosenborgsskolan sämst till rent 

ekonomiskt menar Carin. ”Så att ha två kamratstödjare gratis är inget man tackar nej till”.  

Social kompetens 
Carina poängterar vikten av att skolan inte bara skall undervisa i teoretiska ämnen utan även 

vara med och främja elevens sociala kompetens och utveckling. Hon menar att det sociala 

måste fungera för att eleven skall kunna lära sig något i skolan. Om man till exempel är 

otrygg eller känner sig rädd för att gå till skolan så blir det väldigt svårt att lära sig något när 

man väl är där. Så att det sociala funkar är en förutsättning menar Carina. Där kommer 

kamratstöd in som en del i att hjälpa lärarna med den tid som eleverna inte befinner sig på 

lektion. Kamratstödjarna hjälper på flera sätt till med att främja elevernas sociala bit menar 

Carina. Hon tycker själv om att jobba med det sociala för eleverna men hon förstår om lärare 

ibland kanske drar sig för det. Carina menar att man måste vara duktigt på det för att tycka att 

det blir bra och roligt. ”Det finns lärare som ibland undrar när de ska börja jobba med det som 

de utbildade sig till” säger Carina. Men det är så viktigt att arbeta med de här frågorna i 
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skolan, ”värdegrundsarbete har genomsyrat skolan sedan Lillemor kom hit” säger Carina och 

ser det enbart som positivt. Vidare tycker hon att kamratstödjarna helt klart bidrar till att stötta 

eleverna i social kompetens. Hon menar att: ”skolan är mer än bara klassrummen och att det 

är kanske livet utanför klassrummen som är det verkliga livet i skolan”. Där fyller 

kamratstödjarna en viktig funktion att finnas till hands menar Carina. Hon ser gärna fler 

kamratstödjare på skolan men att det inte finns pengar till det. Hon tror att det helt klart hade 

varit värt att satsa mer på. Carina ser kamratstödjare lite som dämpare och om 

kamratstödjarna skulle försvinna skulle stödet för elever med stora behov minska. Hon tror 

också att kamratstödjarna kan fungera lite som inkastare på lektionerna för de elever som 

tenderar att bara driva runt i skolan utan att gå in på lektionerna. Cafet är en viktig del i allt 

detta menar Carina. Dit kan elever, lärare men även föräldrar gå och fika. Ofta finns 

kamratstödjarna från TMU där, de har sin bas där menar Carina. Där gör de ett bra jobb 

tillsammans med cafépersonalen och det finns alltid vuxna att prata med där.  

”Skolan har ju fem ledstjärnor att jobba efter” säger Carina. Det är ett levande dokument 

som nu skrivits ner till tre.  

- ”På Rosenborgskolan skall alla bemötas med hänsyn, vänlighet och respekt. Det skall 

kännas att det finns positiv anda på skolan och lärandet i fokus”.  

- ”Skolan har huvudansvaret för barnets pedagogiska utveckling och behöver stöd av 

föräldrarna”. 

- ”Föräldrarna har huvudansvaret för barnets sociala utveckling och behöver stöd av 

skolan”.  

Så samarbetet med föräldrarna är en viktig del i skolan menar Carina. En del hör av sig till 

skolan och undrar vad de skall göra med sina jobbiga ungdomar. Om det berör skolan så 

kallar man till möte och ser vad som kan göras. ”Annars ligger ansvaret på föräldrarna och 

skolan har tyvärr inte resurser till att ta över det ansvaret” menar Carina.  

Slutligen säger Carina att: ”kamratstöd är viktig för skolan och att det är värt att försätta att 

satsa på”.  

Ninni  
Biträdande rektor på Rosenborgskolan 

Ninni är utbildad mellanstadielärare och har vidareutbildning i svenska som andra språk. Hon 

har jobbat på Rosenborgsskolan i 20 år.  
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Kamratstöd 
Ninni ser kamratstödjarna på skolan som vuxna stödjande personer till eleverna. Hon tänker 

att kamratstödjarna kan: ”möta eleverna där de är och i befintligt skick när de känner att de 

behöver samtala med någon. Kamratstödjarna finns lite här och där i skolan och kan lättare 

fånga upp elever under icke lektionstid”. Ninni tycker också att det är viktigt att eleverna kan 

gå till kamratstödjarna för samtal utan att bli bedömda eller prestera något och att 

kamratstödjaren i vissa fall kan vara en brygga mellan elever och lärare eller skolledningen. 

Ninni menar att kamratstödjarna verkligen behövs och att det är bra med fler vuxna på skolan 

som har en icke undervisande roll. Att använda sig av TMU var en bra möjlighet att få fler 

kamratstödjare utan några extra kostnader. Ninni säger att: ”skolan aldrig skulle ha råd att 

anställa fyra kamratstödjare, de pengarna finns inte”. Hon menar också att man får prioritera. 

”Ser man behovet av kamratstöd, ja då får man skära ner på något annat”. Men Ninni tycker 

att de har prioriterat rätt och att det är viktigt men kamratstödjarna. Hon säger att: ”skolan inte 

helt skulle klara sig utan dem”. 

Ninni ser också att kamratstödjarna har lite olika roller och funktion i skolan. En av 

kamratstödjarna har till exempel en elev som den skall vara lite extra med. De andra 

kamratstödjarna har nog lite mer fria uppgifter menar Ninni. Två av kamratstödjarna brukar 

ofta ta de lite mer stökiga eleverna och de två från TMU brukar mer ta hand om de eleverna 

som är introverta. På så sätt kompletterar de varandra på ett bra sätt menar Ninni.  

Ninni ser inga hinder i att två av kamratstödjarna kommer ifrån en ideell och religiöst 

bunden organisation, ”det är inget som vi direkt har tänkt på” menar Ninni. Hon menar att de 

är nog ganska klara över vilket uppdrag de har på skolan. Ofta blir det ingen diskussion om 

det utan mer om mötet med eleverna och då spelar de ingen roll om det är med en kristen 

bakgrund eller inte menar Ninni. Hon säger att: ”det rent av kan vara bra att en organisation 

som TMU kan komma in på skolan för att kanske se saker och ting med nya ögon”. Hon 

menar att det kan vara en fördel att komma som exempelvis en ideell organisation utifrån och 

in på skolan. Som ett exempel säger Ninni att: ”som lärare är man mer inne på att eleven når 

de mål som är kunskapsbaserade och att det i vissa fall inte jobbas så mycket med det som 

finns omkring eleven”. Lärare har inte alltid tid med det menar Ninni. Men hon ser positivt på 

att ideella organisationer kommer in på skolan. Ninni menar att: ”det är en förutsättning att ta 

ett gemensamt ansvar för ungdomarnas framtid”. Givetvis skall organisationer som kommer 

utifrån inte stå för något som strider mot skolans policy.   
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Social kompetens 
Lärarnas uppgift har idag utökats med den sociala biten, om man ser över en tidsperiod på 30 

år menar Ninni. I takt med det har behovet av fler vuxna i skolan ökat och det kan vara en 

anledning till att man använder sig av kamratstöd menar Ninni. Hon tycker att 

kamratstödjarna givetvis har en del i att hjälpa skolan att fostra elever socialt. Som exempel 

tar Ninni: ”om en elev stökar och bökar mycket så kan en kamratstödjare säga att; - nu gör du 

ingen bra reklam för dig, du kanske skulle tänka så här istället”. På så sätt så är de i allra 

högsta grad med och stöttar i detta menar Ninni.  

Om kamratstödet på skolan skulle försvinna så finns det säkerligen grupper av elever som 

absolut skulle sakna kamratstödjarna. Det finns ett behov som de säkerligen fyller, att kunna 

vara vuxna förebilder och stötta elever i korridorerna och cafét. Med alla besparingar som 

görs blir det färre vuxna/elev i skolan, så om kamratstödet försvinner så försvinner ytterligare 

en del av vuxna på skolan menar Ninni.  

Ninni betonar vikten av social kompetens för framtiden då man skall söka jobb. 

Arbetsgivare värderar högt att den sökande har stor social kompetens. Den skaffar man sig 

under sin uppväxt menar Ninni. ”Så att utöka vuxentätheten är ett måste, det är ett tufft 

samhälle ungdomarna lever i och det behövs mer stabila vuxna” menar Ninni. Givetvis finns 

lärarna där för eleverna men som tidigare nämnt så kan det vara svårt att räcka till som lärare 

menar Ninni. Det är det som är bra med kamratstödjarna menar hon, ”att dem inte är 

uppbundna på samma sätt som lärarna. Kamratstödjarna finns nästan alltid till hands när de 

behövs”. ”Sen kan ju vi i skolledningen prata med kamratstödjarna om det är någon elev som 

det har varit speciellt stökigt kring säger Ninni”.  

Slutligen säger Ninni att: ”det är bra att bygga nätverk kring eleverna så att man kan ringa 

in de som har det svårt på olika områden”. Där fyller kamratstödjarna en viktig funktion 

menar hon och att det är ett jättebra komplement till det skolan kan göra. På så sätt är ju 

ideella organisationer bra, att de kan komplettera skolan på vissa områden menar Ninni.  
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Tolkning 
Efter att ha tolkat min empiri ledde det fram till fyra huvudpunkter som kommer att belysas i 

analysen, då sett utifrån HR- perspektivet. Jag har på grund av studiens omfattning valt att 

inte redovisa hela min tolkning av empirin utan endast de punkter jag fick fram.  

1. Skolledares syn på kamratstöd 

2. Skolledares syn på uppdraget att främja elevens sociala kompetens  

3. Skolledares syn på att ideella och konfessionella organisationer tar mark i skolan 

4. Kostnader för kamratstöd  

Analys 

I denna del av studien kommer jag att tolka och analysera min empiri utifrån det tidigare 

nämnda HR- perspektivet. De fyra ovanstående punkterna kommer att belysas utifrån olika 

infallsvinkar som är grundläggande för HR- perspektivet. Exempel på dessa är mänskliga 

behov, förhållandet mellan individ, grupp och organisation.  

Av empirin framgår att kamratstödet ses som en viktig del av skolan och något som alla 

skolor borde använda sig av men att skolledningen oftast själva bestämmer om det skall 

finnas kamratstöd eller inte på skolan, på en del skolor behövs det kanske inte. I detta fall styr 

skolledningen i riktning mot att kamratstöd är något viktigt och bör prioriteras vilket skolan 

har gjort genom att anställa en egen kamratstödjare samt tagit in två stycken från TMU. Av 

empirin framgår att skolledningen ser kamratstödet som bra men att allt kan bli bättre. En av 

informanterna berättade att de tidigare haft två kamratstödjare där det inte fungerade så bra, 

exempelvis var elevcafet då så stökigt att det fick stängas. En av informanterna menar också 

att skolans anställda inte har något gemensamt syfte med kamratstödet men att det borde 

utarbetas för att använda sig av kamratstödet på bästa sätt. Sett ur ett HR- perspektiv bör 

skolan som organisation då i första hand försöka uppfylla elevernas behov. Utifrån ett HR- 

perspektiv och Maslows behovspyramid har alla individer inom organisationen behov som 

måste fyllas. Om skolan då är inte klara över med vad kamratstödjarna skall göra skulle 

kamratstödet utifrån ett HR- perspektiv ifrågasättas om det verkligen tillförde organisationen 

något. Eller om det dem utför kan utföras av någon annan personal och skolan löser 

problemen internt. (Boleman och Deal 2005). Empirin visar också att ett annat problem med 

kamratstöd kan vara att kamratstödjarna inte kan samma språk som många av eleverna. 

Rosenborgskolan är en mångkulturell skola och en av informanterna menar att det behövs 

någon som kan elevernas språk för att kunna möta eleverna ute i korridoren. Tolkas det 

utifrån ett HR- perspektiv skulle två helsvenska kamratstödjare inte fylla detta behov. Utifrån 
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empirin är ett av behoven att just kunna möta elever med deras modersmål, främst under icke 

lektionstid och att kamratstödjarna från TMU inte klarar det.  

Ett annat behov att fylla är det som framgår i Lpo94 om att främja elevens sociala 

kompetens, utveckling och fostran. Det leder således in på skolledningens syn på främjandet 

av elevens sociala kompetens.  

Skolledningen verkar vara eniga om att främjandet av elevens sociala kompetens står högt 

upp på listan över skolans uppdrag, kanske att det till och med är skolans viktigaste uppdrag 

beskriver en informant. Att arbeta med främjandet av elevens sociala kompetens sker 

individuellt men också i grupper. Skolklassen, lärargrupper, personalgrupper och informella 

grupper får stå som exempel på grupper inom skolan. Utifrån ett HR- perspektiv är grupper 

inom organisationen en central del och det är sällan som en individ kommer ifrån att ingå i en 

grupp eller i ett team (Boleman och Deal 2005). Det är inte bara relationen mellan individ och 

organisation som är intressanta utifrån ett HR- perspektiv, utan även relationen mellan 

individerna inom gruppen. Empirin visar att om en elev känner sig otrygg eller rädd för att gå 

till skolan så blir det svårt för denna att klara av de teoretiska ämnena. Utifrån HR- 

perspektivet skall skolan som tidigare nämnt tillgodose individens behov och enlig Maslow så 

är ett av våra grundläggande behov att kunna känna sig trygg och säker. Jag tolkar samtliga 

informanter som eniga om att detta behov till viss del kan tillgodoses med hjälp av 

kamratstöd. Utifrån empirin är den sociala kompetensen en viktig del i hur individen kan föra 

sig i olika grupper och sammanhang. Utifrån informanterna har kamratstödjarna en viktig del 

i att stötta eleverna i de grupper och sammanhang de ingår i, främst under icke lektionstid, 

och att kamratstödjarna på så sätt skulle kunna vara med i att främja elevernas sociala 

kompetens. En av informanterna trycker hårt på att skolan satsar mycket på 

kompetensutveckling inom detta område och att skolan arbetar mycket med elevens sociala 

kompetens och behov. Återigen, ses detta ur ett HR- perspektiv skulle kamratstödjarna i detta 

avseende bli överflödiga för att skolan internt klarar av uppdraget genom 

kompetensutveckling av befintlig personal. Utifrån HR- perspektivet är intern 

kompetensutveckling en god investering både för organisationen som spar pengar men även 

för individen som känner sig mer uppskattad och värdefull, individens behov tillgodoses 

enligt Maslows behovspyramid.  

Utifrån resultatredovisningen ser ingen av informanterna några hinder i att ideella och 

konfessionella organisationer får verka i skolan, men betonar vikten av att skolan inte skall 

bli beroende av dem. Informanterna menar också att skolan i vissa fall kan behöva hjälp med 

att klara av vissa uppdrag och att en utomstående organisation kan hjälpa till med detta.  
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Sett ur ett HR- perspektiv är det inget fel att plocka in andra aktörer i organisationen, i detta 

fall skolan, men den skall i första hand använda sig av de resurser som finns internt då 

organisationen själv bör kunna tillgodose individernas behov. Empirin visar i detta fall att 

informanterna tror att en del skolor klarar av detta internt och inte behöver hjälp utifrån. 

Kamratstödet som förmedlas av en utomstående organisation skulle som tidigare nämnts, 

även i detta fall ifrågasättas utifrån ett HR- perspektiv. Utifrån tolkning av empirin visar det 

att informanterna tycker att kamratstödjarna fyller vissa funktioner som skolan internt inte 

klara av att tillfullo tillgodose. Analyseras empirin med hjälp av HR- perspektivet som 

utgångspunkt är det önskvärt att skolan helt och hållet bör klara av uppdraget att främja 

elevers sociala kompetens internt och inte till viss del lägga ut det på en utomstående 

organisation i detta fall TMU. Samtliga informanter menar att skolans anställda personal 

exempelvis lärare inte har den tid som behövs för att kunna finnas till i korridorerna under 

icke lektionstid utan att det krävdes en annan insats för detta. I empirin framgår också att 

exempelvis alla lärare inte är lämpade att arbeta på det sättet som en kamratstödjare gör, utan 

är mer lämpade att enbart undervisa i de teoretiska ämnena, detta kommer även att nämnas 

senare i analysen. 

En av informanterna ser samverkan med andra organisationer så som TMU mer som ett 

komplement till det skolan internt gör. Samtliga informanter var dock tydliga med att det inte 

kan röra sig om vilken organisation som helst. Organisationer som strider mot skolans 

styrdokument och mänskliga rättigheter skulle vara helt otänkbart att ta in i skolan. Utifrån 

empirin verkar det inte som om skolledningen på Rosenborgskolan diskuterat betydelsen av 

en ideell kristen organisation som förmedlare av kamratstödjare till skolan. Så att använda 

sig av en ideell kristen organisation som förmedlare av kamratstöd verkar inte ha varit någon 

stor fråga och inget informanterna lyft upp som någon större diskussion. Av empirin framgår 

dock att skolan inte informerat elever och föräldrar om att kamratstödjarna kommer från en 

kristen ideell organisation. En av informanterna tror att diskussionen kanske skulle behöva 

lyftas mer om detta ”kom ut” till föräldrarna just för att skolan är en 

mångkulturell/mångreligiös skola. Men informanterna menar att det inte har någon betydelse 

eftersom det inte får missionera eller föra ut budskapet i skolan och att det inte heller är deras 

avsikt.    

Det framkom under samtliga intervjuer att skolan inte betalar något för kamratstödjarna 

från TMU och om skolan var tvungna att betala för dem så hade de inte haft råd att ha dem 

kvar. Informanterna menar också att det skulle vara omöjligt för skolan att anställa fler 

avlönade kamratstödjare eftersom det inte finns pengarna till det. Det framgår också av 
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empirin att skolan skulle bli tvungen att prioritera bort andra anställda om fler kamratstödjare 

skulle anställas, sett ur ett HR- perspektiv skulle detta inte vara en godtagbar lösning eftersom 

man först skall se till organisationens egna resurser innan utomstående hjälp tas in. Utifrån ett 

HR- perspektiv handlar det mycket om att anställa rätt personer redan från början och att 

sedan ”hålla kvar” de anställda. Skolledningen är dock eniga om att alla kamratstödjare 

behövs och en intressant fråga vore hur det skulle lösas om de blev tvungna att betala för 

kamratstödjarna från TMU. Elevernas behov kvarstår även om skolan bara skulle ha råd att ha 

kvar en kamratstödjare. Sett ur ett HR- perspektiv skulle problemet då vara att skolan som 

organisation skulle få svårare att tillgodose elevernas behov. Utifrån ett HR- perspektiv skulle 

frågan kunna lösas på två sätt. Ett, som tidigare nämnts genom att låta andra anställda få 

utföra det arbete som kamratstödjarna gör. Två, att ta in hjälp utifrån. Handy (1993) (refererad 

i Boleman och Deal 2005, s.163) beskriver det som att ta in ”En kontraktsanställd 

marginalgrupp som utför arbeten som i vissa fall är billigare att lägga ut på personer utanför 

organisationen”, i detta fall gratisarbetande kamratstödjare. I teoridelen och empirin nämns att 

alla anställda har olika egenskaper och förutsättningar för att arbeta med olika saker. Alla är 

inte bra på allt, vissa i personalstyrkan kanske är lämpade att ta ett mer kamratstödjande 

ansvar och att skolan då omfördelar sina interna resurser skulle vara ekonomiskt försvarbart. 

Boleman och Deal skriver att utifrån ett HR- perspektiv bör man betrakta den befintliga 

personalstyrkan som en investering i organisationen i stället för en kostnad.  
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Diskussion 
I denna del kommer empirin att diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning. Det 

kommer inte att lyftas in några teoretiska perspektiv i denna del då den tidigare analysdelen 

behandlat empirin utifrån HR- perspektivet.  

Som tidigare nämnts har jag inte hittat någon liknande studie vilket gjort det svårt att ställa 

min studie i förhållande till tidigare forskning inom område. Nedan diskuteras dock området 

kamratstöd ställt till den tidigare forskning jag presenterat i studien.  

Det skulle kunna vara så att skolledningen skapar sina motiv till kamratstöd utifrån vad som 

tidigare finns dokumenterat om kamratstödjande verksamhet. Det är i sig inget fel med det 

kan tyckas, men utifrån rapporten Kamratstöd i Stockholmskolor: en dokumentation har alla 

skolor specifika mål och behov. Dessa mål och behov borde vara avgörande för vilka motiv 

en skolledning har till kamratstöd så också för Rosenborgskolan. Utifrån skolledning är 

skolan ständigt i förändring och därmed också deras behov. 

Det finns några huvudteman i vad som tidigare skrivits om kamratstöd och vad 

kamratstödjarnas uppgifter kan tänkas vara. Empirin visar att skolledningen på 

Rosenborgskolan tycker att det är för få vuxna på skolan som inte har en undervisande roll, 

vuxna som har tid att finnas till under icke lektions tid och som eleverna kan identifiera sig 

mer med än en lärare. Detta stöds i rapporten Blunda inte för mobbningen som gavs ut av 

barnombudsmannen 1997. För få vuxna i skolan verkar utifrån empirin , tidigare forskning 

och litteratur vara en av kärnpunkterna till att kamratstödjare anställs, att öka vuxen tätheten i 

skolan. Tidigare forskning menar också att kamratstöd kan vara en åtgärd i att få bukt med 

elever som riskerar att hamna snett. Detta är något som en av informanterna lyfter fram, att 

kamratstödjarna kan finnas till för de elever som av olika anledningar tenderar att vara bäst på 

att vara sämst och att kunna finnas till hands för dem oavsett vad de presterar. Andra 

gemensamma nämnare mellan tidigare forskning och skolledningens syn på kamratstöd är att 

kunna skapa en god studiemiljö för utveckling och lärande samt att förebygga mobbing, våld 

och andra skadebeteenden hos eleverna men även att kamratstödjarna är en samtalspartner 

som kan förstå elevernas problem. Som tidigare nämnts i analysen bör skolledningen utforma 

sitt organisationen och kamratstödet så att det passar till individens behov.  

Förutom det grundläggande motivet att öka vuxen tätheten i skolan kan jag utifrån empirin 

tolka att skolledningen på Rosenborgskolan har ytterliga ett huvudmotiv, nämligen att främja 

elevens sociala kompetens. Skolledningen menar, liksom Pettersson och Sjödin (2001) att den 

sociala kompetensen är viktigt för hur individen klara att uppnå kunskapsmålen i skolan. Här 

har skolledningen sett tydliga samband mellan elevers sociala kompetens och att uppnå goda 
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studieresultat. Goleman (2001) stöttar detta resonemang, han menar att människor som har 

hög social kompetens klara sig bättre på exempelvis en arbetsplats än de som har en hög 

kunskapskompetens. Att skolledningen på Rosenborgskolan satsar mycket på främjandet av 

elevernas sociala kompetens verkar ligga helt rätt i tid med vad som värderas på exempelvis 

en arbetsplats. Att definiera vad social kompetens är var inte helt lätt eftersom alla individer 

har olika lätt att utveckla och använda sig av sina förmågor. Studien Life Skills Education i 

school (1993) beskriver social kompetens utifrån tio förmågor som en elev bör ha för att ha en 

god social kompetens. Jag tolkar de tio punkterna som högst relevanta men att man också 

måste se till individen som helhet. Det finns säkerligen många elever runt om i landets skolor 

som har svårt med vissa förmågor men som ändå är socialt kompetenta och kan föra sig i 

samhället. Ogden (2005) menar att unga lär sig social kompetens genom att integrera den i sin 

personliga kompetens. Att se social kompetens som tio förmågor en individ bör ha tycker jag 

ändå verkar lite vanskligt eftersom förmågorna utifrån Ogden (2005) bör integreras i 

individens hela personlighet. Den integrationen kan skolan välja att arbeta mer eller mindre 

med men skall utifrån Lpo94 göra det. Det arbetet kan ske både individuellt men även i grupp. 

Att tolka utifrån empirin förmedlar skolledningen på Rosenborgskolan ett gott exempel på att 

arbeta med relationerna mellan elever, lärare, kamratstödjare, skolledare och elevernas 

föräldrar för att främja elevens sociala kompetens. En av informanterna betonar att skolan har 

ett uppdrag utifrån Lpo94 att främja elevens sociala kompetens, fostran och utveckling men 

att huvudansvaret ändå ligger på elevens föräldrar och att skolan endast kan vara stöttande i 

den processen. Detta framgår även i Lpo94 att föräldrarna och hemmet har det övergripande 

ansvaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 41 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva och förstå en skollednings motiv till kamratstödjare 

som föremedlas av en ideell och konfessionell organisation och om den kamratstödjande 

verksamheten påverkar skolan och dess uppdrag utifrån läroplanen att främja elevens sociala 

kompetens, utveckling och fostran. För att få en lätt och överskådlig bild över de motiv och 

slutsatser som empirin ger redovisas dessa nedan i punkform. Samtliga punkter är framtagna 

utifrån tolkning och analys av empirin och är en sammanställning av vad som kan tolkas som 

informanternas gemensamma motiv och tankar kring kamratstöd och om kamratstödjande 

verksamhet påverkar skolans uppdrag i att främja elevens sociala kompetens.  

- Stödja ungdomarna utanför lektionstid 

- Vara goda vuxna förebilder 

- Vara vuxna på skolan som inte har en bedömande roll så som lärare har 

- Finnas till för eleverna oavsett vad de presterar  

- Vara unga vuxna som eleverna kan identifiera sig med 

- Bidra till en bättre skola så som god skolmiljö och god stämning på skolan 

- Hjälpa eleverna att hitta bättre vägar än att vara bäst på att vara sämst 

- Främja elevernas sampel mellan varandra  

- Hjälpa till att främja elevens sociala kompetens och utveckling 

- Möta eleverna i befintligt skick, orka finnas till även när elever mår dåligt 

- Informanterna tycker att kamratstödjarna fyller viktiga uppgifter i skolan och att om 

kamratstödet inte fanns kvar skulle det påverka skolan och eleverna negativt.  

- Skolledningen är eniga om att kamratstödjarna har del i att främja elevens sociala 

kompetens. 

- Skolan använder sig av kamratstöd för att de verkligen vill åstadkomma en reell 

förändring.  

- Att skolan skulle anställa kamratstödjare som en åtgärd för att det enbart skall se bra 

ut utifrån är uteslutande då de faktisk prioriterar kamratstöd. 

- Informanterna är eniga om att främjandet av social kompetens i skolan är avgörande 

för hur eleverna klara av de övriga läromålen och hur det senare kan integreras i andra 

grupper runt om i samhället. 

- En av informanterna ser kamratstödjarna som ett gott komplement till det skolan 

själva gör för att främja elevens social kompetens.  
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- Samtliga informanter är eniga om att ideella organisationers frammarsch i skolan är 

positiv, bara skolan inte blir beroende av dem.  

- En av informanterna menar att det kan vara bra med organisationer som kommer 

utifrån och in i skolan för att de kan se saker med nya fräscha ögon. 
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Egna reflektioner 

Jag tycker att kamratstöd är något som alla grundskolor borde prioritera. Visst kan det i 

dagens läge vara svårt att få fram pengar till något som många skolor kanske inte ser som 

prioritet ett. Att prioritera bort andra anställda på skolan för att anställa kamratstödjare är nog 

inte alltid så lätt. Jag tror ändå att skolan har mycket att vinna i att verkligen stödja eleven i 

social kompetens. Utifrån mina informanters svar ligger just det som grund för att klara av de 

övriga målen som finns uppsatta inom skolan. Utifrån mitt tycke verkar det helt otänkbart att 

inte prioritera det som faktisk kan främja den sociala kompetensen hos eleverna. Att det i 

detta fall inte kostar skolan något att ha kamratstödjare från TMU gjorde nog inte beslutet så 

svårt. Men svaret hade nog inte varit ja om skolan själva hade behövt betala något. Eftersom 

jag själv arbetat som kamratstödjare på en högstadieskola insåg jag vad eleverna dagligen 

brottas med och kan bara hålla med i att det är alldeles för få vuxna inom skolan som inte har 

en undervisande och bedömande roll. Jag tycker att det är olyckligt om det redan i skolåldern 

prioriterar bort unga som verkligen behöver stöd, för att det på kort sikt kostar lite för mycket 

pengar. Givetvis förstår jag att det finns en viss summa pengar att tillgå i olika frågor men att 

prioritera om lite i en budget kanske medför att man tjänar på det i längden och får stabila och 

hela ungdomar. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1. 
Intervjufrågor 

1. Hur ser skolledningen på de krav som ställs i skollag och läroplan om att skolan skall 

främja elevens sociala -kompetens, uppfostran och utveckling.   

2. Beskriv kamratstödet på skolan, fungerar det som ni tänkt? 

3. Hur resonerar ni kring valet av TMU som förmedlare av kamratstöd som ideell och 

konfessionell organisation då det även finns icke konfessionella 

kamratstödsorganisationer?  

4. Vilken erfarenhet har Du/ni från ”Kamratstödjarorganisationer”? 

5. Hur upplever (mäter?) ni att skolan lever upp till kraven som ställs utifrån skollag och 

läroplan och att främja elevens sociala – kompetens, uppfostran och utveckling  

6. Vad tycker du om att skolan inte bara skall undervisa utan också fostra eleven i social 

kompetens?  

7. Hur arbetar skolan med att främja elevens fostran i social kompetens? Hur bedrivs den 

kamratstödjande verksamheten på berörd högstadieskola? 

8. Vilken betydelse har närvaron av kamratstöd för skolans anställda?  

9. Vad förväntar sig skolan av en ”Kamratstödjarorganisation”? 
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Bilaga 2. 
Sökbegrepp 
 
 
 Antal 

träffar 
Antal träffar   

Sökbegrepp Libris 
databas 

Ersta/Sköndal 
Bibliotek 

Sociala 
nätet 

Total 
relevans 

Kamratstöd 460 8 3 3 

Kamratstöd skolan 9 0 174 4 

Ideell kamratstöd 0 0   

Ideellt kamratstöd 0 0   

Skolan värdegrund 68 2 179 4 

Skolan social 
kompetens 

34 2 450 6 

Social kompetens skola 13 3   

Läroplan social 
kompetens 

3 0   

Skollag social 
kompetens 

0 0   

Social uppfostran 258 7 228  

Grundskolan social 
kompetens 

13 0   

Skolan social 
utveckling 

35 7 525  

Grundskolan miljö 114 0   

Frivilligt socialt arbete 144 159   

Offentlig sektor skolan 6 1   

Totala träffar på 
sökbegrepp 

1157 189 1559 17 
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Bilaga 3. 
Informantbrev 
 
Ersta Sköndal högskola  
Herbert Widmans väg 12  
Tel: 08-555 05 000  
E-post: campusskondal@esh.se  
Handledare: Johan Von Essen 
  
  
  
Hej,   
  
Mitt namn är Pontus Bill och jag studerar till socionom vid Ersta Sköndal högskola. Jag skriver  
under våren 2009 min c-uppsats om skolledares motiv till kamratstöd. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva och få en ökad kunskap om en skollednings motiv till kamratstöd samt varför man väljer en 
ideell och konfessionell organisation för detta uppdrag? 
  
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun eller avböja att svara på  
vissa frågor. I resultatredovisningen kommer jag endast att använda ditt förnamn.  
  
Intervjun kommer att ta ca 40-60 min och jag kommer att spela in den med en bandspelare för att  
sedan skriva ut den i text. Under tiden intervjumaterialet bearbetas kommer det att förvaras 
oåtkomligt  
för obehöriga och därefter kommer jag att radera materialet då arbetet är avslutat.  
  
Jag hoppas att genom mitt arbete och tack vare din medverkan kunna skriva en intressant och 
givande uppsats. 
  
Om du har några frågor eller synpunkter, hör gärna av dig till mig.  
  
Med vänliga hälsningar/  
  
Pontus Bill   
Tel. 0739 80 63 90 
pontusbill@hotmail.com 
   
  
  
Jag har tagit del av ovanstående:  
  
 
 
Namn:      Datum:      
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Bilaga 4. 
Maslows behovspyramid 
 
 
 
 
 

 
 
(http://www.polyvalent.se/framtidsfilerna/maslow.gif) 


