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REGLER ARBETSRUTINER SOCIAL KOMPETENS
a. Följer givna och gemensamt utformade 
regler, vilka uppfattas som absoluta. De skall 
följas — rätt eller fel gäller. Alla regelbrott 
påpekas, även de som inte upptäcks av 
läraren.

a. Klarar av viktiga rutiner för skolarbetet 
med föräldrars och lärares hjälp.

a. Kan med lärarens hjälp efterleva de 
konkreta reglerna för den sociala samvaron i 
klassrummet. Ögontjänartendenser med 
samtidigt beivrande av överträdelser.

b. Vidgar regelsystemet till att gälla alla 
tänkbara situationer och förutsätter vuxnas 
kontroll och sanktioner. Regelbrott som inte 
upptäcks uppfattas inte som felhandlingar.

b. Klarar de flesta rutiner på egen hand. Det 
dualistiska perspektivet — rätt eller fel — 
gäller. Reagerar kraftigt mot förändringar — 
som de gör är rätt, allt annat är fel.

b. Inser att de konkreta reglerna gäller all 
social samvaro, även utanför klassrummet. 
Reagerar mot övertramp på ett dualistiskt 
sätt. Inser att man behöver hjälp att reda ut 
konflikter.

c. Konkret ifrågasättande av regler, oftast i 
form av verbalt testande. Regelbrott är fel 
även när de inte upptäcks.

c. Erfarenhet av varierande rutiner och 
arbetsformer leder till ett prövande av nya 
former, i vissa fall till ifrågasättande av 
typen ”Varför så här? Kan man inte göra så 
där?”

c. Visar intresse för andras situation; 
respekterar andras behov och önskemål. Visar 
uppskattning när någon gjort något bra. 
Ingriper när någon behandlas illa. Tar kamrat i 
försvar inför andra kamrater. Kan hjälpa till att 
reda ut konflikter.

d. Medvetenhet om och förståelse för 
principerna bakom regler och dess 
funktioner. Insikt om att de ingår i de egna 
moraliska och etiska värderingarna och berör 
ansvar och skyldigheter i förhållande till 
företeelser och till andra människor.

d. Uppfattar rutiner och arbetsformer som 
medel att nå vissa mål. Söker egna vägar, tar 
ansvar för sitt eget lärande, inser när man 
behöver hjälp av den som är mer kompetent, 
inser också när det är bättre att samarbeta 
med andra. 

d. Förstår och omfattar de principer för 
hänsyn, ansvar och skyldigheter som styr 
den sociala samvaron och handlar i enlighet 
med dessa.


