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1 Inledning 
  

Given the very high demands placed on teachers, it is surprising that they rarely 
receive specific training to address the importance of social and emotional issues in 
the classroom or how to develop the SEC to successfully handle them (Hargreaves, 
1998). 

Samhällets krav på kompetenta och allmänutbildade lärare är större än någonsin. 
Under sin verksamhetsförlagda utbildning ska lärarstuderande lära sig och utveckla 
den sociala förmågan som hela yrket vilar på. Lärare ska inte enbart undervisa och 
inspirera för ett livslångt lärande utan också demonstrera värdegrunden flitigt. Lärare 
ska även vara förberedda att kunna anpassa sig till olika situationer och kommunicera 
med olika individer i skolan (SOU 2008:109). Här räknas inte bara elever utan 
föräldrar, kollegor, och i extrema fall socialstyrelsen samt polisen. Läraren är med 
andra ord den förebild när det kommer till social kompetens som ditt barn träffar och 
är med under sina skolår. Hen är även den som ska vara en expert, en domare och en 
guru i konflikter mittemellan dokumentation och utvecklingssamtal. 

Att utveckla den sociala kompetensen hos blivande lärare har dock inte ett 
självuppfyllande syfte. Barn och unga börjar utveckla sina sociala färdigheter i skolan 
genom skolans aktiviteter och situationer. Den pedagogiska verksamheten är en plats 
där relationer skapas och känslor sätts på prov. Utifrån den socialisationen utvecklar 
barn olika kompetenser, framför allt den sociala kompetensen (Ogden, 2003). 
Bierman & Welsh (2000) menar att elever är i stort behov av att utveckla sin sociala 
kompetens då de utgör en förutsättning för en positiv utveckling. I samstämmighet 
med detta framhåller forskarna Burt, Obradović, Long & Masten (2008) att bristande 
social kompetens stör den normativa utvecklingen. Kaplan, Gheen & Midgley’s (2002) 
studie visar att elever som upplever att lärare lägger fokus på deras individuella 
utveckling, erbjuder tillfällen för självständigt lärande och diskussion, och visar 
känslomässigt stöd har bättre förutsättningar att lära sig kontrollera sina känslor och 
överbrygga sociala hinder. Även LaRusso, Romer & Selman (2008) menar att elever 
känner större självförtroende och stärks i sin förmåga att interagera med andra av att 
deras lärare bereder möjlighet för att öva beslutsfattande och problemlösning. 
Sannolikheten att utveckla en positiv attityd gentemot skolan är även den större hos 
socialt kompetenta ungdomar än vad den är hos deras kamrater. Socialt mer 
utvecklade elever har dessutom lättare att anpassa sig till nya situationer och har 
lättare för att undvika ett negativt utåtagerande beteende (Prelow, Loukas & Jordan-
Green, 2007). 
 
I föreliggande studie vill vi därför undersöka hur lärarstudenter stöd att utveckla sin 
kommunikation och social kompetens för att möta de krav som deras yrkesroll och 
samhället kräver. 
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1.1 Syfte 
 
Vi vill undersöka hur lärarutbildningen på en högskola i Mellansverige arbetar med att 
säkerställa att social kompetens utvecklas hos lärarstudenter utifrån vad samhället och 
läraryrket kräver. 
 

1.1.1 Forskningsfrågor 

 

1. Vilken vetenskaplig förankring har högskolan i sin syn på social kompetens? 
2. Hur ser arbetet inom lärarutbildningen ut när det gäller att aktivt utveckla och 

stödja lärarstudenterna i utvecklandet av deras sociala kompetens? 
3. På vilket sätt kontrolleras den sociala kompetensen hos lärarstudenterna? 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Definitioner av begreppen kommunikation och social 

kompetens 
 

I detta kapitel definieras begreppen social kompetens och kommunikation utifrån olika 
teorier i ämnet. Därefter ges en inblick i vad det står om social kompetens i olika 
styrdokument. 
 

2.1.1 Social kompetens 

 

Social kompetens beskrivs av Persson (2003) som ett komplext begrepp som varierar 
i betydelse beroende av kontexten. Begreppet kan betyda allt från social till 
samarbetsvillig, det kan exempelvis bero på vilken position människan befinner sig i 
eller vilket jobb det handlar om. Generellt sett, handlar begreppet om att ha en förmåga 
till att fungera i grupp. I mer moderna forskningsstudier är begreppet mer känt som 
kommunikationsfärdighet. Eftersom uppsatsen kommer behandla begreppet ur 
läraryrkets perspektiv och även som kontext kommer begreppet 
kommunikationsfärdighet eller -förmåga dyka upp flera gånger. Det sistnämnda 
begreppet har en stark koppling till social kompetens (2003).   

Ogden (2003) definierar begreppet social kompetens genom att vidga det till ett annat 
begrepp som han kallar för personlig kompetens. I den personliga kompetensen ingår 
också den kognitiva kompetensen och den fysiska kompetensen. Definitionen blir: 

Social kompetens är relativt stabila kännetecken i form av kunskaper, färdigheter 
och förhållningsätt, som gör det möjligt att etablera och vidmakthålla sociala 
relationer. Den leder till en realistisk uppfattning om den egna kompetensen och är 
en förutsättning för att individen ska kunna hantera sociala sammanhang och uppnå 
socialt accepterande eller etablera nära och personliga vänskapsförhållanden. 
(Ogden, 2003:223) 

Ogden förklarar den sociala kompetensen som ett dynamiskt och praktiskt verktyg som 
möjliggör att människor skapar relationer. Med den sociala kompetensen kan 
människor hantera olika uppföranden och krav i olika situationer. Den kan delas in 
och beskrivas på tre olika nivåer, en absolut kompetensnivå som innehåller personliga 
förmågor, den andra kontextuella anpassning av färdigheterna, och den sista nivån 
resultatspecifik som är när färdigheterna används för att nå ett mål. Social 
kompetensen består av följande faktorer ledande förhållningssätt, anlag och känslor 
som får en praktisk mening i sociala sammanhang (2003). 
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2.1.2 Kommunikation 

 

Människor är beroende av kommunikation och börjar kommunicera redan i tidig ålder. 
Den kan vara muntlig, skriftlig eller visuell överföring av information. Vi människor 
lär oss att kommunicera från barnsben och fortsätter att utveckla kommunikationen 
ständigt genom livet. Kommunikation är således en ständigt pågående handling och 
den vanligaste aktivitet som vi människor använder oss av.  Därför är kommunikation 
en aktivitet som vi lär oss, vi föds inte med den utan vi utvecklar förmågan att 
kommunicera. Dimbleby och Burton menar även att ''kommunikation skapar 
förbindelse'' vilket knyter oss samman med en annan person, grupp eller en sak 
(1999:12). 
 

2.1.3 Vad säger styrdokumenten? 

 
Redan år 1999, innan ny reform trädde i kraft år 2001, skrev lärarkommittén 
tillsammans med utbildningsdepartementet om lärares kompetens. Läraryrket består 
av olika delar men i Att lära och leda fokuserade man på kompetensen och strukturen 
i dåvarande lärarutbildning. Även om det redan fanns en grundkompetens innan valde 
man att lyfta kompetensen till en ny nivå i lärarutbildningen som skulle träda i kraft 
2001. Lärarkommittén menar att man inte kan avgränsa definitionen av kompetens 
och att det inte är ett karaktärsdrag utan något man utvecklar. I utredningen står det 
att lärarutbildningskommittén står fast vid att blivande lärare ska utveckla en 
grundkompetens. En sådan grundkompetens bör, enligt kommitténs uppfattning, 
omfatta kognitiv kompetens, kulturell kompetens, kommunikativ kompetens, kreativ 
kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och didaktisk kompetens.  (SOU 
1999:12). Vidare menar Lärarkommittén att yrket, som lärare, är något som ska 
utvecklas i och med att samhället gör detsamma. Därför är det viktigt att kompetensen 
ständigt utvecklas och förnyas eftersom den inte är statisk. Lärarkommittén menar att 
utbildningen '' skall stödja de blivande lärarna att anlägga ett utvecklingsperspektiv på 
den egna kompetensen'' (SOU 1999:73). 
 
Innan en ny lärarutbildning utformades år 2010, där man ersatte dåvarande 
lärarexamen till fyra nya examina, genomförde regeringen en granskning där syftet var 
att visa en tydlig gemensam utbildningsvetenskaplig kärna för nya programmet. 
Regeringens utredning En hållbar lärarutbildning har visat att den kärnan består av 
åtta huvudsakliga punkter. I dessa åtta punkter nämns bland annat sociala relationer, 
konflikthantering och ledarskap (SOU 2008:198). Utbildningsdepartementet skriver 
att varje individ är en social varelse och därför bör lärarutbildningen innehålla 
vetenskapliga moderna arbeten om hjärnforskning så som utvecklingspsykologi. 
Lärarutbildningen bör innehålla socialpsykologi och sociologi för att lärarstudenten 
ska ha förståelse för kraven om utveckling och inlärning för varje elev. När 
lärarstudenten får kunskap om utvecklings- och sociala teorier och kan tillämpa dem 
efter elevers förutsättningar, skapas förutsättning för en bättre skola. Den pedagogiska 
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verksamheten fokuserar på att utveckla och förändra förmågor samt lära nya 
färdigheter. Den ansvarar också för den emotionella utvecklingen där man ska lära sig 
att förstå andras känslor och åsikter. Den socialisationen kräver inte bara ett intresse 
för ett visst ämne utan dessutom intresse för människor. 
 
Skolan är en mötesplats för alla eftersom vi alla börjar där. Utbildningsdepartementets 
publikation belyser att det alltid funnits en fråga om hur man bibehåller en 
inkluderande och funktionell gemenskap i skolan, framför allt i all lärarutbildning. 
Skolan är den första mötesplatsen som alla utsätts för och därför är det allra viktigast 
att en lärare har en förmåga att kunna hantera och skapa relationer mellan sig själv 
och eleverna. Utredningen menar att utbildningen ska ge kunskap i ämnet, 
pedagogiken och i de didaktiska teorierna. Förutom det bör den blivande läraren vara 
en mogen person med stark social kompetens och kommunikationsförmåga (SOU 
2008). 
 

Många blivande lärare har en naturlig fallenhet för att skapa positiva och varma 
relationer, ett sorts relationskapital som de bär med sig och som kanske ligger till 
grund för att de valt utbildningen. Andra lärarstuderande kan behöva längre tid för 
att mogna och bli klara över sig själva och hur de fungerar tillsammans med andra. 
En sådan mogen självkännedom kan utvecklas i en utbildning som också ger 
utrymme för goda samtal om relationsfrågor under sakkunnig ledning. (SOU 
2008:216) 

 
Universitetskanslersämbetet som är ansvarig för godkännande av examensrättigheter 
kräver tydligt vad som ska ingå i lärarutbildningen. I Förordningen om ändring i 
högskoleförordningen (1993:100) fastställs det vad som krävs av studentens färdighet 
så väl som förmåga för att erhålla ämnesläraresexamen. Det finns flera punkterade 
krav som studenten ska visa och som kan kopplas explicit till social kompetens men 
med begränsad fokus på social kompetens står det:  

– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering 
och ledarskap (SFS 2010:541) 

Högskoleförordningens krav som ska uppfyllas som är knutna till den 
utbildningsvetenskapliga kärnan framhåller tydligt att studierna ska innehålla 
kategorier som är bundna till social kompetens. Dessa är “sociala relationer, 
konflikthantering och ledarskap” (SFS 2010:541 s. 9.) 
 
Vidare står explicit vad som krävs av studenten i värderingsförmåga och 
förhållningssätt:  

 
För ämneslärarexamen ska studenten 
– visa självkännedom och empatisk förmåga (SFS 2010:541 s. 11.)  

I Utbildningsdepartementets promemoria börjar med att konstatera att kompetenta 
lärare bidrar till högre studieresultat i skolan och att det är en av de viktigaste 
punkterna i skolan. Det konstateras vidare att lärarutbildningen ska vara en attraktiv 
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utbildning med låg mängd av studenter som hoppar av. I just den här publikationen 
refererar Utbildningsdepartementet till Skolverket som styrker att lärarutbildningen 
likaväl som yrket ska vara attraktivt för att locka men också att behålla personer inom 
utbildningen och yrket (2015). 
 

2.1.4 Högskolans innehåll och kurser 
 

Totalt finns det 6 av 24 mål som kan ansluta till social kompetens och 
konflikthantering ur de mål som lärarstudenten ska uppnå under sin utbildning för att 
kunna erhålla examen som ämneslärare. Högskolan innehåller få kurser om ämnen 
som utbildningsdepartementet skriver om. Det finns totalt en kurs som handlar bland 
annat om sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Kursen får 
lärarstudenterna läsa tredje året och därefter finns det inga kurser som berör social 
kompetens eller konflikthantering. Nedan visas de 6 målen som har anknytning till 
social kompetens och konflikthantering: 

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

visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och 
utveckling 

visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingarna, 

visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets -och jämlikhetsperspektiv i den 
pedagogiska verksamheten 

visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska 
verksamheten 

visa självkännedom och empatisk förmåga 

I Studenthandboken, som är huvudmaterial under den verksamhetsförlagda 
utbildningen, finns ett återkommande kriterium (Kriterium 6) som berör social 
kompetens och som bedöms av den lokalt ansvariga handledaren på lärarstudentens 
partnerskola: 
 
AU1: “6. visar god vilja att samtala och samverka med barn/elever och vuxna.” (s. 9). 
AU2: “6. visar god social kompetens genom att samtala och samverka med barn/elever 
och vuxna för att främja medinflytandet i skolan.” (s. 26). 
AU3: “6. visar en medvetenhet om samspelets beroende av medinflytande och en 
fördjupad förmåga till reflektion av såväl den egna insatsen som barns/elevers arbete, 
med hänsyn till barns/elevers olikhet och olika behov av stöd.” (s. 41). 
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2.2 Social kompetens hos lärare som en förutsättning för 

elevens utveckling 
 

Jennings (2009) menar att klassrumsmiljön har nytta av socialt kompetenta lärare. 
Den sociala kompetensen bidrar till att lärare kan jobba proaktivt. Det här är i sin tur 
viktigt för att klassrumhanteringen ska fungera väl och för förståelsen av olika 
dynamiska situationer i ett klassrum. Lärare med kompetens att hantera 
klassrumsklimatet stärker ledarskapsförmågan. La Paro och Pianta (2003) delar 
samma åsikt och skriver att lärare lyckas genom förmågan att stötta, förstärka och 
uppmuntra elever och även minska beteenden som orsakar konflikter. En social 
kompetent lärare har också en förmåga att skapa ett komplett klassrumsklimat genom 
sin lektionsplanering. La Paro och Pianta klargör att kompetensen leder till kunskap 
om att planera lektioner efter elevernas förmågor och styrkor. De nämnda faktorerna 
bidrar till att en lärare har en kommunikativ förmåga som uppvisar en interaktiv social 
kompetens. Läraren blir då en förebild med en kompetens som är eftertraktad och 
associerad med optimala resultat hos eleverna (La Paro och Pianta, 2003). Socialt 
kompetenta lärare har en hög självmedvetenhet vilket innebär att de känner igen sina 
känslomässiga mönster och hur de ska hantera dessa i utmanande situationer. De är 
kapabla till att känna igen sina egna styrkor och svagheter dessutom har de också ett 
realistiskt perspektiv på dem. De har också en medvetenhet för det sociala och hur de 
ska förmedla och även rikta sina handlingar på ett rätt sätt. Lärare med den kunskapen 
vet hur deras uttalande påverkar kommunikationen med andra. Det leder till att 
läraren blir en förmedlare och skapare av många goda relationer och samarbeten. När 
en lärare kan hantera olika konfliktsituationer förstår de också att människor kan ha 
olika perspektiv. Lärare har med andra ord en kulturmedvetenhet. Det är en viktig 
egenskap eftersom läraryrket innehåller många krävande relationer (Jennings, 2009). 

När lärare har bristande social kompetens försämras skolklimat och skolresultat. 
Skolklimatet får lida eftersom ledarskapets effektivitet och kontroll faller och 
detsamma gäller för skolresultat. Lärare riktar sin uppmärksamhet på händelser som 
är oväsentliga när det kommer att bibehålla en trygg klassrumsmiljö (La Paro och 
Pianta, 2003). På ett individuellt plan riskerar lärare i längden att drabbas av 
utbrändhet i arbetet om de är dåliga på att hantera sina känslor (Osher et al., 2007). 
 
Wang (2009) söker i sin studie svar på om det finns något samband mellan 
amerikanska ungdomars uppfattning av sin egen sociala kompetens och deras 
socialpsykologiska förmåga. I forskningsstudien lyfter Wang fram elevers upplevelse 
av att känna ett känslomässigt stöd från sin lärare som en framgångsfaktor för att 
främja utvecklingen av social kompetens hos eleven, vilket i en förlängning kan bidra 
till att eleven blir bättre rustad för en mångfasetterad och föränderlig social miljö som 
ställer krav på att eleven ska kunna anpassa sig. 
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2.2.1 Social kompetens genom kommunikation 

 

Gençtürk, Akbaş och Kaymakçı (2012) undersöker i sin studie vilka faktorer som 
kännetecknar en ”ideal lärare”. Förutom god ämneskunskap och 
undervisningsfärdighet, visar studien att personliga egenskaper är viktiga. Deltagarna 
i studien påpekar att kommunikationen är väsentlig för en professionell lärare. 
Gençtürk, Akbaş och Kaymakçıs studie delar samma åsikt som tidigare nämnd 
litteratur att en lärare ska ha egenskaper som förknippas med god social kompetens. 
De skriver att det framgår att en ideal lärare ska vara tålmodig, respektfull och 
hjälpsam, men framför allt aktiv och social. Samma typ av studie genomfördes av 
Ubani (2012) men riktad mot 44 blivande religionslärare. Studien visade tre 
karaktärsdrag i topp, nämligen ämneskunskap, empati och kommunikationsförmåga. 

Aspelin (2010) skriver om relationens vikt och hur sociala band är oundgängliga för att 
skapa en god undervisningssituation. Han skriver att kommunikation fungerar som en 
huvudaktör i de sociala band som skapas i yrket mellan elev och lärare. (Aspelin). I sin 
yrkesroll fungerar lärare som en ständig språkanvändare och därför blir 
kommunikationen ett allmänt nyckelredskap i yrket. Prage och Svedner (2008) belyser 
att den används på olika nivåer med olika deltagare och mottagare. Vidare har 
författarna strukturerat upp lärares kommunikation till att sammanfatta att lärare 
instruerar, informerar, uppmuntrar och guidar elever. Läraren undervisar genom att 
informera eleverna om ämnen och påverkar deras motivation till ett livslångt lärande. 
På grund av det här är det viktigt att lärare har en medvetenhet om retorik. Prage och 
Svedners sammanfattning visar också på att logos (intellektuellt argument), pathos 
(känslomässiga argument) och ethos (personlighetens övertygande) tar plats i de 
kommunikationsprocesser som en lärare har i sin roll. Med retorisk medvetenhet i 
läraryrket blir det möjligt för lärare att få fram sina poänger inte bara i undervisning 
men också i konflikter. Grundtanken i retorik är att kunna använda kommunikation 
på ett driftigt sätt där kroppsspråket har en roll. Konsten att lära ut ligger i att man har 
en tydlighet i sin undervisning där lärare litar på sina ämneskunskaper och sättet det 
presenteras på genom talet och kroppsspråket (Prage & Svedner, 2008). 

En god kommunikation lägger grund för en god relation som möjliggör att 
undervisning och lärande fungerar väl. Ogden menar att genom kommunikation och 
socialt samspel uppnår och bibehåller läraren kunskapsmässiga och sociala behov. 
Fördelen blir att läraren vet individernas styrkor och svagheter till skillnad från när 
man endast håller sig till sitt ämne utan det sociala utbytet. Läraren kan då engagera 
sig på ett sätt som kan utveckla elevernas prestationer.  (Ogden, 1993). 

Elliott (2009) lyfter i sin studie fram lärares så kallade ‘soft skills’ med vilka han syftar 
på färdigheter som är grundläggande för relationsskapande, medvetenhet om elevers 
sociala situation och uppvisande av ett professionellt auktoritetskap. Han understryker 
vikten av det han menar är gemensamt för lärare med hög kompetens, nämligen att de 
ägnar sig åt beteenden som i sig själva förefaller oviktiga men som sammantagna 
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bidrar till att elever upplever att läraren besitter en hög kompetens och anpassar sitt 
beteende därefter. Kounin (1970) identifierar vad han kallar withitness och 
overlapping som två viktiga grunddrag hos högkompetenta lärare. Withitness syftar 
enligt Kounin på lärares medvetenhet om allt som händer runtomkring. En lärare med 
hög kompetens måste, menar Kounin, försäkra sig om att eleverna känner att läraren 
är ständigt medveten om vad som händer runtomkring, utan att för den sakens skull 
bemöta varje händelse muntligt. Med overlapping syftar Kounin lärares förmåga att 
utföra eller hantera fler olika händelser samtidigt. Elliott (2009) menar att elevers bild 
av deras lärares professionalitet byggs upp under tid och ofta baseras på subtila 
signaler i lärares beteende. Risken att bemötas av utmanande beteende från elever är 
mindre för lärare som upplevs som auktoriteter i sin professionalitet, vilket skapar 
bättre förutsättningar för en positiv och produktiv lärar-elevrelation. 
 

2.3 Ramfaktorteori 
 

Ulf Lundgrens ramfaktorteori utvecklades efter Dahllöfs definition av begreppet ram 
kopplat till skolverksamheten. Med begreppet ram menade Dahllöf (1967) att det finns 
faktorer som hämmar undervisningen. Lundgren identifierade tre stycken 
grundläggande faktorer som avgör skolans förutsättningar. Dessa är Konstitutionella, 
Organisatoriska och Fysiska ramar. Den förstnämnda syftar på skollagar och andra 
bestämmelser som skolan måste följa. I den organisatoriska ramen inkluderas 
ekonomiska resurser. Det sistnämnda syftar på hur det är i verkligheten med 
klassrummens skick, läroböcker eller läromedel (efter Lundgren, 1983, s. 233-234). 
Lundgren menar att skolans uppgift, förutom att utbilda framtida medborgare, också 
är att förnya kulturen och traditionen. Utbildningen kan inte fortsätta vara sig lik och 
följa en tradition som inte stämmer med samhällets krav. Han uttrycker det på följande 
sätt:  

I det moderna samhället med en skola vars uppgift det är att inte bara reproducera 
grundläggande värden och kulturarv, utan också att skapa förutsättningar för 
medborgarna att få arbete och verka i samhället måste skolsystemet så formas att det 
ger en likvärdighet. (Lundgren, 1999, s.32) 

 
Han förklarade att undervisningen kunde påverkas av andra faktorer och leda till en 
okontrollerbar situation. Lundgren byggde vidare på den definitionen och menade att:  

Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till en viss verkan. Om 
däremot ett mål tydligt finns för en process måste ramarna anpassas för att göra den 
processen möjlig. (Lundgren, 1999, s.36) 

Utbildningssystemet styr därför inte bara nutiden men också framtiden och fullgör inte sin 
uppgift om den har sin kärna vilande i gamla teorier om kunskap, pedagogik och mänsklig 
förmåga. Dahllöfs tanke, vidareutvecklad av Lundgren, visar att undervisningsprocessen 
formas av ramarna (Lundgren 1999).  
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Dahllöfs tanke och Lundgrens teori är användbar för att utvärdera högskolesystemet samt få 
kunskap om det. Högskolor styrs av landets regering och är därför politiskt styrda. Regeringen 
bestämmer hur högskolesystemet ska se ut, därför vilar det på högre nivåer som hör till den 
organisatoriska sidan. De organisatoriska ramarna ger förutsättningar till högskolan och dess 
funktion. De förutsättningar blir på ett sätt resultat av de uppsatta ramar som styr processen 
till hur högskolesystemet är. Denna studie fokuserar på den lokala nivån och för att det ska bli 
tydligt vilka delar högskolan består av förklaras den med Figur 1. 

 
Figur 1. Förenkling av ramfaktorerna som påverkar högskolan efter Lundgrens teori. 

Figur 1 visar ramar som förklarar hur systemet är uppbyggt och där studenter får ta del 
av det som blir ett resultat. Studenterna är med i systemet men har inte en 
maktposition i hierarkin. På en politisk nivå är det Regeringen och 
Högskoleförordningen som fattar beslut om vad som ska inkluderas i exempelvis ett 
lärarprogram. Därefter har varje enskild högskola lokala kursplan för lokala kurser 
som ska motsvara det Högskoleförordningen kräver. Därefter skapas kursplaner som 
ges till undervisande lärare som tolkar kursplan och bildar en uppfattning om vad som 
ska inkluderas i deras undervisning. Längst ner i hierarkin finns studenten som får 
resultatet av de medverkande (efter Lundgren 1999). 
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3 Metod 
 

Studiens syfte är explorativt eftersom vi haft för avsikt att ta reda på hur 
lärarutbildningen på en högskola i Mellansverige arbetar med att säkerställa att social 
kompetens utvecklas hos lärarstudenter utifrån vad samhället och läraryrket kräver 
och inte slå fast om en teori stämmer eller ej. Med ett syfte som går ut på att beskriva 
och analysera ett förfarande gör att det lämpar att använda sig av en kvalitativ ansats 
(Sverke, 2004). Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod ger oss möjlighet att 
beskriva och analysera vilken vetenskaplig förankring högskolan har i sin syn på social 
kompetens, hur arbetet ser ut inom lärarutbildningen när det gäller att aktivt utveckla 
och stödja lärarstudenterna i utvecklandet av deras sociala kompetens, samt på vilket 
sätt den sociala kompetensen kontrolleras hos lärarstudenterna. Kvale och Brinkmann 
(2009) förordar att man ska använda sig av intervjuer som metod för att samla in data 
om olika personers syn på saker. 

Till intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2), detta val 
gjordes i enlighet med studiens explorativa syfte då vi ville ha öppna och inte ledande 
frågor vilket hade kunnat sänka validiteten i det resultat som inhämtats. Målet med 
intervjuguiden var att kunna tillhandahålla enkla och klart formulerade frågor, varför 
vi även sett till att undvika negationer när vi formulerade frågorna vilket hade kunnat 
sänka tydligheten i frågorna avsevärt. Ytterligare en åtgärd för att säkerställa 
tydligheten i frågorna genomfördes provintervjuer varefter intervjuguiden redigerades 
tills dess att träffsäkerheten i frågorna stämde överens med studiens syfte. Att på detta 
sätt genomföra provintervjuer för att ta reda på om frågorna som ställs undersöker det 
som är avsett att undersökas bidrar till att validiteten och reliabiliteten höjs hos en 
kvalitativ intervjustudie (Gustavsson, 2004). 

 

3.1 Genomförande 
 

Efter att samtycke inhämtats från de tilltänkta respondenterna bokades möten in 
enskilt med var och en. Varje intervju beräknades inte ta mer än en halvtimme vardera 
men visade sig ta mellan 30 upp till 47 minuter som mest. Varje intervju hölls antingen 
i respondenternas egna arbetsrum eller i ett intilliggande konferensrum, vilket gjorde 
att vi kunde genomföra intervjuerna i lugn och ro. Till vår hjälp hade vi en semi-
strukturerad intervjuguide (bilaga 2) och digital inspelningsutrustning. I början av 
varje intervju gick vi åter igen igenom studiens syfte och förutsättningar, samt 
besvarade eventuella frågor från respondenterna. 

Vid samtliga intervjutillfällen var vi båda närvarande, detta för att båda skulle få 
möjlighet att höra intervjuerna i sin autentiska miljö vilket kan sägas stärka validiteten. 
Kvale och Brinkman (2009) anför dessutom att analysen av det insamlade materialet 
helst ska initieras redan i intervjuprocessen, något som möjliggjordes av att båda 
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närvarade. En annan fördel med att vara två var att den ene av oss kunde fokusera på 
att följa upp med följdfrågor och således utgöra ett stöd till den som ledde intervjuerna. 
För att inte sänka reliabiliteten med att ha olika intervjuare och riskera att strukturen 
omedvetet förändrades bestämde vi på förhand att den som höll i intervjun skulle vara 
densamma i alla intervjuer (2009). 

Allt insamlat intervjumaterial transkriberades innan vi kategoriserade och delade in 
materialet mellan våra forskningsfrågor (deskriptiv nivå). Därefter sökte vi efter 
likheter och skillnader för att på så vis få fram olika återkommande teman i svaren från 
intervjuerna varefter vi diskuterade hur det respondenterna berättat för oss kan tolkas 
med hjälp av forskningsbakgrunden (teoretisk nivå). 

3.2 Urval 
 
Urvalet av respondenter i denna studie valdes med utgångspunkt i vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Som informanter till studien vände vi oss till lärare som undervisar i 
det allmänna utbildningsområdet (AU) på ett lärarprogram på en högskola i 
Mellansverige. Det allmänna utbildningsområdet består av tre block (sammanlagt 90 
högskolepoäng) som förutom att de innehåller verksamhetsförlagda studier (VFU) 
även är gemensamma för alla lärarstuderande. Vi valde att fokusera på det allmänna 
utbildningsområdet då det är de kurser alla lärarstuderande läser och därför endast 
där det kan säkerställas att alla studenter får möjlighet att utveckla de grundläggande 
färdigheter som läraryrket kräver. 

Valet av forskningsfält föll på en högskola med ett lärarprogram där vi hade anledning 
att tro att vi hade stora möjligheter att finna och få tag i lämpliga deltagare. Att på detta 
sätt välja ut deltagare till en studie är vad som enligt Fejes och Thornberg (2009) kallas 
för både ett tillgänglighetsurval och ett strategiskt urval. Tillgänglighetsurval på så vis 
att vi valt en högskola geografiskt nära och strategiskt urval då vi antog det vara troligt 
för oss att få tillgång till det forskningsfält och de respondenter vi haft för avsikt att 
intervjua. 

Eftersom vi valt detta tillvägagångssätt för att göra vårt urval och inte alla lärarprogram 
i Sverige haft samma chans att bli valda är resultaten inte generaliserbara i statistisk 
mening (2009). Undersökningen kan dock sägas vara till nytta om läsare av studien 
bedömer att resultatet kan bidra med information som är användbar och applicerbar 
på andra situationer, vilket är det som Fejes och Thornberg kallar för analytisk 
generalisering. 

Tolv lärarutbildare tillfrågades varav hälften (sex stycken) tackade ja till att medverka 
i undersökningen. En person avböjde att medverka med anledning av att hen inte 
undervisat inom det allmänna utbildningsområdet på flera år. Fem personer återkom 
av okända anledningar inte med något svar. Huruvida bortfallet har inverkan på 
forskningsresultatet är svårt att veta. Vad som dock kan sägas är att det rådde stor 
samstämmighet i många av respondenternas uttalanden. När vi granskat resultatet 
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efter de fyra inledande intervjuerna tillkom mycket lite ny information i de 
efterföljande två, vilket gör det svårt att med säkerhet säga att resultatet skulle 
förändrats nämnvärt även om ytterligare respondenter tillkommit i studien. 
 

3.3 Etiska ställningstaganden 
 
I enlighet med god forskningsetik har vi följt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. 
Efter att ett informerat samtycke inhämtats via mail har vi intervjuat undervisande 
lärare på lärarprogrammets Allmänna utbildningsområden (AU1, AU2 och AU3). Med 
informerat samtycke menas att intervjupersonerna först getts tillräckligt med 
information om exempelvis syftet med studien för att kunna fatta ett välgrundat beslut 
att delta eller ej, vilket är förenligt med det Kvale och Brinkmann (2009) menar är ett 
passande sätt att hämta in informerade samtycken. 
 
Intervjupersonerna blev även informerade om att det insamlade materialet kommer 
att avrapporteras på sådant vis att det inte kommer gå att utröna vem som sagt vad 
eller vilka av personerna som deltagit i studien. Allt insamlat material i samband med 
intervjusituationerna kommer att hanteras konfidentiellt och lagras på sådant vis att 
ingen utöver oss två studieförfattare kommer äga tillgång till materialet. Att presentera 
och hantera det insamlade materialet på ett sådant sätt att det inte går att utröna vem 
deltagaren bakom svaren är och att obehöriga inte äger tillgång till det är vad Kvale & 
Brinkmann (2009) menar då de skriver om att beakta deltagarnas konfidentialitet. 
 
De intervjuade personerna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och 
att de när som helst kunde dra sig ur utan att behöva ange skäl för detta, samt att ett 
eventuellt avhopp inte skulle innebära några negativa konsekvenser. 
Intervjupersonerna fick även veta att det material som samlats in i samband med 
studien inte på något sätt kommer att användas utanför ramen för detta uppsatsarbete 
och att studien i sin färdiga form kommer att publiceras i den internetbaserade 
databasen DIVA. 
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4 Resultat 
 
Den högskola som vår forskning bedrivits på kommer i detta, som i övriga kapitel, kort 
och gott benämnas för Högskolan. 

4.1 Anknytning till vetenskapliga teorier om social kompetens 
 
Den kurs i pedagogik som är obligatorisk för lärare på högskolan som saknar en 
pedagogisk bakgrund tycks inte heller den tillhandahålla teorier utan snarare 
handfasta råd om hur man ska vara som lärare, en av respondenterna uttryckte det 
såhär: 
 

Det var inte så länge sedan jag gick igenom den där högskolepedagogiska 
utbildningen och vi pratade inte om just begreppet social kompetens. Däremot så 
var det väldigt mycket betoning på att vara tillgänglig för studenterna och också att 
främja samarbete mellan studenterna och om jag minns rätt nu… det här med att få 
dom att jobba i grupp 

 
En överväldigande majoritet av respondenterna kunde inte svara på om det finns några 
teorier som studenterna får till sin hjälp att grunda sin sociala kompetens på. Två av 
respondenterna menade dock tvärtom, en av dem berättade: 
 

Ja, inom sociolingvistik, AU2, där har vi ackommodation som är då en tydlig, det 
begreppet är ganska intressant för det finns även inom ledarskapsdelen av AU2… 
och där har vi då Thornberg som skriver om ackommodation ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv och du har då också Einarsson som ni har läst som 
skriver om det ur ett språksociologiskt perspektiv. Sedan har vi sådana 
nyckelbegrepp som attityder och de finns ju både med språksociologiskt och… 
teorier om dom och… socialsociologiskt, pedagogiskt också, så det finns gott om det 
i kurslitteraturen, teorier som stöttar och bygger upp den sociala kompetensen, om 
man nu läser det och försöker begripa sig på det. 

 

4.2 Uppfattning av social kompetens 
 

Samtliga respondenter menade att social kompetens är en viktig egenskap inom 
läraryrket. Vissa, som i exemplet nedan, framhöll närmast att det är en förutsättning 
för att kunna ta sig igenom lärarutbildningen: 

Men sen tänker jag med det här om social kompetens. Om man inte hade det, då 
känner jag att det skulle vara väldigt svårt att jobba som lärare. Det måste vara svårt 
att klara VFU-kurserna och sådant. Om man inte har den här förmågan att samverka 
eller vad jag ska säga med eleverna eller vuxna.  

 
Samtidigt påpekade fler av respondenterna att det är svårt att veta huruvida social 
kompetens är en talang eller en kunskap. Däremot var man ense om att social 
kompetens är en förmåga man aldrig blir färdig med att utveckla. 
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4.2.1 Individuell tolkning beroende på undervisande lärare 

 
En majoritet av respondenterna menade att det inte finns någon som helst samsyn 
kring arbetet med att utveckla studenternas sociala kompetens. Om det fanns en lärare 
som verkligen tyckte att det var viktigt att arbeta med de här frågorna skulle den 
använda sig av det utrymme man har som lärare och lyfta begreppet social kompetens, 
menade en av dem. Dock påpekade hen att det inte skulle innebära att det stod för 
Högskolan utan i så fall bara ligga på den enskilde läraren och som ett inslag i en 
enskild kurs. En annan av respondenterna som är verksam inom ämneskurserna 
menade att hen knappt hade någon insyn i vad som görs på AU-kurserna som hen 
menade nästan lever sina egna liv. Också organisationen kring AU-kurserna framhöll 
de flesta utav respondenterna som oerhört komplex och en av dem uttryckte det så här: 
 

Samma fenomen upprepas hela tiden att det är väldigt svårt att få ihop en diskussion 
om ett lärarprogram från kurs ett till den sista kursen och få ihop det till en helhet. 
Den helheten måste byggas av lärarstudenterna. Det klarar inte vi på 
lärarprogrammet själva. 

 
En del av denna problematik härleddes till att många som arbetar inom kurserna är 
extremt intresserade av och duktiga i sina ämnen, men att det saknas en djupare 
medvetenhet om pedagogik och social kompetens och hur man som lärare förutom sitt 
ämnesinnehåll också skapar en undervisningsmiljö att förstå ämnesinnehållet inom. 
Även om de flesta respondenterna tillstod att det skulle vara svårt att uppnå menade 
nästan samtliga att det är eftersträvansvärt för lärarna på lärarprogrammet att mötas 
i ett gemensamt förhållningssätt i arbetet med social kompetens. Dock konstaterade 
de flesta respondenter att lärarna på utbildningen inte har någon gemensam syn som 
på något sätt har handlat om social kompetens och att det definitivt kan ses som en 
brist. 
 
Flera av respondenterna var dock noga med att påpeka att det kanske finns något 
styrdokument som slår fast att det är viktigt med social kompetens, men att det inte är 
något de själva tagit del av. En av respondenterna tyckte dock att det framgår om man 
läser mellan raderna: 
 

M-m, det är ju som i alla kursplaner är det massa fina ord såhär, lärandemål och 
såhär, och de, mellan raderna så finns ju det här social kompetens hela tiden oavsett 
om det är kandidatprogrammet eller ämneslärarutbildning. Det är ju svårt att säga 
såhär övergripande… från [namnet på akademien, red. anm.] sida, jag har nog inte 
sett direkt utan i så fall finns det i lärandemålen på innehållet i kurserna. 

 

4.2.2 Gemensam syn på hur man arbetar/ska arbeta med social kompetens 

 
En av respondenterna med ett icke undervisande uppdrag men med god insikt i 
organisationen ansåg att det bör finnas en röd tråd i lärarutbildningen vad gäller 
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utvecklandet av studenternas sociala kompetens. Hen menade dock att det nya 
lärarprogrammet blivit tydligare när det kommer till den biten eftersom det numer 
finns kurser som handlar om sociala relationer och att det nu bland annat tas upp om 
samverkan med föräldrar. 
 
En annan av respondenterna som undervisar i det andra blocket av de allmänna 
utbildningsområdet menade att många av de lärare som undervisar i AU2 även har 
undervisat i AU1 och antog att det således finns en outtalad samsyn på hur man inom 
AU-kurserna arbetar med utvecklandet av social kompetens hos studenterna. Hen 
menade att det har en så central roll i arbetat att det inte ens behöver diskuteras. 
Däremot var samma person osäker på hur det ser ut i ämneskurserna och resonerade 
kring att lärarna där kanske mera är inriktade mot att bara lära ut sina ämnen, utan 
tanke på att utveckla studenternas sociala kompetens. Hen var tydlig med att detta 
bara var spekulationer men att hens förhoppning var att de även fokuserar på att 
utveckla studenternas sociala kompetens där också. 
 
Fler utav respondenterna som också undervisar inom det allmänna 
utbildningsområdet menade att även om inte just begreppet ‘social kompetens’ nämnts 
är det något alla lärare bör ha med i sitt tänkande när de undervisar. En av dessa, med 
flera uppdrag som gör att hen även haft insikt i programrådets arbete, framhöll att man 
verkligen jobbat mycket för att det inte ska vara enskilda kurser utan ett 
sammanhängande program, men tillstår samtidigt: 

Vi försökte jobba upp det som röda trådar men de tenderar att hela tiden gå av och 
bli några slags röda klumpar. För att kommunikationen inom lärarprogrammet är 
oerhört komplext. Det är väldigt svårt. 

 

4.3 Utveckling av social kompetens 
 

4.3.1 Arbetet med studenternas sociala kompetens på högskolan och 

verksamhetsförlagd utbildning 

 

Resultatet visar att det inte finns någon progressionsinriktad plan för utveckling av 
studenternas sociala kompetens. Det visade sig att högskolan inte har någon explicit 
plan för att utveckla lärarstudenternas sociala kompetens. Majoriteten av 
respondenter svarade att de studerande får utveckla sin sociala kompetens endast 
under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vidare nämnde flera av dem att 
‘‘det är ute i verkligheten’’ som man får träna på den sociala kompetensen.   
 

Nae, det gör inte det utan den blir mera behovsbaserad utifrån det lärarstudenterna upplever 
själva och därför är det väl viktigt att man lyfter något sånt i sin första VFU… Att man så här 
skulle behöva jobba med det på nästa. Så det vore en bra progression verkligen att titta på och 
det finns ju sådana här VFU kriterier… Dem kan inte jag, det skulle kunna vara något sånt 
kriterium. 
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Vid samma typ av fråga utmärkte sig en av respondenterna genom att berätta att hen 
brukar ta upp diskussioner om övningar som berör social kompetens. Hen menade att 
under föreläsningar sker det metaanalyser för att väcka medvetenhet om hur 
studenterna kan använda metoden i yrket. Det handlar om att man inte enbart agerar 
genom språkligt utan att det också handlar om en viss social kompetens. Respondenten 
menade att man förstärker sin roll och också visar sin lyhördhet genom att förflytta sig 
runt i klassrummet. Sådana enkla övningar under föreläsningar förstärker 
studenternas självkänsla samtidigt som man skapar en metareflektion om ens egna 
kroppsspråk i klassrummet. Nedan följer ett citat från just den respondenten som 
förklarar hens arbete kring sociala kompetens:  
 

Men jag jobbar med det. I alla fall i viss utsträckning. Vi gör en del övningar, rollspel 
och sådant förutom själva övningarna så diskuterar jag också ofta lärarens roll som 
övningsledare att om man till exempel gör en fyrahörnövning och om någon elev blir 
ensam med sin åsikt att man då som lärare ställer sig nära den eleven, att man rent 
fysiskt förflyttar sig för att känna lite stöd. 

 
Vissa respondenter berättade att man försöker skapa ett gott föreläsningsklimat där 
man vågar säga saker som kanske inte passar eller att man vågar bjuda på sig själv. 
Även om det är en liten del av den sociala kompetensen så menade respondenten att 
det är viktigt att ha mod att gå utanför sin bekväma zon. En av dem som inte såg sig 
som någon förebild för lärarstudenterna berättade så här: 

 

Jag försöker ju hela tiden att tänka på det att få folk att liksom våga säga knäppa saker 
och få folk att funka även om andra garvar åt dom… att liksom våga, våga vara den 
dom är i sina tankar… i sina frågor och alltså sådana saker… men det är ju bara en 
liten bit av det här med social kompetens.  
 

Kriterium 6 i Studentboken som är det kriterium som berör social kompetens som 
handledarna på partnerskolan bedömer lärarstudenterna utifrån framhåller en klar 
majoritet av respondenterna som oklart och ofullständigt. Efter att ha fått kriteriet 
uppläst för sig uttrycker en av respondenterna sig såhär: 

 
Nej, det var väldigt begränsat uttryckt tycker jag. Jag har lite svårt för ordet 
medinflytande, jag tycker att det är för vagt. 

 

4.3.2 Utveckling av lärarprogrammet  
 
I frågan om hur arbetet såg ut av utvecklingen av lärarprogrammet delade 
respondenterna olika tankar där man påpekade olika saker och där de samtidigt blev 
påminda om att social kompetens bör få större utrymme.  

 
Nae… Jag tycker nog inte att jag kan se någon sån ökad diskussion vare sig i utveckling 
av lärarprogram. Vi har precis utvecklat ett nytt lärarprogram, vi håller ju på nu också 
och jag vill ju inte påstå att social kompetens är på något sätt... någon viktig del i det 
hela… Det är lite pinsamt men jag skulle vilja säga, nu har vi hållit på i några år med 
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F-3 och 4-6 precis men F-3 har ju ändå rullat i ett par år. Vad jag kan påminna mig i 
programrådet som jag ingår i så, har det nog aldrig nämnts. Det tror jag inte, så att 
visst, det är... det skulle behöva lyftas. 

 
En viss del av resultatet visade att det inte finns någon öppen diskussion på högskolan 
och en av orsakerna som påpekades var att högskoleorganisationen är ett komplext och 
konservativt system som ständigt styrs av regeringen.  

...för att förändra sådana här saker och innehållet och ytterst så styrs det ju av 
högskoleverket, för allting ska ju godkännas och utvärderas och liksom, det är inte 
så lätt, och då… det är nog många väldigt välmenta och bra förändringar som ingen 
tar itu med för man vet att det är ett sånt jäkla jobb å liksom åstadkomma någon 
förändring. 

 
Flera kursansvariga svarade att man inte har märkt eller hört någon 
diskussion om utveckling av programmet på grund av förändrad syn på 
läraryrket.  

Nae, jag tycker det är… nae det kan jag inte säga. Jag tycker nog att lärarutbildningen 
som vi har här den är väldigt likt den som jag själv har gått för 30 år sedan snart alltså 
så att jag kan säga är att det är oerhört konservativt. Det är så, tyvärr, det skulle kunna 
vara mycket mera, vad ska jag säga, nyanserat. 

 

Det fanns däremot de som tyckte att det har blivit tydligare i det nya 
lärarprogrammet med förändrad syn och att kurserna har blivit berörda av 
den förändringen. En av dem påpekade:  
 

Man kan säga, nu har man väl lite tydligare, kan man väl säga. i de nya programmen 
ändå när det gäller… Nu heter det UVK, Utbildningsvetenskaplig kärna, istället för 
Allmänt utbildningsområde. Men där har man ju mera som sett att det behövs 
mera… Det finns kurser som heter Sociala relationer, ledarskap, konflikthantering… 
Att det har blivit tydligare just med sådana kompetenser som jag ändå tycker hänger 
ihop med det här att man kan med social kompetens. 

 

4.3.3 Attityder till att utveckla social kompetens på lärarprogrammet  

 
Samtliga respondenter svarade med en positiv attityd till att utveckla lärarprogrammet 
och inkludera social kompetens i programmet och förklarade problematiken i att inte 
ha tydliga anvisningar i kursplaner. 

 

När du säger sådär… Så det skulle jag absolut ge ett stort utrymme … Men jag har 
aldrig gjort det för jag har aldrig känt att det står i mina kursplaner. Så i den mån jag 
har funderat på det har jag bara tagit för givet att det där det ryms i VFU-kurserna 
men det kanske det inte gör, jag är inte alls inblandad i dom och därför så har jag 
aldrig. 

 
Samtliga respondenterna menade att de hoppades att de skulle tas upp och att 
organisationen lyfter fram det i olika kurser. Resultatet visade att alla skulle vara 
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inblandade och det skulle leda till en öppen diskussion om social kompetens på ett 
teoretisk och praktiskt sätt om det fanns med i kursplaner. Ett annat alternativ som 
presenterades var att inkludera samtliga kursansvariga för att de har utrymme att 
påverka kursen genom att de oftast är också undervisande lärare. 

Jag kan ju inte säga var och i vilka kurser det ska ligga, eller om det ska ligga i dom kurser som 
finns eller om man skulle ha något ytterligare, det vet inte jag, däremot så är det min bestämda 
uppfattning att det här ska liksom upp på bordet och sen i vilken omfattning, det vet inte jag… 

 

4.4 Stödåtgärder vid bristande social kompetens 
 
I intervjun frågades det om det finns några stödåtgärder för lärarstudenter som har 
brister i sin sociala kompetens. Respondenterna kände inte till någon plan eller 
stödåtgärder som de kan använda sig av i sådana situationer. Samtliga svarade enigt 
att det var bekymmersamt att vara lärarutbildare och att det inte finns något stöd för 
någon som kan vara väldigt duktig i sina ämnen men brister i sin sociala kompetens.  

 

och att det inte finns någon plan för de det är väl lite tragiskt, men jag tror, jag har 
inte sett eller hört att det finns någonstans någon sådan liksom… planering eller 
handlingsplan för hur vi gör med dem studenter som saknar social kompetens men 
ändå vill bli lärare…  

4.5 Examinering av social kompetens 
 

Som nämnt tidigare så är det den verksamhetsförlagda utbildningen står för 
examineringen av lärarstudenternas sociala kompetens. Flera av respondenterna 
svarade att det visar sig under VFU-perioden om man passar in i yrket eller inte. 
Respondenterna svarade även att lärarstudenterna på högskolan får träna sin sociala 
kompetens genom olika gruppövningar en av dem är basgrupper under AU-blocken. 
En av respondenterna, som har uppdrag på organisationsnivå och inte undervisar, 
svarade att man har introducerat fler fältstudie i den nya lärarutbildningen. Det här 
har skapat mer tydlighet och det har blivit mer märkbart att det finns en röd tråd då 
fältstudierna återkommer i nästan varje kurs. Svar från andra respondenter visade 
också att man försöker variera övningar som berör social kompetens.      

Jag tänker att man har, att man försöker blanda olika examinationsformer till 
exempel, man jobbar i studiegrupper det är ju också… Fast man jobbar med studenter 
ändå... Att man har en kompetens att samarbeta och så där att man hela tiden finns, 
det är ju redovisningar och så där att man precis ser det här att i kurserna också man 
måste kunna klara det här för att bli en bra lärare. 

 
Respondenterna beklagade sig över att lärarutbildningen inte är nyanserad och ganska 
lik äldre lärarprogram som inte inkluderade social kompetens på olika sätt. Speciellt i 
samband med studenter som vill utbilda sig till lärare men har eller visar brister i sin 
sociala kompetens. Respondenterna svarade väl medvetet att det är det som 
lärarstudenterna bedöms på när de är ute på en VFU-period. Den lärarstudenten som 
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inte klarar de sociala kriterierna, som är ett krav, blir på ett sätt utelämnad och det har 
påpekats i resultatet att det är viktigt att göra en VFU-period så tidigt som möjligt. 

Känns jättetråkigt att det här med social kompetens att de inte är starkare tryck på 
det egentligen. Men det är den kompetensen vi tittar efter när vi får rapporter om när 
en lärarstudent inte funkar på praktiken så är det precis där det brister. 
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5 Analys 
 
Social kompetens är ett komplext begrepp att klargöra och kartlägga då det är ett brett 
begrepp och det visade också lärarutbildare ha svårt för. Respondenterna hade 
skiftande perspektiv på vad social kompetens är och vad det innebär, dock 
konstaterade samtliga att det är en förutsättning för att klara utbildningen och deras 
framtida yrkesroll att lärarstudenterna besitter den kompetensen. Resultatet visar att 
respondenterna inte har en gemensam syn trots att det framgår tydligt av olika 
styrdokument vad social kompetens innebär och vad den betyder för lärarutbildningen 
(SOU 1999, SOU 2008). 
 
Högskolans egna verksamhetsförlagda utbildning (VFU) syftar på samma sak att en 
lärarstudent ska visa social kompetens för att bli godkänd i sin praktik. 
Respondenterna menar dock att den sociala kompetensen inte tydligt har definierats 
eller att högskolan har en plan för hur studenterna ska stöttas i utvecklingen. Det 
progressionsinriktande kriteriet i VFU-boken (Kriterium 6) som handledarna på 
partnerskolorna bedömer studenterna efter som handlar om social kompetens 
framhåller respondenterna som otydligt och ofullständigt på så vis att det inte fångar 
in vad social kompetens handlar om. 
 
I intervjuerna framgår att lärarutbildningen snarare utgörs av enskilda statiska delar 
som fogats samman än en helhet skapad ur en progressiv kontext; alltså att det saknas 
en gemensam och anpassningsbar syn på hur blivande lärare ska fostras utifrån de 
ständigt förnyade krav som samhället ställer. Samtliga respondenter menade att 
kurserna de undervisade i inte förändrats i takt med framväxten av nya krav på social 
kompetens inom läraryrket. Lundgren (1999) framhåller skolans roll att förnya och 
inte följa en tradition som inte stämmer överens med samhällets krav. Han påpekar 
även att utbildningssystemet inte bara har möjlighet att påverka nutiden utan även 
framtiden, men att detta inte utnyttjas om den vilar på gamla teorier om kunskap, 
pedagogik och mänsklig förmåga. Respondenterna menar att lärarprogrammet är 
komplext och att kommunikationen inte går runt. Komplexiteten härleds av de flesta 
respondenter till att kurserna inom lärarprogrammet drar åt två olika håll; det ena är 
den vetenskapliga kärnan, det andra är den pedagogiska kärnan. 
 

Social kompetens kan medföra fördelar i läraryrket. De största fördelarna är att man 
kan behålla sin professionalism genom sitt ledarskap och sin kommunikation. Tidigare 
forskning konstaterar att kompetensen bidrar till att klassrumsklimatet blir 
framgångsrik då lärarens planering blir mer effektiv vilket också bidrar till elevernas 
positiva prestation. En fullbordad lärare har inte bara ämneskunskap utan också 
kommunikation och anpassning till olika individer (Jennings 2009, Paro och Pianta 
2003, Osher et al., 2007). Gençtürk, Akbaş och Kaymakçıs (2012) studie visar samma 
bevis då deras studie visade att kommunikationen och empati var två av tre egenskaper 
i topp. En annan studie visade samma typ av resultat, som involverade lärare, där det 
ovannämnda var tre viktigaste egenskaper för en professionell lärare (Ubani 2012). 
Respondenterna framhöll att det är under VFU:n som lärarstudenternas utveckling av 
social kompetens ska ske och att det där saknas teoretiska anknytningar. Teoretiska 
anknytningar i själva kurserna menar respondenterna sker spontant och är upp till var 
och en av kurslärarna då det saknas en samsyn kring detta. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Att inför intervjuerna genomföra provintervjuer hjälpte oss mycket med att formulera 
om och göra frågorna tydligare på ett sådant sätt att vi kunde lita på att de undersökte 
det vi avsett att undersöka vilket ledde till en ökad validitet och reliabilitet (Gustavsson, 
2004). Samtidigt gav provintervjuerna övning som gjorde att vi kände oss tryggare och 
mer samspelta när det väl blev dags för de riktiga intervjuerna. Att lägga tid på dessa 
förberedelser anser vi hade många vinningar. Dels innebar det att intervjuerna flöt på 
bra och vi upplevde att det gjorde att respondenterna kunde känna sig avslappnade och 
trygga. Dels hittade vi en bra balans mellan att hålla en röd tråd med hjälp av 
intervjuguiden och att belysa olika förfaranden med följdfrågor vilket vi upplevde 
gjorde att vi fick in ett bättre forskningsresultat än vi annars hade fått. Valet att 
använda oss av en semistrukturerad intervjuguide föll således ut mycket väl! Att vi 
båda var närvarade under intervjuerna gjorde att analysen av det insamlade materialet 
kunde påbörjas redan under insamlingsprocessen. Detta gjorde att materialet hela 
tiden var levande under analysarbetet, något vi upplever har stärkt studien. 

Den stora nackdelen vi upplever med studien är att vi inte fick så många deltagare vi 
hade velat då bara hälften av de tillfrågade deltog (se rubriken Urval). När en kvalitativ 
forskningsstudie har det antalet respondenter som vi har är det alltid risk för att fynden 
blir mindre representativa (Denscombe, 2009). Även om det rådde stor 
samstämmighet hos de respondenter som deltog i studien vore det intressant att 
genomföra en liknande studie fast i större skala för att se hur väl fynden 
överensstämmer med våra. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 

En del av komplexiteten ligger i att lärarprogrammet kan sägas dra åt två olika håll, 
den ena är den vetenskapliga kärnan och den andra är den pedagogiska kärnan. Den 
vetenskapliga möter inte den pedagogiska, istället bildas separata sidospår vilket leder 
till att utvecklingen av studenternas sociala kompetens blir otydlig och 
osammanhängande. En av de nämnde att lärarprogrammet innehåller många forskare 
med egna intresseområden och -fokus som aldrig eller sällan möts. Lärarprogrammet 
består av ämnesspecialister som träffar på det pedagogiska genom en kurs innan de 
börjar undervisa. Istället förlitar högskolan sig på att studenterna ska tillskansa sig den 
sociala delen ute på VFU:n, men detta utan att vare sig studenterna eller handledarna 
på partnerskolorna fått tydliga direktiv eller klara mål av vad som förväntas av dem. 

Ytterligare en sida av problematiken manifesterar sig i att samtliga respondenter är 
medvetna om vikten av social kompetens hos de blivande lärarna, men att det saknas 
en medveten plan för hur kompetensen ska utvecklas hos de studerande som inte når 
upp till kraven som ställs inom yrket och av samhället. Fastän medvetenheten om 
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dessa krav finns, saknas dessutom fastställda mål och ansvaret att uppvisa och befästa 
denna kompetens läggs över på studenterna som då antingen har eller saknar social 
kompetens. De indirekta ramfaktorerna, exempelvis kursmål, kan påverkas externt 
medan de direkta, exempelvis undervisande lärare och deras tolkning, är mer 
problematiska att påverka. 

Dessa två kategorier av ramar utgör ett komplext system som bär på traditioner. Hela 
det obligatoriska skolsystemet har ett visst synsätt. Högskolan är uppbyggt på att lära 
ut kunskaper som studenterna ska förvärva. Samtidigt förväntas studenterna när det 
kommer till social kompetens att ta eget ansvar och förvärva egenskaper som knappt 
nämns. Att läsa på högskolan är inte obligatoriskt, utan handlar om att studenten själv 
utforskar de ämnen hen känner ett intresse för och som inte är inkluderade i 
programmet. Problemet blir att studenten fortfarande tar samma elevposition där hen 
ska ”ta emot” kunskap mer än att problematisera och finna nya lösningar. 

Trots att Högskoleförordningen kräver att man ska inkludera vetenskapliga teorier 
som behandlar social kompetens under hela lärarutbildningen har just det här 
programmet visat sig ha väldigt lite av det (SFS 2010:541 s. 9.). Två av respondenterna 
berättade att man på Högskolan har teorier om social kompetens i en av AU-kurserna 
på lärarutbildningen. Det genomsyrar AU2-block genom att finnas i sociolingvistiken 
samt i den socialpsykologiska delen där man får undervisning om ledarskapsteorier i 
form av kurslitteratur. I AU2-blocket blir lärarstudenterna presenterade för de 
pedagogiska teorier som bidrar till att utveckla den sociala kompetensen. Båda 
respondenterna menar att om man har viljan att ta sig igenom teorierna i 
kurslitteraturen så får man kunskap om dessa teorier. 

Resultatet visar att det är under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som 
lärarstudenter ska utveckla och visa sin sociala kompetens. I Högskolan finns det inte 
någon förberedd plan på att utveckla den utan det är enbart under VFU-perioden som 
lärarstudenter får träna upp kompetensen. Trots att det är där lärarstudenter blir 
bedömda och kontrollerade om de har brister i sin sociala kompetens eller inte. 

Den här studien har dessutom visat att lärarprogrammet brister när det gäller att ha 
en koherent och kontinuerlig utveckling av social kompetens. I och med att 
studenterna inte får tillräcklig träning och utveckling i social kompetens kan de ha 
svårigheter i yrket. Tidigare forskning (Jennings 2009, La Paro och Pianta 2003) visar 
bland annat att en socialt kompetent lärare har lättare att hantera klassrumsklimatet 
och alla relationer som ingår i läraryrket. 

Resultatet visar att lärarprogrammet har fått en annan riktning i form av vetenskap på 
grund av bland annat alla reformer genom tiderna. Lärarutbildningen förefaller till 
stor del ledas av teoretiskt lagda personer vilket får till följd att utbildningen i sig utgörs 
av olika “intresseområden” som inte möter kraven på de komplexa sociala situationer 
som uppstår i den svenska skolan. Vidare kan detta leda till att lärarprogrammets 
vetenskapliga struktur saknar anknytning till de utmaningar som lärare ställs inför 
inom ramen för sin yrkesroll. Utan en medveten plan och struktur för hur den sociala 
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kompetensen kan och ska utvecklas kommer inte dagens framtida lärarstudenter nå de 
krav som samhället och yrket kräver. Den problematiken skapar och kommer att 
forsätta att skapa debatter kring lärarkåren i Sverige då fortsatta brister visar sig i den 
svenska skolan. 

Det blir en dominoeffekt; där lärare har brister i sin sociala kompetens kommer 
eleverna, våra framtida medborgare, bli lidande. Burt, Obradović, Long & Masten 
(2008) framhåller att bristande social kompetens stör den normativa utvecklingen hos 
barn och ungdomar. Forskning visar att elever måste utveckla sin sociala kompetens 
eftersom det blir en förutsättning för en positiv utveckling i och utanför skolan 
(Bierman & Welsh, 2000; Prelow, Loukas & Jordan-Greens, 2007). 

Elever med högre social kompetens klarar bättre av att anpassa sig till utmanande 
situationer och är bättre rustade för att undvika att hamna i ett negativt utåtagerande 
beteende (Prelow, Loukas & Jordan-Green, 2007). I dagens samhälle ökar kraven på 
social kompetens. För att våra framtida medborgare ska kunna undervisas av lärare 
som har beredskap att stötta dem i denna utveckling krävs att lärarutbildningen 
säkerställer att blivande lärare har den kompetensen. Om lärarutbildningen inte lyckas 
med det kommer det att leda till okompetenta lärare och i en förlängning bristande 
resultat bland eleverna i den svenska skolan. 

 

6.3 Slutsatser 
 

Högskoleförordningens krav på att utbildningen ska omfatta teoretiska grunder om 
social kompetens är tydliga (SFS 2010:541 s. 9.). Deras motivering är att det förbereder 
lärarstudenten för yrket och för att skapa en förutsättning för en bättre skola. 
Dessvärre verkar inte Högskolan framställa det ansvaret de har fått i korrekt mängd. 
Det är tveksamt att Högskolan har dragit den slutsatsen att lärarstudenterna kommer 
utveckla sin sociala kompetens på bästa sätt. Några få kurser eller någon enstaka kurs 
ger inte heller förutsättningen att begripa teorierna kring ett område så stort som social 
kompetens. Det Högskolan förutsätter är att lärarstudenten kommer ha tid att på egen 
hand vilja inkludera teorier om social kompetensen utanför utbildningen. Blivande 
lärare som inte får någon teoretisk grund om sociala kompetensen kan inte sätta teori 
i praktiken. Om lärarstudenten klarar utbildningen kommer hen ändå ha svårigheter i 
yrket genom att vara ineffektiv i flera områden. Tidigare forskning slår fast att 
klassrumsmiljön, ledarskapsförmåga och självmedvetenhet har fördel av socialt 
kompetenta lärare (Jennings 2009, La Paro och Pianta 2003). Om lärarstudenten inte 
blir utbildad kring de teorier som finns om den sociala kompetensen blir flera delar av 
läraryrket berörda på ett negativt sätt. De centrala faktorerna är beroende av sådan 
kompetens där också den kommunikativa färdigheten har en vägande roll i 
lektionsplanering så som relationsband med eleverna (La Paro och Pianta, 2003). 

 

Som tidigare nämnts har den socialt kompetenta läraren en självmedvetenhet som 
bidrar till att läraren ska kunna hantera krävande situationer. Socialt kompetenta 
lärare fostrar socialt kompetenta elever (Jennings, 2009). Högskolan verkar dock anse 
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att social kompetens är en förmåga som lärarstudenter själva får utveckla under den 
verksamhetsförlagda utbildningen och i en av AU-kurserna på lärarutbildningen där 
begreppet teoretiseras kring utan att nämnas och där lärarstudenterna själva förväntas 
göra kopplingen till social kompetens. Studien visar att Högskolan inte har någon plan 
för hur den sociala kompetensen ska utvecklas, och kontrollen av den sker utifrån en 
mycket snäv definition. Om utbildningen ska vara trovärdig och inkludera alla som vill 
bli lärare anser vi att det är fel att se det som en medfödd förmåga som förhoppningsvis 
utvecklas av sig självt. Lärarutbildningen brister således genom att den exkluderar en 
viss grupp av människor som söker sig till lärarutbildningen. 
 
 

6.4 Vidare forskning 
 
Som nämnt ovan rådde det stor samstämmighet bland de respondenter som deltagit i 
vår studie. Studien kan dock inte sägas vara representativ ur ett statistiskt hänseende 
och därför vore det intressant att dels genomföra en liknande studie fast i större skala, 
men också studier inom samma område fast med andra infallsvinklar. Två 
infallsvinklar som vi tycker skulle vara intressanta att utforska vidare är dels vilka 
utbildningserfarenheter som finns bland de undervisande lärarna på 
lärarprogrammet när det kommer till social kompetens, men vi ser också en poäng i 
att djupare granska de konstitutionella och organisatoriska ramar som styr och sätter 
upp riktlinjer för skolverksamheten och lärarutbildningen ur ett vidare perspektiv. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 : Mailutskick för inhämtande av samtycken 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. 
Denna termin ska vi skriva en c-uppsats i form av en forskningsstudie inom ämnet 
pedagogik. 
 
Vi vill intervjua dig i egenskap av lärare/f.d. lärare på en kurs inom det allmänna 
utbildningsområdet. Studien har ett explorativt syfte och intervjun kommer att handla om 
hur man jobbar med utvecklandet av social kompetens hos lärarstudenterna. 
 
Deltagandet sker anonymt och intervjun beräknas inte ta längre än en halvtimme. Föreslå 
gärna en tid då du har möjlighet att träffas (helst en tid under veckorna 17-18). 
 
Har du några ytterligare frågor om hur undersökningen går till är du välkommen att 
kontakta oss på denna mail. 
 
Om du inte vill delta i studien, meddela gärna även detta så vi vet att du mottagit mailet. 
 
Tack på förhand! 
 
 
Katarina Radošević & S. Silas Bergstrand Sundman 
 
med handledning av Gunilla Granath 
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Bilaga 2 : Intervjuguide 
 

Berätta om dig själv (utbildning/utbildningsår, verksamma år, hur länge har du arbetat 
med AU-kursen på Högskolan?) 
 

Vad är/innebär det att ha social kompetens? 
 

Hur ser kursansvarig/ni/du på utvecklandet av studenternas empati, 
relationskompetens och emotionella utveckling? 
 

Hur arbetar [namnet på akademien, red. anm.] aktivt för att belysa och konkretisera 
olika typer av social kompetens?  
 

Finns det någon koppling mellan konflikter och social kompetens enligt kursen? (Hur 
visar sig detta?) 
 

Vilket utrymme får utvecklandet av social kompetens i (AU1/2/3)? 
 

Har du upplevt någon förändring av utbildningens/kursens utformning med tanke på 
att läraryrket efterfrågar social kompetens? 
 

Har ni på [namnet på akademien, red. anm.] en gemensamma syn på 
arbetet/utvecklingen av den sociala kompetensen hos studenterna? 
 

Finns det en progressionsinriktad plan för utvecklandet av social kompetens hos 
studenterna? 
 

Vilka teorier får eleven till sin hjälp att grunda sin sociala kompetens på? 
 

På vilket sätt säkerställs att studenternas sociala kompetens utvecklas i (AU1/2/3)? 
 

I Studentboken framhålls social kompetens som en förutsättning för att "främja 
medinflytandet i skolan" - vad menas med det? (Är enda syftet med att utveckla en 
social kompetens att öka medinflytandet?) 
 


