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Förord 
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att få ta del av andras tankar och upplevelser samt forskning kring ämnet. 

I första hand vill jag tacka mina respondenter som har visat intresse och 
engagemang för uppsatsen och ställt upp med sin tid.

Ett stort tack skulle jag även vilja rikta till min handledare Carl-Gösta Hansson 
för alla tips och råd som har hjälpt och inspirerat mig i processen att få denna 
uppsats färdig. 

Till sist skulle jag även vilja tacka min familj och vänner som har varit stöttande 
och uppmuntrande och visat förståelse för den tids och energikrävande period 
som ett uppsatsarbete medför.

Katarzyna Gustafsson 
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Sammanfattning

Idag har vi helt annan syn på utbildning och arbete än tidigare, människan förväntas att vara 
aktiv inom utbildning, lärande och färdighetsutveckling under hela sitt liv. Individer utvecklar 
social kompetens i samvaro med andra människor, olika människor bidrar på olika sätt till 
omvandling av individens identitet. 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur vuxenutbildning bidrar till utveckling av 
individens sociala kompetens och förmågan till reflexivitet. 
Frågeställningar som besvarades är:

• Hur gestaltar sig medvetenhet om social kompetens hos lärare och elever vid 
vuxenutbildningen?

• Hur arbetar man med utveckling av social kompetens och förmågan till reflexivitet 
hos deltagare inom vuxenutbildningen?

• Hur utvecklas individens identitet av deltagande i utbildningen?
• På vilket sätt kan man förbättra vuxenutbildning, så att den i större omfattning 

medverkar till utveckling av social kompetens?

För att besvara frågeställningar har jag använt mig av den kvalitativa metoden. Empirin är 
grundad på sammanlagt åtta intervjuer och tre observationer genomförda på en 
vuxenutbildning i Norrbotten. 

De teoretiska utgångspunkterna för arbetet handlar om: social kompetens, reflexivitet, 
identitet, emotionell och interpersonell intelligens och interaktion.

Resultatet åskådliggör att deltagande i vuxenutbildning bidrar till utveckling av social 
kompetens på många olika sätt. Genom att delta i utbildning får elever möjlighet till att 
förkovra sig i konsten att konversera, arbeta i grupp, ta del av andras kunskaper och reflektera 
över sina egna. Eftersom det inom vuxenutbildningen möts människor med många olika 
nationaliteter, bakgrunder och erfarenheter från tidigare utbildningar så finns det många olika 
behov som ska tillgodoses. Grupparbete skapar möjlighet för deltagare att lära sig att ta del av 
andras lärdomar, ökar samarbetsförmågan och bidrar till bättre språkkunskaper. Utbildningen 
påverkar eleverna på ett positivt sätt genom att de får bekräftelse som stärker deras 
självförtroende och självkänsla. De olika sociala förmågorna är mycket användbara för att 
klara av att knyta och vidbehålla kontakter med andra människor. Utbildning medverkar 
också till omvandlande av identitet.

Nyckelord är: vuxenutbildning, social kompetens, reflexivitet, identitet och interaktion. 
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Abstract

Today we have very different views on education and work than before, people are expected 
to be active in education, learning and skill development throughout their lives. Individuals 
develop social skills in interaction with other people, different people in different ways 
contribute to the transformation of the individual's identity. 

My purpose in this essay is to examine how adult education contributes to the development of 
the individual's social skills and ability to reflexivity.
Questions that were answered are:

• How is awareness of social competence among teachers and students of adult education 
shaped?

• How do they develop social skills and reflexivity of participants in adult education?

• How to develop an individual's identity by participating in the education?

• How to improve adult education, so that the greater extents contribute to the development of 
social skills?

To answer the questions, I use the qualitative methods. The empiricism is based on a total of 
eight interviews and three observations were conducted at an adult education center in 
Norrbotten.

The theoretical foundations for the work were: social skills, reflexivity, identity, emotional 
and interpersonal intelligence and interaction.

The results illustrate that participation in adult education contributes to the development of 
social skills in many different ways. By participating in the education, students will have the 
opportunity to improve themselves in the art of conversation, work in groups, share each 
other's knowledge and reflect on their own. Since they meet people with many different 
nationalities, backgrounds and experiences from previous courses, there are many needs to be 
met. Group work provides an opportunity for participants to learn how to take advantage of 
others' lessons, increasing collaboration skills and contributing to better language skills. 
Education affects in a positive way pupils' self-confidence, self-esteem and acknowledgment. 
The various social skills are very useful to be able to establish and retain a hold contacts with 
other people. Education also contributes to transforming the identity.

Keywords are: adult education, social skills, reflexivity, identity and interaction.
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1. Inledning

Ny teknologi men också uppkomsten av kunskapsekonomi medverkar i stor grad till att synen 
på utbildning och arbete har förändrats. Under hela livscykeln är det viktigt att vara aktiv 
inom utbildning, lärande och färdighetsutveckling. Idag väljer många personer att uppdatera 
sina kunskaper bland annat genom deltagande i olika kurser eller distansutbildningar. Den 
lärande individen är en nyfiken, social deltagare som inhämtar kunskaper på olika sätt från 
många olika källor och inte enbart från en viss institution.1 Till detta behövs en stimulerande 
miljö där man aktivt arbetar med att skapa flera olika möjligheter till livslångt lärande, men 
också där man bidrar till utveckling av den emotionella och interpersonella intelligensen. Det 
är ingen slumpartad händelse att vi under en längre tid har talat om att vi lever i ett kunskaps- 
och informationssamhälle. Men också att inställning till lärande och förmedlande av 
kunskaper har förändrads. Den aktiva eleven som har tillgång till många olika källor av 
information samt mångkulturella skolor ställer högre krav på pedagoger och 
undervisningsformer. Tillgången till en utbildning som kännetecknas av hög kvalité är en 
rättvisefråga. De satsningar man har gjort på det så kallade kunskapslyftet2 har handlat i första 
hand om att hjälpa vuxna arbetslösa med kort utbildning att komma ut på arbetsmarknaden. 
Men det kommer alltid att finnas behov av att komplettera tidigare utbildning eller införskaffa 
nya yrkesinriktningar. Personer med kort utbildning från andra länder, den som drabbas av 
arbetslöshet men också personer som på grund av sjukdom eller funktionshinder3 behöver 
hjälp med utbildning eller träning för att utveckla sin sociala kompetens. Det har blivit svårare 
för personer med funktionshinder att ta sig in på arbetsmarknaden. Av Riksrevisionens 
rapport (2007) framkommer att det finns cirka en miljon personer i Sverige som är i åldern 16 
till 64 år som har någon typ av funktionsnedsättning och att långtidsarbetslöshet allt oftare 
drabbar denna kategori. Det kan handla om personer med dyslexi, Aspergers syndrom eller 
annan funktionsnedsättning som leder till svårighet med sociala samspel eller social 
kommunikation. För dessa personer kan vuxenutbildning vara en möjlighet för träning av 
samspel med andra individer.

Vuxenutbildning är en verksamhet som inbegriper många olika kulturer och personligheter. 
Utbildning skapar möjlighet till gemenskap, men den utvecklar också förmågan till 
granskning, reflektion och ställningstaganden. För en del personer innebär vuxenutbildningen 
en kortvarig vistelse för kompletterande av betyg, för andra kan det vara flera år av studier 
som resulterar till ett nytt yrke. 

Människor utvecklar social kompetens i samvaro med andra människor. Enligt Gillis Herlitz 
svensk antropolog och etnolog är social kompetens en mix av bland annat människosyn, 
ansvarstagande, samarbetsförmåga men också förmågan att hantera förändringar och 
konflikter, samt att kunna entusiasmera och känna empati.4 Men han tycker också att 

1 Giddens, 2007:437
2Kunskapslyftet var ett samarbete mellan staten och kommunerna, där kommunerna uppmanades att utveckla nya 
former för vuxenutbildningen, former som bättre anpassats för en taktik om livslångt lärande. I en folder från 
Skolverket 1998 presenterades propositionen och motiven för ett kunskapslyft i följande ord: Kunskapslyftet har  
också ett uttalat mål att bidra till att utveckla och förnya vuxenutbildningen till både innehåll och arbetsformer.  
Satsningen innebär att vuxenutbildningens pedagogik och metodik ska utvecklas.
3 Socialstyrelsens definition av funktionshinder. En funktionsnedsättning av en nedsättning av fisiskt, psykiskt 
eller intellektuell funktionsförmågan. Den kan uppstå på grund av sjukdom eller annan tillstånd och kan vara 
bestående eller övergående natur. 
4 Herlitz Gillis (2009)
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begreppet ofta missbrukas och att man tenderar att använda det exkluderande för att stämpla 
andra som mindre tillräkneliga. I artikel ”Är du social kompetent” berättar han: 

Jag har mött arbetslösa som inte vågar söka jobb för att det står i annonsen att man ska 
ha social kompetens och de vet inte vad det betyder. 5 

En social kompetent person bör klara av att se skillnad mellan att göra misstag och att 
misslyckas, men också förstå att man ska arbeta med sig själv. Dagens samhälle kräver att 
individen ska fundera över sina egna uppfattningar och reaktioner och att vara beredd att 
ompröva dem. Eftersom vi människor på många olika sätt dagligen påverkas av massmedia 
och reklam, men även av politiska partier eller intressegrupper och genom detta införskaffar 
oss nya egenskaper är det viktigt att kunna använda sig av reflexivitet. Reflexivitet står för 
kopplingarna mellan kunskap och socialt liv. Den kunskap man erhåller om samhället kan ha 
inverkan på hur vi agerar i samhället.6 Människan ska klara av att hantera, värdera och 
bedöma information. 

Det har saknats omfattande forskning på detta område. I Social kompetens ur rekryterarens 
och arbetssökandes perspektiv(2009), en CD- uppsats skriven av Therese Jonsson vid Luleå 
tekniska universitet, tas bland annat upp social kompetens och socialisering. Enligt Jonsson är 
det möjligt att observera hur den sociala kompetensen utvecklas under pågående utbildning, 
exempelvis hur förmågan utvecklas i kommunikationen med andra. Därefter framkommer att 
social kompetens är ett kulturbetingat begrepp som i sin tur innebär att man kan definiera det 
på olika sätt beroende på vilken kultur individen vistas i.
Ett examensarbete inom lärarutbildningen är skrivet av Emelie Söder vid Göteborgs 
universitet sociologiska institutionen. Det heter om Social kompetensutveckling i en 
lärandesituation ur ett lärar- och handledarperspektiv (2010). Detta examensarbete har som 
syfte att undersöka hur lärare och handledare arbetar med att utveckla social kompetens hos 
elever vid en frisörutbildning. Även här åskådliggörs att social kompetens till stor del handlar 
om interaktion mellan människor och att man genom möten med olika människor skapar och 
utvecklar sin identitet. Men det är också genom att delta i olika sociala situationer som 
människor lär sig att hantera sina känslor till andra individer. Det framkommer att det behövs 
mer undervisning om social kompetens i skolan. Även om elever har bra kunskapsmässiga 
grunder så händer det att de har svårt att klara av de sociala utmaningarna. Genom att införa 
övningar i sociala färdigheter i skolan ger man möjlighet för elever att skapa sig förmågan att 
förstå samhällets krav och utmaningar. Den sociala kompetensen som man skaffar sig i ett 
tidigt stadium genom skolundervisningen utvecklar ökad självkänsla, livsvilja och 
självförtroende. Ett annat perspektiv som man beskriver i detta examensarbete är social 
kompetens inom arbetslivet. Allt oftare räcker det inte att man är kunnig inom ett speciellt 
yrkesområde. Arbetsgivarna söker inte enbart medarbetare med yrkeskompetens utan 
efterfrågar i allt högre grad personer som kan samarbeta, inspirera andra och lösa problem 
tillsammans med andra. Det är viktigt att de anställda ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö, 
att relationer fungerar mellan medarbetarna. Det är genom ett socialt samspel mellan 
människor som man bygger upp gemenskap och kan utbyta kunskap och erfarenheter av 
varandra.

5 Herlitz Gillis (2009)
6 Giddens,2007:564
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Mot denna bakgrund är det viktigt att undersöka hur eller om undervisning i vuxenutbildning 
bidrar till utveckling av social kompetens och förmågan till reflexivitet hos deltagarna. Därför 
är det intressant att undersöka hur man arbetar med utveckling av den sociala kompetensen 
samt reflexivitet hos studerande vid vuxenutbildning. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vuxenutbildning bidrar till utveckling av 
individens sociala kompetens och förmågan till reflexivitet. 

Frågeställningar som ska besvaras är följande:

Hur gestaltar sig medvetenhet om social kompetens hos lärare och elever vid 
vuxenutbildningen?

Hur arbetar man med utveckling av social kompetens och förmågan till reflexivitet hos 
deltagare inom vuxenutbildningen?

Hur utvecklas individens identitet av deltagande i utbildningen?

På vilket sätt kan man förbättra vuxenutbildning, så att den i större omfattning medverkar till 
utveckling av social kompetens?

1.2 Avgränsningar

Eftersom syftet med denna uppsats är att utforska hur vuxenutbildning bidrar till utveckling 
av individens sociala kompetens och förmågan till reflexivitet, kommer jag att koncentrera 
mig på vuxenutbildning och inte någon annan form av utbildning. 

Vidare kommer jag att avgränsa min undersökning till en vald vuxenutbildning i Norrbotten. 
Visst har jag reflekterat över att det skulle vara mycket intressant att kunna jämföra två eller 
tre olika utbildningar och hur de arbetar med att bidra till utveckling av individens sociala 
kompetens och förmågan till reflexivitet. Men på grund av tidsaspekten valde jag att 
koncentrera min undersökning till en vald vuxenutbildning och ta reda på hur lärare och 
elever vid den valda utbildningen upplever utbildningens medverkan till utveckling av social 
kompetens och reflexivitet.

Jag har gjort min forskning utifrån ett allmänt perspektiv. Det vill säga jag har inte indelat 
personer i specifika grupper beroende av vilken bakgrund de vuxenstuderande har. Ingen 
uppdelning har skett med hänvisning till ålder, kön, modersmål, funktionshinder, tidigare 
utbildning eller andra möjliga grupperingar, utan i min forskning gäller elever i stort inom 
vuxenutbildningen.
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2. Metod

Då syftet med uppsatsen är att studera hur vuxenutbildningen påverkar individer i deras 
identitetsbildning, men även omfattar utvecklingen av individens sociala kompetens och 
förmågan till reflexivitet, har jag använt mig av den kvalitativa metoden för att samla 
empiriska data. Detta innebär att man samlar data i form av texter. Den grundläggande 
kodningen av erfarenheter består i att de utformas i texter, som fältrapport, intervjuutskrifter, 
samt referat av föreliggande dokument.7 

Den kvalitativa metoden hjälper oss att förstå fenomenet från ett helhetsperspektiv. Jag 
startade insamlingen av empiri med hjälp av en litteraturstudie för att närma mig fenomenet. 
Därefter har jag intervjuat ett antal lärare och elever som är verksamma vid en vuxen-
utbildning på en utvald ort i Norrbotten. Till dessa intervjuer har jag utformat två 
intervjuguider, en för lärare och en för elever.8 Intervjuguiderna innehåller frågor som är 
semistrukturerade det vill säga konstruerade av ett fåtal utvalda öppna frågor. Jag tänkte att 
respondenterna skulle kunna ge relativt fria svar som kompletterades med följdfrågor. 
Intervjuerna har spelats in. Respondenter för denna studie har valts medvetet och inte 
slumpmässigt. Förutom att alla respondenter har anknytning till vuxenutbildningen, antigen 
som lärare eller elever, så har jag använt mig av två kriterier för valet. För det första skulle 
alla intervjuade lärare ha mångårig erfarenhet av att undervisa i klassmiljö och för det andra 
skulle de undervisa i ämnen där det krävs diskussioner och muntliga redovisningar i 
klassrummet. 

I litteraturen finner man grundliga beskrivningar av hur intervjuer ska planeras och 
genomföras men också vad en väl genomförd intervju ska resultera i:

En väl genomförd intervju ger data som uppfyller särskilda krav på användbarhet/…/ . 
I vetenskapliga sammanhang nämns oftast att:

• metoden måste ge tillförlitliga resultat,
• resultaten måste vara giltiga,
• det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna.9

Citatet visar att det är en stor skillnad mellan intervju och samtal. Skillnaden ligger i att syftet 
med intervjun är att samla information. Intervjuaren och respondenten har olika roller och 
ansvaret för intervjusituationen och intervjuns genomförande ligger på intervjuaren. I 
intervjun är det den som intervjuar som styr dialogen och bestämmer riktning på intervjun. 
Intervjuaren ska försöka skapa ett gott klimat i intervjusituationen för att få ett bra samspel 
mellan sig själv och respondenten.

Vidare har jag använt mig av kompletterade data som jag samlat in genom att utföra 
observationsstudier. Valet av studieform valde jag för att undanröja risken att respondenten 
anpassar sitt sätt att uttrycka sig efter hur intervjufrågorna är formulerade. När man utför ett 
fältarbete som deltagande observatör kan man dessutom ta del av hur människor 
kommunicerar med andra människor utan att de påverkas av ens närvaro.10 

7 Brante, Anderson, Korsnes, 2007
8 Bilaga 1&2 
9 Lantz, 2007:10
10 Fangen, 2011
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Personligen såg jag observationer som möjlighet att komplettera den information jag erhållit 
med hjälp av intervjuer. Det var ytterst intressant att höra och se hur man arbetar med det 
livslånga lärandet vid vuxenutbildningen.

2.1 Datainsamlingsmetod och urval

Undersökningen genomfördes under april och maj månad 2013 på en vuxenutbildning i 
Norrbotten. Redan i ett tidigt skede av mitt arbete kontaktade jag rektorn vid ett Lärcentrum 
för att fråga om det skulle vara möjligt att genomföra intervjuer med lärare och elever vid 
vuxenutbildningen. 

Urvalet av deltagande i intervjuer gjordes så att det skulle vara möjligt att skapa en helhetsbild 
av hur vuxenutbildningen bidrar till utveckling av den sociala kompetensen och reflexiviteten 
hos deltagarna i utbildningen. 

Intervjuerna lades upp med öppna frågor för att sedan, om det skulle bli aktuellt, kunna ställa 
följdfrågor till respondenterna. Intervjuerna spelades in efter samtycke från respondenterna. 

2.2 Genomförande

Respondenterna har personligen kontaktats och blivit tillfrågade om samtycke att medverka. 
Vid flera olika tillfällen har jag intervjuat sammanlagt fyra lärare vid vuxenutbildningen i 
Norrbotten. Vidare har jag tagit kontakt med elever vid vuxenutbildningen. Det var svårare att 
finna personer bland eleverna som ville och hade möjlighet att delta i intervjuerna, men jag 
fick ihop fyra elever från vuxenutbildningen. Alla intervjuer spelades in och respondenter 
godkände det. Respondenter blev informerade om syftet med intervjun, samt vad resultaten 
kommer att användas till. Intervjuerna transkriberades, kodades och analyserades.

Efter slutförda intervjuer påbörjade jag mina observationer. Observationerna genomfördes vid 
tre olika tillfällen med någon dags mellanrum. Vid alla observationerna förde jag 
anteckningar i samband med observationen, detta i sig väckte inte någons intresse eftersom 
det alltid finns personer som sitter och pratar eller läser i skolans lokaler. Efteråt renskrev jag 
mina fältanteckningar och gjorde en beskrivande kodning av det empiriska materialet. Genom 
att koda det insamlade materialet fick jag en systematisk sammanfattning. Vidare har jag 
utfört klustring det vill säga en sortering och sammanställning av kodningen för att tydligt 
kunna utläsa ett mönster av händelser som observerats11 Den insamlade empirin har jag tolkat 
och sammanställt i resultatdelen. 

11 Miles & Huberman, 1994
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2.3 Etiska ställningstagande

Forskning är viktigt och oumbärligt för både individers och samhällets tillväxt. 
Forskningsetiska principerna har till syfte att reglera förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare så att en god bedömning kan ske mellan forskningskravet och 
individskyddskravet för att undvika konfliktsituationer. Principerna utgör anvisningar för 
etikkommitténs kontroll av forskningsprojekt inom ämnesområdet för humaniora och 
samhällsvetenskap. De är också avsedda att ge goda råd till den enskilde forskaren vid 
förberedelsen av undersökning. 12

I det grundläggande individskyddskravet ingår de fyra huvudkraven på forskning som kallas:

1. Informationskravet

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 
som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.13

Respondenterna har informerats om syftet med denna uppsats. 

2. Samtyckekravet

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 
vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 
undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) Vidare är 
det viktig att de personer som deltar i en undersökning skall ha rätt till att självständigt 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 
medverkan utan att detta medför negativa konsekvenser för dem.14

3. Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om 
offentlighet och sekretes.15

Respondenter kommer inte att nämnas vid namn vilket uppfyller anonymitetsprincipen.

4. Nyttjandekravet

I mitt fall har jag informerat respondenterna om att materialet kommer att användas till en 
C-uppsats och att det bara är jag som kommer att arbeta med materialet. 

12 Vetenskapsrådet, (1990:7) 
13 Ibid.
14 Vetenskapsrådet, (1990:9)
15 Ibid. (1990:12)
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2.4 Validitet/Reliabilitet

Validitet avser värdet av och relevansen hos de data vi samlar in. Kommer vi att få in 
de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla syftet med undersökningen? Validiteten 
är beroende av reliabiliteten, icke tillförlitliga data saknar värde. Omvändningen gäller 
däremot inte, vi kan få in mycket reliabla men helt oanvändbara data. 16

En hög validitet och reliabilitet handlar om att data som har insamlats och sammanställts för 
denna undersökning ska ha giltighet och relevans för uppdraget. Gällande validitet så har jag 
varit noggrann med att i klartext utrycka syftet med min intervju. Intervjuguiden innehåller 
frågor som är väl genomtänkta och relevanta för syftet och som kan ge mig fakta och 
uppgifter som jag behöver. Den är utformad på ett sätt så att intervjuare vid behov kan ställa 
följdfrågor för att fånga upp respondenten tankar, funderingar och åsikter.17Genom att spela 
intervjuerna har jag eliminerat möjlighet till att jag missar något svår. Respondenter hade 
erfarenheter som är viktiga för studiens syften och var viliga att dela med sig av sina 
erfarenheter.  

Enligt Kvale är validitet:

/…/ den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka.18 

I denna studie använde jag mig av kvalitativ metod och tror att någon annan intervjuare hade 
fått liknande svår om den hade följd min intervjuguide. Därefter kan resultat påverkas av att 
man har olika associationer och ställer olika följd frågor.

Vid hög reliabilitet har man förväntningar på att informanterna ska uppge samma svar eller så 
snarlika svar på samma frågor till andra intervjuare om de blir tillfrågade vid andra tillfällen.

16 Burell, Kylen, 2003:194 
17 Kvale, (1997)
18 Ibid. (1997:215)
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3. Teoretiska utgångspunkter

Mina teoretiska utgångspunkter har sitt ursprung i samhällsutveckligen och de krav som 
individen dagligen ställs inför. Men de är i högsta grad relevanta för problemställningarna och 
är grunden för den analys som sker av det insamlade materialet. Eftersom individen inte har 
kontroll över makrosociologiska omständigheter, som kan få dramatiska konsekvenser, 
exempelvis krig, kris och inte heller omständigheter som förändrade förhållande på 
arbetsmarknaden är det viktigt att man har möjlighet att studera i vuxen ålder. Genom 
utbildningen kan man skapa nya möjligheter till självförverkligande och försörjning. Allt 
oftare hör man påståenden om att det är helt och hållet individens eget fel om hon eller han är 
arbetslös, eftersom man genom att anstränga sig tillräckligt alltid kan tjäna sitt uppehälle. Men 
det finns även situationer då man omskolar sig och aktivt letar efter arbete men ändå har svårt 
att kunna få någon anställning. Zygmunt Bauman påtalar att vår handlingsfrihet påverkas av 
omständigheter som vi inte kan råda över. Vi kan konstatera att det är en sak att ha möjlighet 
att förändra våra färdigheter, eller till och med skaffa oss nya och en helt annan att klara av att 
nå de mål vi eftersträvar.19 Till detta behövs kapital som vi kan utnyttja i våra handlingar för 
att klara de mål som vi har satt upp, eller de omständigheter som tvingades på oss. Enligt 
Pierre Bourdieu kan det kapital som vi använder oss av i våra handlingar vara: symboliskt, 
kulturellt, eller ekonomiskt. Det symboliska kapitalet karakteriseras av skickligheten att ge 
mening åt objektet, attribut och egenskaper i och med detta blir det symboliska kapitalet 
bestämmande för vad som är värdefullt och varför. Kulturellt kapital består av kunskaper och 
förmågor som vi förfogar över men även klarar av att nyttiggöra i och med våra handlingar. 
Sist har vi ekonomiskt kapital som bildas av vårt välstånd och de materiella tillgångar som vi 
förfogar över.20 Men först genom att använda sig av olika förmågor kan individen klara av 
inventering av resurser men även planering hur de ska användas för att nå de uppsatta målen. 
Många gånger handlar det om att individen tar beslut att skapa en ny identitet för att finna sig 
bättre till rätta med aktuella trender i samhället.

3.1 Social kompetens 

En av de faktorer som eftersöks av de flesta arbetsgivare i samband med rekrytering, är social 
kompetens. 

Social kompetens är förmågan att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning 
på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron.21 Men själva begreppet social kompetens i 
betydelsen hur vuxna människor klarar av att hantera sina känslor och relationer med andra är 
mycket ung, den har endast existerat några tiotal år. När man tittar på forskning så konstaterar 
man att vissa egenskaper som: god initiativförmåga, att vara målinriktad, samarbetsförmåga, 
snabbt fatta beslut i svåra situationer, att förstå och på rätt sätt kunna möta andra människors 
behov, god stresstålighet, bra självkännedom, tolerans, överseende, att ha genomtänkt 
människosyn och etiska principer etc., ofta nämns som kriterier för god social kompetens.22 

Men det är viktigt att kunna skilja på social kompetens i privatlivet och social kompetens i 
arbetslivet. I Det sociala livets emotionella grunder (2008) omnämner man problematiken 

19 Bauman  2004:32
20 Bauman 2004:88
21 Ne.se
22 Dahlkwist, 2008:8
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som uppkommer i samband med att organisationen försöker utnyttja personens totala 
humankapital och inte endast dess professionella kompetens. Den sociala kompetensen 
inbegriper bland annat personliga och privata förmågor och emotionellt arbete som individen 
har reserverat för den intima kretsen.23 Den sociala kompetensen i privatlivet är viktig för att 
man ska kunna fungera i dagliga situationer, men utöver detta förväntas man uppvisa social 
kompetens i arbetslivet. Social kompetens bland personal och chefer är en viktig komponent 
för en väl fungerande organisation. 

Människor utvecklar den sociala kompetensen i samvaro med andra människor. Skolan är en 
av de platser där vi träffar andra människor och påverkas av dem. En betydelsefull drivkraft 
för den sociala kompetensen är behovet av självuppskattning, vilken både har en yttre och inre 
dimension. Den yttre dimensionen handlar om att ta emot andras uppskattning medan den inre 
är uttryck för egen uppskattning av sig själv.24 Genom den livslånga socialisationen har 
individen möjlighet att ta del av andra individers attityder eller värderingar. 
Socialisationsprocessen avspeglar såväl kontinuiteten som de förändringar som äger rum i 
samhället och ser ut annorlunda ut i olika samhällen och under olika epoker.25 Det är viktigt 
att tänka på att individer har en aktiv roll i socialisationen.

Eftersom det är svårt att finna en enhetlig definition av social kompetens, då man många 
gånger finner att definitioner för den sociala kompetensen är antigen ”överinkluderande” eller 
”underinkluderande”, kommer jag för denna uppsats att även använda mig av följande 
definition som används i samband med kompetensutvecklande och problemlösande arbete:

Social kompetens är relativt stabila kännetecken i form av kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt, 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 vänskapsförhållande.26

3.2 Reflexivitet 

Reflexivitet står för kopplingarna mellan kunskap och socialt liv. Den kunskap man erhåller 
om samhället kan ha inverkan på hur vi agerar i samhället. Om man exempelvis läser att 
undersökningar visar att ett visst politiskt parti har ett starkt stöd, kan detta resultera i att vi 
själva utrycker vårt stöd för detta parti.27 Att man inte reflekterar över innehållet i budskapet 
får innebörden att man styrs av informationen och inte använder sig av sin reflektionsförmåga 
för att bedöma den, vilket har förödande konsekvenser för individen men även för samhället.

Reflexivitet är en viktig egenskap i den livslånga socialisationen. Eftersom vi människor på 
många olika sätt dagligen påverkas av massmedia eller reklam, men även av politiska partier 
eller intressegrupper och genom detta införskaffar oss nya egenskaper är det viktigt att kunna 
använda sig av reflexivitet.

23 Lindgren & Olsson, 2008:137
24 Angelöw &Jonsson 1990:92
25 Angelöw &Jonsson 1990:80
26 Ogden ,2003:223
27 Giddens,2007:564
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Själva begreppet hör hemma inom modernitetsteorin som växte fram på 90-talet, med 
sociologier som Bauman och Giddens. 

Giddens skiljer på två former av reflexivitet som är beroende av varandra:
• Institutionell reflexivitet, där man observerar en trend till att visa större tillit 

marknadsundersökningar, vetenskaplig kunskap eller självhjälps böcker. Individen i 
allt större utsträckning förlitar sig till expertkunskaper och mindre på traditionell 
vardagskunskap.

• Personlig reflexivitet då individens reflexion tilltar och leder till att individen får större 
valmöjligheter för att påverka handlingar, livsstil och identitet.

Vidare beskriver Giddens att idag är människan tvungen att i större utsträckning än tidigare 
revidera, reflektera och granska noga oss själva och tidigare uppfattning. 

Det moderna sociala livets reflexivitet består i att sociala bruk utsätts för kontinuerliga 
prövningar och reformer i ljuset av inkommande information om just dessa bruk, 
varigenom deras karaktär konstitutiv förändras.28 

I den moderna värden har medier en stor informativ roll i skapandet av medvetenhet hos 
mottagaren. Människor tar emot denna information men detta medför nya krav på mottagaren, 
som ska klara av att förhålla sig kritisk och kunna tolka information och kunskap.29

Reflexivitet är individens möjlighet till självreferenser, att ständigt analysera och 
tematisera den egna identiteten mot bakgrund av det vetande samhället inbegriper. 
Denna process är tydlig i ungdomars jakt efter identitet, eller en forskares relation till 
sitt forskningsobjekt.30

För individen innebär detta en utvecklingsperiod då den har möjlighet till identifikation med 
omgivningen, detta jämförande kan bidra till omskapande av identitet. 

George Herbert Mead socialpsykolog och filosof, en av Chicagoskolans ledande gestalter lade 
stor vikt vid människans reflexiva kapacitet. För Mead är reflexivitet förmågan att använda 
och respondera på språk, symboler och tankar. Människans handlingar är reflexiva, detta är 
resultat av vår förmåga att kunna förstå och reagera på vad andra tänker och säger, detta 
resulterar i att vi korrigerar våra handlingar i syfte att uppnå acceptans från andra.31 

3.3 Identitet

Människor skapar och omskapar sin identitet under hela livet. I det nutida samhället är man i 
ännu större grad än tidigare utsatt för snabba förändringar som kräver anpassning till de 
rådande förhållandena. Det nutida samhället utmärks av en stark tendens till globalisering, 
vilket medför att tecken och symboler förflyttar sig över jordklotet med en hastighet som 
aldrig tidigare har bevittnats. Globaliseringen för med sig både goda och onda bidrag där de 
lokala influenserna blandas samman med globala, samtidigt som skapande och omskapande 
av identiteten får en framträdande plats i det nutida samhället. Människans identitet uppfattas 

28 Giddens, 1996:43
29 Johansson & Lalander, 2010:163
30 Johansson &Lalander, 2002:102
31 Brante, Anderson, Korsnes, 2007
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som öppen, det vill säga möjlig att förändra. Den utmärks av bland annat reflektion och i 
enlighet med det fenomenologiska perspektivet lever vi i olika livsvärldar, olika sociala 
verkligheter som kännetecknas av skilda norm- och världssystem.32 Detta i sin tur medför 
ökade krav på att individen ska kunna orientera sig i samhället för att utföra de rätta valen för 
att främja sin utveckling. Nutidens människa ställs inför olika krav, som att klara av att leva i 
olika miljöer samtidigt som man ska kunna klara övergång mellan dem. Peter Berger 
beskriver detta med ett exempel; som då individen har förväntningar på sig att klara 
övergången från att hemma vara en pedagogisk fader, i fotbollslaget den hårt kämpande 
mittfältaren och på jobbet den demokratiske ledaren.33 Man har förväntningar på att individen 
ska klara av dessa övergångar. 

Individen skapar sin identitet i sociala sammanhang.

Identitetens två dynamiska principer är likheter och skillnader, där människor aktiv 
identifierar, diskriminerar, klassificerar och associerar sig själv till någon. Detta sker i 
praktiska processer som formas av vad människor faktisk gör i sociala relationer både 
materiellt och symboliskt och med visst mått av reflexivitet .34

Utbildning är en viktig komponent för att anpassning och skapande av ny personlig identitet 
ska kunna ske.

Nutida samhället skiljer sig från andra typer av samhällen på ett stort antal avgörande punkter 
vilket i sin tur har betydelse för individer, deras identiteter och vardagsliv menar Berger. I det 
traditionella samhället var värderingar i många stycken bestämda och permanenta, det 
moderna samhället kännetecknas de av osäkra och flytande identiteter, ständigt skiftande 
roller och relativa värderingar.35 Enligt Berger med flera är människans identitet öppen, vilket 
innebär att människan har möjlighet att modifiera den. Människans identitet kännetecknas 
också av reflektion, differentiering och permanenta identitetskriser.36 
Bauman problematiserar identitetsskapande och omskapande av identitet i sin bok Det 
individualiserade samhället (2009). Han beskriver där hur nutidsmänniskan ställs inför 
dilemman om vilken identitet den ska välja. Samtidigt hur den hela tiden ska bevaka så att den 
valda identiteten inte förlorar sitt värde och dragningskraften på marknaden. Det som tidigare 
ansågs problematisk, det vill säga att hitta en plats inom den sociala kategorin och klara av att 
bevara den, ersätts idag av oro över att den svårvunna ramen snart kommer att raseras och 
upplösas.37 Men också att individen idag förväntas att vara någon sorts kameleont som ändrar 
sin identitet ofta, i likhet med hur man byter skjortor och strumpor.38 Zygmunt Bauman påstår 
att i och med att det postmoderna samhället är uppbyggt på flexibilitet och ombytlighet så är 
det naturligt att identiteten ses som någonting man kan välja att byta. Individen kan ”byta 
identitet ungefär på samma sätt som vi byter kläder”39

32 Johansson &Lalander 2010:90
33 Johansson &Lalander 2010:93
34 Petersson, Svensson& Addo (2003:24)
35 Johansson & Miegel, 1996:93
36 Johansson & Lalander, 2010:89
37 Bauman, 2002:179
38 Bauman, 2011:25
39 Bauman,2002
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Vår identitet ska kunna förändras med kort varsel men också ledas av principen att hålla 
många valmöjligheter öppna. Konsumtion har stor roll i identitetsbyggandet, vi som 
konsumenter ska hela tiden vara alerta för att hänga med i hur trender förändras, vad som är 
inne och vad man förväntar sig att vara innehavare av. Naturligtvis är det så att när man 
förutsätter att man ska vara ägare till den uppdaterade trendiga identiteten, kan välja att skapa 
sig en identitet som inte är lika mode- och trendmedveten, men då bör man ifrågasätta om den 
identiteten kommer att vara behjälplig för mig som individ. Identitet är en del av oss, enligt 
definition är det ett särskiljande drag eller egenskap för en person eller en grupp. Både 
individuell identitet och gruppidentitet följs av sociala ”markörer”40 Vi vill bli identifierade 
med vår omgivning, saker som vi har kan snabbt associeras till den livsstil vi representerar, 
även om det många gånger är vilseledande. 

3.4 Emotionell och interpersonell intelligens

Dagens samhälle lägger stor vikt vid emotioner och samhället genomsyras av samtal om 
känslor. Utöver all litteratur som handlar om relations- och självhjälp men också råd om 
emotionshantering som är avsedda för privatbruk finns det rätt mycket för den offentliga 
sfären. I skolor och organisationer talas om emotionell intelligens, tillit, självkänsla och 
vredeshantering. Det förmodas att individer mår bättre, blir bättre medmänniskor samt 
åstadkommer bättre resultat om de har kontakt med sina känslor.41

Emotionell och interpersonell intelligens, den emotionella intelligensen handlar om hur 
människor använder sig av sina känslor och handskas med andras känslor, hur man 
kontrollerar sig själv men också hur man använder sig av entusiasm och målmedvetenhet. 
Den interpersonella intelligensen är förmågan att förstå andra människor, vad som driver dem 
framåt, hur de fungerar i olika vardagliga sammanhang men också hur man ska samarbeta 
med dem.42 

3.5 Interaktion

Social interaktion refererar till kommunikation och samspel mellan människor. De flesta 
mänskliga aktiviteter förutsätter samspel, vare sig det gäller inlärning och socialisation, 
informella kontakter mellan människor eller institutionaliserade och organisatoriska 
verksamheter. Det viktigaste medlet för samspel är språket, den verbala kommunikationen, 
men också den icke verbala kommunikationen i form av kroppsspråk eller ansiktsuttryck.43 

Enligt Berger och Luckmann så förefaller vardagslivsverkligheten vara en värld som man 
förfogar över tillsammans med andra människor. Den är intersubjektiv och består av sådan 
kunskap som man delar med andra människor som medverkar i vardagslivets givna rutiner. 
En mycket viktig del av dessa rutiner är interaktionen som pågår hela tiden mellan människor. 
Till den mest grundläggande interaktionen mellan människor räknas den som äger rum 
”ansikte mot ansikte” och alla andra interaktioner kan härledas från den. Vidare menar Berger 
och Luckmann att den mellanmänskliga interaktionen karakteriseras av typifieringar som 

40 Giddens 2007:556
41 Wettergren 2013:14
42 Giddens,2007:436
43 Brante, Anderson, Korsnes, 2007
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vägleder interaktionen. Detta gör man genom att typifiera den andra som t ex skåning, 
sportfåne etc. Man kan också typifiera situationen i vilken interaktion äger rum. Enligt Berger 
och Luckmann sker mellanmänsklig interaktion med hjälp av språk som man har gemensamt 
med dem man interagerar med samt andra tecken- och symbolsystem för vardagslivet. Därför 
anses språket som den mest värdefulla beståndsdelen av vardagslivet. I språket samlas en 
social kunskap som överförs från generation till generation och som är lättillgänglig för 
individen i vardagslivet.44 

George Herbert Mead tar med sin filosofi upp en av sociologins fundamentala fråge-
ställningar: förhållandet mellan individ och samhälle och hur människan utvecklas till ett 
socialt väsen. Det är genom samspel som självet utvecklas. Människor är inte födda med 
medvetande (mind) och självdisciplin. De utvecklas gradvis vartefter barnet får social 
erfarenhet.45 Den sociala interaktionen har stor betydelse, medvetande och jaget utvecklas i 
samspel med andra, omgivningen har en betydande roll att uppfylla. Det är genom att vara en 
aktiv deltagare i interaktionen med omgivningen som individen bygger sitt jag och sitt 
medvetande. Mead pekade på två viktiga sammanhang för socialisation: lek och spel. Lek och 
spel utvecklar människans förmåga att gå in i sociala roller men även att kunna tillhöra en 
social grupp. 46 

44 Johansson & Miegel, 1996:99
45 Brante, Anderson, Korsnes, 2007
46 Ibid
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4. Resultat 

I denna del av uppsatsen redovisar jag mitt empiriska material som är resultatet av fyra 
intervjuer med lärare och fyra intervjuer med elever inom en vuxenutbildning samt ytterligare 
tre observationer som bedrevs i de offentliga lokalerna vid samma vuxenutbildning vid tre 
olika tillfällen.

Resultaten har sammanställts och kommer att redovisas i löpande text. Materialet har sovrats 
med fokus på att det ska kunna besvara syftet och frågeställningar. För att underlätta för 
läsaren kommer jag strukturera texten med hjälp av olika underrubriker, med avsikten att det 
ska bli enklare att finna svar på frågeställningar. 

Resultatet från intervjuerna redovisas från både lärarnas och elevernas perspektiv. 
Observationer har sin egen underrubrik och där presenterar jag en sammanfattning av 
observationerna med vikt på två aspekter:

• Hur arbetar man med utveckling av social kompetens? 
• Hur utvecklas individens sociala kompetens, reflexivitet och identitet?

4.1 Från lärarnas perspektiv

Alla fyra lärare som intervjuades har gedigen gymnasielärarutbildning och dessutom 
mångårig erfarenhet av arbetet inom vuxenutbildningen. Under tiden som de varit verksamma 
inom yrket har det skett många förändringar. Till dessa kan man räkna organisations-
förändringar men också att man i dagsläget sorterar under Utbildningsförvaltningen och inte 
som tidigare under Näringslivsförvaltningen. Inom vuxenutbildningen har man under många 
år arbetat med direkt inriktning mot arbetslivet men idag är det även fokus på vuxnas 
studieliv. Man öppnar vägar till andra utbildningar bland annat genom att ge möjlighet att 
studera på distans, dels för att nå nya elever som behöver den studieformen och dels för att det 
finns behov av alternativa studieformer.

4.1.1 Hur gestaltar sig medvetenhet om social kompetens hos lärare och 
elever vid vuxenutbildningen?

Alla lärare tycker att det är viktigt att man har en god social kompetens och att social 
kompetens är viktigt inte minst i de vardagliga relationerna. Respondenterna uppger att det är 
skillnad mellan kunskapen att kunna skriva och att ha en samlad kunskap och gott omdöme. 
Elever som kommer till vuxenutbildning har behov av hjälp med studie teknik som i 
framtiden resulterar i fullständiga betyg. Målmedvetenhet samt systematiska arbetsinsatser är 
av stor vikt för att lyckas med studier. Av intervjuerna framkommer att all kunskap tillförs i 
samband med någon form av studier, oavsett om de är formella eller informella. Elevernas 
attityd till att träna social kompetens varierar. Därför är det viktigt att läraren tar aktiv roll i 
utvecklingen av elevens sociala kompetens. 

Man behöver social kompetens för att förstå hur samhället fungerar och den är viktigt för en 
väl fungerande kommunikation mellan individer. En person med god social kompetens ska 
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utan svårigheter klara av samarbete i en grupp där man har olika åsikter om någonting. 
Respondenter uppger att läraren har en viktig roll i att visa hur man ska klara av samspel med 
andra elever, hur man förenar olika viljor men även att lära ut vikten av att kunna 
kompromissa när det behövs. 

Social kompetens bidrar till att man undviker att hamna bråksituationer, elever med god 
social kompetens har bra kännedom om hur man ska uppträda och vad man ska 
undvika… . (respondent II)

Till vuxenutbildning kommer människor med olika bakgrund, därför ska undervisningen utgå 
från elevens tidigare kunskaper, erfarenheter och värderingar. Dessa faktorer ska därefter 
omarbetas tillsammans med de nya kunskaperna för att ge personen kunskaper om hur 
verkligheten gestaltar sig, hur man ska hantera olika vardagliga situationer för att själv må bra 
men också för att leva i harmoni med sin omgivning. Vissa personer behöver hjälp med att 
lära sig att tolka av de förväntningar som omgivning har på individen, om man besitter den 
förmågan kan man undvika missförstånd i umgänget med andra. För en del elever handlar det 
om att lära sig föra dialog, använda sig av språkkunskaper som hjälper till att skapa och 
bibehålla relationer med andra individer. Beteende är också en viktig aspekt av social 
kompetens, läraren ska lära ut hur olika förväntningar gestaltar sig beroende på den roll man 
tilldelas i olika sociala sammanhang. Av detta kan man dra slutsatsen att lärarna är medvetna 
om att elever behöver komplettera sin sociala kompetens med olika förmågor för att på ett 
bättre sätt klara av vardagliga situationer.

Respondenterna uppger att olika elever har olika erfarenheter beroende på bakgrund, vissa av 
dem är mycket sköra. En del reflekterar inte så mycket över sin sociala kompetens men visst 
har de normal social kompetens. Även om man inte tänker på den hela tiden så är det viktigt 
med social kompetens, den utvecklas hela tiden även om man inte fokuserar på det. Elevens 
motivation till studier, språk kunskaper, att ta aktiv del i konversation kunna reflektera över 
omgivningen men också attityden till omgivningen påverkas och förändras. Olika personer 
har olika förhållningssätt till omgivningen, detta kan bero på tidigare, många gånger negativa, 
erfarenheter. Med tiden förändras det och personer blir mer tillitsfulla, toleranta men också 
överseende och fördomsfria.

Många yngre elever har svårt att definiera social kompetens, eftersom de saknar till exempel 
yrkeserfarenheter som bidrar till utbredd social kompetens. Ofta är det också så att elever 
saknar kunskap om att ”läsa av eller avkoda” omgivningen vilket i sin tur är viktigt i det 
dagliga umgänget med andra människor.

Respondenterna säger att de inte har märkt att eleverna visar något större intresse för social 
kompetens. En av de tillfrågade tycker att:

/…/ inte minst språket är en viktig del av social kompetens och eftersom det är en liten 
enhet man jobbar på så har många lärare samarbeten, gemensamma arbetsmöten, 
sammansvetsat team och gemensam syn på hur man ska arbeta med social kompetens. 
(respondent I) 

Det framkommer tydligt att man känner trygghet och tillit till varandra, att det goda 
samarbetet kan hjälpa många elever i undervisningen. En respondent uppger att det inte är 
ovanligt att elever har dåliga erfarenheter från tidigare studier, vilket kan vara resultat av 
bristande sociala kompetens och att man därför haft svårt att under skolgången åstadkomma 
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goda relationer med kamrater. Detta i sin tur var ibland en bidragande orsak till att man 
vantrivas på skolan och haft svårt att genomföra utbildningen med godtagbara resultat. 
En annan respondent beskriver att det är svårt för många elever att definiera social kompetens. 
Olika kulturer har olika koder för hur man förväntas uppträda i olika sociala sammanhang. 
Många elever ställs inför utmaningen att lägga sig till med helt nya sätt för samspelet i en 
grupp, de måste införskaffa kunskaper om hur samhället fungerar och bygga på sin sociala 
kompetens för att bättre fungera tillsammans. Genom möten med andra lär man sig om 
individers olikheter men samtidigt lär man sig också mycket av varandra. 

När man analyserar detta material kommer man fram att det är viktig med att kunna tolka 
kulturella koder men också möta sociala förväntningar. Genom att möta omgivningen med 
öppenhet och nyfikenhet och förhålla sig reflekterande till konstant flöde av information och 
kunskaper. Ta aktiv del i den pågående interaktionen mellan individer, samt använda sig av 
sina gamla kunskaper. Till detta bör man tillfoga att man ska arbeta aktivt med att tillägga sig 
nya kunskaper och kompetenser som främjar utveckling av social kompetens.

4.1.2 Hur arbetar man med utveckling av social kompetens och förmågan 
till reflexivitet hos deltagare inom vuxenutbildningen?

En socialt kompetent lärare ska uppmuntra elever till att aktivt ta del i diskussionerna i 
klassrummet och skapa tillfällen där det finns utrymme för småprat vilket tränar upp 
förmågan att utrycka sig muntligt. För detta krävs att man hjälper eleverna att skapa ett bra 
ordförråd men också att inspirera dem att vilja ta aktiv del i diskussionerna, att göra en 
muntlig presentation och se hur den blir mottagen av andra. Klassrumssituationer där man har 
elever som lider av rädsla för att prata inför främlingar, kräver att läraren har förmåga till 
inlevelse i elevens situation och framförallt en plan om hur man ska få den eleven att klara av 
uppgiften. En av respondenterna beskriver sitt dagliga arbete med att förmå eleverna att 
genomföra en muntlig presentation sålunda:

Grunden är att eleven trivs i sin klassmiljö för att klara av att börja jobba i små grupper 
och så småningom kunna redovisa inför andra. Man arbetar målmedvetet med att 
successiv utöka och i slutändan klara av att kunna genomföra ett föredrag. 
(respondent III)

Ett annat sätt att bli aktiv under lektionstid är att:

Inspirera dom och få dem att sträcka på ryggen. Få dem att våga delta i det ”spel” som 
pågår i klassrummet, få dem att inse deras potential och våga drömma. Genom att 
berätta om min yrkesbakgrund gör jag mig mänsklig och det tror jag ger dem en 
möjlighet att våga tro att även de kan lyckas. Man delar med sig av en positiv 
inställning till lärandet. Men man kan inte väcka alla och de man lyckas är man glad åt. 
(respondent IV)

En av respondenterna som undervisar i engelska, uppger att diskussionsuppgifter under 
lektionstid är en del av den sociala träningen, för många kan det även vara en viktig del av 
språkträningen. Ännu en gång framkommer att klimatet i klassrummet är viktigt, det är lättare 
att växla olika personer i olika grupper när de trivs med klassen. En annan respondent talar 
om att man blir påverkad av olika möten dagligen och bygger upp goda relationer med 
omgivningen. Som lärare måste man besitta god social kompetens inte minst i de situationer 
där man ska locka fram motivation hos elever som har det svårt. 
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Då kan man inte bara komma och säga att det står i kursens mål och då ska man klara 
av det. (respondent I)

Lärarna ska klara av att hitta olika sätt att nå olika grupper av elever inte minst de med 
inlärningssvårigheter. När eleven lämnar in sitt arbete till läraren ska man ha en god 
kommunikation som bidrar till att eleven blir bekräftad, även om en del kritik ingår, men 
kritiken ska vara välvilligt inriktad.

Respondenter berättar att under resans gång utvecklas hos många deltagare förmågan att klara 
av att muntligt presentera en uppgift och de utvecklar sin retorik. Idag vill man satsa mer på 
distanskurser och även om de tillfrågade anser att man kan utveckla social kompetens och 
reflexivitet med distanskurser så är det viktigt att tänka på att man i ännu större utsträckning 
än tidigare är beroende av sociala möten i klassrummen. Så här utrycker sig en av 
respondenterna:

Distanskurser, kortare, tätare intervaller, är bra för vissa individer men många är i 
behov av möten mellan personer, bygga en relation/…/. Framtida vuxenutbildning är 
enligt mig i behov av att möta andra individer i klassrum, klassrumundervisning bidrar 
till att man tar del i utvecklingen av den sociala kompetensen på många olika sätt, detta 
bygger jag på min erfarenhet av olika utbildningar… . (respondent IV)

En annan respondent beskriver att elever bygger upp sitt självförtroende genom att få respons 
från övriga deltagare i gruppen vilket leder till att man växer och får styrka att våga mera. Den 
nyvunna självkänslan får studiemotiverade elever att delta i fler kurser. Bättre studieresultat 
gör att många tycker att det blir roligare att studera och vill fortsätta vidare. Även de elever 
som från början hade låga förväntningar på studieresultatet kommer fram till att det är roligt 
att studera. Många studerar vidare eller får genom studiemöjligheten ett nytt yrke. Många som 
var skeptiska från början blir positiva med tiden. Elever som deltar i vuxenutbildningen, blir 
medvetna om att deras tidigare erfarenheter är viktiga och att de har potential.  Många elever 
har inte den medvetenheten när de startar utbildningen. Först efter olika sammankomster som 
de deltar i upptäcker många att de erfarenheter som de besitter är värdefulla och de lär sig, 
genom att delta i utbildningen, att använda dessa erfarenheter. 

De kommer till insikt om att lära sig att lämna bakom sig en del saker och dra nytta av 
nya kunskaper och erfarenheter. Man blir starkare med vetskapen om att man klarar av 
att studera som vuxen, många nya erfarenheter och möten skapar styrka hos dem. 
(respondent IV)

En annan sak är att lära elever att vara goda lyssnare, detta är också ett sätt att hämta 
information som man kan reflektera över. Vissa elever har förmågan att lyssna på ett sådant 
sätt att man aktivt deltar i en redovisning vilket då leder till att man kan tillägna sig 
kunskaper. Andra har svårare att tillgodogöra sig informationen och är enbart närvarande. 
Genom att hjälpa elever att vara mer delaktiga i undervisningen men också att träna förmågan 
till att lyssna och begrunda över information ökar man elevens sociala kompetens. Detta kan 
resultera i att eleven bidrar med egna tankar och idéer. 
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Respondenterna är eniga om att undervisningen bygger på upplevda verklighetsförankrade 
problemställningar och den information man inhämtar i samband med de dagliga mötena ska 
få eleverna att reflektera och därigenom ge dem en ökad förståelse av hur verkligheten 
gestaltar sig. Granskning av information och källor ingår i skolans mål, genom att delta i 
utbildningen ska eleven tillägna sig dessa färdigheter. Olika kurser har olika mål med den 
kritiska granskningen av information och källor. Respondenterna nämner analys av omvärlden 
men också att läsa litteratur, analysera och dra paralleller. 

Det framkommer att elever måste klara av att granska och reflektera över den information 
som de dagligen översvämmas av. Man måste ha kunskaper för att klara av att kritisk granska 
information som man erhåller dagligen, inte enbart i samband med utbildning. Det är viktigt 
att tänka, genom reflektion kan också våra erfarenheter förfinas och omvandlas till kunskaper. 
Reflektion är också en del av medvetenheten om förmågan till ett självständigt tänkande:

/…/ kurserna går snabbt, lite begränsad tid för analytiska tänkanden, att tänka själv är 
tidskrävande, för en del elever tar det längre tid än för andra. Därför är det viktigt att 
man alltid kan kontakta lärare om man har funderingar eller vill diskutera något… . 
/…/ Att kritiskt granska, lära sig att ifrågasätta flera aspekter av samma ämne och inte 
bara säga men det står i /…/ .  Erfarenhetsbanken är behjälplig, men många gången är 
tiden ett hinder för att hinna med allt. (respondent IV)

De tillfrågade respondenterna påtalar att man många gånger inte tänker. Det är därför viktigt 
att man i utbildningen öppnar vägar till kritiskt granskande och reflektion. Att reflektera är 
inte endast att tänka utan också att tänka igenom något i den givna kontexten, att man förstår 
ett fenomen. Får eleven möjlighet till reflektion skapar man möjlighet till att tänka över varför 
man gör saker på ett visst sätt och kanske därigenom skapar en process om hur man kan göra 
det annorlunda. Utbildningen tillhandahåller olika redskap till eleverna för att de ska klara av 
de olika faserna av tänkandet. I klassrummet lär man sig att vara observatör, man lyssnar på 
andra och reflekterar över den information man erhåller men även hur man själv upplever 
olika företeelser.

4.1.3 Hur utvecklas individens identitet av deltagande i utbildningen?

En del elever som kommer till vuxenutbildningen har svåra upplevelser av skolgången från 
tidigare utbildningar. Genom att prova på att delta i vuxen- utbildningen, där miljön är 
annorlunda än på ungdomsgymnasial utbildning, får man nya erfarenheter både av lärandet 
och av umgänget med lärarna och de övriga deltagarna. Många upptäcker att det är roligt att 
studera. Genom att arbeta i grupper med olika uppgifter lär man känna andra personer både på 
skoltid och utanför skolan. Man känner samhörighet genom det gemensamma arbetet mot 
samma mål. Hos många deltagare observeras att deras självförtroende växer, ett 
gymnasiebetyg gör att de känner sig starkare.
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Människor som studerar vid vuxenutbildningen har många olika bakgrunder. Via utbildningen 
får man tillträde till en ny grupp, man blir en del av den och får ny identitet i den nya gruppen, 
så här berättar en respondent:

Man observerar att de lägger en del av sin gamla identitet åt sidan, de blir 
världsmedborgare. Man förundrar sig många gånger över vilket brett spektrum gruppen 
representerar, vilken mängd olika kunskaper de besitter och hur rikt kapital den innehar. 
Många olika identiteter och ändå många likheter… (respondent III)

Respondenterna är eniga om att utbildning i många fall hjälper elever att skapa ny identitet 
inte minst genom att införskaffa sig nya språkkunskaper. Språket blir rikare, mer nyanserat 
och detta resulterar i att:

Man sätter ord på sina tankar, tar större plats men på ett hänsynsfullt sätt med respekt 
för gruppen… . (respondent IV)

Vuxenutbildning är en plats där man inte enbart bedriver utbildning som är inriktad mot att 
tillhandahålla kunskap till deltagarna. Den ska möta deltagarna som individer med 
individuella behov. Med tanke på att man har olika bakgrund har man även olika behov och 
många behöver hjälp med att ”finna sig själv”.

En av respondenterna talar om att bekräftelsen hos eleven är en lång utdragen process som 
kommer att ta tid för dem själva att upptäcka. Det är många nya kunskaper och erfarenheter 
man har fått under tiden vid vuxenutbildningen och det tar också lång tid att förstå nyttan av 
den genomförda utbildningen. Respondenten påtalar att många elever vågar satsa framåt och 
söker efterutbildning. Utbildningen har bidragit till den personliga utvecklingen och till att 
hitta elevens egna kvalitéer.

 4.1.4 På vilket sätt kan man förbättra vuxenutbildningen?

Alla fyra tillfrågade är eniga om att det är viktigt att få mer fokus på att ge vuxenutbildning 
högre status eftersom det ger möjlighet för många vuxna till fortbildning etc. Respondenterna 
framhåller att man kan uppfatta det som ett slöseri med resurser när man inte tar vara på all 
den kompetens som finns till förfogande hos många vuxna, utan låter det bara passera. En av 
respondenterna talar om att:

Arbetslösa som kommer in i utbildning och får sina betyg, kommer in i ett socialt 
sammanhang och har en annan utgångspunkt, det är en samhällsekonomisk katastrof att 
inte få folk sysselsatta/…/ vuxenutbildning har en viktig roll i detta. (respondent III)

Vidare framkommer att vi idag har många olika grupper människor som på grund av olika 
omständigheter är i behov av komplettering eller en helt ny utbildning. En del av de 
tillfrågade minns den tid då man hade kunskapslyftet:

/…/ kunskapslyftet var bra för att få fler människor i utbildning och vidare in i 
arbetslivet… . (respondent III)
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En sådan satsning hade inte varit helt fel enligt en av respondenterna. Man kan utveckla 
utbildningen på många olika sätt, dels genom att anpassa den till de rådande behoven i 
samhället, men även genom att lyssna till lärarnas erfarenheter. Genom att ta vara på deras 
kompetens, som byggts upp under många års undervisning inom vuxenutbildningen, skapar 
man en plattform för att forma en utbildning som i längden främjar utvecklingen hos många 
individer. Vid flera olika tillfällen har man uppgett att det finns en trend i att satsa mer på 
distansutbildningar, en del av respondenterna tycker att det ligger i tiden och är en del av 
utvecklingen. Andra tycker inte att alla kurser passar för distansutbildning därför att många 
elever behöver färdigheter som man endast kan träna i klassrumsmiljö. Så utryckte sig en av 
de intervjuade:

Här ska man påpeka att det är dags att tänka om, att skapa många kurser på distans kan 
vara bra för en del, men då det kommer till den del av personerna som saknar goda 
erfarenheter från tidigare studier eller behöver övning på att samarbeta i grupper, då 
måste man se att kurser som vi har i klassrummet bidrar till utveckling … .  
(respondent IV)

Något annat som en av respondenterna uppgav var att det behövs mer resurser med 
specialpedagogik, en del elever är i behov av speciella insatser. Genom att tillgodose den 
typen av behov hjälper man dessa personer att fullfölja påbörjade studier med gott resultat. 
Men framför allt skapar man en ny tro hos personerna.

En annan sak är skolmiljön, en god skolmiljö är viktigt inom vuxenutbildningen. Man är i 
behov av möjlighet till mötesplatser för elever efter lektionerna. Många elever har behov av 
att stanna på skolan efter avslutad lektion, de möten som sker efter skoltid bidrar även till 
utveckling av social kompetens.

Alla de tillfrågade tycker att utveckling av vuxenutbildningen ska främja utvecklingen av 
individen och dess potential. Detta ska inkludera alla förmågor som bidrar till att personen i 
fråga ska klara av att finna sig tillrätta i den socioekonomiska verkligheten. Vuxenutbildnings 
undervisningen har utöver kunskapsmål även många andra mål, bland annat att hjälpa elever 
att skapa en identitet.
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4.2. Från elevernas perspektiv

För denna studie har jag intervjuat fyra elever på vuxenutbildningen. Tre av de fyra har 
fullföljt gymnasial utbildning sedan tidigare. Två av fyra studerar eftersom de inte trivdes 
med sin tidigare utbildning. En av de tillfrågade svarade att den sedan länge önskat studera 
vid vuxenutbildningen men först nu hade det funnits möjlighet att påbörja studierna. 

4.2.1 Hur gestaltar sig medvetenhet om social kompetens hos lärare och 
elever vid vuxenutbildningen?

Respondenterna uppger att det är mycket viktigt med social kompetens. Alla tillfrågade svarar 
att den är viktigt både i vardagslivet och i arbetslivet, så här utrycker sig en av de tillfrågade: 

Personer som har begränsad social kompetens har oftast svårt att behålla goda kontakter 
i grupper. Här på vuxenutbildningen är det mycket viktigt att ta hänsyn till andra, man 
umgås med alla. Det var en annan sak på gymnasie… (elev I)

En annan säger att:

Man är medveten om att det är viktigt med social kompetens inte minst när man ska 
söka ett arbete man vill ha. Arbetsgivarna söker människor som är glada och 
utåtriktade, de som är samarbetsvilliga och har social kompetens. (elev III)

De tillfrågade eleverna uppger att god social kompetens gestaltar sig genom att man har 
kunskaper i hur man ska samtala med olika personer. Att man är trevlig mot andra, öppen 
men också en god lyssnare. Respondenterna påpekar att det krävs att man är lyhörd och har 
lätt att samarbeta med andra människor. De egenskaper som räknas upp av de tillfrågade är: 
sociala färdigheter, pålitlig och någon som är kunnig. När jag frågar en av de vad den menar 
med kunnig, svarar personen:

På gymnasiet har man pluggat för att få betyg, men man har inte tänkt mycket på att 
man ska kunna, att de kunskaper som man får med sig ska man använda i framtiden. 
Man brydde sig inte om kunskapen man ville ha bra betyg… . (elev IV)

Även de andra tillfrågade uppger att det var först på vuxenutbildningen som de fick höra att 
det är viktigt med alla deras kunskaper. Social kompetens är att kunna använda sina 
kunskaper både teoretiska och praktiska. En av de tillfrågade påpekar att det är viktigt att vara 
uppmärksam på hur människor mår i ens omgivning och tillägger snabbt att det kanske beror 
på att man uppmärksammas om detta på den utbildning man läser, den eleven deltar i 
omvårdnads- utbildning. Även andra respondenter tycker att det är viktigt att ta hänsyn till 
andras känslor, men också att förstå sina egna känslor och att man klarar av att prata med 
andra om dessa.

Alla respondenter anser att lärarna i stor utsträckning är medvetna om att det är en fördel att 
eleverna besitter social kompetens, men man menar också att lärarna själva har egenskaper 
som kännetecknar personer med god social kompetens, vilket de uppvisar genom sitt 
engagemang i dagliga samtal med elever. Elever uppger att de känner att lärarna bryr sig om 
deras välbefinnande och framförallt att de ska lyckas med utbildningen. Det framkommer att 
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lärarna möter olika individer och har god kännedom om hur dessa personer ska bekräftas. En 
av de tillfrågade sa:

På gymnasiet hade jag andra val av yrkesinriktning men här fick jag ögonen för att jag 
kan klara av den nya utbildningen, det hade aldrig hänt på ungdomsgymnasiet, det 
fanns inte tid för det./.../ Här får man hjälp att upptäcka sig själv och sina 
skickligheter….(elev I)

Något som framkommer ganska ofta under samtalen är att lärarna uppvisar god social 
kompetens genom att hitta olika sätt att undervisa på, att man ser alla individer och deras 
behov. En del behöver en knuff i rätt riktning för att komma igång. Många gånger uppmanas 
elever att prova på nya saker och att ta egna initiativ för att utveckla sig själva.

Alla fyra respondenterna påpekar att man på vuxenutbildningen arbetar för att ha goda 
relationen mellan lärare och elever, detta gör att man bli mer motiverad till att prestera.

4.2.2 Hur arbetar man med utveckling av social kompetens och förmågan 
till reflexivitet hos deltagare inom vuxenutbildningen?

Respondenterna talar om att gemenskap är något som är viktigt på vuxenutbildningen, en av 
respondenterna berättar att man blir en del av gruppen och att alla är tillsammans:

 
Det var helt annat på gymnasiet då fanns det olika grupper: de som var idrotts- 
intresserade, eller något annat och så de som var utanför/…/ Jag har studerat här ett tag, 
många olika ämnen, dels för att höja min kompetens men också för att det är roligt… .  
(elev I)

En annan respondent uppger att: 

Här uppmuntras man att vara delaktig ingen ska vara utanför man skapar gemenskap 
redan vid första träffen i klassrummet … (elev II )

Det framkommer tydligt att det var viktigt för alla respondenter att bli bekräftade, så utrycker 
sig en av de intervjuade:  

/…/ få en röst och att få möjlighet att utrycka sina tankar man blir aktiv i att ta del i 
utvecklingen av sin sociala kompetens./…/ Man tränas i att prata med andra och att 
arbeta i gruppen. (elev IV)

Vidare framkommer det att man inte tvingas att hålla tyst, på vuxenutbildningen är man van 
att olika personer har olika åsikter om olika saker. Här tränas man i att möta personer från 
olika kulturer med respekt, men också att kunna fungera i grupp med många olika människor. 
Alla de tillfrågade respondenterna uppgav att grupparbetet är viktigt, att man lär sig mycket 
genom att samarbeta med andra, men att det är först på vuxenutbildningen som man tycker att 
det blev roligt att arbeta i en grupp. En av dem säger:

Man har inga bra erfarenheter från gymnasiet, man var bara tyst, andra fick prata, det 
finns alltid de som kan. Här lär man sig att ta plats och att alla har något värdefullt att 
dela med sig av/…/  Man känner alla så det kanske är lättare att prata… . (elev I) 

27



Samtliga tillfrågade uppger att de har många studiekamrater som de umgås dagligen med både 
på skoltid och efter. Genom mötet med många olika människor inte minst studiekamrater lär 
man sig mycket om olika människor och deras bakgrund men man lär sig också öppenhet mot 
andra människor. 

Att elever får jobba i grupp tyckte alla tillfrågade att var bra, för att just genom grupparbeten 
lär man sig att samarbeta och lyssna på varandra. Man lär sig ödmjukhet och man reflekterar 
mycket över likheter och olikheter. Man lär sig att hantera informationen om det sociala livet. 
En av respondenterna berättade: 

Reflekterar mycket tillbaka till tidigare erfarenheter och här har man träffat människor 
som har liknade erfarenheter. Man lär sig även av andra hur dom hanterar liknade 
händelser som man själv har upplevt… . (elev III)

Vuxenutbildning är en plats där man möter elever med olika behov och utbildningen är därför 
utformad så att man försöker att möta de olika behoven. Samtidigt tycker elever att genom att 
möta många olika människor lär man sig av andras erfarenheter. En del kunskaper får man 
genom att diskutera mycket i klassrummet, genom grupparbeten och via respons från övriga 
deltagare: 

Om jag har läst något och ska redovisa, så lyssnar alla och jag får respons från många 
om det som är bra, men också om det som är mindre bra, jag tycker att det är bra, man 
kan lära sig genom att lyssna på andra… .( elev IV)

Positiv respons från lärare medverkar till att elever blir motiverad till att arbeta hårdare. 
Elever talar om att uppmuntran är viktig när man studerar, ibland är det svårt att hitta 
motivation. Men genom att man har lärare som är engagerade så får man mer lust att fortsätta. 

Eleverna berättar att det är mycket information som man erhåller i samband med 
undervisningen, men det är också mycket jobb som man måste göra själv. Utbildningen är 
uppbyggd på ett sådant sätt att man måste reflektera över var man kan hitta information och 
om källorna är tillförlitliga. En av respondenterna som studerade historia B vid 
vuxenutbildningen uppgav att det var svårt och tidskrävande att hantera källor och material. 
Man fick jobba mycket självständigt med att hitta källor. 

De andra respondenterna tycker att utbildningen kräver att man tänker självständigt, att man 
är en aktiv deltagare som reflekterar över det som sägs och även om det som man läser i 
kurslitteraturen. Genom att delta i utbildningen ska man införskaffa sig färdigheter som 
självständig granskning av källor men också av innehållet. Man ska kunna göra återkoppling 
till tidigare liknade händelser eller egna erfarenheter.
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4.2.3 Hur utvecklas individens identitet av deltagande i utbildningen?

Det kom många olika svar från de tillfrågade. Respondenterna tyckte att man genom att delta i 
vuxenutbildning fick möjlighet till bättre kännedom om sig själv. Ens självbild blev bättre. 
Man blev starkare som person men också tron på sin egen förmåga stärktes. En av 
respondenterna uppgav att genom olika möten med andra människor i liknade situationer 
bekräftade man sig själv. Man såg sig själv som en helt annan person. 

Detta talkar jag att utbildning bidrar också till att man förverkligar sig själv. Även tron på sin 
egen förmåga att uppnå mål och att lyckas i framtiden bli starkare. Man blir mer självsäker. 
Man klarar bättre av att knyta nya kontakter med olika människor. Någon skrattade och sa: 

det är inte så att man blir en relationsexpert men man bjuder mer på sig själv och detta 
resulterar i att man får bredare umgängeskrets… . (elev I) 

Utbildning medverkar till att man reflekterar innan man dömer andra, man har hunnit träffa 
många olika människor så man har kunskaper om att verkligheten kan gestalta sig på olika 
sätt. Att bakom olika handlingar och beslut finns människor med olika öden som påverkar 
deras handlingar. Som person blir man mer ödmjuk och lyhörd.

En annan person tyckte att man lärde sig mycket om hur man ska arbeta i framtiden så att man 
känner till de förväntningar som ställs på en i samband med framtida yrken. Ens identitet 
påverkades också, man fick en stor yrkesidentitet. Man känner sig mer värdefull, 
samhällsnyttig eller bara glad och trivs med sitt val. 

 4.2.4 På vilket sätt kan man förbättra vuxenutbildningen? 

När jag ställde frågor om förbättring av vuxenutbildningen tog det en stund för alla fyra 
respondenter att komma på något att säga. Vi tre tillfällen kom det fram att man ska arbeta 
med att bättra på ryktet som, enligt respondenterna finns om vuxenutbildningen, det vill säga 
att där samlas människor som av olika orsaker misslyckats med sin utbildning. Den bilden 
menade alla fyra respondenterna var absolut felaktig. För att bevisa detta berättade de om 
olika personer som de har mött via utbildningen och som studerar vidare eller ska studera 
vidare. En av respondenterna nämnde sig själv, hon deltar i en utbildning som kommer att 
resultera i att hon efter avslutade studier kommer att få ett jobb som hon trivs med. Därför 
tyckte de att vuxenutbildningen ska ha mer inriktning mot ungdomar så att om man av någon 
orsak misslyckas med sina studier på ungdomsgymnasiet så finns en andra chans. Idag är det 
många som inte har några kunskaper om vilka möjligheter som finns på vuxenutbildningen. 
En av respondenterna berättar: 

/…/ Eller att man tror att det är samlingsplats för förlorare, men så är det inte i mitt fall, 
jag har ju fullständiga betyg från ungdomsgymnasiet. Jag är här och jag stortrivs med 
mitt val… .  (elev II)  

De intervjuade eleverna hade svårt att ge konkreta exempel på förbättringar inom 
vuxenutbildningen som skulle kunna resultera till utvecklingen av elevernas sociala 
kompetens i större utsträckning än i dagsläget. Detta kan vara ett resultat av att de är 
medvetna och nöjda med de förändringar som deltagandet i utbildningen av deras sociala 
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bidragit till. Av material som insamlats i samband med intervjuerna framkommer tydligt att 
eleverna uppskattar arbetssätt och insatser som man tar till för att utveckla social kompetens 
och reflexivitet hos deltagare. 

4.3 Observationer 

Under denna rubrik kommer jag att presentera resultat av tre observationer som genomfördes 
inom vuxenutbildningens offentliga lokaler vid tre olika tillfällen. Från början planerade jag 
att genomföra fyra observationer vid fyra olika tillfällen. Dessa observationer skulle 
genomföras både i offentliga rum men även i klassrummet. Tyvärr har jag på grund av olika 
orsaker inte fått möjlighet till att genomföra observationer i klassrummet. Därför kommer jag 
nedan att endast presentera resultat av observationer i offentliga lokaler. 

I de offentliga lokalerna på Lärcentrum vistas många människor från olika utbildningar. Min 
ambition var att studera vuxenutbildningens lärare och elever. Svårighetsgraden att genomföra 
en sådan observation av lärare och elever inom vuxenutbildningen ligger i att man måste 
kunna urskilja om de tillhör just den utvalda utbildningen. När det gäller lärarna så har jag 
använt mig av bilder som finns både på hemsidan och på skolan. Eleverna försökte jag plocka 
ut för observation genom att lyssna till deras samtal och de grupper som de vistades i. Jag har 
även skapat mig en bild av hur skolans verksamhet bedrivs, dels genom skolschemat som 
finns tillgängligt för alla och dels hur verksamheten är förlagd till de olika lokalerna. 
Observationsstudiens resultat kommer att redovisas i löpande text under två underrubriker för 
att underlätta för läsaren. Observationerna ska vara ett komplement till intervjumaterialet och 
relateras till syftet och frågeställningar. Men jag väljer att använda mig av två underrubriker 
som ska återspegla materialet som insamlats under observationerna, och inte som jag gjorde i 
redovisningen av intervjuresultaten, där jag använde mig av frågeställningarna som 
underrubriker. 

4.3.1 Hur arbetar man med utveckling av social kompetens?

Vid de tre olika tillfällena då observationerna genomfördes märkte jag att det alltid finns 
människor i lokalerna som var sysselsatta med studier eller samtal. Vuxenutbildningens 
lokaler blir en mötesplats för många elever för socialisering med andra. Vid alla tillfällena har 
jag observerat lärare i samtal med elever. 

Eftersom det finns många elever med många olika nationaliteter märker man att 
konversationer äger rum på många olika språk, men lärarna som undervisar vid 
vuxenutbildningen samtalar oftast med eleverna på svenska. Endast en av de lärare som jag 
intervjuade verkar känna till ett flertal elever även på utbildningar utanför vuxenutbildningen. 
Den läraren har jag observerat vid många olika tillfällen i samspråk med elever från flera 
olika utbildningar. 

Det som urskiljs tydlig av de genomförda observationerna är att det är viktigt för lärarna att 
hälsa på eleverna, stanna och samtala. För det mesta har jag observerat att det är på lärarnas 
initiativ som samtalen startar. De flesta stannar för att fråga hur det går för eleven eller hur 
den har det? Detta blir en start för småprat mellan läraren och eleven. Det finns ett tydligt 
intresse från lärarna att uppmärksamma elever och ge dem tillfällen till att bli sedda men 
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också till samvaro. Kanske ett tillfälle för övning i att genomföra en otvungen konversation 
som inte har med studierna att göra.
Lärarnas samspel med eleverna präglades av informell och personlig stil. De lärare som jag 
observerade stannade ofta för att samtala med elever och med smidighet smälte de in och blev 
till en del av den grupp som de samtalade med. Detta eftersom gruppens dynamik inte 
förändras märkbart, vilket tyder på att det är en vardaglig händelse. Gruppen är van att lärare 
kan uppvisa intresse av att delta i diskussioner och detta i sig väcker inte något obehag eller 
betänksamhet.

Samspelet mellan lärare och elever utmärks också av den uppmärksamhet som riktas mot 
eleven. De fraser som adresseras mot elever, ställs på ett sätt som tydlig uppvisar att man har 
ett gediget intresse av svar. Lärarna stannar för att lyssna och visar upp engagemang i 
samtalen. Alla de samtal som jag iakttog var genomförda i form av en dialog och avslutades 
så att de entusiasmerade eleven.

Det märktes tydlig att lärarna har en stor kännedom om eleverna och deras situation. De flesta 
samtal var av personlig karaktär, endast vid få tillfällen handlade samtalet om skolarbetet och 
då tilltalade läraren en hel grupp av elever.

En annan sak som jag observerade är att de fåtal gånger som lärarna passerade platser där 
elever vistades, utan att stanna upp för samtal, visade de ändå med gester att de såg och kände 
elever. En vinkning eller hälsning skickad i förbifarten signalerade de närvarande att de var 
sedda och uppmärksammade. 

4.3.2 Hur utvecklas individens sociala kompetens, reflexivitet och 
identitet?

Som jag har tidigare beskrivit används skollokalerna flitigt av eleverna, det fanns alltid elever 
som umgicks eller arbetade. Elever visade på olika sätt prov på social kompetens. Inte minst 
genom att hälsa på personer i deras omgivning. Många av dem stannade och samtalade om 
vardagliga händelser. Samtalen som jag bevittnade handlade om allt från förklaringar om 
frånvaro från lektioner till diskussioner om världshändelser. 

När elever samtalade visade de uppmärksamhet mot den person de mötte, men också glädje 
över mötet. Många samtal ägde rum i små grupper. Man diskuterade för det mesta någon 
händelse. Där var det tydligt att alla är delaktiga på ett hänsynsfullt sätt. Man tog del av 
information och i de flesta fall kommenterade man den eller gjorde tillägg. Vi de tillfällen då 
gruppen bestod av olika nationaliteter var det vanligt att personerna som deltog i diskussionen 
gav en bild av hur en viss händelse kommenterades i deras hemland. Vid ett sådant tillfälle 
uppmärksammade jag hur gruppen reagerade i form av reflexion över den information de just 
kom över. Man ställde följdfrågor och gav utryck över de skillnader som uppenbarades. Man 
analyserade och satte under debatt sannolikheten till orsaken till de påtagliga skillnaderna. 

Något annat som var mycket intressant att studera och göra jämförelse över är olika gruppers 
dynamik, hur dynamiken i gruppen påverkades och hur olika individer påverkade gruppens 
dynamik. 
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Det pågick en del grupparbeten i skolkorridorerna. Dessa grupper var oftast små, två till tre 
personer. Jag har observerat två grupper som arbetade med uppgifter. Det syntes tydligt att de 
var vana av liknande arbete och kanske jobbade tillsammans tidigare. I båda grupperna har 
alla deltagare varit delaktiga i att framställa material.
I gruppen med två personer har man fortare övergått till att prata om annat än den aktuella 
uppgiften och endast när någon annan person från klassen passerade förbi gick man tillbaka 
till att jobba med uppgiften. Detta tolkar jag som att personer uppvisar sin sociala kompetens i 
medvetenhet om att deras skolkamrater förväntar sig att de använder tiden mer konstruktivt. 
Orsaker till varför de valde att engagera sig i annat under tiden kan vara allt från att uppgiften 
var för lätt, till att de ansåg att de hade mer utbyte av att samtala om annat.

Gruppen med tre deltagare arbetade hela tiden med uppgiften, det fanns tre personer som 
behövdes enas om vad som var viktigt för att lyckas med arbetsuppgiften. Man tog del av 
varandras syn på saken, gav varandra beröm eller utdelade kritik. Gruppen uppvisade 
egenskaper av god samarbetsvilja men också av målmedvetenhet. Deras sociala kompetens 
uppvisades på många olika sätt inte minst genom att ta vara på tiden som avsattes för att 
genomföra uppgiften.

Vid ett annat tillfälle observerade jag hur elever lämnar klassrummet. Alla som lämnade 
klassrummet hade sällskap. Personer pratade med varandra, för det mesta om skolarbete. 
Någon nämnde att den skulle jobba, vilket möttes med empati.

Många samtal som förts i skolkorridorer berör familjen och arbete. Många uppvisar behov av 
förtrolighet vilket ofta möts från omgivningen med lyhördhet. Jag observerade att många 
elever uppvisar god lyssnarförmåga, men också förmågan att dela med sig av egna 
erfarenheter i liknade situationer. En del av de människor som jag mötte uppvisade stor dos av 
tillit mot sin närmaste omgivning på skolan.

Sammanfattningsvis kan man säga att under de olika observationerna framkom det att elever 
tränar utveckling av social kompetens genom arbete i grupper. Grupparbete skapar möjlighet 
till att ta del av andras erfarenheter, träna samarbetsförmågan och ansvarstagande i olika 
situationer, inte minst då man har ansvar över den tid man förfogar över. I grupparbetet lär 
man sig att ta aktiv del i pågående diskussion, reflektera över den information man kommer 
över. Genom vardagligt umgänge med andra lär man sig sällskapsregler, olika situationer har 
olika regler om hur deltagare ska agera. Observationer i sig bekräftar lärarnas syn på att 
språkkommunikation är viktigt och hur de dagligen hjälper elever att träna dessa färdigheter. 
Dessa observationer är en källa till information om hur utbildning påverkar utveckling av 
social kompetens hos elever. Nyckelord för dessa observationer är språket som redskap för 
sociala möten, diskussion och dialog. Gemenskap i gruppen som resulterar i bättre 
självförtroende, självbild och identitet. Förmågan att lyssna, tolka, reflektera och ge respons.
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5. Diskussion

I detta kapitel ska jag knyta samman de olika delarna i min uppsats. Jag ska även analysera 
och problematisera det jag har kommit fram till i samband med mina studier mot bakgrund av 
de teorier jag har valt att använda mig av. Syftet med denna uppsats är att svara på frågan hur 
vuxenutbildning bidrar till utveckling av individens sociala kompetens och förmågan till 
reflexivitet. Frågeställningar som besvarades är:

• Hur gestaltar sig medvetenhet om social kompetens hos lärare och elever vid 
vuxenutbildningen?

• Hur arbetar man med utveckling av social kompetens och förmågan till reflexivitet 
hos deltagare inom vuxenutbildningen?

• Hur utvecklas individens identitet av deltagande i utbildningen?
• På vilket sätt kan man förbättra vuxenutbildning, så att den i större utsträckning 

medverkar till utveckling av social kompetens?

Dessa frågeställningar har besvarats med hjälp av den kvalitativa metoden som bestod av 
sammanlagt åtta intervjuer med lärare och elever samt tre observationer på en 
vuxenutbildning. Respondenterna som deltog i intervjuerna uppvisade stort engagemang och 
delade generöst med sig av sina erfarenheter. Tack vare detta kom jag över en stor mängd 
värdefullt material, som jag använt mig av för att besvara syftet och frågeställningar. Jag 
valde att i teoridelen beskriva:

• Social kompetens 
• Reflexivitet 
• Identitet
• Emotionella och interpersonella intelligens
• Interaktion

Social kompetens är en samling egenskaper som underlättar för individen i umgänget med 
andra individer. De tillfrågade respondenterna hade goda kunskaper om social kompetens. Det 
framkommer tydligt att både lärare och elever tycker att det är viktigt att individen utvecklar 
egenskaper som underlättar för dem att umgås och kommunicera med andra individer. Här 
kommer den emotionella och interpersonella intelligensen in i bilden som enligt mig är en del 
av den sociala kompetensen, eftersom den emotionella intelligensen handlar om hur 
människor använder sig av sina känslor men också hur de handskas med andras känslor. Den 
interpersonella intelligensen står bland annat för vad som driver människor framåt.

Lärarna på vuxenutbildningen träffar elever som behöver hjälp med att komma igång med 
sina studier eller att hitta motivation för att fullfölja dem. De arbetar med människor från 
olika kulturer och med olika bakgrund. I arbetet använder de sig av sin sociala kompetens 
vilket även inkluderar hur man ska möta människor och handskas med deras känslor. God 
människokännedom är till stor hjälp för att finna olika sätt att nå olika människor. Först då 
kan man hjälpa elever att uppnå de mål som de själv satt upp. Vissa elever har svårt med vissa 
delar av den sociala kompetensen beroende på tidigare erfarenheter av skolgång eller 
bakgrund. För dem är det viktigt att genom deltagande vid vuxenutbildningen utveckla sin 
sociala kompetens.
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Elever uppvisade kunskaper om vad som kännetecknar god social kompetens och var eniga 
om att vuxenutbildningen hjälper dem att utveckla den. Undervisning vid vuxenutbildningen 
ger möjlighet till att vända negativ uppfattning om skolgången från tidigare utbildningar. Med 
detta uppnås studieglädje men också kunskap om fördelarna med grupparbete. Grupparbete är 
en viktig del som ingår i undervisningen uppgav många av de tillfrågade. Enligt teorin om 
social interaktion, som hänvisar till kommunikation och samspel mellan människor, utgår de 
flesta aktiviteter som människan dagligen medverkar ifrån interaktion, vare sig det gäller 
inlärning eller socialisation, informella kontakter mellan människor eller institutionaliserade 
och organisatoriska verksamheter. Den väsentligaste resursen för samspel är språket, den 
verbala kommunikationen, men också den icke verbala kommunikationen i form av 
kroppsspråk eller ansiktsuttryck.

En person med god social kompetens förväntas klara av att dagligen möta olika människor 
och kunna kommunicera med dem, samt att kunna hitta gemensamma samarbetsformer. 
Under mina observationer har jag varit åskådare till hur interaktionen mellan olika elever men 
också mellan lärarna och elever som ägde rum. Som det framgår av de olika intervjuerna så 
får elever möjlighet att ta del av andras erfarenheter, samt att träna samspel och 
kommunikation genom att delta i grupparbeten. Eleverna tränas i att vara närvarade och aktivt 
delta i konversationer, ta emot information och dela med sig av kunskaper. Det framkommer 
tydligt av den insamlade material att elever med god social kompetens ska kunna fungera i 
grupp och samarbeta. Lindgren och Olsson (2008) tycker att den sociala kompetens är viktigt 
både i den privata livet som i arbetslivet. Vuxenutbildning på olika sätt bidrar till utveckling 
av social kompetens. Dels genom att lära sig att samarbeta del genom de olika färdigheter 
som man införskaffar sig genom deltagande i utbildning.

All ny information och det stora kunskapsflödet kräver också kritiskt granskande och 
användandet av reflexivitet. George Herbert Mead beskriver reflexivitet som förmågan att 
nyttja och respondera på språk, symboler men också tankar. Människans handlingar är 
reflexiva, detta är en följd av vår förmåga att kunna förstå och reagera på vad andra tänker 
och säger, detta resulterar i att vi ändrar våra handlingar i avsikt att åstadkomma godkännande 
från människor i vår omgivning. Människan förfogar över anpassningsförmågan som 
underlättar samspel med andra individer och daglig kommunikation. Tack vare personlig 
reflexivitet kan individen i större utsträckning påverka sina handlingar, livsstil och identitet.

Giddens kopplar kunskap till förmågan att hantera information, dagligen erhåller elever 
mängd information om samhälle. Information som genom bearbetning blir till kunskap. 
Utbildning bidrar till att elever få möjlighet att lära sig att hantera information och social liv.  

Vuxenutbildningen bidrar till reflexivitet på många olika sätt inte minst genom att deltagarna 
vid utbildningen reflekterar över sina egenskaper och erfarenheter. Man startar sin 
tankeverksamhet som bidrar till utvecklig. Respondenter talade om att kunna använda sig av 
sina gamla kunskaper och lära sig nya för att skapa en plattform för en utveckling som gynnar 
individen. Eftersom många olika människor, med många olika identiteter möts inom 
vuxenutbildningen så kan man generellt påstå att vid de olika mötena kan man ta del av 
andras identiteter och omvandla sin egen identitet. Under de olika mötena använder man sig 
av reflexivitet när man skapar och omskapar sin identitet. Dels genom att ta del av hur olika 
personer uppträder i olika situationer och dels genom att observera och reflektera om hur 
omgivning reagerar på oss själva. Elever använder sig av den reflexiva förmågan och anpassar 
sina handlingar för att uppnå bland annat acceptans från omgivningen. Enligt Zygmunt 
Bauman strävar människan efter att förnya sig, införskaffa sig nya egenskaper som passar 

34



bättre till det rådande modet, men kanske framförallt till de aktuella behoven. Zygmunt 
Bauman hävdar att i det nutida samhället, som är uppbyggt på flexibilitet, så har man vissa 
förväntningar på individen, en av dem är kunna omvandla identitet. Identiteten är en del av 
oss och enligt definition så är det ett åtskiljande drag eller en egenskap för en person eller 
grupp.

Genom att delta vid utbildningen får man möjlighet att ta del av information som utgör 
grunden till de kunskaper man förväntas införskaffa under utbildningen. Som det 
framkommer i det insamlade materialet påverkas deltagarnas identitet även av alla olika 
grupparbeten och möten som de deltar i dagligen. Elever tillägnar sig olika egenskaper från 
andra människor, hur man påverkas av gruppen, men också hur man blir starkare som individ. 
Det framkommer tydligt av det insamlade materialet att utbildning bidrar till att elever får en 
bättre självkännedom och självkänsla, men att den också påverkar deras identitet och hur de 
förändrar uppfattningen om sig själva. Allmänt kan man säga att de får lättare för att utrycka 
vad de vill och vad som är meningsfull för dem. Under tiden de deltar i utbildningen får de 
höra hur värdefullt det är med alla dessa kunskaper som de tillägnar sig. Utbildningen 
erbjuder samtidigt många olika möjligheter att forma om sig själva. Genom att medvetet 
använda sig av alla valmöjligheter som finns tillgängliga för individen får man möjlighet att 
omskapa sin identitet. Elever talade om att man lär sig av varandra men också att man skapar 
sig yrkesidentitet och att detta i sig bidrar till att man känner en viss stolthet över att man 
lyckats åstadkomma en förbättring samt att man trivs med det val man har gjort.

Personer som jag intervjuade betonade att utbildningen gett dem möjlighet att höja sin 
självuppfattning. Detta kan ha många goda följder i framtiden, inte minst på arbetsmarknaden 
eller i framtida studier, men framförallt att dessa personer fick möjlighet att finna sig själv.

När det gäller sista frågeställningen som handlar om förbättringar inom vuxenutbildningen så 
har det varit mer respons från lärarnas sida än från elevernas. Detta kan vara på grund av att 
medvetenheten hos lärarna baseras på erfarenheter och observationer under många år. Dessa 
personer har arbetat inom utbildning och varit med om många förändringar, samt förmodligen 
åtskilliga gånger begrundat fördelar och nackdelar. Lärarna uppgav under intervjun att elever 
inte alltid reflekterar så mycket över social kompetens. Så kan det också vara just när det 
gäller denna fråga, elever tänker inte så mycket på att utbildningen ska utvärderas och 
förändras. Men det kan också vara så att elever upplever att utbildningen medverkar till olika 
förändringar hos dem vilket gör att de känner sig nöjda med utbildningen och därför inte 
känner att något behöver förändras. Att jag tog upp den frågan i frågeställningen beror på att 
jag genom att ställa den till mina respondenter får möjlighet till att upptäcka hur engagerade 
de är i frågan och kanske får svar som har en nyttoaspekt för framtida utbildning.

Det framkom tydligt att det är viktigt att skapa möjligheter för personer med olika 
funktionsnedsättningar att få hjälp. För detta behövs bland annat professionell vägledning av 
specialpedagoger. Med tanke på hur stor arbetslösheten är i den gruppen måste det vara en 
viktig aspekt för samhället att kunna nå dessa personer och skapa en åtgärdsplan för 
respektive individ. Att så många personer med funktionshinder hänvisas till arbetslöshet, 
sjukskrivning eller förtidspension kan inte vara en optimal lösning. Många gånger finns 
hinder på grund av att de har svårt att skapa sociala nätverk och inte alltid förstår det sociala 
samspelet.
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Det är exempelvis allmänt känt att personer med Aspergers syndrom har en hög begåvning, 
till och med mycket högt, men på grund att begåvningen inom olika områden kan variera och 
därför beskrivas som ojämn, skapar det förvirring hos omgivningen.

En annan grupp som också kan få stor utdelning av dagens vuxenutbildning är personer med 
läs- och skrivsvårigheter. Man får tillgång till extra resurser bland annat i form av 
specialpedagoger vilket leder till att man skapar möjligheter till fortsatta studier i framtiden 
för dessa personer. Resultatet blir att allt fler personer kan få sysselsättning på 
arbetsmarknaden. Många personer med funktionsnedsättningar har bristfällig utbildning vilket 
medfört enorma kostnader för samhället. Genom att hjälpa den gruppen har man möjlighet att 
dels förändra de samhällsekonomiska konsekvenserna till det bättre men också att skapa 
möjlighet till socialisationsprocessen som enligt Antony Giddens pågår hela livet och är 
grunden för människors individualitet men också till frihet och därigenom medverkar till att 
minimera utanförskap.

Sociologi är vetenskapen om människor i olika sociala sammanhang, denna studie gav mig 
möjlighet till att studera hur vuxenutbildning bidrar till social kompetens och reflexivitet. 
Men också hur den kan förändra människors handlingsmöjligheter och livschanser. Genom 
intervjuer och observationer kunde jag höra, se och ta del av hur man förändrar sin identitet 
och hur man lär sig att skapa och bibehålla goda relationer samt att uppskatta sig själva och se 
potential hos människor.

Nuvarande uppsats baseras på insamling av empiri på en utvald vuxenutbildning i Norrbotten. 
Personligen tycker jag att det skulle vara mycket intressant att få möjlighet att undersöka 
vidare hur andra utbildningar arbetar med utveckling av elevers sociala kompetens och 
reflexivitet. Eftersom det under insamlingen av datamaterialet framkom att utbildning allt 
oftare läggs som distanskurser, tycker jag att det skulle vara intressant att genom vidare 
forskning undersöka hur vuxenutbildningen som bedrivs på distans, bidrar till utveckling av 
social kompetens och reflexivitet hos deltagarna. 

Personligen tycker jag att det skulle vara mycket givande att kunna genomföra observationer 
på några, eller en grupp elever som precis börjat vid vuxenutbildningen. Att kunna genomföra 
en observation under en längre period för att se hur de påverkas av utbildningen och hur den 
bidrar till utvecklingen av deras sociala kompetens och reflexivitet. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1

Intervjuguiden till hur vuxenutbildning bidrar till utveckling av individens sociala 
kompetens och förmågan till reflexivitet. 

Intervjuguiden lärare 

Bakgrundsfrågor

Vilken utbildning har du?

Hur längre har du arbetet inom ditt yrke? 

Hur många år har du arbetat med undervisning inom vuxenutbildning?

Vilket/vilka ämnen undervisar du i?

Har det skett några förändringar över tid som du tycker är viktiga att berätta om?

Intervjufrågor om social kompetens

Hur arbetar man med det livslånga lärandet inom vuxenutbildningen?

Hur ser du på den sociala kompetensens betydelse i vardagliga relationer?

Utvecklas den sociala kompetensen genom att delta i vuxenutbildningen?

Hur upplever du att medvetenhet om social kompetens gestaltar sig hos elever vid 
vuxenutbildningen? 

Vad anser du om elevers attityd till social kompetens?

Har du upplevt någon förändring av utbildningens utformning med tanke på att arbetsgivarna i 
allt större utsträckning efterfrågar social kompetens hos potentiella anställda?

Har ni gemensamma riktlinjer som inkluderar arbete med den sociala kompetensen hos 
elever? 

På vilket sätt arbetar du med att påverka dina elevers sociala kompetens?

Tycker du att elever tar aktiv del i arbetet med att påverka sin sociala kompetens?

På vilket sätt bidrar utbildning till att påverka individens identitet?
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Intervjufrågor om reflexivitet

I vilken utsträckning tycker du att elever vid vuxenutbildning uppvisar förmågan till 
reflexivitet? 

Anser du att utbildning är uppbyggd för att utveckla förmågan till reflexivitet hos elever?

Bidrar den till det?

Hur arbetar man inom vuxenutbildning för att elever ska kunna klara av att kritiskt tolka den 
information som de erhåller dagligen?

Om du funderar lite, kommer du på något om hur vuxenutbildningen bättre skulle kunna bidra 
till utveckling av den sociala kompetensen eller förmågan till reflexivitet?

Är det något annat du vill framföra om det vi talat om?
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Bilaga 2

Intervjuguiden elever

Bakgrundsfrågor 

Hur längre har du deltagit i undervisning vid vuxenutbildningen? 

Vad läser du vid vuxenutbildning?

Vad har du för uppfattning om vuxenutbildningen?

Vilken utbildning har du sen tidigare?

Har du några specifika mål med att delta i vuxenutbildningen?

Intervjufrågor om social kompetens

Hur viktigt anser du att den sociala kompetensen är i vardagliga relationer?

Tycker du att vuxenutbildning bidrar till att din sociala kompetens utvecklas?

På vilket sätt bidrar vuxenutbildning till utveckling av social kompetens?

Tycker du att du tar aktiv del i arbetet med att påverka din sociala kompetens?

På vilket sätt?

Upplever Du att din självuppfattning har förändrats på grund av dina studier?

Upplever Du att din uppfattning om dina studiekamrater har förändrats under studietiden?

Har den eventuella förändringen påverkat ditt sätt att fungera tillsammans med andra positivt 
eller negativt? Hur i så fall?

På vilket sätt bidrar utbildning till att påverka din identitet?
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Intervjufrågar om reflexivitet

Reflexivitet står för kopplingarna mellan förmågan att hantera information och socialt liv. 
Den information som man erhåller om samhället kan ha inverkan på hur vi agerar i samhället. 

Anser du att utbildning är uppbyggt för att väcka förmågan till reflexivitet hos elever?

I vilken utsträckning tycker du att vuxenutbildningen bidrar till din utveckling av förmågan 
till reflexivitet? 

Kan du nämna några arbetsformer som du tycker bidrar till att utveckla förmågan till 
reflexivitet?

Hur arbetar man inom vuxenutbildning för att elever ska kunna klara av att kritisk tolka 
information som de erhåller dagligen?

Skulle det kunna förbättras? I så fall hur?

Är det något ytterligare som du vill framföra om vuxenutbildningen eller det andra (social 
kompetens och reflexivitet) som vi talat om?
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