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Sammanfattning 

 
Studiens syfte är att ge en aktuell bild av arbetslivssituationen för de första 
examinerade socialpedagogerna från Högskolan Västs distansförlagda utbildnings-
program i Hultsfred och Västervik. Studien belyser också hur de före detta 
studenterna ser på sin utbildning och på det socialpedagogiska kunskapsområdet 
kopplat till sin yrkesroll. Tre centrala teoretiska begrepp, kunskap, verktyg och 
förhållningssätt, utgör fokus och ställs i relation till socialpedagogik som profession, 
kunskapsområde och praxisfält. Studien har en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 
ansats, med enkäter till den grupp om totalt 39 studenter som avslutade sin utbildning 
vid årsskiftet 2006/2007. Frågor med fasta svarsalternativ har kompletterats med 
öppna frågor av berättande karaktär, kring uppfattning om utbildningens relevans för 
yrkeslivet och studenternas tankar kring socialpedagogik som profession och 
yrkesroll.  
 
Resultatet visar att den övervägande delen av respondenterna har tagits väl emot på 
arbetsmarknaden, de arbetar inom ett brett yrkesfält och har goda anställningsvillkor. 
De flesta anser sig ha fått tillfredsställande kunskaper för sin kommande yrkesroll 
och menar att utbildningen svarar mot de kompetensbehov som efterfrågas. 
Kunskaper om människa och samhälle, om förutsättningar för individens identitet 
och växande och om interaktion och samspel ses som centrala socialpedagogiska 
kunskapsområden, medan verktygen beskrivs i termer av situation, relation och 
handling. Det som genomsyrar respondenternas svar i fråga om vad som är 
karaktäristiskt för det socialpedagogiska förhållningssätt som de tillägnat sig i 
utbildningen är helhetssynen och att bemöta, medvetandegöra och frigöra samt att 
arbeta med och inte för klienterna. 
 
Den socialpedagogiska yrkesrollen analyseras i relation till Madsens (2001) begrepp 
om betydelsefulla kompetenser för socialpedagoger, den produktiva, den expressiva, 
den kommunikativa och den analytiska/syntetiska. Av dessa är det framförallt de två 
sistnämnda som återkommer i respondenternas beskrivningar av sitt arbete och sin 
yrkesroll.  
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Abstract 
 
The purpose of this study is to give a current picture of the working life situation for the first 
graduated social pedagogues from Högskolan Väst and its distance educational programme in 
Hultsfred and Västervik. The study illustrates also how the ex-students look upon their 
education and the field of knowledge within the social education in relation to the 
professional role. Three essential theoretical concepts, knowledge, tools and approach, are in 
focus and are put in relation to social educational work as a profession, field of competence 
and praxis. The study method is a combination of quantity and quality with questionnaires to 
the group of totally 39 students leaving the programme at the end of 2006. Multiple choice 
questionnaires have been supplemented with open questions of narrating type about opinion 
on the relevance of the education for the coming working life and students’ ideas about social 
education as a profession and working role. 
 
The result shows that the majority of the respondents have been well received on the labour 
market. They work within a broad field of occupations and they have quite good working 
conditions. Most of the students consider the knowledge and competence they have received 
as satisfactory for the coming working role and they believe the education corresponds to the 
required level of competence. Knowledge of individuals and society, conditions for the 
identity and growth and interaction and collaboration are being considered as central social 
pedagogy fields of competence, while the tools are being described in terms of situation, 
relation and action. The dominating answers to what is characteristic for the social pedagogy 
approach they learnt from school are the overall picture and the personal approach to work 
and clients, awareness, liberate and work with, not for the clients. 
 
The social pedagogical role is being analysed in relation to Madsen’s (2001) terms of 
important competences for social pedagogues, the productive role, the expressive role, the 
communicative role and the analytic/synthetic role. Out of these it is especially the two last-
mentioned competences that reappear in the respondents’ descriptions of their work and 
professional role.  
 
 
 
 



Förord 
 
Det hela började med vår egen nyfikenhet och undran över hur det hade gått för de studenter 
som läste socialpedagogiska programmet året före oss. De var trots allt den första gruppen 
socialpedagoger som examinerats från Högskolan Västs distansförlagda utbildningsprogram i 
norra Kalmar län. Vår studie har till stor del stillat vår undran, men den har också ökat vår 
nyfikenhet att själva komma ut i arbetslivet och pröva våra socialpedagogiska vingar.  
 
Vi vill härmed tacka alla respondenter som medverkat i vår studie och delat med sig av sin 
kunskap och sina tankar och funderingar. Utan er hade inte den här undersökningen varit 
möjlig.    
 
Vi vill också tacka vår handledare Bibbi Ringsby Jansson som med sitt pedagogiska och 
positiva förhållningssätt har stöttat oss och givit oss många goda lärostunder.  
 
Sist men inte minst vill vi tacka personalen på Högskolecentrum i Västervik för all praktisk 
hjälp, inte bara under tiden för uppsatsskrivandet utan under hela vår studietid.      
 
 
Västervik januari 2008 

 
Anna och Annelie 
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1. Inledning  

Utbildningen är det forum där studenten ska utveckla kunskaper inför det kommande yrket, 

men också för att vara med och utveckla den framtida yrkesrollen. I en föränderlig 

arbetsmarknad är det viktigt att utbildningen svarar mot de kompetensbehov som efterfrågas 

för att studenterna ska ha möjlighet till inträde på arbetsmarknaden efter avlagd examen.   

 

En viktig anledning till att vi intresserar oss för det socialpedagogiska programmet och dess 

relevans på arbetsmarknaden är att vi själva snart är färdiga med vår grundutbildning och 

närmar oss examination. Vi är väl medvetna om den förändring och utveckling som sker på 

arbetsmarknaden idag och vi är också medvetna om att vår utbildning ger kompetens att 

arbeta inom många olika arbetsområden. Detta öppnar upp för många möjligheter, men det 

kan också medföra en viss osäkerhet. Det socialpedagogiska programmet är en relativt ny 

utbildning som inte är helt känd för alla arbetsgivare. Det ställer krav, inte bara på kvalitén i 

utbildningen utan också på oss själva som representanter för vår yrkesgrupp. Höstterminen 

2003 påbörjade den första gruppen studenter det socialpedagogiska programmet vid 

Högskolan Väst som var förlagt till högskolecentrum i Hultsfred och Västervik. De 

utexaminerades i januari 2007, det vill säga för snart ett år sedan. Vi är intresserade av att ta 

reda på hur det har gått för dem på arbetsmarknaden efter avslutade studier och hur de ser på 

sin utbildning och yrkesroll som nyblivna socialpedagoger.      

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning de första examinerade 

socialpedagogerna, från Högskolan Västs distansförlagda utbildningsprogram i Hultsfred och 

Västervik, har fått arbete efter avslutade studier och inom vilka yrkesområden de är 

verksamma. Vi vill också undersöka hur studenterna själva ser på sin utbildning, om de tycker 

sig fått den kunskap de behöver för sin yrkesutövning och om de uppfattar sig ha beredskap 

för olika situationer och arbetsuppgifter som de ställs inför. Vi är intresserade av att få veta 

hur det kommer sig att de valde distansutbildning och vilka fördelar respektive nackdelar de 

ser med denna utbildningsform. Vi är också nyfikna på hur de verksamma socialpedagogerna 

själva uppfattar den kunskap, de verktyg och det förhållningssätt som de anser kännetecknar 

socialpedagogiskt arbete.  
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Våra centrala frågeställningar är: 

• Hur ser arbetslivssituationen ut för de första utexaminerade socialpedagogerna i 

Hultsfred och Västervik? 

• Hur ser de på sin utbildning, sin yrkesroll och sitt kunskapsområde?  

 

Högskolan i förändring  

Dagens arbetsmarknad kännetecknas av den föränderlighet och utveckling som sker i det 

omgivande samhället. Det medför att kraven på den yrkesverksamme förändras över tid 

liksom kraven på den högre utbildningen (Högskoleverket 2003a). Just nu pågår ett 

reformarbete i Europa för att anpassa kurser och utbildningsprogram till den så kallade 

Bolognadeklarationen. Processen syftar till att öka möjligheten till att jämföra betyg och 

utbildningar internationellt, att främja rörlighet, anställningsbarhet samt att öka Europas 

konkurrenskraft som utbildningskontinent (Regeringskansliet 2006). I den nya 

högskolereformen som infördes i Sverige från och med den 1 juli 2007, har 

utbildningssystemet inom den högre utbildningen anpassats till Bolognadeklarationen på olika 

sätt. Alla högskolekurser och utbildningsprogram har grupperas i tre olika nivåer - grundnivå, 

avancerad nivå och forskarnivå - ett nytt poängsystem har införts där 1 poäng i det gamla 

systemet motsvaras av 1,5 högskolepoäng i det nya systemet. Examensstrukturen samt antalet 

examina har också förändrats (Stockholms universitet 2007).   

 

På senare år har arbetsmarknaden för socialarbetare breddats och socialt utbildade efterfrågas 

i allt fler sektorer och nya arbetsområden öppnar sig (Högskoleverket 2003a). Efter  

Högskoleverkets översyn av socionomutbildningen och den sociala omsorgsutbildningen har 

dessa båda examina sammanslagits till en vid många lärosäten och ersatts med 

socionomexamen. Detta motiveras med att utbildningarnas utveckling är likartad och det finns 

en strävan efter en breddning och mer generell utbildning för socialarbetare. I den nya 

utbildnings- och examensstrukturen, som tillämpas från juli 2007, är den sociala 

omsorgsexamen borttagen (Högskoleverket 2007a). Det finns dock motsvarande utbildningar 

som ger en generell kandidat eller magisterexamen och som leder helt eller delvis till samma 

arbetsmarknad. 
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Det socialpedagogiska programmet 

Högskolan Väst i Trollhättan/Vänersborg har utvecklat det Socialpedagogiska programmet, 

en akademisk yrkesutbildning som leder till filosofie kandidatexamen i socialt arbete med 

inriktning mot socialpedagogik. Utbildningen är förlagd till campus Vänersborg, men ges 

även som distansutbildning förlagd mot olika högskolecentra ute i landet. Under de senaste 

åren har utbildningen förändrats en hel del. Före 2007 var utbildningens längd tre och ett halvt 

år, omfattande 140 poäng och ledde fram till en social omsorgsexamen. Med anpassning till 

nya högskolereformen är det nu en treårig utbildning på grundnivå där studenten efter 

avslutade studier erhåller 180 högskolepoäng, i enlighet med det nya poängsystemet. 

Utbildningen förbereder för professionellt arbete inom det sociala verksamhetsfältet, men 

också för vidare studier på avancerad nivå.  

 

Det socialpedagogiska programmet ger, enligt utbildningsplanen, en god bas i de kunskaper 

och färdigheter som behövs för att utöva kvalificerat arbete inom såväl offentlig, privat, 

kooperativ och ideell verksamhet där sociala och pedagogiska kunskaper är centrala.   

Studenten ska ha tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedriva, leda och 

utveckla social verksamhet, grundad på en förståelse av människan och hennes livsvillkor 

samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet, 

funktionshinder och andra beroendeskapande livssituationer. Teorier inom socialt arbete och 

socialpedagogik sammanförs på såväl mikro-, meso- och makronivå. I utbildningen ingår 

också grundläggande juridiska kunskaper som är nödvändiga inom det sociala arbetets 

område. Stor vikt läggs även vid etiska frågor och det egna förhållningssättets betydelse.  

 

När det gäller den pedagogiska grundsynen i utbildningen betonas ett erfarenhetsbaserat och 

problemorienterat arbetssätt. Undervisningen sker i varierande former som enskilda studier, 

arbete i basgrupp, föreläsningar och seminarier. I utbildningen ingår också fältstudier och 

projektarbete samt verksamhetsförlagd utbildning under sammanlagt en termin. Basgrupperna 

är en viktig del i den pedagogiska uppläggningen. I basgrupperna skall studenterna 

tillsammans lösa uppgifter och bearbeta information samt tillägna sig kunskaper från 

föreläsningar och litteratur. Reflektion, lärande och personlig utveckling betonas för att 

studenten, tillsammans med andra, skall utveckla en handlingsberedskap för det kommande 

yrkesfältet.  
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Distansutbildningens omfattning och utveckling 

Distansutbildningens syfte är att ge studenterna möjligheter till flexibla studier. Enligt 

Högskoleverket (2007c) har distansutbildningen i Sverige ökat under en lång följd av år, både 

i absoluta tal och som andel av hela utbildningsutbudet. Under läsåret 2005/06 uppgick antalet 

som studerade på distans till 82 300 personer eller drygt 20 procent av hela antalet studenter. 

Det är framför allt nätuniversitetet, som kom till för fem år sedan, som står för den kraftiga 

utvecklingen. Nätuniversitetet, som är en IT-stödd distansutbildning, svarar för ungefär tre 

fjärdedelar av hela antalet distansstudenter, resterande studerar på distans i traditionell form 

(Högskoleverket 2007c). Distansstudenterna är en blandad grupp, men är i genomsnitt äldre 

än de studenter som studerar på campus. Läsåret 2005/06 var 42 procent av distansstudenterna 

äldre än 34 år jämfört med 18 procent för övriga studenter. Det är också tydligt att andelen 

kvinnor är något högre i denna kategori av studenter. Ungefär två tredjedelar av 

distansstudenterna är kvinnor och en tredjedel män. Många har studerat tidigare vid 

universitet eller högskola och återkommer för ytterligare studier (Högskoleverket & SCB 

2007). 

 

Högskolan Väst har idag nästan 3 000 distansstudenter (Högskolan Väst 2007). För att skapa 

interaktion mellan lärare och student inom distansundervisningen använder man sig av olika 

tekniska lösningar. Föreläsningar, seminarier och uppföljningar sker i huvudsak genom 

videokonferenssändningar där man med hjälp av kamera och mikrofon kan kommunicera med 

varandra direkt. Vid några tillfällen träffas lärare och studenter ”in real life” på lärcentrum 

eller på campus, i övrigt sker kontakten via Internet och Högskolans gemensamma 

kursplattform för kommunikation, DisCo (Distance Courses), via e-post eller telefon.   

 

Tidigare utredningar  

I ett samarbete mellan Högskoleverket och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

(FAS) har en nationell utvärdering av socialt arbete som akademiskt ämne genomförts 

(Högskoleverket 2003b). Socialt arbete etablerades som självständigt akademiskt ämne först 

1977 och är därmed relativt ungt universitetsämne. Utvärderingen visar att socialt arbete, som 

ämne, har utvecklats och uppvisar idag en stor variation, det har vida gränser och 

forskningsfältet är mycket brett. Utvärderingen visar också att mycket har hänt sedan 

Högskoleverkets tidigare utvärdering från 1999 (Högskoleverket 2000) där en del kritik 
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framfördes mot utbildningen. Den största frågan gällde kravnivån som ansågs vara för låg. 

Anmärkningsvärt är att den kritiken kom från studenterna själva. Högskoleverket menade att 

det var resursslöseri att inte ta tillvara välmotiverade studenter genom att ställa höga och 

tydliga krav. För att höja nivån i utbildningen har de olika lärosätena utvecklat formerna för 

examination och kravnivån går nu i positiv riktning, även om problemet till viss del kvarstår, 

påtalar utredarna från högskoleverket. Ett annat påpekande i den tidigare utvärderingen var 

brister i integration mellan teori och praktik i utbildningen. I kritiken menar man att det finns 

för få kopplingar mellan praktikutbildningen och de teoretiska kurserna. Idag arbetar flera 

lärosäten mer aktivt för att teoretiskt fördjupa praktikutbildningen och för att utveckla ett 

samarbete med handledare ute på fältet. Även här finns dock mycket mer att önska då detta är 

ett långsiktigt arbete som kräver mycket tid och resurser menar utredarna. 

 

I utvärderingen efterfrågas också en bättre balans mellan kunskaper om och färdigheter i att 

använda kvantitativa och kvalitativa metoder i vetenskaplig metodik. Som det ser ut idag har 

den kvalitativa analysen, med inriktning på att förstå processer, tolkningar av samtal och 

intervjuer ett relativt stort utrymme i utbildningarna, medan de verktyg som erfordras för att 

analysera kvantitativa data har en mycket svag ställning. Bedömargruppen påpekar vikten av 

kunskap i att analysera kvantitativa data, eftersom det är viktigt verktyg för att kunna 

utvärdera resultat i praktiskt socialt arbete. Bristen på kunskap om kvantitativa metoder ses 

som en begränsning av socialarbetarnas professionalitet (Högskoleverket 2003b). 

  

I bedömningen uttrycks även en viss oro för de begränsade resurser som redovisas från flera 

lärosäten, när det gäller timtilldelning för de professionsspecifika utbildningsmomenten. 

Dessa kräver mindre grupper, ett nära samspel mellan lärare och studenter och en kvalificerad 

bedömning av studenternas prestationer, menar utredarna. I detta sammanhang berör 

utredningen också distansutbildningens förutsättningar. Trots att de lärare som är kopplade till 

distansutbildningarna uppfattas ha ett stort engagemang, undrar utredarna ändå i vilken mån 

det är möjligt att utbilda för ”personlig utveckling” på distans. Detta är, menar man något som 

bör följas upp i kommande utvärderingar av distansutbildningarna (Högskoleverket 2003b). 

Utvärderingen visar också att det är en relativt låg andel studenter som går vidare och tar 

magisterexamen i socialt arbete. Magisterprogrammen ska förbereda studenterna för en 

forskarutbildning i socialt arbete, men också till att ge fördjupade kunskaper i ämnet. Enligt 

bedömargruppen skulle en högre andel magistrar i socialt arbete vara till nytta för ämnets 

fortsatta utveckling och stärka ämnets profession inom såväl förvaltning, samhällsplanering 
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och inom forskningen generellt (Högskoleverket 2003b). Högskoleverkets sammanfattade 

uppfattning är ändå att socialt arbete är ett väl etablerat ämne, trots att det sett ur ett 

akademiskt perspektiv är relativt ungt. De betonar också att den kritik som riktas mot 

utbildningen, både positiv och negativ, ska ses i ljuset av högt ställda förväntningar 

(Högskoleverket 2003b). 

 

Alumniutvärdering av det socialpedagogiska programmet 

Högskolan Väst utförde 2004 en alumniutvärdering med före detta studenter vid sociala 

omsorgsprogrammet och socialpedagogiska programmet. Syftet med utvärderingen var att se 

hur de tidigare studenterna ett par år efter avslutade studier såg på sin utbildning i relation till 

de krav som ställts på dem i yrkeslivet. Studien har i många delar inspirerat oss i vår egen 

undersökning även om vår inriktning är mot socialpedagogiska programmets distansförlagda 

utbildning i norra Kalmar län och därmed delvis berör andra frågor.  

 

Alumniutvärderingen vid Högskolan Väst besvarades av 79,2 procent av de aktuella 

studenterna och visade att de flesta ansåg att deras utbildning hade gett dem en god grund att 

stå på i sitt kommande yrkesliv. De menade också att de fått goda kunskaper med sig även om 

en del påtalade att de hade för lite kunskap om ledarskap, juridik och ekonomi. Studenterna 

ansåg sig ha varit väl förberedda i mötet med människor som befinner sig i utsatta situationer 

och att de fått beredskap för och utvecklat ett professionellt förhållningssätt, grundat på 

respekt och öppenhet för olika människors livssituation och livsval. De tyckte sig också ha 

fått god kompetens när det gäller att samarbeta i team och god kunskap om grupprocesser. 

Över hälften av respondenterna skulle välja att gå samma utbildning igen om de skulle börja 

studera idag.  

    

Nya krav på högskoleutbildning   

Bolognaprocessens syfte är att skapa transparens, erkännande och främja rörlighet inom den 

högre utbildningen i Europa. I Dublin descriptors (European Association for Quality 

Assurance in Higher Education (ENQA) 2005) har allmänna målbeskrivningar formulerats för 

att tydliggöra vilka kunskaper och färdigheter som studenten förväntas ha uppnått efter 

avslutade studier på de tre nivåerna - grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå - inom 

europeisk högre utbildning. Dessa kunskapsformer omfattar följande fem områden: 
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• Kunskap och förståelse (knowledge and understanding) 

• Tillämpning av kunskap och förståelse (applying knowledge and understanding) 

• Förmåga att göra bedömningar (making judgements) 

• Förmåga att kommunicera (communications skills) 

• Studiefärdigheter (learning skills) 

 

På nationell nivå kan vi i Högskolelagens 1 kap § 2 läsa att:  

staten skall som huvudman anordna högskolor för utbildning som vilar på 

vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet  

 

I Högskolelagens 1 kap § 8 anges vidare att den grundläggande högskoleutbildningen ska: 

utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att 

möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall 

studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och 

värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta 

kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 

 

I Högskoleförordningens examensordning (SFS 2006:1053) regleras de examina som får 

avläggas. Där anges på vilken nivå och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen. När 

det gäller generella examina som leder till en kandidatexamen krävs, enligt den nya 

examensordningen, att studenten har fullgjort 180 högskolepoäng med den inriktning som 

varje högskola själv bestämmer. Minst 90 högskolepoäng ska vara en fördjupning inom 

huvudområdet för utbildningen. För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och 

förståelse inom området för utbildningen samt en färdighet och förmåga till kritiskt tänkande 

och självständig värderingsförmåga. Inom utbildningen ska studenten också utföra ett 

examensarbete om minst 15 högskolepoäng.  

 

För kandidatexamen med en viss inriktning ska de preciserade krav som varje högskola anger 

gälla. För att erhålla en filosofie kandidatexamen med inriktning mot socialt arbete och 

socialpedagogik har Högskolan Väst, i den lokala examensordningen preciserat de lokala mål 

som ska ha uppnåtts:  
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Kunskaper och insikter 

För kandidatexamen ska studenten 

- visa kunskap som krävs för att utöva självständigt socialpedagogiskt arbete på  

      individ-, grupp- och samhällsnivå 

- visa kunskap om förhållanden i det moderna samhället som påverkar livsvillkoren för 

människor ur skilda generationer och med skilda sociala och kulturella bakgrunder, 

samt om sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns 

livsbetingelser 

- visa kunskap om samspelet mellan människors lärande och deras sociala, fysiska och 

kulturella miljö, samt förståelse för hur kunskapen kan omsättas i socialpedagogiskt 

handlande 

- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala 

situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i 

förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer 

- visa kunskap om ledning, organisering, uppföljning och utvärdering av socialt arbete 

och socialpedagogiskt arbete 

 

Färdigheter och förmåga 

För kandidatexamen ska studenten 

- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och självständigt 

genomföra förebyggande socialt arbete samt socialpedagogiskt och mobiliserande 

arbete på olika nivåer i samhället 

- visa förmåga att i dialog med utsatta individer och grupper, identifiera, förstå och 

analysera sociala problem och processer, samt att i samspel med berörda utveckla 

lösningar på individ-, grupp- och samhällsnivå 

- visa kommunikativ förmåga byggd på respekt och förståelse för människors olika 

ålder, erfarenhet och livssituation 

- visa förmåga att tillämpa relevanta lagar och författningar, i synnerhet inom det 

sociala området 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För kandidatexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga  

- visa förmåga till ett dialogiskt bemötande och ett socialpedagogiskt förhållningssätt 
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- visa förmåga att med helhetssyn på samhället och i dialog med andra göra 

bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med 

särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna 

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverka med andra yrkesgrupper 

 

Sammanfattning 

En internationalisering av den högre utbildningen inom Europa gynnar samarbete över 

gränserna vilket i sin tur kan berika och bidra till högre kvalitet inom utbildning och 

forskning. I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter som lyder direkt under 

regeringen och deras huvuduppgift är att anordna utbildningar som vilar på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Högskoleverket har som uppgift att se till att de mål och 

riktlinjer som riksdag och regering fastställer förverkligas genom att följa upp och utvärdera 

de olika lärosätena och dess utbildningar. 

 

De allmänna målen för all högskoleutbildning är att studenterna ska tillägna sig kunskaper 

och färdigheter inom det område som utbildningen avser samt att ge studenterna: 

• förmåga till en självständig och kritisk bedömning 

• förmåga till att självständigt lösa problem 

• förmåga att följa kunskapsutvecklingen 

 

När det gäller den högre utbildningen, kan vi se att det löper en röd tråd hela vägen från 

europeisk nivå till den enskilda institutionen på varje universitet eller högskola. I fokus för vår 

undersökning står våra respondenter som för ett år sedan examinerades från det 

socialpedagogiska programmets distansförlagda utbildning från Högskolan Väst. Vår ansats 

var att undersöka om respondenterna upplever sig ha utvecklat den kunskap som krävs i deras 

arbete och hur de ser på sin yrkesroll. I vår studie fokuserar vi på vad som karaktäriserar 

socialpedagogisk kunskap, dess verktyg och förhållningssätt.  
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2. Metod 

Vi var intresserade av att studera hur socialpedagogernas situation på arbetsmarknaden ser ut 

liksom hur de själva ser på sin utbildning kopplat till sin yrkesroll. För att få svar på 

frågeställningarna valdes en kvantitativt inriktad enkätundersökning, i kombination med 

öppna frågor av kvalitativ karaktär. Val av metod måste ske utifrån syftet med studien (Trost 

2001). När vi funderade över valet av metod framstod en kvantitativ ansats som mest lämplig 

när det gäller den del där vi frågar oss hur många som efter avslutad utbildning fått arbete 

inom det område de är utbildade för, hur de ser på sin utbildning och om de anser sig erövrat 

den kunskap som de behöver i sitt yrke. Vi tror att vi med en kvantitativ undersökning kan få 

en bred och övergripande beskrivning av situationen och att en enkätundersökning dessutom 

ger en möjlighet att jämföra vårt resultat med tidigare liknande undersökningar. Frågorna som 

berör studenternas uppfattning och beskrivning av yrkesrollen har bearbetats med kvalitativa 

metoder.  

 

Nedan ges en beskrivning av hur vi gått tillväga vid insamling av data samt hur vi bearbetat 

och analyserat enkätsvaren och de öppna frågorna. Vi redogör också för hur vi förhållit oss till 

de etiska frågor som studien aktualiserar samt avslutar med att reflektera över möjligheter och 

begränsningar med valda metoder.     

  

Fält och material 

Studien riktade sig till de personer som examinerades från socialpedagogiska programmets 

distansutbildning i januari 2007. Det var den första kullen studenter som läste till 

socialpedagoger på distans från Högskolan Väst i Hultsfred och Västervik. Personerna 

identifierades med hjälp av Högskolan Västs studentregister. Sammanlagt fanns 39 personer, 

varav 15 hade studerat i Hultsfred och 24 i Västervik. För att få så aktuella uppgifter som 

möjligt kontrollerades alla adresser med hjälp av Skatteverkets folkbokföring.  

 

Därefter utformades en enkät med 19 frågor, varav de flesta hade fasta svarsalternativ med 

möjlighet till kommentarer och resterande var öppna frågor där respondenterna fick möjlighet 

att beskriva och utveckla sina svar. Vi var intresserade av att få en översiktlig och bred bild av 

respondenternas situation på arbetsmarknaden och av deras uppfattning om utbildningens 

relevans för yrkeslivet, varför en enkät där alla respondenter gavs möjlighet att svara på 
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samma frågor framstod som mest lämplig. Vi var samtidigt nyfikna på respondenternas 

individuella uppfattning. Enkäten kompletterades därför med två öppna fördjupningsfrågor 

där respondenten gavs möjlighet att på ett mer utvecklande sätt beskriva konkreta situationer i 

arbetet, där de uppfattade att de lyckats väl respektive situationer som de uppfattade vara 

särskilt svåra att hantera.  

 

Genomförande 

Enkäten skickades tillsammans med följebrev och frankerat svarskuvert till samtliga 39 

respondenter. För att säkerställa konfidentialiteten men samtidigt ha möjlighet att kunna 

skicka påminnelser kodades svarskuverten (Trost 2001). Detta gick till så att svarskuverten 

samt namnen på adresslistan försågs med en kod. När vi fick tillbaka enkätsvaren prickade vi 

av det mottagna svarskuvertets kod mot adresslistan och förstörde sedan svarskuvertet. På så 

sätt förblev respondenterna anonyma samtidigt som vi visste vilka som svarat. I följebrevet 

som bifogades enkäten informerades respondenterna om förfaringssättet med kodningen av 

svarskuverten och varför vi gjort på det sättet.  

 

Efter två veckor hade vi endast fått tillbaka tio enkätsvar och fick då användning av 

kodlistorna för att följa upp dem som inte svarat. Ett påminnelsebrev skickades ut samtidigt 

som vi ringde upp dem som inte besvarat enkäten. Dels var vi nyfikna på orsaken till att 

svarsfrekvensen var så låg och dels ville vi få möjlighet att poängtera hur betydelsefullt varje 

enskild persons svar var för studien. Trost (2001) anser att det är en balansgång att besluta när 

det gäller att påminna de respondenter som ännu inte svarat. Han menar också att många kan 

bli irriterade över flera påminnelser. Vi kände en viss tveksamhet och oro för att uppfattas 

vara alltför påträngande, men var samtidigt noga med att tala om att deltagandet fortfarande 

var frivilligt. Vi fick tag på samtliga respondenter, förutom två, och fick mycket bra respons 

av de flesta. Flera framförde att de tyckte att det var en intressant undersökning och att de 

tänkt medverka genom att fylla i enkäten. Många påtalade att de tyckte att det var viktigt att  

formulera sig rätt och att deras åsikter verkligen kom fram. De kände därmed att de var 

tvungna att lägga mer energi på enkäten och lade då undan den för att svara på den när de 

hade mer tid och tänkt färdigt. Flera menade också att de två sista fördjupningsfrågorna 

krävde mycket eftertanke, vilket hindrat dem. En del hade svarat på enkäten och lagt undan 

den för att posta den vid ett senare tillfälle och sedan glömt bort den. Den övergripande 

orsaken till att de inte hade svarat var tidsbrist.  
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Efter påminnelsebrev och telefonsamtal blev det slutliga antalet deltagande respondenter 26 

personer, vilket ger en svarsfrekvens på 66,7 procent. Bortfallet är därmed 13 personer eller 

33.3 procent. Vi kan inte med säkerhet uttala oss om hur det gått för de personer som valt att 

inte delta i enkätundersökningen, men vår uppfattning, grundad på våra telefonsamtal, är ändå 

att flertalet hade arbete. Vi vet dock inte i vilken omfattning eller inom vilket område. 

     

Bearbetning och analys 

I all forsknings- och utredningsverksamhet är det viktigt att gå tillväga på ett strukturerat och 

kreativt sätt (Elofsson 2005). I vår studie började vi med att läsa igenom samtliga enkätsvar 

för att få en övergripande uppfattning om hur enkäten besvarats. Sedan sammanställde vi 

enkätens svarsalternativ fråga för fråga genom att använda post-it-lappar som vi antecknade 

på och klistrade upp på ett stort pappersark. De fasta svarsalternativen räknades ihop och 

redovisas i resultatet i form av frekvenstabeller där vi anger antal respondenter som har svarat 

på varje svarsalternativ.  

 

De öppna frågorna bearbetades utifrån en kvalitativ ansats genom att sammanställa svaren och 

koppla dem till de tre centrala begrepp, kunskap, verktyg och förhållningssätt, som vi valt att 

använda i vår studie. Vid sammanställningen av de öppna frågorna var vi noga med att fånga 

respondenternas egna ord, uttryck och beskrivningar. Vi lade stor vikt vid att fånga kärnan i 

uttalandena för att försöka förstå var och ens subjektiva upplevelse. Med hjälp av våra 

centrala begrepp delade vi sedan in respondenternas svar i dessa kategorier för att kunna 

fånga framträdande mönster, intressanta kopplingar och eventuella avvikelser. Denna 

meningskategorisering är enligt Kvale (1997) en analysstrategi för att försöka dela in 

respondenternas uttalanden på ett kreativt sätt och vi anser att vi genom detta har kunnat 

analysera våra respondenters uttalanden på ett överskådligt sätt. Vid bearbetningen och 

presentationen av resultaten gjordes en uppdelning i tre kapitel. I den första delen presenterar 

vi hur arbetslivssituationen ser ut för respondenterna, i den andra redogör vi för hur de ser på 

sin utbildning och i den tredje beskriver vi hur de ser på sitt specifika kunskapsområde. 

Utifrån respondenternas kommentarer har vi valt ut och citerat några av de svar som vi tycker 

förtydligar resultatet. 

 

I analysen har vi, utifrån våra centrala frågeställningar, fokuserat på begreppet 

anställningsbarhet i relation till hur arbetslivssituationen ser ut för respondenterna, men också 
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på hur socialpedagogens yrkesroll kan tolkas utifrån Madsens (2001) begrepp om den femte 

kompetensen. Utifrån de två sista frågorna i enkäten, då vi ber respondenterna att på ett 

konkret sätt beskriva en situation där de anser sig lyckats väl och en där de upplevt särskilda 

svårigheter, har vi i analysen konstruerat två berättelser utifrån respondenternas egna 

beskrivningar. Delar från de olika berättelserna har fogats samman till två nya berättelser eller 

bilder, som kan beskrivas som ett slags idealtyper (Widerberg 2002) av situationer, hämtade 

från respondenternas yrkesvardag. Vi är medvetna om att detta blir förenklade beskrivningar 

som inte riktigt kan fånga komplexiteten inom det socialpedagogiska arbetet, men menar att 

det ändå ger en bild av socialpedagogens sammansatta yrkesutövning.  

 

Etiska frågor  

I alla undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till de etiska frågeställningar som studien 

aktualiserar. Vi har valt att följa Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) 

forskningsetiska principer utifrån deras fyra grundkrav: konfidentialitetskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I  

följebrevet till våra respondenter var vi tydliga med att informera om att deltagandet var 

frivilligt och att resultaten skulle presenteras på ett sätt så att det inte är möjligt att utläsa vad 

enskilda personer har svarat. Förfaringssättet och syftet med kodning förklarades tydligt i 

följebrevet till enkäten. Det som kan tala till vår nackdel angående anonymitetskravet är att 

det inte är så många respondenter och att det handlar om två relativt små klasser som vi också 

namnger. Det kan försvåra konfidentialiteten, dock redovisas inte några uppgifter som pekar 

ut enskilda individer. Vi har också varit noga med att i följebrevet informera om vad det är för 

undersökning och vad den ska användas till. Samtycke fick vi i och med att de svarade på 

enkäten, och vi påtalade för dem som vi ringde upp att det var frivilligt. Inga obehöriga har 

fått tillgång till enkätsvaren. Uppgifterna från enkäterna används enbart för studien.   

 

Möjligheter och begränsningar av vald metod 

För att få så hög reliabilitet som möjligt var vi mycket noggranna i formuleringen av 

enkätfrågorna. Vi använde oss av Högskolan Västs frågeinstrument för alumniundersökningar 

som bas och nyttjade flera frågor därifrån. Eftersom vår undersökning delvis skiljer sig från 

alumnistudien konstruerades också ytterligare ett antal frågor i syfte att fånga upp studiens 

specifika frågeställningar. Enligt Elofsson (2005) bör man så långt som möjligt använda sig 
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av frågor som redan har använts i tidigare studier och därmed är utprovade. Det gör att man 

kan undvika misstag i formuleringen av frågor samt att man får tillgång till jämförelsematerial 

vid tolkningen av resultatet. Vi strävade efter att formulera frågor som ger en så sann bild av 

verkligheten som möjligt. Som undersökare påverkar man genom val av frågor och 

utformning av svarsalternativ. Det är viktigt att erbjuda svarsalternativ som kan ge så 

nyanserade svar som möjligt, utan att göra för många alternativ så att det blir svåröverskådligt 

(Elofsson 2005). 

 

Grennes (2005) menar att resultatet av en undersökning, det observerade värdet, är summan 

av tre olika värden eller termer. För det första det sanna värdet, som är ett teoretiskt omätbart 

värde, som ska visa den perfekta återgivna verkligheten. Den andra termen består av 

systematiska fel som uppstår när respondenterna, mer eller mindre konsekvent, svarar ”fel” på 

grund av konstruktionsfel i mätinstrumentet. Här kommer också yttre påverkan, såsom media 

och olika kontexter, in. Den tredje termen omfattar tillfälliga fel, vilka uppkommer när 

respondenterna till exempel har ont om tid eller är osäkra. Dessa fel kan också uppstå när det 

brister i exakthet, när det gäller granskning och överföring av svar. Vår strävan har självklart 

varit att få ett resultat som ligger så nära den ”sanna” verkligheten som möjligt. Därför 

utformades frågorna så att de inte skulle vara ledande och på ett sätt så att de skulle vara lätta 

att förstå och tolka. Detta för att undvika missförstånd. Vi var exempelvis mycket tydliga med 

att markera vissa instruktioner, som t ex att respondenten endast skulle ange ett 

svarsalternativ.  

 

I denna undersökning känner individerna varandra och studien utgår från deras upplevelser av 

sin utbildning och sin arbetssituation. Frågor borde intressera och engagera respondenterna. 

Grennes (2005) menar att ”facevaliditeten” ökar när respondenterna är motiverade att besvara 

frågorna och har då också lättare att acceptera resultatet. Trots det var svarsfrekvensen relativt 

sett ganska låg. En förklaring kan vara att enkäten var ganska omfattande och framförallt de 

två sista öppna frågorna krävde både eftertanke och tid för att besvaras. Respondenterna är 

relativt nya på sina arbetsplatser och av våra telefonsamtal med dem som inte skickat in 

enkäten framgår att många upplever sig ha en pressad och krävande arbetssituation. 

Tidpunkten då enkäten gick ut, några veckor före jul, kanske också kan upplevas som en 

stressig period med hög arbetsbörda för många. 
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För att säkerställa validiteten lät vi några av våra studiekamrater, också de blivande 

socialpedagoger, väl insatta i utbildningen och till viss del också yrkesområdet, läsa igenom 

vår enkät. Vi ville ha synpunkter på huruvida vi verkligen undersöker det vi avsett att 

undersöka, om frågorna fångar upp det som är intressant för studien samt om de var rätt 

formulerade. Grennes (2005) skriver om detta under begreppen ”facevaliditet” och 

”innehållsvaliditet” och menar att dessa är de enklaste formerna av validitet. 

Begreppsvalidering är, enligt Grennes, den viktigaste valideringen och den påvisar i vilken 

utsträckning som vårt mätinstrument har klarat av att synliggöra de begrepp som vi vill mäta. 

Vi har operationaliserat de tre huvudbegreppen, kunskap, verktyg och förhållningssätt i frågor 

som avser att fånga respondenternas uppfattning om innebörden. Enkäten är också 

konstruerad med dels fasta svarsalternativ med plats för kommentarer och dels 

fördjupningsfrågor inom samma område. På så sätt kan vi i analysen ställa de olika frågorna i 

relation till varandra och se i vilken mån svaren korrelerar.  

 

Det är viktigt att ha gjort ett slumpmässigt urval av undersökningspersoner när man vill 

generalisera sina resultat till en större population. För att göra en statistisk generalisering är 

detta ett krav (Bryman 1997). I vår studie har vi valt våra respondenter utifrån särskilda 

kriterier, de är de första examinerade socialpedagogerna, från Högskolan Västs 

distansförlagda utbildningsprogram i Hultsfred och Västervik. Det är inte ett slumpmässigt 

urval, utan de är unika i sitt slag. Vi skulle kunna generalisera mot andra socialpedagogiska 

distansstudier, men då är det ändå frågan om ett lokalt urval som ska passa mot den andra 

gruppens område. Det försvårar självklart möjligheten till generalisering av resultaten, men 

begränsar inte värdet av den kunskap som studien ger. 

  

I vårt arbete med att fånga respondenternas perspektiv måste vi beakta vår egen roll som 

undersökare. Vi är själva snart färdiga med vår utbildning och har därmed en egen subjektiv 

upplevelse av det socialpedagogiska programmet. Det kan till viss del vara till hjälp när vi 

tolkar våra respondenters svar, eftersom vi relativt lätt kan sätta oss in i deras situation. Men 

det kan också innebära en risk då vår egen förförståelse kan påverka vår tolkning av 

respondenternas svar. En helt objektiv tolkning finns inte, men genom att hela tiden 

ifrågasätta det för oss självklara har vi försökt vara observanta på vår egen subjektivitet.   
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3. Socialpedagogiken som kunskapsområde och profession 

Det särskilda samhällsuppdrag som socialpedagogiken har, visar sig i strävan att integrera 

utsatta och marginaliserade människor in i samhällsgemenskapen. Vi utvecklar detta i 

kommande avsnitt. För att belysa socialpedagogens arbete och utbildning ytterligare har vi 

valt att fokusera på tre centrala begrepp. Dessa är:  

 

• kunskap 

• verktyg   

• förhållningssätt. 

 

Begreppen anser vi vara relevanta då de anknyter till de övergripande kunskapsmålen för all 

högskoleutbildning, såsom de beskrivs i Dublin descriptors (ENQA 2005) såväl som i de 

lokala examensmålen för socialpedagogutbildningen. 

 

Mål och samhällsuppdrag 

Madsen (2006) menar att man idag kan se en tilltagande polarisering mellan människor som 

är inkluderade och de som är exkluderade i samhället. Sociala problem uppstår när samhällets 

förväntningar inte kan infrias av individer eller grupper av individer under rådande sociala 

omständigheter. Han beskriver socialpedagogikens uppgift som samhällets ansträngningar att 

förebygga och lösa sociala och pedagogiska problem. I socialpedagogens arbete ingår att 

stödja och hjälpa individer och grupper av individer som befinner sig i spänningsfältet mellan 

integration och marginalisering eller som är direkt utstötta ur samhället.  

 

Socialpedagogiken är svår att avgränsa mot andra kunskapsområden då den inte har några 

specifika teorier, metoder, arbetsområden eller någon egen definierad målgrupp. 

Socialpedagogiken är föränderlig, och har så varit, över tid och beroende på vilken målgrupp 

den vänder sig till. Madsen (2001) försöker ringa in det socialpedagogiska kunskapsområdet 

genom att förstå området utifrån dess dynamik. Han definierar socialpedagogiken utifrån att 

den har en särskild strävan efter att integrera utsatta och marginaliserade människor in i 

samhällsgemenskapen. Integrationshandlingen kan vara defensiv eller offensiv, beroende på 

om avvikelse redan inträffat eller om man behöver sätta in förebyggande resurser. Han menar 

också att socialpedagogiken har ett pedagogiskt syfte, vilket betyder att socialpedagogen vill 
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något bestämt med andra. Madsen skriver även om de ”nödsituationer” som individen kan 

hamna i, och där socialpedagogens roll är att ge livshjälp till de individer eller grupper av 

individer som inte på egen hand klarar av sin tillvaro. Med ”nödsituationer” menar Madsen 

olika svårigheter utifrån ett socialt, pedagogiskt och kulturellt perspektiv. Individer som blir 

uteslutna ur eller inte ges tillträde till gemenskaper, såsom arbetslivet, skolan eller samhället i 

övrigt, riskerar ett utanförskap och kan komma att få sociala svårigheter. Pedagogiska 

svårigheter kan uppkomma när en individ av olika anledningar har bristande efterenheter eller 

upplever svåra händelser eller kriser i livet, som i sin tur kan leda till svårigheter i samspelet 

med andra människor. Genom att vara hänvisad till att leva i kulturellt fattiga eller begränsade 

miljöer finns risk för att individen hamnar i kulturella svårigheter.    

 

Kunskap 

Socialpedagogens viktigaste kunskap handlar om samspelet mellan människan och samhället. 

Madsen (2006) talar om detta genom att visa på att socialpedagogiken har en tredubbel 

inriktning, dels mot människan, dels mot dess sociala och kulturella villkor samt den 

sammansatta interaktionen mellan människor och deras sociala omgivning.      
 

Vi kan förstå socialpedagogens roll i samspelet människa – samhälle med ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt. Människans handlande är ett resultat av hela hennes bakgrund. I 

interaktionen med andra, och med samhället, förändras hon och hennes verklighet. Det är en 

ständigt pågående process. När dessa processer mynnar ut till något som inte är givande för 

individen, är det socialpedagogens uppgift att skapa förutsättningar för att dessa processer kan 

fortgå och leda till att individens levnadsvillkor förbättras. Detta synliggörs i modellen nedan: 

 

 

Människa  

Skapande av  
förutsättningar 

Bakgrund  
Förbättrade 
levnadsvillkor 

Gruppen/  
Den Andre   

 

 

 

 

 
Samhälle   

 

Figur 1 Modell människa-grupp-samhälle. 
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För att kunna förstå sina handlingar och sin värld, menar Madsen (2001) att bildningen är 

viktig för individen. Om vi tittar på den allmänpedagogiska bildningsprocessen så innebär den 

att individen behöver tillgodogöra sig kunskaper, erfarenheter och upplevelser som hon kan 

använda sig av när hon interagerar med sin omgivning. Individen behöver kunna sätta ord på 

och få en förståelse för världen, verkligheten och sina handlingar. Det socialpedagogiska 

bildningsidealet bygger på livsresurserna solidaritet, identitet och mening, vilka är beroende 

av individens sociala, pedagogiska och kulturella betingelser (se ovan). Socialpedagogens 

uppdrag i bildningsprocessen är att skapa villkor för dessa resurser att utvecklas och 

återskapas, vilket är en förutsättning för individens bildning. Det är genom att vara integrerad 

i samhället som individen kan erhålla dessa livsresurser. 

 

Verktyg 

I det socialpedagogiska arbetet läggs vikten vid själva mötet med klienten, där yrkesutövaren 

har tillgång till många olika sorters verktyg. Vi har valt att utveckla de tre som vi anser vara 

de mest kännetecknande:  

 

• Relationen 

• Samtalet  

• Handlingen 

 

Relationen 

Att arbeta med en klient innebär ett pedagogiskt möte och en pedagogisk relation. Madsen 

(2001) anser att relationen är intentionell, den har en mening och ett givet syfte. Det är 

socialpedagogen som är den ledande i en pedagogisk relation och är också den som har 

ansvaret inför klienten. En pedagogisk relation förutsätter olikhet. Det kan vara olikheter i 

livserfarenheter, mognad, kunskap eller utvecklingsnivå, vilket gör att betingelserna är olika 

för de människor som möts. Utan några olikheter saknar det pedagogiska mötet innehåll och 

mening. Madsen betonar att vi är olika, men lika värda. Att respektera klienten som 

medmänniska betyder att hennes olikhet erkänns samma värde som pedagogens.  

 

Madsen (2006) beskriver fyra olika relationstyper som socialpedagogen har att arbeta utifrån. 

I den ställföreträdande relationen har socialpedagogen ett moraliskt ansvar för den andres liv. 

Det kan vara att individen till exempel inte klarar av att kommunicera sina behov och då 
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måste någon annan gå in och ta de beslut som behövs. Den föregripande relationen går 

däremot ut på att socialpedagogen ska se vad individen är kapabel till att klara av, för att 

kunna skapa förändring och utveckling. För att individen ska kunna leva ett, enligt individen 

själv, fullgott liv kan socialpedagogen behöva ge sitt professionella stöd. Det är den 

kompenserande relationen, och den förutsätter att socialpedagogen har kunskap om vad 

individen verkligen vill. Den sista relationen är den ledsagande relationen. Genom att 

bekräfta varandra kan individer förstå sin egen roll som till exempel beroende, självständig, 

olik eller betydelsefull. Den ledsagande relationen krävs för att överhuvudtaget kunna ingå i 

de andra relationerna. Dessa fyra relationer visar på hur det socialpedagogiska arbetet har 

betydelse för andras livssituationer.  

 

Samtalet 

Wächter (2001) anser att ett av socialpedagogens viktigaste redskap i samtalet med den andre 

är den ickevetande hållningen. Det är ett synsätt som kännetecknas av förståelsen av att ”det 

enda jag vet är att jag inte vet”. Han menar vidare att en förutsättning för det goda samtalet är 

ett reflekterande förhållningssätt. Kommunikation är mer än bara ord, vi måste även vara 

uppmärksamma på ickeverbala budskap, ”att se det som inte sägs”. Nilsson & Waldemarsson 

(1994) skriver om vikten att i det professionella samtalet fråga sig vad som är syftet med 

samtalet. Genom att aktivt lyssna och ställa öppna frågor utmanar man till att utveckla 

förståelse och tänka vidare. Det är den vi pratar med som själv skall upptäcka lösningen på 

sina problem. De anser också att det handlar om att använda sig själv som redskap för någon 

annan. I samtalet ska vi utnyttja de kunskaper som vi har till att lyssna och få den andra att 

känna sig trygg, så att hon kan anförtro oss sina erfarenheter. Det kan också handla om att för 

en stund klara av att härbärgera någon annans tankar och känslor.  

 

Madsen (2001) talar om att det är i samtalet som människorna verkligen kan dela något med 

andra och ha en gemenskap. Det är i samtalet som förståelse skapas och oenigheter löses, men 

det är på villkor att parterna ser på varandra som lika värda och att de har varandras 

förtroende. Buber (2004) har en liknande inställning då han skriver om att i det äkta samtalet 

accepterar man varandra för den man är. Även då den andra har en annan åsikt så uppskattar 

man den andra på grund av att hon är den hon är, annorlunda. Han menar också att ett äkta 

samtal kan man inte planera i förväg, då det är i stundens ingivelse man ska säga vad man 

tänker. Wächter (2001) hävdar dock att vi också behöver kunna distansera oss för att föra 

samtalet vidare genom ett utifrånperspektiv. Nilsson & Waldemarsson (1994) menar att ett 
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effektivt lyssnande präglas av både närhet och distans, det har en blandning av subjektivitet 

och objektivitet samtidigt som samtalet fortfarande ska vara en dialog.  

 

Handlingen 

I den samhälleliga gemenskapen ska individen utvecklas till en aktör i sitt eget liv. När detta 

inte sker av olika anledningar, kan individen behöva stöd och hjälp av det sociala nätverket. 

Socialpedagogikens redskap i denna situation utgår från handling, där förståelsen för att 

individens egna möjligheter ska utvecklas är viktig. Vygotskij (2003) menar att det är i 

samspelet med andra och i mötet med kulturen och samhället i stort som individen får 

erfarenheter och utvecklas. Erfarenheter betonar också Dewey (2002) som en viktig del i 

individens utveckling, men han anser även att kopplingen mellan praktik och teori är mycket 

betydelsefull. Att praktiskt få pröva det individen lärt sig teoretiskt skapar en större förståelse, 

vilket leder till att individen fördjupar sitt intresse. Dewey, likväl som Vygotskij, menar att 

det dialektiska är utvecklande. Genom att möta och ta sig igenom svårigheter och problem 

växer individen. Socialpedagogikens handling utgår mycket från detta tänkande. Handling 

kan vara att uppmuntra till aktiviteter i gemenskap med andra, det kan också handla om att 

stimulera individen till att klara av saker hon inte tror att hon kan. Här handlar det inte om att 

socialpedagogen ska göra handlingen åt individen, utan med. När individen klarar en uppgift 

eller handling tillsammans med någon, så kan det uppmuntra till att hon försöker göra detta 

själv nästa gång. Vygotskij skriver om ”zonen för den närmaste utvecklingen” (Bråten 1998). 

Han menar här att vi måste se till vad individen redan kan klara själv, vad hon nu kan klara 

med vägledning och vad hon senare kan klara själv. Vi ska se individen där hon är just nu och 

under vägledning hjälpa henne vidare, då varje individ och varje situation är unik. Detta 

kräver en kreativitet och reflexivitet hos socialpedagogen, då individens egna behov och 

önskemål ska vägleda. Kreativiteten är viktig då socialpedagogen, i samspel med individen 

eller gruppen, behöver finna olika vägar för att lösa sin uppgift.  

 

Förhållningssätt 

I dialog och samspel med socialt utsatta individer och grupper arbetar man för att stötta och 

hjälpa i den situation som är. Det socialpedagogiska förhållningssättet innefattar ett 

helhetsperspektiv, där individens totala livssituation beaktas.  
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Madsen (2001) delar upp det socialpedagogiska förhållningssättet i ansvarskaraktär, 

resursperspektiv och normativt människoarbete. Med ansvarskaraktären menar Madsen att 

det finns olika ansvarsnivåer beroende på målgruppens behov. Det väsentliga är 

socialpedagogens inställning till individen, till hennes utveckling i situationen och över tid. 

Med resursperspektivet menar Madsen att socialpedagogen ska ta reda på vad individen har 

för möjligheter att klara sin vardag på egen hand. Socialpedagogen ska hjälpa till att tillföra, 

avtäcka, frigöra och utveckla personliga resurser hos individen. Resurser som individen 

behöver för att klara sin livsföring självständigt. Det normativa människoarbete som 

socialpedagogiken står för innebär att socialpedagogen på ett personligt och professionellt sätt 

ska ta ställning till individens livsvärld. 

 

Berglund (2000) talar om det goda mötet i samband med det socialpedagogiska 

förhållningssättet. Det är en förutsättning att komma nära för att kunna motivera och påverka 

förändringsarbete, men detta måste utgå från individen själv. Det individen kan behöva hjälp 

med är att se sin egen kraft och kompetens. Där kan socialpedagogiken komma in och 

möjliggöra för individen att hantera sin livssituation. Berglund menar också att det 

socialpedagogiska förhållningssättet är i mycket en social konstruktion då det bland annat 

bygger på att vara kreativ, föränderlig och reflektiv beroende på situation och målgrupp. 

Buber (2004) anser att för att förstå och komma en annan människa nära måste man se den 

andra som subjekt. Man måste uppfatta den andras särprägel och det gör man först när man 

gör henne verkligt närvarande för en själv.  

 

Sammanfattning  

En kunskap som utmärker socialpedagogen är den femte kompetensen där grunden utgörs av 

fyra andra kompetenser. Madsen (2001) benämner dem som den produktiva, den expressiva, 

den kommunikativa och den analytiska/syntetiska kompetensen. Dessa kompetenser skall 

socialpedagogen kunna internalisera till sina egna och använda sig av, både som individ och 

som yrkesverksam. När socialpedagogen kan det har hon erövrat den femte kompetensen.  

Den produktiva kompetensen innefattar de manuella färdigheter som socialpedagogen behöver 

för att kunna förhålla sig till sitt liv och till sitt arbete. Det är viktigt att ha kunskap om det 

produktiva ledets helhet. Det gäller inte bara att skapa och verkställa utan även kunna 

föreställa sig den färdiga produkten, välja rätt tillvägagångssätt och värdera resultatet.  
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Med den andra kompetensen, som är den expressiva kompetensen, kan socialpedagogen med 

hjälp av estetiska uttrycksmedel få individer att uttrycka erfarenheter, känslor och tankar som 

kan vara svåra att få fram. Detta kan generera en handlingskraft hos individen att själv kunna 

hantera sin livssituation. I och med den kommunikativa kompetensen ska socialpedagogen ha 

förmåga att föra en dialog, men även kunna se och lyfta det etiska och värdegrundande i 

förhållande till mänskligt samspel. Den fjärde kompetensen, där kunskapen står i centrum, är 

uppdelad i två delar, den analytiska och den syntetiska. I den analytiska kompetensen ska 

socialpedagogen kunna söka upp och ta ut enskilda delar ur ett sammanhang för att kunna 

analysera och definiera dessa. Detta för att kunna se hur den delen påverkar helheten. 

Tvärtemot handlar den syntetiska kompetensen om hur socialpedagogen kan sätta ihop delarna 

i en annorlunda helhet som kan leda till en ny syn och förståelse.  

 

Nedan visas en modell där man förstår den femte kompetensen som något som innefattar de 

andra kompetenserna. Med det vill vi åskådliggöra att när socialpedagogen erövrat de fyra  

första kompetenserna så kan dessa integreras i en högre nivå, den femte kompetensen. 

 

                              

 

 

                                                                  Produktiv 
kompetens 

Expressiv 
kompetens 

Kommunikativ 
kompetens 

Den femte  
kompetensen 

Analytisk och 
syntetisk 
kompetens 

 

 
Figur 2 Modell över den femte kompetensen. Fritt tolkat från Madsen (2001). 
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4. Arbetslivssituationen för den första gruppen socialpedagoger 

i Hultsfred och Västervik  

Resultatet från enkätundersökningen redovisas i tre delar. Den första delen berör 

arbetslivssituationen för de studenter som avslutade socialpedagogiska programmet på distans 

från Högskolan Väst, förlagd till högskolecentrum i Hultsfred och Västervik, i januari 2007. 

Här redovisas i vilken omfattning de första examinerade socialpedagogerna i Hultsfred och 

Västervik har fått arbete och inom vilka yrkesområden de är verksamma.  
 

Beskrivning av undersökningsgruppen 

I enkätens två första frågor behandlar vi bakgrundsuppgifter som kön och ålder. Av 26 

respondenter är det 24 kvinnor och 2 män som har svarat. Av dessa är 11 personer från 

Hultsfred och 15 från Västervik. Medelåldern för hela gruppen är 38,8 år och 

åldersfördelningen ser ut på följande sätt: 
 
yngre än 30 år 5 personer 

30 till 39 år  7 personer 

40 år eller över  14 personer 
 
Vi kan se att medelåldern hos respondenterna är relativt hög sett i jämförelse till 

socialpedagogiska programmets campusstudenter som har en medelålder på 30,8 år. (Hämtat 

ur nybörjarenkät 2006 Högskolan Väst). 
 

Sysselsättning efter grundutbildningen 

Den första gruppen studenter som gått socialpedagogiska programmet avslutade sin 

utbildning hösten 2006. Nu drygt ett år senare kan vi se att en övervägande del av 

respondenterna har haft arbete efter avslutad utbildning, men det finns också några som varit 

arbetslösa och någon som istället valt att studera vidare. 
 
Tabell 1. Huvudsaklig sysselsättning efter grundutbildning 
 
Sysselsättning efter 
utbildningen 

Antal personer 

Förvärvsarbetat 22 
Studerat vidare 1 
Varit föräldraledig 1 
Varit arbetslös 2 
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I studien har 22 personer angett att de som huvudsaklig sysselsättning efter grundutbildningen 

har förvärvsarbetat. En person har studerat vidare, en har varit föräldraledig halva tiden, 

medan två personer har varit arbetslösa i kortare eller längre perioder sedan utbildningen 

avslutades.  

 

Av tabell 2 framgår att också de flesta av respondenterna direkt fått ett arbete som de bedömer 

vara adekvat i förhållande till utbildningen och haft det hela tiden från avslutade studier och 

har det fortfarande. Men det finns också de som har haft det svårare att få arbete inom sitt 

yrkesområde.  

 
Tabell 2. Tid i adekvat förvärvsarbete efter studierna 
 

Svarsalternativ Antal personer 
Hela tiden 16 
Mer än halva tiden 3 
Mindre än halva tiden 2 
Inte alls 5 
 

Ovan kan vi se att 16 personer svarat att de arbetat inom det område de är utbildade för sedan 

avslutad grundutbildning, medan fem personer har arbetat inom området en viss tid. Fem 

personer säger att de inte alls arbetat inom området. Eftersom vi i föregående fråga kan se att 

två personer är arbetslösa och en har studerat vidare innebär det att det är två personer som 

arbetar, men inte alls inom området för utbildningen.  

 

Anställningsformen är också intressant för att få en uppfattning om de tidigare studenternas 

situation på arbetsmarknaden.  

 
Tabell 3.  Respondenternas nuvarande anställningsform 
 

Svarsalternativ Antal personer 
Tillsvidareanställning 16 
Tidsbegränsad anställning 7 
Annat 3 
 

Av tabell 3 framkommer att mer än hälften av respondenterna har en tillsvidareanställning, 

medan en dryg fjärdedel har en tidsbegränsad anställning. De tre personer som uppgett annat 

studerar eller är arbetssökande. 
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Liksom anställningsformen är sysselsättningsgraden en intressant markör för hur 

socialpedagogerna tagits emot på arbetsmarknaden. Hur detta förhåller sig framgår av tabell 

4. 

 

Tabell 4. Respondenternas sysselsättningsgrad i % 
 

Svarsalternativ Antal personer 
50 % 1 
75 % 3 
100 % 17 
Annan sysselsättningsgrad 2 
 

När det gäller sysselsättningsgrad har de allra flesta respondenterna heltidsarbete. Av dem 

som arbetar mindre än heltid har 3 personer 75 % tjänstgöringsgrad och två arbetar 80 % 

respektive 86 %. Tre personer har inte svarat på frågan, vilket överensstämmer med det antal 

personer som tidigare uppgett att de är arbetssökande eller studerar.  

 

Det socialpedagogiska programmet är inte en befattningsutbildning vilket innebär att 

studenterna inte utbildas till en viss yrkestitel. Att variationen är stor kan vi se i tabell 5. 

 

Tabell 5. Respondenternas yrkestitel. 
 

Yrkestitel Antal personer 
Socialsekreterare 6 
Enhetschef 4 
Handläggare 4 
Behandlingsassistent  2 
Kurator 1 
Kriminalvårdare 1 
Rehabiliteringsassistent 1 
Rektor 1 
Elevassistent 1 
Boendestödjare 1 
Omsorgspedagog 1 
 

Det vi kan utläsa av tabell 5 är att över hälften av personerna arbetar inom kommunal 

socialförvaltning. Det som är noterbart är att så många arbetar som socialsekreterare, då det är 

en tjänst som traditionellt innehas av socionomer. En dryg tredjedel arbetar som enhetschefer 

eller som handläggare, vilket inte är förvånande med tanke på utbildningens inriktning. 

Resterande personer finner vi bland annat inom skola, kriminalvård och behandlingshem.  
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Utbildning, erfarenhet och arbetsprestation påverkar yrkesutövarens lön, vilket är en del av 

yrkesrollens bekräftelse. Vilken lön respondenterna har framgår av tabell 6. 

 
Tabell 6. Respondenternas inkomst (månadslön omvandlat till heltidslön, exkl. 
löneförmåner och övertid) 
 

Inkomst Antal personer 
           – 15000 2 
15001 – 18000 3 
18001 – 21000 6 
21001 – 24000 10 
24001 – 27000 3 
27001 – 30000 1 
 

Majoriteten ligger över 21000 kronor i månaden, men vi kan se att lönespannet är relativt 

brett. I tabell 6 finns det två personer som ligger i lägsta inkomstintervallet och det är de två 

arbetssökanden som vi nämnt tidigare. Det finns ett bortfall som förklaras av att en person 

studerar.  

 

Det socialpedagogiska programmet öppnar upp för ett brett arbetsfält, vilket ger möjligheter 

till att arbeta inom många olika sektorer, vilket framgår av tabell 7. 

 

Tabell 7. Aktuell arbetssektor.  
 

Sektor Antal personer 
Stat 2 
Kommun 19 
Privata sektorn 2 
Annat 3 
 

Av våra respondenter arbetar de flesta inom den kommunala sektorn och socialförvaltningen. 

De två statsanställda har kriminalvården och försäkringskassan som arbetsgivare. Inom den 

privata sektorn handlar det om behandlingshem. I kolumnen för annat återfinns de två 

arbetssökanden och den studeranden.  

 

Sammanfattning 

Arbetslivssituationen för den första gruppen socialpedagoger i Hultsfred och Västervik ser 

relativt ljus ut, ett år efter utbildningens slut. Vi kan se att de flesta har arbete inom det 
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område de är utbildade för och att majoriteten innehar en tillsvidareanställning och arbetar 

heltid. Vi uppfattar att det breda arbetsfältet har gett möjligheter till variation i både yrkestitel 

och arbetssektor. När det gäller lönerna anser vi att de ligger på en rimlig nivå för den 

övervägande delen av respondenterna. Med tanke på att det bara är ett år sedan de 

examinerades har det gått bra för de flesta av våra respondenter.  
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5. Erfarenheter av och tankar om utbildningen  

I den andra delen av resultatredovisningen redogör vi för hur de tidigare studenterna ser på sin 

utbildning, varför de valt att läsa på distans, hur de uppfattar att den kunskap, de färdigheter 

och det förhållningssätt de tillägnat sig i utbildningen svarar mot yrkeslivets krav.  

  

Valet av utbildning och tankar om framtiden 

Det kan finnas många olika skäl till att man väljer en specifik utbildning. Det gäller för varje 

högskola att lansera och framhålla just sin utbildning, och vara insatt i de blivande 

studenternas önskemål och framtidsutsikter. I tabell 8 redovisas respondenternas främsta 

orsak till att de valde socialpedagogiska programmet. 

 
Tabell 8. Respondenternas främsta motiv för val av utbildning 
 

Svarsalternativ Antal personer 
Av intresse 16 
Utbildningen fanns nära hemorten 7 
Ville vidareutbilda mig till…  7 
 

Här har två respondenter angett flera svarsalternativ och vi har valt att redovisa dessa då de 

ändå är anledningar till att de valde just denna utbildning. Vi vill med detta uppmärksamma er 

på att antalet personer i tabell 8 inte stämmer med respondentgruppens totala antal personer. 

Det vi kan läsa är att intresset för att arbeta inom det socialpedagogiska området överväger, 

men för en del är närheten till utbildningen och att utbilda sig till något speciellt, viktigare. De 

som svarat ”ville utbilda mig till…” har fem av sju svarat socionom, den sjätte 

biståndshandläggare och den sista har inte angett något yrkesförslag. 

 

Vi ställde frågan om respondenterna skulle välja samma utbildning om de skulle påbörja sin 

högskoleutbildning idag, vilket vi anser kan ge en indikation på utbildningens gångbarhet. 

Detta redovisas i tabell 9. 

 
Tabell 9. Återupprepning vid val av utbildning 
 

Svarsalternativ Antal personer 
Ja, absolut 15 
Eventuellt 4 
Nej 7 
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Över hälften har svarat att de absolut skulle välja det socialpedagogiska programmet igen. 

Några respondenter har kommenterat sina svar:     

 ”En lärorik och utvecklande utbildning”  

”Har alltid vetat vad jag vill bli”  

”En bra utbildning för att kunna möta socialt utsatta människor”  

”Utbildningen och dess värdegrund ligger nära mina egna värderingar och mitt 

förhållningssätt”  

 

Sju personer har svarat att de inte skulle välja samma utbildning igen. Vi kan här finna några 

personer som hade önskat en socionomutbildning i stället, men också någon som efterhand 

upptäckt ett annat yrkesintresse: 

”Fel info, var ”nästan” lovade socionomexamen” 

”Hade valt socionomutbildning” 

”Har idag upptäckt att jag hellre skulle vilja vara specialpedagog” 

    

Några har svarat att de eventuellt skulle välja samma utbildning igen och en av dem har 

kommenterat: 

”Är inte helt säker, hade velat ha en socionomutbildning. Är trots allt nöjd med 

utbildningen” 

 

Till hösten 2008 startar det en magisterutbildning i socialt arbete på distans från Högskolan 

Väst, via lärcentra i Västervik. Vi är nyfikna på hur många av våra respondenter som vill 

fortsätta utbilda sig på avancerad nivå. Resultatet redovisas i tabell 10. 

 

Tabell 10. Intresse av magisterutbildningen 
 

Svarsalternativ Antal personer 
Ja, absolut 3 
Eventuellt 11 
Nej, inte alls 5 
Vet ej 7 
 

Här kan vi se att relativt få personer har bestämt sig för att läsa magisterexamen i socialt 

arbete. Många är däremot tveksamma, vilket vi också kan se i en del kommentarer: 

  ”Har för avsikt att studera vidare, men kanske inte just nu” 

   ”Vore kul, om jag orkar” 
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   ”Intressant, men vill hellre arbeta” 

 

Fem personer är inte intresserade av utbildningen, två av dem förklarade det med att de: 

”Kommer att få intern fortbildning” 

”Vill har mer arbetserfarenhet först” 

 

I enkäten ställde vi också en hypotetisk fråga om framtiden, som visserligen kunde vara svår 

att besvara men ändå intressant i sammanhanget. Detta var vi medvetna om när vi bestämde 

oss för att ha den med, men vi var ändå nyfikna på vad respondenterna tror att de arbetar med 

om fem år. 

 

Hälften av våra respondenter svarade att de tror de kommer att arbeta med människor på 

samma sätt som nu, och vi uppfattar att de är nöjda med sitt yrkesval. Ett flertal personer har 

en vision av att arbeta med någonting annat än vad de gör idag. En del har förhoppningar om 

att utforska nya arbetsområden medan andra vill utvecklas inom sitt nuvarande, vilket 

exemplifieras i följande kommentarer: 

”Som kurator förhoppningsvis!” 

”Med arbetslivsfrågor” 

”Som klienthandläggare inom kriminalvården eller frivårdsinspektör” 

”Som biståndshandläggare” 

”Som chef inom äldreomsorgen” 

”Förhoppningsvis högre upp i organisationen. Jag vill vara med och påverka”   

   

Vi kan se att samtliga respondenter verkar vilja arbeta inom det sociala arbetsfältet och vi kan 

se att respondenternas uppfattning om det socialpedagogiska yrkesområdet är brett.   

 

Varför läsa på distans? 

Vad är då de främsta motiven till att läsa sin utbildning på distans? I tabell 11 framgår hur 

viktigt det är att det finns möjlighet att studera på hemorten.  
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Tabell 11. Respondenternas motiv för att välja distansutbildning 
 

Svarsalternativ Antal personer 

En bra utbildningsform 8 
Ville inte flytta till högskoleort 8 
Kunde inte flytta till högskoleort 11 
Annat 1 
 

Även här är det två som lämnat fler än ett svarsalternativ, och därmed stämmer inte antalet 

personer i tabell 11. Det vi kan utläsa av tabellen är att majoriteten av våra respondenter har 

valt att studera på distans på grund av att de inte kan eller vill flytta. Den som svarat ”annat” 

menade att hon var beredd på att flytta, men ändrade sig när denna utbildning startade. Åtta 

personer ansåg att utbildningsformen avgjorde deras val av utbildning.  

 

I enkäten ställde vi två frågor om vilka fördelar respektive nackdelar respondenterna ansåg att 

det fanns med att läsa på distans. Svaren varierade, men för att knyta an till föregående fråga 

som var vilka motiv respondenterna hade för att välja distansutbildning, så påpekade 

respondenterna även här att de övervägande fördelarna var att slippa pendla och inte behöva 

flytta. Det är viktigt att kunna ha kvar närheten till sin familj, släkt och vänner, likaså att 

fortsätta ha en fungerande fritid och kunna kombinera skola och arbete. En respondent 

menade att det var bra med mindre klasser vilket gav en bra sammanhållning, medan en annan 

påpekade att det även var bra med mer ”mogna” människor som studerade eftersom de kunde 

dela med sig av sin livserfarenhet. Några respondenter betonade även arbetsmiljön med lite 

olika ord. De lovordade lugnet, den mysiga stämningen och den personal som arbetade på 

högskolecentrum. Personalen ingav trygghet då de var kunniga när det gällde all tekniken och 

höll i informationen kring olika saker. Just tekniken såsom dator, Internet och telebild ansåg 

några respondenter vara till en nackdel då den kunde krångla, men mest menade de att 

tekniken var så opersonlig. Det opersonliga var det som flera personer poängterade vara en 

nackdel, då den naturliga och spontana kontakten med lärare och föreläsare gick förlorad. 

Någon menade att det var lätt att tro att studenterna på campus får mer hjälp, medan en annan 

tyckte att den fysiska närheten känns enklare och mer naturlig.  

 

Några respondenter såg det ur ett arbetsmarknadshänseende med närheten till blivande 

yrkesområde, och de såg även en fördel med att kommuner utan högskola/universitet får 

tillgång till akademiskt utbildad personal.  

 

  31



Kunskaperna från utbildningen och dess användbarhet 

Utbildningen ska ge studenterna möjligheter att utveckla kunskaper inför det kommande 

yrket. Det är viktigt att den svarar mot de kompetensbehov som efterfrågas för att studenterna 

ska ha möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Hur respondenterna svarat på denna fråga 

framgår av tabell 12. 

 

Tabell 12. Kunskapernas relevans för yrkeslivet 
 

Svarsalternativ Antal personer 
Mycket tillfredsställande 7 
Tillfredsställande 11 
Tillräckliga 4 
Otillräckliga 2 
 

Två respondenter har valt att inte svara på denna fråga. Den ena är arbetslös och kan därmed 

inte svara, och den andra känner sig överkvalificerad i sitt arbete då hon arbetar inom ett annat 

område. De två som svarat att deras kunskaper är ”otillräckliga” har lite olika syn på detta. 

Den ena menar att kommunen hon arbetar i har för lite kunskap om socialpedagoger och dess 

utbildning. Den andra anser istället att utbildningen är alldeles för generell. Det ställs för höga 

krav på socialpedagogen och att hon kastas in i arbetet. Däremot menar en som svarat 

”mycket tillfredsställande” att det är en bra grundutbildning och att man inte kan läsa sig till 

allt. Något som flera respondenter efterfrågar är mer övningar i samtalsmetodik, då det är en 

viktig del i det kommande arbetslivet. 

 

Sammanfattning 

Intresset och tillgängligheten var de främsta motiven till våra respondenters utbildningsval, 

och om de skulle påbörja sin högskoleutbildning idag skulle över hälften välja samma 

utbildning. Majoriteten av studenterna har valt distansutbildning för att de inte kan eller vill 

flytta från sin hemort. Vi beskriver också vad de upplever som fördelar och nackdelar med 

distansutbildningen som utbildningsform. De flesta av respondenterna anser sig ha fått 

tillfredsställande kunskaper för sin kommande yrkesroll, och att utbildningen svarar mot de 

kompetensbehov som efterfrågas. Vi kan utläsa att intresset för att utbilda sig på avancerad 

nivå är relativt litet, då många är tveksamma till att studera vidare. Detta ska dock ses mot 

bakgrunden att det är mindre än ett år sedan studenterna avslutade sin grundutbildning och att 

de ännu inte hunnit få så mycket erfarenhet från yrkeslivet. När vi frågade respondenterna om 
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vad de tror att de gör om fem år, så svarade de flesta att de troligtvis kommer att fortsätta 

arbeta inom det sociala arbetsfältet. 
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6. Socialpedagogens specifika kunskapsområde – sett ur 

respondenternas perspektiv 

I denna del kommer vi i löpande text att redovisa några av de öppna frågorna och de 

avslutande fördjupningsfrågorna. De öppna frågorna handlar om vilka särskilt viktiga 

kunskaper som respondenterna anser att de hade tillägnat sig genom sin utbildning, och vad 

de tycker karaktäriserar ett socialpedagogiskt förhållningssätt. I fördjupningsfrågorna bad vi 

respondenterna att beskriva situationer i sitt arbete där de upplevt sig ha lyckats väl och 

situationer där de upplevt särskilda svårigheter.  

 

Samspel, situation och helhet 

Många respondenter framhåller den form av kunskap som handlar om relationen mellan 

människa och samhälle. Med lite olika ord beskriver de hur de ser att kunskap om 

interaktionen mellan individer och även individer och samhälle är central. Nedan ett citat från 

en respondent som sammanfattar:  

”En förståelse för hur samhället fungerar och hur individen själv fungerar 

på de olika mikro-, meso- och makronivåerna. Att man har en holistisk syn 

det vill säga att se hela sammanhanget kring individen.”  

 

Flera respondenter menar, som vi också ser i kommentaren ovan, att helhetssynen på 

människan är viktig, att se människan i den situation som hon är i, samtidigt som de är 

medvetna om att det är många faktorer som påverkar individen. 

 

Verktyg och handlingskunskap 

En mångfald av konkret kunskap kan vi se att våra respondenter har tillägnat sig under 

utbildningen. De betonar samtalsmetodik, juridik, pedagogik, handledning, BBIC (Barns 

behov i centrum), och även insikter om grupprocesser och droger. Speciellt samtalet har 

många tagit upp som något de har kunnat använda sig av i sitt arbete för att lyckas väl: 

”Genom att bekräfta ungdomen i det denne sade kunde jag lotsa ungdomen vidare med 

mina frågor.” 

 

Vi kan även se att just samtalet är det som kan vara en svårighet, vilket exemplifieras nedan: 

”Ha ett samtal kring känsliga ämnen då man på förhand inte kan veta hur reaktionen 

kommer att bli. Till exempel att berätta för en mamma att jag (socialtjänsten) vill att 
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hon ska genomgå en habiliteringsutredning för att utröna vilken grad av 

begåvningshandikapp hon har.” 

 

Beroende på var personerna har hamnat i yrkeslivet så är juridiken och dokumentationen olika 

viktig. För de som måste förhålla sig till juridiken i sitt arbete är det viktig att ha tillägnat sig 

denna kunskap, men vi ser också att många uppfattar lagar och regler som ett hinder, vilket 

gör det svårt att utöva sitt yrke. Dessa åsikter illustrerar vi med kommentarer från två av våra 

respondenter: 

”Dokumentationen… Visst förstod jag att dokumentation var viktig under utbildningen 

men inte hur viktigt det är. Jag tycker det är svårt att skriva utredningar och 

journalanteckningar som inte blir vinklade, nyanserade och kränkande, utan bara 

sakliga.” 

”En svårighet är att lagstiftningen inte alltid gynnar individen och det dagliga arbetet 

med denna.” 

  

Bemöta, medvetandegöra och frigöra  

Andra kunskaper som respondenterna tycker sig ha fått i utbildningen och som de också ser 

vara väsentliga i deras yrkesutövande är kunskap i att se människors olikheter, och se 

möjligheter i dessa olikheter. De menar att de lärt sig inse vikten i att bemöta på rätt sätt, se 

individen där denne är och arbeta för att medvetandegöra individen om sin situation.  

”Detta genom att ungdomen fick bli medveten om sin roll i det sammanhang ungdomen 

befann sig i.” 

”Klientmöte med en tjej som har/hade en skev självbild om att hon inte är/var bra på 

någonting. Jag bad folk omkring henne skriva ner fem positiva saker om henne vilket 

jag sammanställde på ett blädderblock och visade henne.” 

 

Att arbeta med och inte för klienter 

Vi kan se handlingsbegreppet i flera respondenters svar när de skriver ”hjälp till självhjälp” 

och ”att göra med klienten, inte åt”. De menar att förändringen måste komma från individen 

och att individen är experten i sitt eget liv.  

”Jag anser att ”jag” lyckats när jag ser att individen jag jobbar med själv kan börja ge 

förslag på och sätta ord på vad han/hon själv behöver göra och har förmåga att göra 

för att förändra sin situation.” 
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Någon respondent påpekar den kunskap om maktförhållandet som finns i en klientrelation. 

Förståelsen om hur lätt det är att påverka en individ, både negativt och positivt. Många 

respondenter tycker också att de har lärt sig att se och tänka kritiskt, ifrågasätta och reflektera. 

De har fått insikter i att det finns många perspektiv, flera sätt att se på saker.  

 

Sammanfattning 

Utifrån våra respondenters beskrivningar och synen på sitt kunskapsområde synliggörs ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt, där vi kan se helhetssynen som en röd tråd. Många 

respondenter har också skrivit ord som förståelse, inkännande, empati, acceptans, stödjande 

och bemötande, vilket synliggör vikten av en humanistisk människosyn. Begrepp som 

förekommer i respondenternas svar är: empowerment, lösningsorienterat, salutogent, hjälp till 

självhjälp och KASAM (känsla av sammanhang). Tillsammans med ord som participatoriskt, 

motiverande och flexibilitet visar respondenterna på att de har tagit till sig ett förhållningssätt 

som inriktar sig på att stödja individens egna möjligheter. 

 

Det som respondenterna uppfattat som utbildningens mest centrala innehåll kan 

sammanfattande tematiseras i följande: 

 

Kunskap 
 

• Människan i samhället 
• Integration och samspel, makt och etik 
• Människors identitet och växande – utgångspunkter och förutsättningar 

 
Verktyg 
 

• Relation 
• Samtal och dokumentation 
• Handling 

 
Förhållningssätt 
 

• Reflekterande och kritiskt förhållningssätt 
• Dialog, respekt och tilltro 
• Bemöta, medvetandegöra och frigöra 
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7. Analys och diskussion 

I detta avslutande avsnitt sammanfattar vi studiens viktigaste empiriska resultat och diskuterar 

detta i relation till tidigare forskning och till några av de teoretiska begrepp som redovisats 

tidigare. Inledningsvis diskuterar vi de nyutexaminerade socialpedagogernas situation på 

arbetsmarknaden, sett i relation till hur situationen ser ut för andra grupper av 

högskoleutbildade.  Vidare diskuteras möjligheter och svårigheter med utbildning på distans. I 

avsnittets avslutande del diskuteras respondenternas tankar och erfarenheter om den 

socialpedagogiska yrkesrollen och knyter ihop det med Madsens (2001) begrepp om viktiga 

kompetenser i socialpedagogisk praxis.   

 

Socialpedagog – en efterfrågad yrkesroll? 

Den högre utbildningen ska förbereda studenten både för dagens och morgondagens 

arbetsmarknad och den kommande yrkesrollen. Det är därför viktigt att utbildningen speglar 

de kompetensbehov som efterfrågas på arbetsmarknaden, men också den kompetens som 

krävs för att påverka, utveckla och förändra det sociala verksamhetsfältet. Den snabba 

samhällsförändringen innebär nya marginaliseringsmönster och förändrade livsvillkor för 

individer och grupper, vilket också skapar nya frågor, problem och svårigheter som gör att 

yrkesrollen förändras och nya uppgifter och utmaningar väntar. 

 

Lärarförbundet, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och TCO (2007) har i en gemensam 

rapport undersökt relationen mellan högre utbildning och arbetsliv genom att tillfråga ett 

större antal arbetsgivare om hur de ser på studenters anställningsbarhet. De anser att 

arbetsgivarnas uppfattning kan ses som ett slags facit för både studenters och högskolors 

strävan att bli anställningsbara, eftersom det är de som faktiskt till sist fäller avgörandet om 

anställning. De menar att lika intressant som hur arbetsmarknaden ser ut i den närmsta 

framtiden är vad som premieras vid själva anställningstillfället. Vad är det då som är viktigt 

för att få en anställning? I rapporten framkommer att flertalet arbetsgivare tycker att breda 

kunskaper inom utbildningsområdet är mycket viktigt. En akademisk utbildning ska förbereda 

för ett helt yrkesverksamt liv och enligt denna studie verkar en bred utbildning göra studenten 

långsiktigt mer anställningsbar. Något förvånande visar undersökningen att höga betyg inte 

värderas som särskilt viktigt av arbetsgivarna och inte heller vilket lärosäte studenten kommer 

från. Däremot visar det sig att de tre viktigaste faktorerna, när en arbetsgivare ska anställa en 
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person med en högskoleutbildning, är samarbetsförmåga, initiativförmåga och goda 

referenser.  

 

Det socialpedagogiska programmet är en bred utbildning inom socialt arbete, på så sätt att den 

ger kompetens att arbeta inom många olika arbetsområden. Det gör att yrkesfältet vidgas och 

ger större valmöjligheter för den yrkesverksamma inte bara här och nu, utan i ett längre 

perspektiv, för ett helt arbetsliv. Under utbildningstiden arbetar studenterna frekvent i de så 

kallade basgrupperna, där de löser uppgifter tillsammans genom att bland annat diskutera och 

bearbeta föreläsningar och läst litteratur. Detta utvecklar studenternas samarbetsförmåga och 

ger god förberedelse för att i sitt kommande yrke arbeta med och i olika grupper. Goda 

kunskaper om gruppen och grupprocesser är något som flera respondenter nämner i studien, 

liksom kunskap om att se möjligheter och olikheter.  

 

Idag utbildas fler akademiker än tidigare men arbetsmarknaden ser generellt gynnsam ut för 

nyexaminerade studenter (Lärarförbundet, SFS, TCO 2007). Det finns dock enligt rapporten 

en del att göra för att ytterligare förstärka möjligheterna för de nyexaminerade studenternas 

förankring i arbetslivet då dagens och framtidens arbetsliv efterfrågar resonerande, 

omställningsbara och kritiskt tänkande individer. Det handlar främst om att förtydliga 

sambandet mellan den högre utbildningens klassiska ideal, som bildning och kritiskt 

tänkande, och anknytningen till arbetslivet. Flera respondenter återkommer till att 

utbildningen har utvecklat deras kritiska tänkande, en förmåga till att ifrågasätta teorier och 

metoder inom socialt arbete. Med det följer den ständiga frågan varför vi gör på ett visst sätt i 

vårt arbete och vem som gynnas av det.   

 

Hur ser då arbetslivssituationen ut för de första utexaminerade socialpedagogerna i Hultsfred 

och Västervik? Studien visar att arbetslivssituationen för denna grupp är mycket positiv. Hela 

85 procent av respondenterna har etablerat sig på arbetsmarknaden ett år efter avslutade 

studier och 81 procent arbetar idag inom det yrkesområde de är utbildade för. I 

Högskoleverkets undersökning bland dem som examinerades från svenska universitet och 

högskolor läsåret 2003/04 hade 70 procent etablerat sig på arbetsmarknaden år 2005, det vill 

säga 1 till 1,5 år efter att de tog sin examen. När det gäller examinerade från social 

omsorgsutbildning samma period kan vi se att etableringen även där ligger på 70 procent 

(Högskoleverket 2007d). När vi jämför dessa siffror ser vi att det verkar som om 

socialpedagogerna har tagits emot väl på arbetsmarknaden i norra Kalmar län och vi kan 
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utläsa att de har etablerat sig framför allt inom den kommunala sektorn. Vi kan inte med 

säkerhet uttala oss för hur det gått för alla de studenter som ingick i den första kullen 

utexaminerade socialpedagoger i Hultsfred och Västervik, då bortfallet uppgår till 33.3 

procent. Dock uppfattade vi, efter våra telefonsamtal till de respondenter som inte svarat på 

enkäten, att flertalet av dem förvärvsarbetade, men vi kan inte med säkerhet uttala oss om 

vilken typ av tjänster de har, inte heller vilken anställningsform eller i vilken omfattning.   

 

Flera respondenter har uttryckt en besvikelse över att utbildningen inte gav en 

socionomexamen. När de antogs till socialpedagogiska programmet 2003 hade Högskolan 

Väst ansökt hos Högskoleverket om att få rätt till att utfärda socionomexamen, vilket många 

studenter hade hoppats på. Att socionomexamen uppfattas som så attraktiv kan relateras till 

att den har en starkare akademisk förankring, socionom är trots allt en etablerad yrkestitel som 

är välkänd för både studenter och arbetsgivare. Traditionellt arbetar socionomer främst som 

socialsekreterare eller kuratorer medan personer med social omsorgsutbildning eller 

socialpedagogisk utbildning i större utsträckning arbetar som chefer inom äldre- och han-

dikappomsorg eller inom socialt behandlingsarbete (Högskoleverket 2007b). Vi kan se att det 

socialpedagogiska programmet är en akademisk utbildning i socialt arbete, med delvis annan 

inriktning än socionomutbildningen, men det finns också stora likheter mellan de båda 

utbildningarna. De leder delvis till olika yrkesområden, men kan också på många sätt 

komplettera varandra. Det socialpedagogiska programmet är en generalistutbildning, vilket 

innebär att det inte leder till en yrkesexamen. Allmänt sett är spridningen över yrkesgrupper 

större bland examinerade med generell examen, det vill säga en kandidat- eller 

magisterexamen, än bland examinerade med en yrkesexamen (Högskoleverket 2007d). I vår 

undersökning framgår att utbildningen gett studenterna tillträde till ett brett yrkesfält, med 

befattningar på olika nivåer och inom olika verksamheter på det sociala och pedagogiska 

yrkesfältet. Flera av våra respondenter har etablerat sig inom förväntade yrkesområden. Drygt 

en tredjedel arbetar som enhetschef eller handläggare och vi finner också några inom 

behandlingsarbete. Fler än förväntat arbetar som socialsekreterare och något oväntat ser vi en 

respondent som arbetar som rektor. Vi kan också se att skola och kriminalvård är exempel på 

arbetsområden där socialpedagoger anställs. Det leder till nya utmaningar där 

socialpedagogen kan vara med och utveckla det sociala yrkesfältet. 
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Att studera på distans – möjligheter och svårigheter 

Men hur ser då våra respondenter på sin utbildning? Anser de att de har fått med sig 

kunskaper som behövs för att uppfylla arbetslivets krav? När vi frågade respondenterna om de 

skulle välja samma utbildning om de skulle påbörja sin utbildning idag, svarade fler än hälften 

att de absolut skulle göra det. Vi kan se samma resultat i Högskolan Västs alumniutvärdering 

av det socialpedagogiska programmet från 2004. Liksom i alumniutvärderingen kan vi i vår 

studie se att de flesta respondenter anser sig ha fått tillfredsställande eller mycket 

tillfredsställande kunskaper inför sitt kommande yrkesliv.  

 

Möjligheten att studera på distans öppnar nya vägar till utbildning för många. Framför allt för 

dem som inte har möjlighet, eller vill flytta till en universitets- eller högskoleort. I både 

Hultsfred och Västervik finns kommunala högskolecentra som ansvarar för de studenter som 

läser kurser och programutbildningar från olika universitet och högskolor. I god studiemiljö 

och med engagerad personal får studenterna möjlighet att nyttja videokonferensutrustning, 

datorer och grupprum.   

   

Att studera på distans kräver en del självdisciplin och eget ansvar, men vi tror att det i sin tur 

ger relativt självgående studenter. I föreliggande studie, likväl som i tidigare undersökningar 

(Högskoleverket & SCB 2007), framgår att distansstudenter över lag är något äldre än 

studenter i övrigt, vilket ger en annan sammansättning och rimligen också en annan möjlighet 

för erfarenhetsutbyte. Både på campus och inom distansutbildningen används ett 

problemorienterat arbetssätt som kräver att studenten är aktiv i sitt kunskapssökande.  

En del av respondenterna uttrycker att de upplevde avsaknaden av den fysiska närvaron av 

lärare, och menar att den spontana kontakten mellan student och lärare försvinner. Andra 

säger att de uppskattade lärarbesöken från campus eftersom det hjälpte till att skapa den 

personliga kontakten. Några upplevde tekniken som ett hinder medan andra upplevde den som 

en förutsättning. Vi tror att det är lätt att som distansstudent tro att campusstudenter har mer 

kontakt med sina lärare, men det är inte säkert att det är så. Vi vet att hjälpen finns lite längre 

bort och vi tror att distansstudenterna därmed är mer benägna att finna lösningar själva. Vår 

egen erfarenhet är att distansstudier fungerar mycket bra. Vi kan förstå våra respondenters 

kommentar, men vi har själva upplevt att fördelarna är större än nackdelarna. Vi tror också att 

det blir en vana att kommunicera via videokonferenssändningar och via nätet.  De flesta 
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upplevde närheten till familj och vänner som positivt, att slippa pendla till högskoleort eller 

flytta. Någon poängterar också närheten till blivande arbetsgivare.   

 

Enligt högskoleverkets utredning (2003b) är det få studenter som går vidare till avancerad 

utbildningsnivå inom socialt arbete. Vi kan i vår studie se att intresset för att börja studera på 

magisterprogrammet är relativt litet från våra respondenter. Vi får åter igen ta hänsyn till att 

våra respondenter inte har varit ute så länge i arbetslivet efter avslutad grundutbildning och att 

många får intern fortbildning på sin arbetsplats.  

 

Socialpedagogiken som yrke och profession  

Med utgångspunkt i våra respondenters berättelser, om situationer i arbete där de har lyckats 

väl eller där de har funnit svårigheter, kommer vi här att analysera och diskutera 

respondenternas uppfattning om den socialpedagogiska yrkesrollen och den specifika 

kompetens som krävs. För att på ett konkret sätt illustrera situationer i yrkesrollen har vi, med 

utgångspunkt från flera respondenters beskrivningar, skapat två fiktiva bilder som uttryck för 

lyckade och svåra situationer i arbetet.  

 

 

En lyckad situation: 

Jag har speciellt en klient som jag tänker på när jag ska beskriva en konkret situation. 

Denne klient var en vuxen missbrukare som kämpade med att hålla sig nykter. Jag kom in i 

hans liv när han varit nykter i ett par veckor. Det här var en man som gjort sig omöjlig 

inom socialtjänsten, och som ingen personal längre trodde på efter fleråriga kontakter. 

Relationen mellan oss fungerade med en gång och detta ledde till många besök med 

motiverande samtal. Vi diskuterade mycket kring att hålla sig nykter och vilka vinster han 

såg i det. Jag bad honom också att skriva ner mål för framtiden, så att vi tillsammans skulle 

ha något att förhålla oss till. Jag lyckades även motivera kollegor och socialnämnd att göra 

ännu ett försök med hans ansökan om behandling. När vi vid ett senare tillfälle träffades, 

tackade han för att jag vågat tro på honom i ett skede där han själv gett upp. 
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En svår situation: 

Som utredare går man balansgång för att, trots myndighetsperson, skapa förtroende nog för 

att bli insläppt, kunna se och nå respektive vuxen och barn i en familj. I detta ärende är den 

splittrade familjen mycket skeptisk mot socialtjänsten och läget är kritiskt och lutar mot ett 

tvångsomhändertagande av barnen. Efter en tid öppnar sig möjligheter att stödja 

föräldrarna och få kontakt med barnen som vågar öppna sig och berätta om sina 

upplevelser, vilket delvis ger en helt annan bild av situationen. Fortfarande är trycket stort 

på organisationen för att det upplevs som att vi inte gör tillräckligt. Att som socialarbetare 

både stå upp för och hantera snåriga ärenden, samtidigt som man ska försvara sitt agerande 

mot andra, är oerhört arbetsamt och krävande. 

Madsen (2001) betonar socialpedagogikens särskilda uppgift att integrera socialt utsatta och 

marginaliserade människor in i samhällsgemenskapen. Att det följer som en röd tråd även hos 

respondenterna kan vi se i deras beskrivningar av situationer i deras arbeten. De flesta har 

yrken där uppgiften på ett eller annat sätt är att arbeta med socialt utsatta individer i behov av 

hjälp och stöd för att hantera vardagslivet. I de båda fiktiva berättelserna kan vi se 

socialpedagogernas strävan att tillsammans med sina klienter skapa förutsättningar för 

individen att förbättra sina levnadsvillkor. Det socialpedagogiska bildningsidealet (Madsen 

2001) utgör här en grund för socialpedagogen då livsresurserna är viktiga byggstenar i 

individens liv. I den första berättelsen framgår hur mötena kretsade kring individens framtid, 

hur han skulle kunna ha det. Det är viktigt att ha ett mål och veta att man har en chans att 

utvecklas. Detta skapar mening för individen, vilket också möjligheten till arbete, fritid, 

aktiviteter och att ha ett eget hem utgör. Individens identitet utvecklas genom att hon ska 

kunna veta vad hon vill, och kunna uttrycka det. Detta ser vi att socialpedagogen i första 

berättelsen försöker skapa genom att klienten får skriva ner sina tankar. Att klara av att sätta 

ord på och kunna formulera sina funderingar kan få individen att känna sitt eget värde, 

tillförsikt och förtroende till andra, menar Madsen (2001). En respondent beskrev hur hon 

gick till väga på ett lite annat sätt då hon fick omgivningen att beskriva och betrakta klienten 

positivt och se dennes resurser före svårigheterna. Klienten gavs också  en chans att se sig 

själv ur andras ögon, och därmed tillfälle att omvärdera sin egen syn på sig själv. Det den 

klienten hade var betydelsefulla relationer och ett socialt nätverk, vilket är viktigt för att 

kunna känna solidaritet. För att kunna sätta sig in i hur andra känner och förstå deras situation 

krävs det att man har en gemenskap med andra och att man ingår i sociala sammanhang. 
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Madsen menar att dessa livsresurser är något man kan erhålla genom att vara integrerad i 

samhället, men vi ser i exemplen ovan att det också kan handla om en växelverkan där det ena 

ger det andra. Har man dessa livsresurser, så har man också förutsättningar för att vara 

integrerad i samhället, vilket i sin tur leder till att livsresurserna utvecklas ytterligare. 

 

Socialpedagogens kompetenser 

Vad krävs då för specifik kompetens hos den som ska bistå människor att integreras i 

samhället, människor som av olika anledningar hamnat i svårigheter, pedagogiska, sociala 

eller kulturella? Kompetensen hos den som ska bistå måste vara bred, då behoven är 

individuella och mångskiftande. Madsen (2001) beskriver på ett överskådligt sätt fem olika 

dimensioner i kompetensbegreppet och vi använder oss av dessa då vi tolkar respondenternas 

berättelser, tankar och reflektioner kring socialpedagogens yrkesroll. 

 

Enligt Madsen står den produktiva kompetensen för en praktisk kunskap. Producera i den 

meningen att manuellt klara av uppgifter som att baka, reparera saker i hemmet och sy kläder. 

Kan inte socialpedagogen själv bistå individen i detta ska hon veta vart denne kan vända sig 

för att få hjälp. För att klara sig i samhället och leva ett fullgott liv krävs det mer färdigheter 

än de rent hantverksmässiga. Det handlar då om sådana kompetenser som gör att individen 

klarar sin vardag och klarar att leva i samhället, som exempelvis att göra inköp, att gå på 

restaurang, uträtta ärenden av olika slag eller att veta vilken myndighet som behöver 

kontaktas. Dessa, menar vi också faller under den produktiva kompetensen. Socialpedagogens 

uppdrag i detta handlar om att vägleda klienten rätt, se vart hon står just nu och hjälpa henne 

att alltmer klara av uppgifter hon inte kunnat tidigare. Socialpedagogens kompetens i den 

första berättelsen visar sig just i hennes arbete att vägleda klienten ut i samhället, via 

behandling. Socialpedagogen vet vart hon ska vända sig för att klienten ska få rätt hjälp för att 

klara sig i samhället.   

 

Socialpedagogens expressiva kompetens kommer här till uttryck genom hennes ansats att få 

klienten att skriva ner sina framtidsmål. Kompetensen handlar om att på olika sätt få klienten 

att uppleva nya erfarenheter, få henne att inse att det finns andra vägar att gå. Genom att 

samtala och skapa tilltro kan socialpedagogen få klienten att uttrycka sig mer expressivt. 

Madsen ser egentligen mer till det estetiska som exempelvis dans, sång och teater för att 

kunna uttrycka sina språklösa känslor. Ingen av våra respondenter har visat på att de använder 
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sig av dessa uttrycksmedel i sitt arbete. Det har självklart betydelse att vi inte ställt någon 

direkt frågat om detta, men det handlar också om att många har yrken där det kanske inte 

finns utrymme för det, till exempel som socialsekreterare på socialförvaltningen, handläggare 

på försäkringskassan eller enhetschef. Då vi har respondenter som arbetar på behandlingshem, 

som omsorgspedagog och boendestödjare hade det varit intressant att se i vilken utsträckning 

estetiska uttrycksmedel används i det praktiska arbetet.  

 

Det är, som vi sa tidigare, med samtalets hjälp som socialpedagogen kan motivera och stötta 

individer att ta ytterligare ett steg i att utveckla sina egna resurser. Vi kan se att grunden i 

mötena mellan klienten och socialpedagogen i första berättelsen är just samtalen som får 

klienten att se framåt. För att kunna vägleda och stötta en individ rätt krävs det en 

kommunikativ kompetens, vilket inte bara innebär språkliga färdigheter utan också en 

grundläggande kunskap om samspelet mellan människor och det samhälle och den kontext 

som människan lever i. För att förstå individen måste socialpedagogen ha vetskap om att 

människor påverkas och utvecklas i samspelet med andra människor och med samhället. I den 

andra berättelsen kan vi se socialpedagogens försök att skapa förtroende hos och visa respekt 

för en familj för att kunna samtala och därmed få deras bild av och förståelse för vad som är 

deras problem och vad de behöver hjälp med. I den kommunikativa kompetensen förutsätts det 

att socialpedagogen ska kunna åstadkomma en plattform där alla inblandade parter kan mötas 

i dialog. Ett sammanhang där både socialpedagogen och klienten kan mötas på sina villkor. 

Det gäller för socialpedagogen att komma nära för att kunna påverka (Berglund 2000), men 

med det kommer också ansvaret att kunna reflektera och ta ställning till vad som är etiskt 

riktigt. Någon respondent påpekade vikten av att vara medveten om att man som 

socialpedagog i ett möte med en klient har en maktposition, där man har möjligheten att 

påverka både positivt och negativt. Om inte individen själv kan kommunicera sina behov 

måste någon gå in och vara ställföreträdande i hennes ställe, och då är den moraliska aspekten 

särskilt betydelsefull, att välja den rätta vägen, det goda i livet, utifrån hur man uppfattar att 

individen själv skulle se det.  

 

Vi har redan varit inne på att våra respondenter anser att ett holistiskt synsätt är viktigt i 

arbetet med klienter. Kunskapen om individens förutsättningar och i vilken situation hon är i 

just nu är väsentlig för att kunna vägleda och stötta. Den analytiska kompetensen innebär att 

socialpedagogen ska kunna upptäcka och separera delar ur helheten, för att kunna utforska 

vad dessa delar bidrar med till helheten. Den syntetiska kompetensen innebär sedan att foga 
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samman delarna till en ny helhet och till följd därav få nya insikter. Det gäller för 

socialpedagogen att höja sig lite över vardagsproblematiken, för att få perspektiv och vara en 

forskare i sitt vardagliga arbete. Flera av våra respondenter poängterar att de under studietiden 

har lärt sig att tänka kritiskt, ifrågasätta och reflektera, vilket vi anser vara viktiga egenskaper 

för just dessa två kompetenser. Vi kan utläsa ur berättelserna ovan att det krävs att 

socialpedagogen verkligen analyserar läget för att veta åt vilket håll hon ska vägleda. 

Socialpedagogen måste, som i den andra berättelsen, få kontakt med alla parter och få deras 

syn på saken, och därifrån dra slutsatser om vad som behöver göras. Socialpedagogen måste 

också vara medveten om att det finns många sätt att se på saker, olika perspektiv, och det 

gäller att utreda vilket perspektiv som gagnar individen bäst. Redskap som kan vara till hjälp i 

detta är både juridiken och den sociala dokumentationen. Respondenterna har lite olika syn på 

om det är till fördel eller inte i deras yrkesutövande. Vi kan se att ha något att förhålla sig till, 

som lagar och regler, är både positivt och negativt. Positivt i den meningen att det är något att 

luta sig mot och man vet att det är det som gäller. Negativt blir det när lagarna inte stämmer 

med tillämparens uppfattning och när de missgynnar individen. Det blir en balansgång för 

socialpedagogen och det krävs att hon har kunskap och erfarenhet att tolka reglerna på bästa 

sätt. Det svåra med dokumentationen, enligt våra respondenter, är att skriva på rätt sätt, vara 

objektiv och saklig. Använder man dokumentationen på rätt sätt är den dock ett hjälpmedel 

till reflektion, påminnelse och analys.   

 

Sammanfattningsvis är allt detta, de fyra beskrivna kompetenserna, en grund för utvecklingen 

av den femte socialpedagogiska kompetensen (Madsen 2001). En förutsättning för att 

utveckla den femte kompetensen är att socialpedagogen har tillägnat sig de övriga 

kompetenserna på ett personligt plan och internaliserat dem till sina. Det är inte meningen att 

socialpedagogen ska vara specialist inom varje kompetensområde och det är inte heller 

meningen att kompetenserna ska användas var och en för sig. Den femte kompetensen går ut 

på att socialpedagogen ska, i varierande grad, ha kunskaper, färdigheter och förståelse för vad 

kompetenserna innebär. Det viktiga är att hon kan använda sig av och integrera dessa, både 

som medmänniska och yrkesmänniska. Det handlar om att skapa och omdefiniera sig själv 

och sitt yrke hela tiden, och det gör man genom att använda sig av sina kompetenser i det 

dagliga livet.  
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Genom vår studie kan vi se att socialpedagogen fyller en viktig funktion inom det sociala 

arbetsfältet och vi menar samtidigt att yrkesrollen har goda förutsättningar att möta 

morgondagens behov. 
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          Bilaga 1 
 
 
 
 
 2007-11-01 
 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter i Västervik som läser sista terminen på Socialpedagogiska programmet, 
distans från Högskolan Väst i Vänersborg. Vi skriver just nu ett examensarbete där vi frågar 
oss hur ni, som de första examinerade socialpedagogerna i Hultsfred och Västervik, har tagits 
emot på arbetsmarknaden och inom vilka områden ni är verksamma. Vi undrar också hur Du 
ser på Din utbildning, yrkesroll och Ditt kunskapsområde. Vår undersökning kommer att ligga 
till grund för vår c-uppsats.  
 
Vi är mycket tacksamma om Du vill medverka i vår studie genom att svara på frågorna i 
bifogad enkät och sedan skicka tillbaka denna i det medföljande frankerade svarskuvertet 
senast den 15 november 2007.  
 
Din medverkan och Dina svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. Av praktiska skäl 
har vi valt att numrera svarskuverten och använda oss av en kodlista där vi ser vilka som 
svarat. Detta gör vi för att Du inte ska behöva få en påminnelse i onödan. Vi kommer att 
sammanställa de uppgifter som vi får in och en enskild persons svar kommer inte att kunna 
utläsas.  
 
Vår uppsats kommer efter godkänd examination finnas tillgänglig som pdf-fil på Högskolan 
Västs biblioteks hemsida. (www.bibliotek.hv.se)  
 
Är det något du undrar och vill fråga om är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare. Tack på förhand! 
 
Hälsningar 
 
 
 
Anna Holm      Annelie Larsson 
0490-XXXXX                                           0490-XXXXX 
anna.holm@student.hv.se   annelie.larsson.2@student.hv.se  
 
 
Handledare: 
Fil.dr. Bibbi Ringsby Jansson 
0520-22 37 49 
bibbi.ringsby.jansson@hv.se  

http://www.hv.se/dynamaster/image_archive/original/7cc7dbe212821b30a49840e83e665f7f.jpg
http://www.hv.se/dynamaster/image_archive/original/7cc7dbe212821b30a49840e83e665f7f.jpg
http://www.bibliotek.hv.se/
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mailto:annelie.larsson.2@student.hv.se
mailto:bibbi.ringsby.jansson@hv.se


                              Bilaga 2 
 
 
 
 
 2007-11-19 
 
 
 
Hej igen! 
 
Vi förstår att Du har mycket att göra nu när julen närmar sig med stormsteg, men vi hoppas att 
Du får en liten stund över för att besvara den enkät vi skickade ut till Dig för ett par veckor 
sedan. 
 
Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi frågar oss hur ni, som de första examinerade 
socialpedagogerna i Hultsfred och Västervik, har tagits emot på arbetsmarknaden och inom 
vilka områden ni är verksamma. Vi undrar också hur Du ser på Din utbildning, yrkesroll och 
Ditt kunskapsområde. Vår undersökning kommer, som vi beskrev i tidigare brev, att ligga till 
grund för vår c-uppsats. 
 
Din medverkan och Dina svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt. Vi kommer att 
sammanställa de uppgifter som vi får in och en enskild persons svar kommer inte att kunna 
utläsas. Av praktiska skäl har vi valt att numrera svarskuverten och använda oss av en kodlista 
där vi ser vilka som svarat. Detta gör vi för att Du inte ska behöva få en påminnelse i onödan.   
 
Vi vill påminna om att Din medverkan är viktig för oss och att vi är mycket angelägna om 
att få in just Ditt svar. Vi är tacksamma om Du så snart som möjligt kan besvara den tidigare 
utsända enkäten och skicka in den till oss i det svarskuvert som vi då bifogade. Om Du i 
dagarna har skickat in svarsformuläret kan Du bortse från denna påminnelse.  
 
Vår uppsats kommer efter godkänd examination finnas tillgänglig som pdf-fil på Högskolan 
Västs biblioteks hemsida. (www.bibliotek.hv.se)  
 
Är det något du undrar och vill fråga om är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Anna Holm      Annelie Larsson 
0490-XXXXX                                           0490-XXXXX 
anna.holm@student.hv.se   annelie.larsson.2@student.hv.se  
 
Handledare: 
Fil.dr. Bibbi Ringsby Jansson 
0520-22 37 49 
bibbi.ringsby.jansson@hv.se  

http://www.hv.se/dynamaster/image_archive/original/7cc7dbe212821b30a49840e83e665f7f.jpg
http://www.hv.se/dynamaster/image_archive/original/7cc7dbe212821b30a49840e83e665f7f.jpg
http://www.bibliotek.hv.se/
mailto:anna.holm@student.hv.se
mailto:annelie.larsson.2@student.hv.se
mailto:bibbi.ringsby.jansson@hv.se


                             Bilaga 3 
Enkätundersökning gällande socialpedagoger i arbetslivet 
 
Bakgrundsuppgifter: 
 

1. Kön    Kvinna 

               Man 

 

2. Ålder  Vilket år är Du född?_______________      

 

 
Din sysselsättning efter grundutbildningen: 
 

3. Har Du som huvudsaklig sysselsättning efter grundutbildningen 

           Förvärvsarbetat 

                                         Studerat vidare 

                                         Varit föräldraledig 

                                         Varit arbetslös 

                                         Annat, nämligen?______________________ 

 

 

4. Hur stor del av den tid Du förvärvsarbetat har varit inom det område Du är 
utbildad för? 

                                         Hela tiden 

                                         Mer än halva tiden 

                                         Mindre än halva tiden 

                                         Inte alls 

 

 

5. Vilken anställningsform har Du idag? 

                                         Tillsvidareanställning 

                                         Tidsbegränsad anställning 

                                         Annan, nämligen?_______________________ 
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6. Ange sysselsättningsgrad i procent 

                                         25 %  

                                         50 % 

                                         75 % 

                                         100 % 

                                         Annan sysselsättningsgrad, nämligen?_______

 

 

7. Vilken är Din nuvarande yrkestitel?____________________________  

 

 

8. Ange inkomst (månadslön omvandlat till heltidslön, exkl. löneförmåner och övertid) 

                                                 0 – 15000 

                                         15001 – 18000 

                                         18001 – 21000 

                                         21001 – 24000 

                                         24001 – 27000 

                                         27001 – 30000 

                                         30001 – eller mer 

  

 

9. Vilken sektor arbetar Du inom och vem är Din nuvarande arbetsgivare? 

Sektor:                            Arbetsgivare: 

  Stat                            _____________________________  

  Kommun                    _____________________________ 

  Landsting                   _____________________________ 

  Privata sektorn          _____________________________ 

  Ideella sektorn           _____________________________ 

  Egen företagare         _____________________________ 

  Annat                         _____________________________ 
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Grundutbildningen: 
 

10. Hur bedömer Du att Dina kunskaper från grundutbildningen motsvarar kraven 

som ställts på Dig i Ditt yrke? 

                                         Mycket tillfredsställande 

                                         Tillfredställande 

                                         Tillräckliga 

                                         Otillräckliga 

                                         Mycket otillräckliga 

Kommentar:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

11. Ge exempel på särskilt viktiga kunskaper som Du tillägnat Dig genom Din 

grundutbildning. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

12. Ange med tre ord vad Du anser karaktäriserar ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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13. Vilken var Din främsta orsak till att Du valde socialpedagogiska programmet? 

Ange endast ett alternativ! 

 

                                         Av intresse 

                                         Genom påverkan från familj, kamrater, lärare, 

                                            studie- och yrkesvägledare  

                                         Utbildningen fanns nära hemorten 

                                         Ville vidareutbilda mig till _____________________  

                                         Annat, vad?________________________________ 

 

 

14. Vilken var Din främsta orsak till att Du valde distansutbildning? Ange endast ett 

alternativ!  

   En bra utbildningsform        

   Ville inte flytta till högskoleort    

   Kunde inte flytta till högskoleort   

   Annat, vad?____________________________ 

 

 

15. Vilka fördelar anser Du att det finns med att läsa på distans? Ge exempel! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16. Vilka nackdelar anser Du att det finns med att läsa på distans? Ge exempel! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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17. Om Du skulle påbörja Din högskoleutbildning idag, skulle Du då valt samma 

utbildning? 

                                          Ja, absolut 

                                          Eventuellt 

                                          Nej 

                                          Vet ej 

Kommentar:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

18. Är Du intresserad av magisterutbildningen i socialt arbete som kommer att starta 

på distans hösten 2008 i Västervik? 

   Ja, absolut 

   Eventuellt 

   Nej, inte alls 

   Vet ej 

Kommentar:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

19. Vad tror Du idag att Du arbetar med om 5 år?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Som avslutning vill vi att Du besvarar följande två frågeställningar så beskrivande 

som möjligt. 

 

Beskriv en konkret situation där Du upplevt att Du lyckats väl i Ditt arbete. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Beskriv en konkret situation där Du upplevt särskilda svårigheter i Ditt arbete. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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