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Föreliggande studies syfte har varit att belysa socialpedagogers erfarenheter och 
upplevelser av sitt arbete, sin funktion och roll i skolan ur ett professionsperspektiv. 
Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer. Fem intervjuer har genomförts med sammanlagt sex 
socialpedagoger. I studien har vi utgått från Brantes (2009 & 2014) och Olofsson och 
Peterssons (2011) teori om professioner. Resultatet av studien visar på uppbyggnaden 
av en mångfacetterad profession där förmågan att vara flexibel beskrivs som en 
betydande egenskap att besitta. Studien visar hur professionen rekonstruerats till att bli 
såväl en avlastning som ett komplement till övriga pedagoger inom skolan. Resultatet 
skildrar även hur samarbetet mellan socialpedagoger, annan personal inom skolan och 
andra myndigheter har en positiv påverkan på arbetet. Slutsatsen av studien tyder på att 
den socialpedagogiska kompetensen är relativt ny i skolan och att det kan vara vagt vad 
en socialpedagog gör. För att uppnå en uttalad profession krävs struktur med tillhörande 
arbetsuppgifter och samarbeten. 
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Först och främst vill vi tacka intervjupersonerna i studien som tagit sin tid och gjort 
arbetet möjligt. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare, Marita Pekkanen, för stöd 
och vägledning genom arbetets gång. 
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Inledning  
I Nyhetsmorgon under måndagen den 29 januari 2018 presenterades skolan som en het 
politisk fråga inför valet i september 2018. Utbildningsminister Gustav Fridolin talar i 
programmet om lärarauktoritet och hur skolan kan förbättras. Fridolin pekar på att en 
satsning behöver göras gällande att lärare får tid till att vara lärare och menar att det 
måste finnas tillräckligt med resurser på skolan så att lärare kan fokusera på 
läraruppdraget. Fridolin resonerar om att ojämlikheten i skolorna ökar och att det 
påverkar elevernas resultat. Vidare talar utbildningsministern för att stöd ska sättas in 
tidigt till de elever som visar tendenser på att inte uppnå kunskapsmålen, på så vis kan 
risken för att eleven hamnar efter i skolarbetet minska. Brister stödet från skolan ökar 
istället risken för att skillnaderna växer och det kan för lärarna bli problematiskt att 
fånga upp eleverna i ett senare skede. Fridolin menar att skolan bör satsa på elevhälsa 
och extra resurser som kan fokusera på det sociala uppdraget. Fortsättningsvis förklarar 
han att det är av vikt för lärarna att ha uppbackning från andra professioner inom skolan 
och ännu viktigare för de elever som mår dåligt eller har svåra hemförhållanden. 
Fridolin avslutar med att berätta att det är skolans uppdrag att ställa upp och hjälpa de 
elever som inte får det stöd de behöver hemifrån och att andra yrkeskategorier kan 
avlasta lärarna i det sociala arbetet (Thulin, Bratten & Maxe, 2018). 
 
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand (2016) delar Fridolins åsikt 
angående att lärare behöver avlastas i det sociala arbetet och menar att fler 
yrkeskategorier i skolan kan höja kvaliteten i arbetet. Länge har Lärarförbundet varnat 
för den eskalerande lärarbristen. I Statistiska Centralbyråns (2017) prognos visar 
statistiken på att lärarbristen kommer fortsätta öka fram till år 2035. Sedan 
flyktingsituationen år 2016 har antalet elever i svenska skolor ökat markant och 
lärarbehovet har blivit allt större. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand 
(2016) skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att lärarna toppar statistiken över 
stress och hög arbetsbelastning vilket orsakar att allt fler lärare lämnar sitt yrke. Jaara 
Åstrand (2016) menar att det inte finns tillräckligt många lärare och att utbilda nya tar 
tid. En grundförutsättning för kunskapsutveckling är att lärarbehovet täcks. För att klara 
av dagens läge och för att bygga en stark skola på sikt visar lärarförbundet på 
angelägenheten att ta in fler yrkeskategorier i skolan. Jaara Åstrand (2016) menar att 
socialpedagoger kan avlasta lärarna samt höja kvaliteten i arbetet som inte tillhör 
undervisningen.  
 
Skolan är en plattform för alla barn och unga, och utgör därmed den största arenan för 
preventiva insatser gällande social problematik såsom kriminalitet och psykisk ohälsa. 
Skolan erbjuder möjlighet att komma i kontakt med barn och ungdomar i ett tidigt skede 
när sociala problem ter sig synliga. Det är även en plats där yrkesverksamma kan få 
kontakt med samt uppmärksamma elever och anhöriga kontinuerligt, på så vis kan en 
relation skapas i syfte att kunna hjälpa. Eftersom att skolan är en plattform för alla barn 
och unga vill vi som författare belysa potentialen i skolans arbete med preventiva 
insatser. Skolverket (2013) menar att alla barn och unga i skolan har rätt till att trivas 
och må bra. Då skolan i nuläget är en aktuell diskussion vill vi genom följande studie 
skildra socialpedagogers erfarenheter och upplevelser av sitt arbete utifrån följande 
teman: socialpedagogers relationella kompetens, avlastning eller komplement, 
samarbete och att skapa en ny profession. Studien har pedagogisk relevans då den 
belyser utvecklingen av professionen socialpedagog i skolan samt betydelsen av 
professionen. 
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Bakgrund  
 
Styrdokument  
Samtliga skolor i Sverige styrs av en förordning kallad läroplan som regeringen 
utfärdar. I läroplanen beskrivs skolans värdegrund och uppgift samt målsättning och 
riktlinjer för arbetet, vilka samtliga pedagoger i skolan ska följa. I Skolverkets (2013) 
rapport beskrivs det komplexa arbetet med skolans värdegrundsuppdrag. Uppdraget 
vilar på demokrati och mänskliga rättigheter där skolan är en social mötesplats som 
utgör en självklar arena för kommunikation, samspel och lärande. Värdegrunden 
beskrivs som ett förhållningssätt som ska tolkas av skolans alla medarbetare för att 
sedan, efter diskussion, mynna ut i ett arbetssätt specifikt för den enskilda skolan. 
Vidare skriver Skolverket (2013) att det finns brister inom arbetet med värdegrunden på 
skolor runt om i Sverige och pekar på vikten av att värdegrunden tillämpas dagligen 
integrerad i undervisning, rast och fritidsverksamhet. De poängterar även vikten av att 
värdegrunden inte endast ska tillämpas på speciella temadagar eller av så kallade 
eldsjälar, som brinner för just dessa frågor (ibid.). 
 
Fler yrkeskategorier i skolan 
I en artikel i Dagens Nyheter skriven av Nyhetsbyrån TT (2017, 8/5) presenteras en 
rapport gjord av Novus på uppdrag av Lärarförbundet. Rapporten visar att fyra av tio 
lärare inte hinner med sina uppdrag under ordinarie arbetstid. I rapporten redovisas viss 
statistik från Försäkringskassan vad det gäller sjukskrivningar relaterade till stress. 
Statistiken visar att lärargrupper ligger högt samt att de regionala skillnaderna skiljer sig 
markant. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand beskriver i artikeln att 
dagens lärare tvingas arbeta på sin fritid då den ordinarie arbetstiden inte räcker till. 
Vidare beskriver en lärare uppdraget som övermäktigt då det innefattar såväl 
undervisning som föräldrakontakt och elevärenden. Läraren problematiserar 
skyldigheten en lärare har gentemot sina elever och svårigheten i att det inte finns 
tillräckligt med förutsättningar för att klara av uppdraget (Nyhetsbyrån TT, 2017, 8/5). 
Johanna Jaara Åstrand (2016) pekar på att ta in fler yrkeskategorier i skolan, hon menar 
att genom att anställa socialpedagoger kan “lärare få vara lärare” (Jaara Åstrand, 
2016, 25/1, s.1) och avlastas i arbetet med sociala frågor och istället fokusera på sitt 
kärnuppdrag, lärandet (Jaara Åstrand, 2016, 25/1). Hon menar att socialpedagoger kan 
arbeta med elevernas sociala utveckling och på så vis kan olika typer av social 
problematik, till exempel kriminalitet, förebyggas samt att det nära samarbetet mellan 
lärare och elevhälsa kan förbättra den psykosociala skolmiljön (Jaara Åstrand, 2016, 
25/1).  
  
I en studie av Sandahl (2014) framkommer det att om elever upplever uppmuntran från 
lärare samt god kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar kan det bidra till en 
minskad risk för kriminalitet för ungdomarna. Även studiero och tydlighet verkar vara 
delar som spelar in. Studien tyder på att en god skolmiljö minskar risken för barn och 
ungdomar att hamna i olika typer av social problematik. Det anses därför vara av extra 
vikt att lärare får vara lärare och avlastas i sitt arbete vad det gäller barn och ungdomars 
sociala utveckling (Sandahl, 2014). Jaara Åstrand (2016) menar att det idag finns ett 
ökat intresse för socialpedagogik i skolor och att allt fler socialpedagoger anställs (Jaara 
Åstrand, 2016, 25/1). 
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Alla elever skulle vinna på att lärare och skolledare får fokusera på 
sitt kärnuppdrag: lärandet. Välfungerande it-system, avlastning i det 
sociala arbetet och i praktiska frågor, och bättre fungerande centralt 
stöd kan både leda till bättre undervisning och högre kvalitet i 
skolans övriga arbete (Jaara Åstrand, 2016, 25/1, s.1). 

 
Tidigare forskning  
I följande avsnitt beskrivs forskningsläget kring socialpedagogiskt arbete med barn och 
unga i skolan utifrån Kryiacou (2009, 2013, 2015), Kyriacou, Tollisen Ellingsen, 
Stephens & Sundaram (2009), Petrie (2005) och Wejfalk (2011). 
 
Utveckling av socialpedagogiskt arbete i skolan  
Kyriacou (2009) skriver i en artikel att en "socialpedagogisk strategi” antas alltmer av 
olika myndigheter som arbetar med barn i Storbritannien för att hantera välfärd, vård 
och utbildning av barn. Han belyser hur socialpedagogik inom ramen för skolan 
betecknas som ett anpassat synsätt av barnets alla behov genom fem huvuddimensioner.  
 

It appears that social pedagogy within the context of schools is best 
thought of as involving five discernible but to some extent overlapping 
dimensions: care and welfare; inclusion; socialisation; academic 
support; and social education (Kyriacou, 2009, s.104).  

 
Författaren beskriver att första begreppet ”care and welfare” berör synen på barnets 
hälsa och sociala omsorg samt deras fysiska och mentala välbefinnande. Det handlar om 
att uppfylla barnens hälsobehov och se till att de lever i en trygg och säker miljö, och i 
allmänhet se till att barnen är tillräckligt omhändertagna. Kyriacous (2009) andra 
begrepp ”inclusion” kan översättas till inkludering vilket handlar om att den 
professionella med ett socialpedagogiskt synsätt ska ha ett inkluderande förhållningssätt 
inom det allmänna skollivet. Det är av betydelse att använda inkluderande metoder så 
att alla barns behov är tillgodosedda vilket gör att de fullt ut kan delta i det vanliga 
skollivet oavsett bakgrund eller förhållanden. Författaren skriver vidare att dimensionen 
”socialisation” avser att göra det möjligt för barn att uppträda enligt, vad samhället 
anser vara, önskvärda sociala normer och förväntningar om attityder, värden och 
beteenden. Socialisation innefattar att hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för hur 
man agerar på ett socialt lämpligt sätt i en rad olika sociala situationer. Det innebär 
också att eleverna ges möjlighet att motstå grupptryck för att inte engagera sig i 
oönskade och antisociala beteenden, såsom till exempel mobbning, drogmissbruk och 
kriminalitet. Socialiseringen som förespråkas inom socialpedagogiken kan ibland vara 
avvikande i förhållande till sociala normer och förväntningar som framgår av elevernas 
familj och sociala miljö. Fortsättningsvis beskriver Kyriacou (2009) dimensionen 
”academic support” som avser att erbjuda stöd avseende kunskap, förståelse och 
kompetensinnehåll i läroplanen för elever som riskerar att inte nå de lägsta 
kompetensnivåerna i läs- och talkunskap som krävs för att delta tillräckligt i vuxenlivet. 
Att inte nå kunskapsnivåerna kan enligt författaren bero på en rad olika anledningar. 
Han skildrar dock att elever som har utmanande personliga och sociala omständigheter 
att stå inför (till exempel vanvård, bristande omsorg i hemmet, missbruk, kriminalitet 
med flera) befinner sig i en mer betydande riskzon än andra. Vidare beskriver Kyricaou 
(2009), likt punkten socialisation även punkten ”social education”. Författaren hänvisar 
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till att barnen får kunskap och förståelse i den ”sociala läroplanen” och till skillnad från 
socialisation där begreppet handlar om lärandet i interaktionen med andra människor är 
“social education” mer likt en utbildningsform. Den ”sociala läroplanen” innefattar 
barnets personliga utveckling, sociala utveckling samt välbefinnande och omfattar 
aspekter som hur man ska bete sig mot andra, moralisk utbildning, sexualutbildning, 
medborgarskap, karriärplanering och hälsoutbildning (ibid.). 
 
Vidare undersöker Kyriacou (2009) hur den tidigare beskrivna socialpedagogiska 
strategin skapar den nya yrkestiteln ”socialpedagog” eller ej. Författaren skriver att det 
är uppenbart att det finns ett antal komplexa problem som måste åtgärdas. De fem 
dimensionerna som presenterats ovan har utvecklats som ett förberedande försök att 
identifiera nyckelelementen i socialpedagogik inom skolan. Författaren skriver att om 
socialpedagogik antas inom skolorna kommer en av de första uppgifterna att vara att 
utveckla en tydligare förståelse för förhållandet mellan de fem dimensionerna. Det 
innebär också att se i vilken utsträckning de kan ligga till grund för praktiken för alla 
elever som helhet men även för de elever som identifieras av skolan som barn med 
problem eller som ger upphov till oro. Dessutom måste lärare och andra 
yrkesverksamma (både inom och utanför skolan) arbeta utifrån elevernas behov snarare 
än från en begränsad uppfattning om sina egna yrkesroller (ibid.). 
 
Socialpedagogens relationella kompetens 
Wejfalk (2011) lägger vikt vid den sociala kompetensen i funktionen som 
socialpedagog och beskriver den sociala kompetensen som “en oerhört viktig förmåga” 
(Wejfalk, 2011 s.12). Författaren beskriver att förmågor som kommunikation, 
samarbete, förmåga att hantera konflikter, empati, lojalitet, ärlighet, ansvar, 
problemlösningsförmåga, förmåga att möta förändringar samt förmåga att kunna 
handskas med egna och andras känslor är av vikt. Ytterligare en förutsättning för det 
socialpedagogiska arbetet är relationen mellan pedagogen och eleverna till exempel 
förmågan att kunna skapa och upprätthålla förtroende. Fortsättningsvis drar Wejfalk 
(2011) även paralleller till att “Självet utvecklas i förhållande till andra människor” 
(Wejfalk, 2011 s.13) och pekar därmed på betydelsen av att ha kunskap om hur vi 
fungerar i relationer och gruppsammanhang inom det socialpedagogiska 
förändringsarbetet. 
 
Likt Wejfalk (2011) tar även Kyriacou (2013 & 2015) upp kompetenser som är 
betydande i socialpedagogiskt mentorskap och som kan vara användbara för att 
överväga hur utvecklingen av socialpedagogisk praxis kan anpassas till teoretiska 
konceptualiseringar av socialpedagogik. Kyriacou (2015) sammanfattar att 
socialpedagogiken bygger på en bred utbildning som täcker begreppen lärande, 
uppfostran, socialisering, vård, välfärd och personlig utveckling. Vidare redogör 
Kyriacou (2013) för vikten av att socialpedagogen innehar förmåga att vara lyhörd inför 
elevens önskemål och vilja. Författaren pekar också på att det är betydelsefullt att 
socialpedagogen besitter kunskap om i vilka situationer hen ska vara dömande och inte, 
inom ramen för ovillkorligt hänsynstagande till eleven. Vidare beskrivs att 
socialpedagogen ska stödja elevens personliga och sociala utveckling samt vikten av att 
ha kunskap om när och hur hens föräldrar och andra professioner ska involveras. Det är 
också av vikt att ha kunskap om hur utanförskap ska bekämpas (ibid.). Precis som 
Wejfalk (2011) nämnt beskriver även Kyriacou (2013) relevansen av att 
socialpedagogen besitter kompetens kring när och hur känslor uttrycks samt gör det 
möjligt för eleven att bemästra att uttrycka känslor. Han påpekar också betydelsen av att 
besitta kompetensen att kunna skräddarsy övningar efter elevers behov och 
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omständigheter inom ramen för tydliga yrkesgränser. Kyriacou (2013) menar att 
tyngdpunkten i socialpedagogik ligger i att hjälpa ungdomen att utvecklas som en 
person som kan ta sin plats i samhället som en vuxen och kan leva ett lyckligt och 
uppfyllande liv. Vidare förklarar Kyriacou (2015) att socialpedagoger är personer som 
ska ta en roll som en betrodd och omtänksam vuxen och ska stödja elever och hjälpa 
dem att möta de krav de ställts eller kommer ställas inför. Genom den form av insats 
kan eleverna leva ett mer tillfredsställande liv som i sin tur kan bidra till en förbättring 
av samhället. Kyriacou (2015) skildrar att socialpedagogiken handlar om att förbättra 
samhället genom att stärka elevernas känsla av gemenskap. Det handlar om att stärka 
elevernas självkänsla, få dem att känna sig engagerade och delaktiga i samhället. Han 
vill också poängtera att socialpedagogiken bygger på en uppsättning värderingar om 
social rättvisa, inkludering och lika värdering av alla människor (ibid.).  
 
Därefter skildrar Kyriacou (2013) hur pedagogers typiska mentorskap för 
“oroliga/stökiga tonåringar” skiljer sig från ett socialpedagogiskt mentorskap. Analysen 
visade att det som skiljer och definierar det socialpedagogiska mentorskapet är större 
tyngd läggs vid följande sex punkter: främja socialt beteende, skydda, vårda, förstärka 
självkänsla, vara en förebild samt göra eleven delaktig, vilket inte alltid existerar i 
typiska mentorskap men som alltid ska vara en del i det socialpedagogiska. Att vara en 
betrodd vuxen fanns med i bägge mentorskapen, men artikeln pekar på nödvändigheten 
av att se hur det typiska mentorskapet skiljer sig från det socialpedagogiska 
mentorskapet och därmed även på vikten av socialpedagogisk kompetens i arbetet med 
barn och unga. Det handlar om att socialpedagogiken ger barn och unga möjligheten att 
påverka det som sker. Det läggs också stor vikt vid att vårda och bygga relationer, både 
mellan ungdomen och socialpedagogen men även att socialpedagogen är en hjälpande 
hand i ungdomens relationer (ibid.). 
 
Storø (2013) skriver att de viktigaste kompetenserna hos en socialpedagog är kopplade 
till förmågan att analysera och reflektera då pedagogik handlar om lärandeprocessen. 
Därmed drar författaren parallellen att socialpedagogik måste handla om att lära sig 
utifrån sociala situationer. Det är inte alla som kan se det pedagogiska i de vardagliga 
sociala situationerna menar författaren. Det verkar som man måste vara något 
pedagogiskt orienterad för att kunna fokusera på aspekter av lärande i de vardagliga 
situationerna (ibid.). 
 
Petrie (2005) beskriver att den socialpedagogiska kompetensen även bör innefatta en så 
kallad evidensbaserad praktik vilket innebär att socialpedagogen använder sig av flera 
kunskapskällor, såsom sin expertis, bästa tillgängliga kunskap samt den berörda 
personens situation, önskemål och erfarenheter. Likt Petrie (2005) beskriver också Storø 
(2013) att åtgärder måste vägledas av värde och grunda sig i teori och inte genom 
spontant och privat resonemang.  

 
Utveckla och sprida socialpedagogik 
Kyriacou (2015) skildrar behovet att utveckla socialpedagogiken och att sprida dess 
kunskap. Likt Kyriacou (2015) pekar Wejfalk (2011) på att den socialpedagogiska 
kompetensen inte utnyttjas i den mån den borde, då skolans ledning i många fall inte är 
insatta i innehållet av den socialpedagogiska utbildningen. Wejfalk (2011) redogör för 
att det finns behov av information till skolans personal angående socialpedagogers 
kompetens. En god kontakt mellan lärare och socialpedagog har visat sig betydelsefullt 
för att ett bra arbete ska kunna utföras. Kyriacou, Tollisen Ellingsen, Stephens & 
Sundaram (2009) lägger även de vikt vid utbildning inom socialpedagogik och 



  
 

6 

poängterar skillnaden mellan utbildning som syftar till att informera yrkesverksamma 
om socialpedagogik och utbildning som syftar till att göra det möjligt för 
yrkesverksamma att utöva socialpedagogik. 
 
Olika former av socialpedagogiskt arbete i skolan  

As social pedagogic theory is so broad and there are no clear guidelines about 
what social pedagogic methods actually are, it can be difficult to define what 
social pedagogic practice is and what it isn't (Storø, 2013, s.38). 

 
Storø (2013) förklarar att socialpedagogiken inte är helt enkel att förstå. Han menar, likt 
Petrie (2005), att socialpedagogers arbete styrs genom teori och praktik. Om teoretisk 
grund inte existerar finns risk för att förståelsen av den enskildes problem blir 
individualiserat. En grundsten inom socialpedagogiken är fokus på individen. Det är av 
vikt att förstå att alla människor är olika och att en viss metod inte fungerar på alla. 
Storø (2013) beskriver att socialpedagogen behöver använda en mängd olika teorier och 
metoder på olika nivåer och arenor.  
 
Petrie (2005) identifierar i en artikel följande huvudprinciper för en pedagogisk 
tradition: den pedagogiskt verksamma bildar relation med barnet och därmed barnets 
alla sidor (den yrkesverksamma bildar inte endast relation för att undervisa barnet). 
Därmed ska den pedagogiskt verksamma stödja barnets övergripande utveckling 
gällande fysiska, kognitiva, sociala och kreativa förmågor. Vidare menar författaren att 
socialpedagoger inte befinner sig i separata hierarkiska domäner, de ingår i samma 
“livsrum” som barn och annan personal. Klassrum, fritidsgårdar och daghem kan ses 
som olika livsrum. Pedagoger arbetar med mänskliga relationer och läranden som följer 
utifrån sociala interaktioner. Dessutom beskriver Petrie (2005) att socialpedagoger är 
reflekterande allmänpraktiker som använder sig av såväl teoretiska förståelser som egna 
erfarenheter i sitt arbete, vilket även kan jämföras med en så kallad evidensbaserad 
praktik (Oscarsson, 2009). Petrie (2005) framhåller även socialpedagogerna som både 
praktiska och kreativa. Deras utbildning förbereder dem att dela många aspekter av 
barns praktiska och kreativa aktiviteter. Barnets egen förmåga till anknytning ses som 
en viktig resurs, socialpedagogerna är sedan till hjälp för att främja barnens sociala 
förmågor i grupp.  
 
Kyriacou (2015) tar upp ett antal typiska arbetsuppgifter för en socialpedagog som till 
exempel mentorskap, erbjuda råd och hjälp, samarbete med andra samt kreativa och 
sociala aktiviteter som ska gynna den personliga utvecklingen. Författaren förklarar att 
socialpedagogens fokus ligger på barnets eller ungdomens behov. Socialpedagogen 
håller även kontakten mellan föräldrar samt eventuella vårdgivare och andra som finns i 
ungdomens närhet (ibid.). Wejfalk (2011) betonar att socialpedagogens huvudsakliga 
arbetsuppgift består av förebyggande arbete såväl i grupp som individuellt. Resultatet 
av författarens studie visar att enskilda samtal med elever samt nära kontakt mellan 
skola och föräldrar är av vikt. Med enskilda samtal menas samtal av läkande karaktär 
men kan också vara inriktade mot attityd- eller beteendeförändringar hos eleverna. 
Gemensamt för alla socialpedagoger som deltagit i studien är att samtliga upprätthåller 
en god kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och individ- och familjeomsorgen. 
Författaren menar också att det socialpedagogiska arbetet handlar om att stödja och 
stimulera eleverna samt att korrigera ett icke önskvärt beteende eller återsocialisera 
elever som hamnat snett med anledning av ett avvikande beteende (ibid.).  
Likt Wejfalk (2011) betonar Storø (2013) tre begrepp inom det socialpedagogiska 
arbetet och noterar att de enbart är meningsfulla när de används tillsammans. Storø 
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(2013) illustrerar en triangulär figur där begreppen relation, struktur och förändring är 
fördelade i varsitt hörn. Han förklarar att relationen kan beskrivas som ett hjälpmedel i 
arbetet med eleven. Strukturen kan sedan vara ett hjälpmedel men även den plats där 
arbetet äger rum. Målet med arbetet är förändring. Författaren menar att de tre 
begreppen utgör vikten av det socialpedagogiska arbetet där det handlar om att bygga 
relation, skapa en struktur som sedan ska leda till en förändring av till exempel ett 
oönskat beteende eller dåligt mående och därmed till större möjligheter att vara delaktig 
i samhället (Storø, 2013). 
 
Petrie (2005) sammanfattar socialpedagogers roll i skolan som att de är medlemmar i 
klassrum och arbetslag för att tillgodose barnens alla behov. Författaren menar att 
socialpedagoger kan ge en nödvändig motvikt till lärarnas utbildningsmodell på 
uppdrag av såväl enskilda barn som skolan. Författaren pekar även på vikten av 
mångfald bland kompetenser men också på elevers möjligheter att påverka händelser 
under sin skolgång, till exempel möjligheten att påverka sin undervisning, 
konflikthantering med mera. Barn och unga ska ha möjligheten att känna att det blir 
lyssnade på (ibid.). 
 
Samarbete  
Storø (2013) skriver att en bred och mångsidig förståelse är av vikt i det 
socialpedagogiska arbetet. Med en bred och mångsidig förståelse menar han att 
socialpedagoger inte enbart behöver fokusera på ungdomen utan även på klientens 
familj, vänner, miljö, skola och liknande faktorer som kan bidra till en bred förståelse av 
det problem som behöver lösas. Petrie (2005) menar även han att samarbete och 
samverkan med andra yrkesverksamma, samhället och framförallt föräldrarna är av 
betydelse. Pedagogik bygger på förståelse av barns rättigheter, det är inte begränsat till 
processuella frågor eller lagstiftningskrav. På det sätt som Petrie (2005) diskuterar 
begreppet samarbete problematiserar Storø (2013) vikten av att socialpedagogens praxis 
bör mätas mot vad socialpedagoger faktiskt gör. Många socialpedagoger arbetar och 
utvecklas i en grupp med professionella där de har ett gemensamt ansvar för de åtgärder 
som vidtas. 
 
Kyriacou et al. (2009) problematiserar de yrkesverksammas roller i olika kontexter och 
beskriver att det kan uppstå svårigheter kring avgörandet av vem som ska göra vad och 
ger exemplet där lärarens roll involveras i socialpedagogiken. Det krävs tydliga gränser 
kring vem som ska göra vad för att barn och ungdomar inte ska hamna mellan stolarna 
(ibid.). 
 
Teoretiskt perspektiv  
I följande avsnitt presenteras professionsteori utifrån Brante (2009 & 2014) och 
Olofsson och Petersson (2011). 
 
Betydelsen av en definition av begreppet profession 
Brante (2014) analyserar begreppet profession utifrån flertalet aspekter. En av 
aspekterna han tar upp är varför professioner är viktiga för samhället. Författaren 
beskriver professioner som samhällsskikt som utför speciella typer av arbeten vilka är 
nödvändiga för ett välfungerande samhälle. Professioner har även det som Brante kallar 
integrerade funktioner vilket innebär att genom professioner förmedlas gemensamma 
värden som är centrala för den sociala ordningen i samhället samt ömsesidig förståelse 
mellan individer, grupper och klasser. Han poängterar även att professioner är 
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samhällets drivande faktor mot framtiden, med betydelsen att det är genom professioner 
som vetenskap, upptäckter och uppfinningar utvecklas mot ett mer teknologiskt 
samhälle (ibid.). Författaren sammanfattar följande:  
 
Professionerna har aldrig varit viktigare för ett samhälles välstånd. Professionell 
kunskap och expertis utgör det nutida samhällets kärna. Hur sådan professionell expertis 
utvecklas, hur den används, av vem den används och för vilka syften tillhör de 
viktigaste frågorna som konfronterar alla moderna samhällen (Brante, 2014, s.16). 
 
Författaren ställer sig sedan frågan “varför är det viktigt med en tydlig och allmänt 
accepterad definition?” (Brante, 2014, s.122).  Om professionsforskning ska vara ett 
eget ämne krävs att det finns en klar definition av begreppet profession samt dess 
viktigaste komponenter. Det måste finnas tydliga skillnader mellan professioner och 
därmed att de har utmärkande egenskaper som gör det väsentligt att tala om dem som ett 
eget begrepp (ibid.). 
 
Definitionen av en profession 
Brante (2009) problematiserar teoretiska inriktningar och definitioner gällande 
professioner. I följande avsnitt behandlar Brante (2009) och Olofsson och Petersson 
(2011) aspekter som beaktas i definitionen av vad en profession är.   
 
Brante (2009) beskriver att det tidigare tagits mycket hänsyn till universitetsutbildning 
gällande vad som kan definieras som en profession. Det är något som är på väg bort då 
arenor som till exempel yrkeshögskola blivit allt vanligare. Därmed vill författaren 
poängtera att relationen mellan profession och universitetsutbildningen ej bör beaktas så 
starkt då det inte är en nödvändighet trots att professionell utbildning idag oftast sker 
via universitet. Ytterligare en synpunkt som författaren tar upp är sambandet mellan 
profession och abstrakt kunskap. Vad är det för speciell kunskap en profession besitter? 
Brante (2009) menar att professioner är bärare av kunskapssystem och har en förmåga 
att bortse från det oväsentliga, det i sin tur bidrar till att de kan fånga och införliva nya 
problem inom det aktuella området. Vidare beskrivs vikten av att förhålla sig till 
abstrakt kunskap så att inte professioner övertas av varandra. Skilda yrkens status och 
prestige, vad det gäller kunskap, menar författaren är kulturellt och handlar om 
väsentliga och tillfälliga frågor (ibid.). 
 

Maktförhållanden och situation bestämmer vilka värden och vilka 
kompetenser som uppfattas som de viktigaste i ett samhälle under en 
viss period, vilket i sin tur påverkar statusordningen mellan 
professioner (Brante, 2009 s.26). 

 
Även Olofsson och Petersson (2011) menar att en profession ska ha “monopol på de 
arbetsuppgifter yrkeskategorin utför” (Olofsson & Petersson, 2011, s. 40), vilket 
innebär att det finns tydliga gränser mellan professioner. Yrkeskategorin lägger beslag 
på rättigheter att utföra vissa arbetsuppgifter med hjälp av specifika utbildningar som 
lämpar sig på området.  
 
Kopplingen till osäkerhet är en tredje synpunkt som problematiseras i Brantes (2009) 
rapport genom att se samband mellan profession och teknikalitet. Författaren skildrar att 
om sambandet blir för högt innebär det att osäkerheten är för hög vilket medför att den 
professionella brister i utförandet av sitt arbete och därmed inte kommer kunna skapa 
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tillit inom verksamheten. Om sambandet istället blir för lågt innebär det att osäkerheten 
blir för låg och därmed riskerar verksamheten att bli rutinmässig. Det blir då enkelt att 
lära ut professionen och verksamheten riskerar att övertas av andra yrkesgrupper eller 
lekmän. Brante (2009) beskriver följande:  
 

I den rätta balansen mellan teknikalitet eller rutinisering och risk 
framstår den professionelle som en person som med sina kunskaper 
kan betvinga det för klienten okända:[…] (Brante, 2009, s. 27).  

 
Författaren tar dessutom upp sambandet mellan autonomi och profession där det 
professionella yrkesutövandet ger utrymme för självständiga beslut i flera frågor. Med 
det menar Brante (2009) att man som professionell inte helt och hållet är styrd av regler 
utan har rätt till att agera självständigt. Han förklarar att det finns tydliga skillnader i 
autonomin mellan professioner och tar upp ett exemplet att en hälso- eller socialminister 
inte skulle försöka styra en hjärnkirurgs arbete, medan en skolminister anses berättigad 
att styra skolans arbete (ibid.). Författaren menar att “Professioners autonomi varierar 
och är relativ” (Brante, 2009 s.27). 
 
Brante (2009) skriver också om förtroende och menar att allmänheten har en 
uppfattning och förtroende för framgångsrika professioner och dess verksamheters 
betydelse och svårigheter. Förtroendet som allmänheten har för framgångsrika 
professioner bibehålls då de framhäver en strikt yrkesintegritet som speglas av hänsyn, 
lojalitet och uppoffringar. Vidare skriver författaren att de enda som anses kapabla till 
att bedöma den enskilde utövarens kompetens är andra professionella och därav är 
yrkesgruppen som helhet mycket viktigt för en profession. En annan del av definitionen 
handlar om organisation i samband med profession. Författaren beskriver olika sätt som 
professioner är organiserade på och att de kan utvecklas och skapas genom egna 
initiativ men även genom till exempel stat, kommun och landsting (ibid.). Brante (2009) 
avslutar med sammanfattningen:  
 

Organisatoriskt sett kan men behöver inte en profession utgöra en 
organisation för sig (Brante, 2009, s. 28).  

 
Fortsättningsvis använder Brante (2009) begreppet utbytbarhet i samband med 
profession, med innebörden att professionen och kompetensen ska var likvärdig hos 
samtliga utövare. Det leder i sin tur till att vilken utövare som helst inom samma 
kompetensområde kan utföra samma uppdrag. Som tidigare nämnts är även förtroendet 
en viktig del som binder samman den professionella med den inblandade personen, i vår 
studies fall elever eller föräldrar. Förtroendet stärks genom att den professionella ses 
som förmedlare av kunskapssystem och kan därmed indirekt ge kunskapen vidare till 
personen i fråga (ibid.).  
 

Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt 
autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, 
abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra 
handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 
allmänheten/klienten (Brante, 2014, s. 21). 
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Olofsson och Petersson (2011) beskriver också professionell sammanslutning som en 
viktig del i definitionen av en profession. Det handlar inte endast om att det ska 
förekomma en grupp av individer som arbetar med arbetsuppgifterna utan de ska även 
utgöra en organisatorisk grupp där professionen ska utvecklas genom en gemensam 
förståelse av yrkeskategorin samt en bekännelse av gruppens mandat på yrkesområdet. 
Författarna betonar även en studie gällande socionomer där stor betydelse läggs vid det 
kollegiala stödet. Det framgår att stor del av kompetensen innefattar bemötandet av 
klienten samt förmågan att bygga relation (ibid.).  
  
Ett sista kriterium som Olofsson och Petersson (2011) tar upp är att professioner är 
problemlösare och implementerar förändringsorienterade arbetsuppgifter där det handlar 
om att bryta ett oönskat mönster. De beskriver att professionella använder sig av 
organiserad kunskap vilket innefattar tre kognitiva aspekter gällande problem. Det 
handlar om att identifiera problemet, reflektera kring lämplig åtgärd samt fatta beslut 
om lämplig åtgärd (ibid.). 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att belysa socialpedagogers erfarenheter och upplevelser av sitt 
arbete, sin funktion och roll i skolan i relation till annan skolpersonal. 
Frågeställningarna är: 
 

1)   Hur beskriver socialpedagoger sitt arbete i skolan?  
2)   Hur beskriver socialpedagoger att andra yrkesgrupper ser på deras kompetens 

och funktion?  
3)   Hur ser samarbetet ut mellan socialpedagoger och andra yrkesgrupper? Vilka 

möjligheter och hinder beskriver de i samarbetet? 
 
Metod 
I följande avsnitt beskrivs de metodologiska utgångspunkterna för studien utifrån 
Bryman (2011), Kvale och Brinkmann (2009) och Thurén (2007). Studien innefattar en 
hermeneutisk kunskapsteori, en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. I 
avsnittet beskrivs också kvalitetskriterier samt hur vi förhållit oss till dessa. 
 
Metodologiska utgångspunkter  
 
Hermeneutik 
Hermeneutisk kunskapsteori, även kallad tolkningsläran skiljer sig från positivismen då 
hermeneutiken använder empati/inkännande tillsammans med de fem sinnena och 
logiken. Det handlar om att förstå och inte endast begripa (Bryman, 2011). Författaren 
beskriver hermeneutiken som ett humanistiskt synsätt där man strävar efter att förstå 
mänskliga beteenden (ibid.). Hermeneutikens vetskap är sällan eller aldrig allmängiltigt 
testbar vilket beror på att den influeras av tolkarens värderingar, förståelse och 
kontexten (Thurén, 2007). Den hermeneutiska forskningen är även tämligen personlig 
då forskaren lyssnar och deltagaren talar (Bryman, 2011). Forskare inom hermeneutiken 
är enligt Thurén (2007) öppen, engagerad och subjektiv. Forskaren är sitt eget verktyg, 
vilket sannolikt leder till att resultatet inte blir av samma slag om forskaren ersätts. I 
studien har vi eftersträvat att ge uttryck åt människors subjektiva syn och upplevelser 
vilket resulterade i så kallad mjuk data. Inom hermeneutisk teori är sanningen subjektiv 
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vilket betyder att ny förståelse skapas genom erfarenheter och i interaktion med andra. 
Vilket i sin tur medför avsaknad av absoluta sanningar (ibid.).  
 
Studiens syfte var att belysa socialpedagogers beskrivningar av erfarenheter och 
upplevelser av sitt arbete, sin funktion och roll i skolan ur ett professionsperspektiv. 
Med anledning av studiens ändamål valdes en hermeneutisk kunskapsteori då det 
handlar om att få en förståelse av hur människor upplever verkligheten. Det har också 
funnits intresse kring socialpedagogernas beskrivningar av hur andra yrkesgrupper i 
skolan ser på socialpedagogens kompetens och funktion samt hur samarbetet ser ut 
mellan dem. Utgångspunkten ligger därmed i socialpedagogernas upplevelser och 
uppfattningar vilket är förenligt med den hermeneutiska kunskapsteori som valts 
(Bryman, 2011). 
 
Kvalitativ ansats 
Inom hermeneutiken används vanligtvis kvalitativ ansats vid insamling av information, 
vilket görs med ett humanvetenskapligt synsätt där intervjuer och diskussioner är 
vanligt förekommande sätt att inhämta information (Bryman, 2011). Bryman (2011) 
förklarar att kvalitativa studier innebär att tonvikten läggs på ord, vad som sägs och hur 
det sägs. Kvalitativ ansats har en kunskapsteoretisk ståndpunkt som beskrivs som 
tolkningsinriktad vilket innebär att den kvalitativa forskningen handlar om att få en 
förståelse av den sociala verkligheten och hur människor i en viss miljö tolkar 
verkligheten. Kvalitativa metoder ger enligt författaren en djupare förståelse för ämnet 
vilket särskiljer kvalitativa metoder från kvantitativa metoder (ibid.). I studien har en 
kvalitativ ansats valts i syfte att nå deltagarnas berättelser och skildringar om 
professionen socialpedagog i skolan. Genom öppna frågor fick deltagarna möjlighet att 
beskriva arbetet utifrån deras egna upplevelser. 
 
Vetenskapstradition i form av epistemologiska perspektiv 
I studien används ett induktivt angreppssätt vilket innebär att resultatet bildar en teori 
om det socialpedagogiska arbetet med barn och unga i skolan. Efter 
informationssökningen på området bildades en form av teori hur socialpedagoger 
arbetar vilket kunde generera i ett deduktivt angreppssätt där vi prövar en redan 
framtagen teori. Bryman (2011) skriver om hur induktivt angreppssätt tidigare 
förknippades med kvalitativ ansats medan ett deduktivt angreppssätt förknippas med 
kvantitativ ansats. Författaren skriver att strategierna är komplexa och att de istället ska 
ses som tendenser och inte som uttryck för en uppenbar åtskillnad som under alla 
omständigheter gäller (ibid.). 
 
Kvalitetskriterier 
Bryman (2011) beskriver ett antal kvalitetskriterier. För att få kvalitet i studien har vikt 
lagts vid tillförlitlighet, vilket innefattar fyra kriterier. Första kriteriet inom 
tillförlitlighet handlar om överförbarhet vilket innebär att liknande verksamheter skulle 
kunna känna igen sig, det vill säga att studiens resultat är överförbart. Det innebär 
därmed inte en generalisering men ska trots det vara möjlig att överföras till andra 
miljöer. Att studien skulle vara överförbar ses ej som problematiskt, då det borde vara 
möjligt att göra samma studie igen. Att poängtera är dock att resultatet kan variera då 
studien handlar om de yrkesverksammas beskrivningar av arbetet vilket kan se mycket 
olika ut. Ett andra kriterium är trovärdighet. Bryman (2011) beskriver att kriteriet 
uppfylls genom tydliggöra att det som sagts uppfattats på rätt sätt vilket kan genomföras 
med hjälp av att återkoppla det transkriberade resultatet till intervjupersonerna. Genom 
tydlig och tillgänglig redogörelse av alla delar av forskningsprocessen stärks 
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pålitligheten för studien. I studien har återkoppling av det transkriberade materialet har 
ej varit genomförbart. Vikt har istället lagts vid upprepningar och sammanfattningar vid 
intervjutillfället för att säkerhetsställa att personen uppfattats korrekt. Möjlighet att 
styrka och konfirmera har gjorts genom tydlighet i samband med intervjuerna samt att 
vi använt oss av citat från deltagarna för att tydliggöra deras beskrivningar utan att de 
påverkats av våra värderingar eller teoretiska inriktning. Därmed säkerställs att 
deltagarna uppfattats på rätt sätt. Forskaren ska vara medveten om att det är 
ogenomförbart att vara fullständigt objektiv och därmed förhålla sig till det för att 
tillförsäkra att personen agerat i god tro (ibid.).  
 
Vidare beskriver Bryman (2011) fyra kriterier för att styrka studiens äkthet. I studien 
har vi strävat efter att uppnå tre av dessa kriterier då sista äkthetskriteriet var 
problematiskt att motsvara i praktiken. I studien har vi strävat efter att ge en rättvis bild 
av deltagarna samt att uppnå ontologisk autenticitet vilket innebär att studien ska hjälpa 
deltagarna till en bättre förståelse kring sin situation och sin miljö. Vi eftersträvar även 
att uppnå pedagogisk autenticitet vilket innebär att studien bidragit till att 
intervjupersonerna erhåller en bättre bild av hur andra personer beskriver sitt arbete. Till 
sist eftersträvas katalytisk autenticitet vilket innebär att undersökningen bidrar till att de 
som medverkat i undersökningen kan ändra sin situation. Samtliga intervjupersoner har 
uttryckt att de vill ta del av studien efter publicering för att se hur andra socialpedagoger 
arbetar samt eventuellt implementera andras arbetssätt i sina egna verksamheter. Genom 
att deltagarna får ta del av studien kan vi uppnå såväl ontologisk- och pedagogisk 
autencitet som katalytisk autencitet i studien. 
 
Planering och genomförande 
I följande avsnitt beskrivs förberedelser, urval, insamling av data, tolkning av data samt 
etiska dilemman och överväganden. 
 
Förberedelser  
Förberedelserna inför studien tog sin början genom att en intervjuguide utformades 
utifrån tre olika teman som berörde syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Innan första 
intervjutillfället skickades ett missiv (se bilaga 1) ut till samtliga intervjupersoner i syfte 
att stärka Vetenskapsrådets etiska krav. Som sista förberedelse utfördes en pilotintervju. 
 
Urval 
Bryman (2011) skriver att målstyrda urval är aktuella i den kvalitativa forskningen, med 
det menar han att aktuella personer för forskningen väljs ut efter formulerade 
forskningsfrågor. På så sätt kan syfte och frågeställningar besvaras på bästa möjliga sätt. 
Då studien inriktar sig på socialpedagogers upplevelser av sitt arbete ansågs personer 
med yrkestiteln socialpedagog som relevanta deltagare i studien. Kontakt togs med 
sammanlagt fem kommuner i Sverige. Mail skickades ut till respektive skolförvaltning 
med frågan om det fanns anställda socialpedagoger på skolorna i kommunerna. Fyra 
kommuner gav oss inte det gensvar vi önskat medan en kommun valde att 
vidarebefordra mailet till samtliga skolor i kommunen. Därigenom fick vi snabbt 
återkoppling från tre skolor varav samtliga hade anställda socialpedagoger som var 
intresserade av att delta i studien. I övriga kommuner skickades enskilda mail ut till 
skolor med förhoppningar om återkoppling. Sammanlagt kontaktades 35 skolor med 
enskilda mail varav två skolor återkopplade att de hade anställda socialpedagoger som 
också dem var intresserade av att delta i studien. Telefonkontakt togs sedan med de 
socialpedagoger som var intresserade av att delta och efter information kring studien 
bokades en intervju in med varje socialpedagog.  
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I studien har även urval utifrån geografiskt område gjorts då tidsramen för arbetet varit 
förhållandevis kort, möjligheten att åka längre sträckor för genomförande av intervjuer 
har därför inte funnits. Tidsramen har också speglats i antalet intervjuer och därför 
valdes fem stycken intervjuer med sex personer med yrkestiteln socialpedagog varav 
samtliga är anställda inom skolan. Under ett intervjutillfälle intervjuades två 
socialpedagoger då de tillsammans arbetar på en skola. 
 
Insamling av data 
Insamling av data är en central del av undersökningen då det är här som samtlig 
information inhämtas och utgör ett underlag för att möjliggöra genomförandet av 
studien. Inom kvalitativa forskningsmetoder finns ett antal olika förfaranden att använda 
för att samla in empiri. Med anledning av studiens syfte valdes kvalitativa intervjuer. 
Intervjuer är enligt Bryman (2011) den vanligast förekommande metoden inom 
kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer ger deltagarna möjlighet till djupare och mer 
beskrivande svar. I studien användes semistrukturerade intervjuer vilket innebär en 
öppen intervju där deltagaren får berätta och intervjuaren har möjlighet till att ställa 
följdfrågor. Frågorna i en semistrukturerad intervju är ofta allmänt formulerade till 
skillnad från strukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer kunde därmed fånga 
socialpedagogernas ord och erfarenheter om hur deras arbete i skolan går till. Det 
förelåg även en förhoppning i att intervjumetoden skulle ge djupa och fylliga svar. 
Bryman (2011) beskriver att det är vanligt förekommande att en intervjuguide utformas 
i samband med valet av semistrukturerade intervjuer. För att få syfte och 
frågeställningar besvarade utformades därmed en intervjuguide (se bilaga 2) utifrån tre 
olika teman: kompetens, arbetsuppgifter och samarbete, vilka samtliga innefattas av 
syftet. Dessa teman har sedan utvecklats till huvudrubrikerna: socialpedagogers 
relationella kompetens, avlastning eller komplement och samarbete. Deltagarna gavs 
även utrymme att berätta om andra viktiga delar i arbetet där vi sedan kunde ställa 
spontana följdfrågor. De ämnen som deltagarna tog upp utformade sedan ytterligare 
teman som beskrivs under rubriken “tolkning och analys av data”. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver att den kvalitativa forskaren har uppdraget att främja 
deltagaren till att lämna beskrivande nyanseringar av ämnet. Forskaren bör därmed 
eftersträva beskrivningar av specifika situationer. Om forskaren är nyfiken, öppen och 
lyhörd inför svaren kan det resultera i ytterligare skildringar och i högre grad ett 
tillförlitligt resultat.  
 
I Kvale och Brinkmanns (2014) olika förslag till registrering av intervjuer framkommer 
det att ljudinspelning är det vanligast förekommande tillvägagångssättet. Genom 
ljudupptagning ges intervjuaren frihet att fokusera på ämnet och dynamiken under 
intervjun. Då den kvalitativa intervjun är en fenomenologisk metod där vikt läggs vid 
att beskriva snarare än att förklara, ger inspelningen möjlighet att gå tillbaka för 
omlyssning och ta del av det som inte sägs till exempel ordval, pauser, variation i talets 
tonhöjd med mera. Även Bryman (2011) lägger vikt vid inspelning av intervjun för att 
möjliggöra att intervjuaren inte fastnar i anteckningar utan istället kan vara följsam med 
följdfrågor vid intressanta synpunkter. En konsekvens som kan uppstå i samband med 
inspelning av intervjun är att deltagarna blir oroade och illa till mods vilket kan hämma 
svaren de ger. Författaren framställer att fördelarna med ljudinspelning är övervägande 
men om en deltagare skulle vägra inspelning är anteckningar bättre än att intervjun inte 
blir av (ibid.). Vid samtliga intervjuer valdes, enligt Kvale och Brinkmanns (2014) och 
Brymans (2011) rekommendationer, ljudinspelning som tillvägagångssätt för 
registrering av intervjuerna. Det gjordes via telefon efter att ha godkänts av deltagarna. 
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Tolkning och analys av data 
Studiens inspelade material bearbetades genom transkribering, vilket innebär att 
intervjuerna skrevs ut från tal till text. För att tydliggöra innehållet och främja analysen 
av materialet transkriberades intervjuerna ordagrant. Vi valde att transkribera 
intervjuerna tillsammans då Kvale och Brinkmann (2014) skriver att forskare påbörjar 
analysen av materialet redan vid transkriberingen och därmed gavs möjligheten att tidigt 
diskutera olikheter i uppfattningar av intervjuerna. Vi spelade därför upp 
ljudupptagningen medan en av oss skrev ner det som sas på datorn och den andra 
förtydligade och pausade när det behövdes. På så sätt kunde vi under tiden diskutera och 
tydliggöra att vi båda uppfattat det som sagts på ett så korrekt sätt som möjligt.  
 
Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) formulerar betydelsen av att 
transkribera intervjuerna i närmast möjligast tid då intervjun fortfarande ligger nära i 
minnet. Författarna menar att analysen med fördel kan påbörjas så fort ljudupptagningen 
stängs av då känslan kring intervjun finns kvar. Det är också till fördel att transkribera 
en intervju innan nästa påbörjats då möjligheten till att analysera fram nya teman eller 
frågor som kan vara användbara i kommande intervjuer (Bryman, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2014). Transkribering av materialet utfördes direkt efter respektive intervju 
då ljudupptagningen lyssnades av, skrevs ner och diskuterades. Inga nya frågor 
formulerades under eller efter genomförd transkribering.  
 
Vid analys och tolkning av materialet användes analysmetoden meningskoncentrering. 
Relevanta delar i intervjuerna valdes ut, upprepningar samt text som inte var relevant 
för studiens syfte och frågeställningar togs bort vilket gjorde materialet mer hanterbart 
att bearbeta. Vid analys och tolkning har vikt lagts vid att inte färgas av vår tidigare 
informationssökning. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om analysmetoden 
meningskoncentrering som tillvägagångssätt för att tydliggöra och analysera 
utskrifterna av tidigare intervjuer. Meningskoncentrering innebär att deltagarnas 
uttalanden kortas ner till korta formuleringar, där huvudinnebörden tillvaratas. 
Meningskoncentrering sker sedan i fem steg. Först läses intervjun noggrant för att få en 
enhetlig uppfattning av dess helhet. Steg två innebär att fastställa och plocka ut 
meningsenheter i texten som anses vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 
I steg tre formuleras teman utefter de ämnen som återkommer i intervjun, dessa teman 
sätts sedan mot studiens syfte och problemformulering. Meningskoncentreringens sista 
steg innebär att väva samman centrala delar av intervjun och utefter de utforma en 
beskrivande text (ibid.). 
 
Genom analysmetoden identifierades följande teman: anledning till anställning av 
socialpedagog, skillnader i kompetens, socialpedagogers uppdrag och det gränslösa 
arbetet. Vi identifierade även: kontroll - en åtgärd för bättre klimat, elevsamtal, 
förebyggande aktiviteter, internt samarbete, föräldrakontakt, externt samarbete, hinder 
med samarbete, fördelar med samarbete samt att skapa en ny profession. 
 
Etiska dilemman och överväganden 
Deltagarna i studien har en tid före intervju fått ta del av ett missiv (se bilaga 1) där det 
informerats om studiens syfte samt de moment som ingått i studien. Varje 
intervjutillfälle påbörjades med att tillsammans med deltagarna gå igenom 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer.  
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Bryman (2011) tar upp fyra olika områden inom de etiska principerna som kan bli 
problematiska i kontakten mellan forskare och deltagare. De fyra områdena inkluderar: 
förekommande skada för deltagarnas del, brist på samtycke, inkräktning på privatliv 
eller om det skulle ske någon form av bedrägeri, falska löften eller undanhållande av 
viktig information.  För att förhindra det har extra vikt lagts vid Vetenskapsrådets etiska 
krav som innefattar: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav. Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om 
studiens syfte samt de moment som ingår. Det innebär också att deltagarna ska veta 
vilka vi är, vilken utbildning vi tillhör samt hur de kan nå oss. Informationskravet 
innefattar också information om frivillighet, deltagarna har själva rätten att bestämma 
över sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagandet bygger på ett samtycke 
samt att intervjun kan avbrytas av intervjupersonen. Utifrån konfidentialitetskravet tas 
hänsyn till att personuppgifter och andra känsliga uppgifter inte redovisas i arbetet. 
Deltagarna i vår studie har informerats om att de avidentifieras i samband med 
publicering och att de därmed inte kan kopplas till den enskilde verksamheten. Vid 
samtliga intervjuer har ljudinspelning via telefon godkänts av deltagarna, ljudfilerna har 
sedan förvarats i låsta mappar på våra telefoner. Genom att förvara ljudfilerna på ett 
säkert sätt där obehöriga ej kan komma åt dem säkerhetsställs en del av 
konfidentialiteten för deltagarna i studien. Deltagarna har blivit informerade om att 
personuppgifter raderas i samband med avslutad studie. Det sista kravet är 
nyttjandekravet vilket innebär att deltagarna får information om vad studien kommer 
användas till. De enskilda uppgifter som samlats in i samband med studien ska därmed 
enbart användas till det de är avsatt för. Genom att ta hänsyn till dessa krav har vi 
undvikit etiska frågor gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet 
för de personer som deltagit i vår studie (ibid.).  
 
Ett etiskt dilemma som påträffades under arbetets gång var att förhålla oss till den redan 
inhämtade kunskapen. Desto fler intervjuer som gjordes desto svårare blev det att inte 
färga deltagarnas svar genom att vara kritiska eller ställa ledande frågor. Med hjälp av 
kunskapen kring de etiska kraven kunde vi förhålla oss till dessa genom att ligga steget 
före i tankarna och reflektera kring frågorna innan de ställdes. För att säkerhetsställa att 
deltagarna i studien inte skulle uppfatta oss som kritiska inledde vi även varje 
intervjutillfälle med att tydliggöra att studien innefattar socialpedagogens upplevelser av 
sitt arbete. 
 
Resultat 
Vi har valt att dela upp resultatets huvudrubriker utefter fyra teman, dessa är följande: 
socialpedagogers relationella kompetens, avlastning eller komplement, samarbete samt 
att skapa en ny profession. I tolkning och analys av data har sedan koder framträtt 
genom metoden meningskoncentrering, dessa koder utgör resultatets underrubriker.  
 
Under datainsamlingen besöktes fem skolor där sammanlagt sex personer intervjuades. 
Gemensamt för samtliga deltagare i studien är att de går under yrkestiteln socialpedagog 
samt att de är den första anställda socialpedagogen på skolan. Det har alltså tidigare inte 
förekommit någon anställd personal med titeln socialpedagog på någon av skolorna. Ett 
antal av skolorna som ingår i studien anställde sin första socialpedagog år 2009 medan 
andra skolor tillsatte första socialpedagogen på skolan år 2017. För enkelhet i läsningen 
och för att säkerställa avidentifiering av de personer som ingår i studien har vi valt att 
namnge skolorna och deltagarna oberoende av deras egentliga namn. Nedan följer en 
kort beskrivning om studiens deltagare.  
 



  
 

16 

Alex 
Socialpedagogen Alex arbetar på Aspskolan. Skolan är en resursskola där cirka 23 elever 
går. Alex har läst Sociala omsorgsprogrammet med inriktning på socialpedagogiskt 
behandlingsarbete. Utbildningen pågick under 2,5 år.  
 
Billie 
Socialpedagogen Billie arbetar på Bokskolan. Skolan är en högstadieskola med cirka 
350 elever. Billie har läst Sociala omsorgsprogrammet med inriktning socialpedagogiskt 
behandlingsarbete där hen sedan valt att bygga på en socionomutbildning. Sammanlagt 
har Billie läst 4 år.  
 
Cim 
Socialpedagogen Cim arbetar på Citronskolan, skolan är en högstadieskola med cirka 
450 elever. Cim har läst en 2-årig yrkesutbildning med inriktning socialpedagogik. 
 
Danni och Deniz 
Socialpedagogerna Danni och Deniz arbetar på Dahliaskolan. Dahliaskolan är en F-9 
skola där sammanlagt 420 elever går. Danni har läst en 2-årig socialpedagogisk 
utbildning och Deniz har läst en 3,5-årig socionomutbildning. 
 
Elliot 
Socialpedagogen Elliot arbetar på Ekskolan. Ekskolan är en F-6 skola där cirka 400 
elever går. Elliot arbetar på lågstadiet med cirka 200 elever. Elliot har läst en 2-årig 
yrkesutbildning med inriktning socialpedagogik. 
 
Socialpedagogers relationella kompetens 
Alex arbetar på Aspskolan och förklarar att när hen började arbeta i skolan fanns det 
inte några direkta öppningar för en socialpedagog i skolan utan det var tydligt att det var 
kuratorer som skolan ville åt. Socialpedagogen förklarar vidare att det kan vara svårt att 
definiera vad den socialpedagogiska kompetensen är men menar att det handlar om 
kunskap inom psykiatri och pedagogik, även en form av sociologi fast med människan i 
centrum. 
 

Jag tänker… jag tänker ju mycket att det dels är min 
socialpedagogiska utbildning men det är också den erfarenhet jag 
samlar på mig under åren som gjorde att jag blev intressant för 
skolans värld. Så det handlar väl också om vad man har för 
erfarenheter, vad man har jobbat med... hur ens kunskaper ser ut och 
också vem man som person är lite också (Alex, Aspskolan). 

 
De socialpedagoger som har en socionomexamen menar att det kan vara svårt att 
särskilja vad som är socialpedagogik och var socionomkompetensen kommer in. De 
menar att de ofta använder sig av en blandning av kompetenserna.  
 

Framförallt är det väl... fånga upp elever på olika sätt liksom och 
kunna bistå lärare med den kompetens man har och kunna handleda i 
olika elevärenden och så. [...] Man gör en mix av allting liksom, och 
det är kanske svårt att klassificera var det hamnar på något sätt 
(Billie, Bokskolan).  
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Anledning till anställning av socialpedagog 
Anledningen till anställningen av en socialpedagog har sett olika ut i verksamheterna. 
Billie berättar att det inte förekom någon konkret anledning till anställningen utan att 
det mer handlade om en politisk fråga gällande nedskärningar.  
 

[...] jag tror det var lite politisk kohandel här, de skulle lägga ner en 
högstadieskola [...] och då så var det något parti som krävde att då 
ska vi ha två socialpedagoger och så blev det så. Så jag tror att det va 
lite så det började faktiskt (Billie, Bokskolan). 

 
Andra socialpedagoger i studien understryker att skolan behövde resurser och att övrig 
personal och lärare var i behov av avlastning i sitt arbete. Socialpedagogerna förklarar 
att tanken var att lärare skulle fokusera på att utbilda samt att övrig personal skulle 
fokusera och arbeta med det som rymde deras kompetens. Cim klargör att det inte fanns 
några stora problem på skolan utan att det enbart handlade om avlastning medan Danni 
och Deniz berättar att skolan ligger i ett extra utsatt område och att skolan därför 
behövde extra resurser i form av socialpedagoger.  
 

[...] sen hade det ju behövts socialpedagoger på varje skola tycker jag 
med men just för att det var denna skolan de… ja det är ju ett 
väldigt... alltså socioekonomiskt utsatt område också det här. Det är 
ju en väldigt unik skola brukar vi säga [...] både kulturellt, språkligt 
och religiöst (Deniz, Dahliaskolan). 

 
Danni berättar vidare att socialpedagoger tidigare, i samband med sin utbildning, haft 
praktik på skolan och menar att de kanske sått ett frö till en framtida yrkestitel som 
socialpedagog på skolan. Alex på Aspskolan förklarar att hen tidigare arbetat inom en 
annan myndighet och haft nära kontakt med elever och personal på skolan. När det 
senare skulle formuleras en ny tjänst på skolan ville skolpersonalen att tjänsten skulle 
omfatta socialpedagogens kompetens. Eftersom Alex redan hade kännedom om 
eleverna föll det sig självklart att hen skulle anställas.  
 
Elliot beskriver, likt de andra, att rektorn haft en betydande roll i anställningen av en 
socialpedagog på skolan. Elliot beskriver att det till en början inte fanns möjlighet att få 
titeln socialpedagog och medföljande arbetsuppgifter utan att hen istället arbetade som 
elevassistent. Senare placerades rektorn i en annan skola vilket fick till följd att även 
Elliot flyttade med, för att möjliggöra anställningen som socialpedagog. Anställningen 
gjordes sedan ett år senare då rektorn ordnade om i tjänsterna på skolan och gav 
utrymme för en socialpedagog. Samtliga deltagare i studien önskar att de fanns fler 
socialpedagoger i skolorna. 
 

[...] jag önskar ju att socialpedagoger fanns i liksom vanliga, 
framförallt i grundskolan tänker jag att man skulle kunna göra ett 
jättebra jobb... kring att vara en länk mellan lärare, kuratorer, 
elevhälsa så i ett pedagogiskt arbete (Alex, Aspskolan).  
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Skillnader i kompetens  
Billie lägger vikt vid kompetens inom socialt arbete. Socialpedagogen menar att även 
om hen ingår i ett elevhälsoteam, är socialpedagogen förhållandevis ensam om att 
besitta kompetensen gällande socialt arbete. Vidare förklarar Billie att socialpedagogen 
kan bidra med mycket som lärare inte har kunskap om såsom psykisk ohälsa, 
föräldrakontakter och samverkan utåt med andra instanser. Billie förklarar att hen 
bygger upp ett kontaktnät med eleverna och det som sker runt om dem på ett sätt som 
lärarna inte gör. På så vis skiljer sig den socialpedagogiska rollen tydligt jämfört med 
lärare på skolan menar Billie. 
 
Socialpedagogerna på Dahliaskolan förklarar att skillnaden är att lärarna är mer 
fokuserade på undervisningen och sin klass och menar att socialpedagogen får en 
helhetsbild av eleven, inte bara när eleven är i skolan utan också i hemmet och på 
fritiden. Flera socialpedagoger beskriver att de får en annan distans och ett annat 
perspektiv på eleven jämfört med lärarna som möter eleven varje dag i klassrummet. 
Samtliga socialpedagoger i studien tydliggör att de inte är lärare och beskriver det som 
en fördel att deras relation med eleven inte innefattar bedömningar och betygsättningar.  
 

[...] jag har alltid sagt att jag går aldrig in och vikarierar som lärare 
för att då hade jag läst till lärare. Nu är jag inte det, däremot så 
jobbar jag ju väldigt mycket nära emot.. lärare och mentorer och 
klassföreståndare [...] (Cim, Citronskolan).  

 
Flera av socialpedagogerna förklarar att de arbetar nära kuratorn och beskriver även 
arbetsuppgifterna som likartade. Många av dem använder kuratorn när de behöver 
handledning. Flera berättar att den juridiska kompetensen vanligen skiljer 
socialpedagog och kurator åt och på grund av det kan handledning från kuratorn vara till 
hjälp för socialpedagogerna. Handledningen kan då innehålla sociala utredningar, 
anmälningsskyldighet eller liknande. En annan skillnad som socialpedagogerna nämner 
är att de, till skillnad från övrig personal på skolan är ute i verksamheten mer.  
 

Jag tänker såhär, att en kurator... Alltså för mig är skillnaden att jag 
är mer delaktig i den vardagliga verksamheten än vad kanske en 
kurator är som har elever som kommer till sig. Men det kan ju också 
bero på att jag jobbar med en sån specifik verksamhet där det inte är 
så många elever, utan jag har ju en kännedom om varje elev, varje 
elevs nätverk, både liksom familj och professionella nätverk runt. För 
det är ju det jag jobbar med hela tiden bara för att... eleven ska ha det 
så bra som möjligt över hela sitt liv, inte bara i skolan utan också 
fritid, helger och framtid (Alex, Aspskolan).  

 
Socialpedagogerna på Dahliaskolan beskriver sin roll som kuratorns förlängda arm. 
Med det menar dem att de är ute i verksamheten, känner av och lyssnar, bygger 
relationer och på så sätt avlastar kuratorn i arbetet. Vidare berättar socialpedagogerna att 
de vill ha en förebyggande roll och förklarar att kuratorn släcker bränder i det stora 
medan de själva gärna vill komma in innan det hinner bli stort. De förklarar vikten av 
att finnas till, att eleverna kan komma och samtala men också att socialpedagogen är ute 
i klasserna. Elliot vid Ekskolan berättar att skillnaden till stor del är att socialpedagogen 
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är med eleverna i alla sociala situationer och förklarar vidare att hen finns med eleverna 
vid varje rasttillfälle samt i matsalen.   
 

[...] jag är där över tiden och då blir det en annan kontinuitet i min 
kontakt med eleverna och i liksom, ja, deras sociala samspel som jag 
kan se och följa på ett annat vis när jag är där hela tiden (Elliot, 
Ekskolan). 

 
Annars menar deltagarna i studien att socialpedagogen och kuratorns roll är ganska lika. 
De diskuterar och reflekterar med varandra, har bra samarbete och kompletterar 
varandra väl. Billie lägger vikt vid att man inte ska stirra sig blind på att enbart 
kuratorer ska existera på en skola. 
 

[...] det hade varit en vinst för många att man inte stirrar sig blind på 
att man måste ha kuratorer exempelvis för man kan ha en kurator. 
Man kan ha en socialpedagog också om man vet vad arbetsuppgiften 
är så behöver inte det bli något problem. Jag tror man behöver titta 
på det på lite andra sätt och inte tänka att man konkurrerar med 
varandra. För det gör man inte. Det är inte så att jag ska ta kuratorns 
jobb eller någonting utan jag försöker väl liksom hjälpa till innan 
kuratorn blir aktuell kan man väl säga. Ibland så känner man att man 
kan lösa saker innan man behöver vända sig till kuratorn (Billie, 
Bokskolan). 

 
Socialpedagogers uppdrag 
Samtliga deltagare i studien förklarar att socialpedagogers uppdrag i skolan kan vara 
diffust. Gemensamt lägger de dock vikt vid att mycket handlar om att främja elevers 
sociala utveckling. Alex beskriver uppdraget som socialpedagog i skolan utifrån ett 
elevhälsoperspektiv. Hen förklarar att uppdraget handlar om att få vardagen i skolan att 
fungera, allt ifrån mående, såväl psykiskt som fysiskt, till skolskjuts med mera. 
Socialpedagogen hjälper lärarna på ett sådant sätt att eleverna ska nå upp till 
kunskapsmålen samt ha högsta möjliga närvaro. Billie berättar att uppdraget inom 
skolan var löst definierat och väldigt luddigt när hen påbörjade sin anställning. En 
definition av uppdraget har sedan växt fram allt eftersom och där stor vikt läggs vid att 
se till att eleverna kommer till skolan, både genom att motivera eleverna men också 
genom att vidta åtgärder om eleven inte kommer till skolan, till exempel ringa föräldrar. 
Danni och Deniz beskriver att deras uppdrag, likt Alexs, handlar om att alla elever ska 
känna sig trygga och må bra i skolan. Dock ingår det även till viss del i deras uppdrag 
att ha en överblick över hur eleverna har det på sin fritid och hemma. Cim beskriver att 
bygga relationer är en viktig del i uppdraget samt arbetet kring elevernas välmående. 
Elliot menar att trots att uppdraget är diffust handlar det till stor del om att att stötta när 
det blir mönster i oönskade sociala beteenden, när det inte fungerar för eleven. Vidare 
beskrivs uppdraget som att möjliggöra ett gott klimat i skolan genom lugn, trygghet och 
tillit.  Danni berättar att eleverna har rätt till att prata om allt med socialpedagogen. 
 

[...] det finns ingenting som är rätt eller fel, man får prata om vad 
man vill och man har rätt till alla känslor. Man får komma hit och 
vara arg och ledsen eller glad [...] Deniz fyller därefter i: Vårt mål är 
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också lite att uppmärksamma och se dem som inte alltid syns och 
hörs… det är ofta de glöms bort tyvärr [...] (Danni och Deniz, 
Dahliaskolan). 

 
Samtliga deltagare beskriver att uppdraget som socialpedagog i skolan handlar mycket 
om förebyggande, att arbeta proaktivt.     
 
Bygga relationer 
Alex beskriver vikten av att bygga relationer med eleverna och berättar att relationen till 
eleverna ser väldigt olika ut. Vanligtvis har Alex djupare relation till de elever som har 
svårare i skolan då de andra eleverna inte är i behov av socialpedagogens stöd på 
samma sätt. Vidare beskrivs även att mentorn ibland har bättre relation med eleven och 
då behöver inte socialpedagogen gå in och skapa ytterligare kontaktyta, utan mentorn 
kan då istället använda sig av socialpedagogen som handledare i situationen. Alex 
poängterar att socialpedagoger måste vara lyhörda, flexibla och tänka på att det handlar 
om elevens bästa, och ibland då fråga sig vad elevens bästa egentligen är. Även 
socialpedagogerna i de andra skolorna i studien beskriver en individuell relation med 
varje elev och att det finns de elever som socialpedagogen inte har någon djupare 
kontakt med. Billie förklarar vikten av att röra sig ute i korridorerna och andra 
gemensamma utrymmen för att bygga relation med eleverna. Relationen beskrivs av 
samtliga som en ytterst viktig del i arbetet som socialpedagog. Mycket av 
relationsbyggandet beskrivs av Billie som ett sätt att nå eleven för att kunna arbeta med 
motivationsarbete, då många av eleverna är skoltrötta och behöver stöttning för att klara 
av skoltiden. Deniz på Dahliaskolan förklarar att det är deras uppdrag att hjälpa eleven 
att må bra och menar att om eleven inte mår bra inombords så blir det svårt att prestera i 
skolan. Danni och Deniz beskriver att relationen handlar om att vara trygga, 
förtroendeingivande och lugna vuxna för att eleverna ska känna tillit. 
 
Även Cim beskriver vikten av att bygga relationer. Det ger en bra grund att stå på när 
eller om det skulle hända någonting menar socialpedagogen. På Citronskolan och 
Dahliaskolan är en av arbetsuppgifterna att finnas vid entrédörrarna och i korridoren då 
skolan öppnar. Där hälsar socialpedagogerna alla välkomna och säger godmorgon till 
föräldrar och småsyskon, vilket syftar mycket till att bygga relationer. Elever, föräldrar 
och småsyskon ska veta vilka socialpedagogerna är med målet att det ska kännas tryggt 
och igenkännande att komma till skolan berättar Danni och Deniz. Om någon kommer 
sent så finns socialpedagogerna till stöd och kan hjälpa eleven till klassrummet.  
 
Socialpedagogerna på Aspskolan och Bokskolan påbörjar tidigt att bygga relationer. 
Syftet är att eleverna ska känna till skolan samt att de ska känna trivsel och trygghet från 
första dagen. Aspskolan kallar arbetssättet för insluss. Även Bokskolan beskriver en 
form av insluss då socialpedagogen under höstterminerna lägger extra tid ute i 
korridorerna för att träffa och bygga relation med de nya eleverna och hjälpa dem att 
komma in i skolans struktur.  
 
Vidare skildrar Alex att en stor utmaning i relationen med eleven är att inte hjälpa för 
mycket. De arbetar därför mycket med att motivera eleverna till självständighet samt 
stöttar föräldrarna i att jobba med självständighet i hemmet. Alex beskriver det som en 
hårfin balansgång då det samtidigt är av vikt att finnas med som en trygg person där 
eleverna kan känna vi-känsla och inte stå ensamma inför stora utmaningar.  
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Det spontana och varierande arbetet 
Billie beskriver att socialpedagoger behöver vara flexibla då arbetsuppgifterna ofta är 
spontana. Socialpedagoger arbetar mycket med det som händer i nuet, till exempel om 
det uppstår konflikter. Billie pekar på vikten av att hen rör sig runt på skolan för att se 
att det är lugnt i korridorerna samt att det inte sitter elever som skulle varit på lektion 
och hänger i korridorerna. Även för Alex handlar det mycket om att vara ute i 
verksamheten, bland annat att vara med på lektioner för att se hur elever förhåller sig till 
varandra men också för att se hur eleverna mår. Alex tydliggör begreppet tillgänglighet 
och beskriver att det handlar om att vara nära eleverna på raster och röra sig i 
gemensamma utrymmen för att skapa trygghet och kännedom om eleverna.  
 
Även Cim beskriver att hen arbetar i det akuta och framställer att det handlar om att 
vara delaktig i det som händer. Socialpedagogen beskriver även en form av kontroll då 
hen blir tillkallad för att stötta om det uppstår konflikter. I situationen går 
socialpedagogen mellan och försöker ta reda på vad det är som händer eller vad som 
hänt. Om det behövs gör Cim en polisanmälan eller kontaktar Socialtjänsten. 
Socialpedagogen tar alltid kontakt med föräldrarna när det hänt något, hen menar att det 
är jätteviktigt att föräldrarna får veta vad som händer när barnet är i skolan. Det är inte 
alltid alla barn som berättar hemma vad som händer i skolan och därför menar Cim att 
det är extra viktigt att det förmedlas till föräldrarna. Socialpedagogen skildrar även en 
form av kontroll då hen poängterar att arbete i det akuta också kan innebära att gå i 
korridorerna och se så det inte händer någonting samt försöka hålla god stämning.  
 

[...] Sen ibland kan det vara lite lugnt, att det inte händer så mycket 
men då är man ju bara ute.. och ja, träffar eleverna och pratar lite 
med dem och slår sig ner ibland om det är någon som sitter utanför 
eller ja, pratar lite med dem. Det behöver inte hela tiden vara att “nu 
ska du va i tid, nu, snabba dig nu” utan man sätter sig ner och tar lite 
tid och pratar med dem, men det är ju inte alltid att man hinner det. 
[...] Man sätter sig ner och tar lite tid för dem och det kan jag sakna 
ibland att man inte har tid för det. Att bara kunna slå sig ner och 
prata med dem (Cim, Citronskolan). 

 
Vidare berättar Cim att de på skolan har som mål att lärare inte ska ta konflikter i 
klassrummet då deras tid ska gå till att utbilda och lära eleverna. Lärarna ska därför inte 
behöva ta tid från undervisningen och kan istället ringa socialpedagogen och be om 
hjälp att hantera situationen. Socialpedagogen kan då komma till platsen och prata med 
eleven eller eleverna. Vid upprepade konflikter i klassrummet kontaktas föräldrarna till 
eleverna. Cim menar att det kan finnas olika förklaringar till beteendet men att det är av 
vikt att föräldrarna pratar med sina barn. Socialpedagogen är tydlig med att eleverna ska 
tillbaka till sina klassrum så snart som möjligt men lägger vikt vid att vara tydlig med 
att personalen ser allvarligt på händelsen och att eleverna måste sköta sig, vilket kan 
kännetecknas som en form av kontroll. Cim beskriver att det ibland är eleverna själva 
som vill att socialpedagogen ska komma och vara med i klassrummet. Vissa elever 
upplever att det är stökigt och de kan då kontakta socialpedagogen innan lektionen och 
fråga om hen har möjlighet att komma en stund för att skapa lugn i klassrummet. Ibland 
kan Cim även titta in i ett klassrum bara för att se hur stämningen är eller på uppdrag av 
lärare, elever eller föräldrar. Cim förklarar att hen undviker att ha för mycket uppbokat 
då mycket av arbetet som socialpedagog handlar om det spontana som sker. Cim 
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berättar att det krävs flexibilitet samt att vara snabbtänkt då man ständigt behöver vända 
och byta blad. 
 

Varje dag är ju en oskriven bok. [...] När jag kom hit här så tänkte 
jag att jag skriver upp lite som jag ska göra men det var bara till att 
slå igen den där boken för det går inte att ha något bokat direkt, sen 
självklart måste man ha det ibland men man jobbar i nuet hela tiden 
(Cim, Citronskolan).   

 
Samtliga socialpedagoger är eniga om att det är elevens behov och bästa som ska styra 
dem, vilket speglar behovet av tillgänglighet.  
 
Det gränslösa arbetet 
Samtliga socialpedagoger som intervjuades menar på att det finns så mycket mer de 
skulle kunna göra för eleverna men att tiden inte räcker till. Samtliga har en önskan om 
att fler socialpedagoger anställs på skolor, såväl på den egna skolan som i andra. Cim 
beskriver att hen med hjälp av ytterligare en socialpedagog hade kunnat göra mer än vad 
hen gör idag. Med en socialpedagog till på skolan menar Cim att hen fått mer tid till att 
skapa trygghet och studiero i klassrummen. Vidare beskriver Cim svårigheterna med att 
inte räcka till:  
 

[...] att man inte räcker till. [...] man skulle kunna göra hur mycket 
som helst och mycket mer och det skulle jag också vilja göra, men jag 
måste ju liksom… jag måste ju själv överleva så jag kan liksom inte 
hopa mig med jobb utan där måste man strategier själv. Hur gör jag 
så att det inte ska bli för mycket? [...] (Cim, Citronskolan).  

 
Fortsättningsvis berättar socialpedagogen att hen försöker lägga det mesta under 
arbetstid men att det trots det kan bli arbete efter arbetstid, Cim menar att det är ett val 
man får göra. Hen skildrar att den största svårigheten är att räcka till för alla elever och 
trycker ytterligare på att det vore positivt med fler socialpedagoger på skolan eftersom 
antalet elever är stort. 
 
Avlastning eller komplement 
 
Kontroll - en åtgärd för bättre klimat 
I Bokskolan arbetar socialpedagogen Billie mycket med elevers närvaro. Det första som 
görs på morgonen är att kontrollera närvaro med hjälp av ett system som skolan har och 
dit samtliga anmälningar om frånvaro gjorda av föräldrar registreras. Socialpedagogen 
har även ett telefonsvar som lyssnas av och därefter läggs anmälningarna in i systemet. 
På Citronskolan har socialpedagogen ansvar att följa upp frånvaron vid första lektionen. 
När eleverna kommit in på sina lektioner tar lärarna närvaro. Skolan har ett datorsystem 
där frånvaro läggs in och som Cim kollar vid första lektionen för att se vilka som är 
frånvarande men ej anmälda. Socialpedagogen läser av datorn, godkänner elever där 
föräldrar lagt in om frånvaro samt lyssnar av telefonsvararen och lägger in de elever 
som anmälts. Därefter sammanställer socialpedagogen vilka som är borta samt var de 
befinner sig genom att kontakta föräldrarna. Även socialpedagogerna på Dahliaskolan 
beskriver att de har uppsikt över vilka elever som är i skolan och inte, till största del 
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genom att röra sig runt i korridorerna när skolan öppnar. De ansvarar dock inte för 
någon närvaro på det vis som socialpedagogerna på Bokskolan och Citronskolan gör via 
ett system utan det ansvarar istället mentorerna för.  
 

Vår förhoppning är ju egentligen att vi ska gå, när dörrarna öppnar, 
att vi tar ett varv och hälsar alla välkomna och säger godmorgon till 
föräldrar och småsyskon. [...] Man har lite koll på elever “är de här 
idag eller inte”, någon kommer kanske lite sent och då kan man 
hjälpa dem tillrätta (Danni, Dahliaskolan).  

 
På Citronskolan har alla elever rast samtidigt vilket gör att personalen på skolan vet när 
eleverna har rast eller lektion. Socialpedagogen berättar att det ger vetskap om var 
eleverna ska vara när de inte har rast och då kan socialpedagogen gå en runda och se till 
att alla elever har kommit till sina lektioner och att de har material med sig. 
Socialpedagogen berättar att de här får möjlighet att fånga upp de elever som av någon 
anledning sitter utanför klassrummet och inte närvarar vid sin lektion. Citronskolan har 
även infört klassplaceringar i samtliga klasser för att eleverna själva inte ska gå in i 
klassrummet och bestämma var de ska sitta. Istället gör klassföreståndaren en lista på 
var de ska sitta i syfte att ingen ska känna sig ensam eller att någon ska vara orolig över 
att behöva sitta ensam.  
 

Det ska inte behöva vara jobbigt för eleverna, de ska inte behöva ha 
ont i magen över att behöva sitta ensam. Det gäller att ha uppsikt 
över eleverna, se till att de må bra, bygga relationer. Se till att 
försöka ha ett gott klimat i skolan, att det ska vara lugn och ro här 
[...] (Cim, Citronskolan).  

 
Socialpedagogerna vid Bokskolan och Citronskolan har sina kontor i passager där det 
vistas och passerar många elever. Socialpedagogerna beskriver att de försöker att ha 
dörren öppen, så vida de inte sitter i samtal, för att eleverna enkelt ska kunna titta in för 
att fråga något eller bara prata. Förutom att försöka öka tillgängligheten genom att ha 
dörren till kontoret öppen, vistas även Cim och Elliot i matsalen för att se till att det är 
ordning och reda samt stötta eleverna om det skulle uppstå en incident. Elliot beskriver 
såväl tiden i matsalen som tiden ute på raster som förebyggande arbete då eleverna kan 
känna sig trygga med att det alltid finns tillgång till någon vuxen. Det ger även en 
möjlighet att få en helhetsbild över elevers sociala utveckling. Vidare beskriver Elliot 
att arbetet handlar mycket om att lösa konflikter som sker på till exempel skolgården. 
Vid vissa tillfällen kan socialpedagogen ha samtal med elever angående deras beteende 
och deras lekar på rasten. Stundtals pratar de också om vad de ska leka nästa rast så att 
det redan är bestämt före rasten, på så vis kan konflikter undvikas vilket skapar trygghet 
och lugn menar socialpedagogen.  
 
Elevsamtal 
Flera socialpedagoger beskriver att de har kontinuerliga samtal med elever på skolorna. 
Alex på Aspskolan har inbokade elevsamtal med varierande antal träffar beroende på 
elevens behov. Samtalens innebörd varierar men ofta läggs fokus på hur eleven har det i 
skolan, till exempel situationen på skolan, om eleven är rädd, känner sig utanför eller 
om konflikter uppstått. Samtalen kan även innefatta sorgbearbetning, stresshantering 
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eller liknande. Alex berättar att det blir svårt om samtalen inte begränsas till skolan då 
en totalsituation över ett mående skulle bli för omfattande. Om det krävs försöker 
socialpedagogen istället  konsultera andra verksamheter inom psykiatrin eller 
habiliteringen.  
 
Cim beskriver att arbetet även innefattar att vara nära eleverna och vara en axel de kan 
gråta mot om de mår dåligt. Enskilda samtal med elever är en arbetsuppgift som skiljer 
socialpedagogerna i studien. En del har inbokade samtal med elever kontinuerligt 
medan andra enbart jobbar i det akuta och överlåter samtalskontakten till kurator. I vissa 
fall kan socialpedagogen hålla i samtal med hjälp och handledning av kuratorn medan 
det i andra fall kan krävas att socialpedagogen motiverar eleverna till att gå till kuratorn 
eller eventuellt gå med eleven dit. 
 
Förebyggande aktiviteter  
I texten nedan följer beskrivning av olika förebyggande aktiviteter som 
socialpedagogerna arbetar med ute i skolorna. 
 
Livskunskap  
På Dahliaskolan arbetar socialpedagogerna med ett ämne kallat livskunskap. 
Livskunskapen innefattar sex lektioner i varje klass och pågår i 12 veckor. I 
livskunskapen ingår värderingsövningar. I de yngre klasserna kan det handla om känslor 
och hemligheter såsom vad en hemlighet innebär, om man får berätta alla hemligheter 
och så vidare. Socialpedagogerna läser berättelser eller tittar på filmer med eleverna 
som de sedan diskuterar. Bilder och känslokort är andra redskap som också används i 
undervisningen på Dahliaskolan. Socialpedagogerna ser livskunskapen som ytterligare 
chans för eleverna att lära känna dem samt veta att de finns på skolan om det skulle vara 
så att eleverna behöver hjälp med något. Livskunskapen ger också en möjlighet för 
socialpedagogerna att fånga upp elever då det kan komma fram tankar eller information 
genom livskunskapen. På Aspskolan arbetar socialpedagogen och eleverna med ett 
ämne som liknar Dahliaskolans livskunskap. Undervisningen kallas specialpedagogik 
och innehåller bland annat information om hur eleverna söker bostad, olika typer av 
boende, hur arbetsmarknaden ser ut, var eleverna kan praktisera, arbeta eller delta på 
daglig verksamhet. Under specialpedagogiken skriver eleverna CV, personligt brev 
samt gör andra förberedelser för livet efter skolan. Dessa undervisningstillfällen ger 
enligt socialpedagogen tillfälle till en mer personlig kontakt med eleverna. De lär sig 
genom att fundera på vem de själva är, vem de skulle vara när de börjar arbeta, vilken 
typ av arbete de vill ha eller kan tänka sig eller om de vill studera vidare.  
 
MVP - Mentorer I Våldsprevention 
Billie på Bokskolan samt Cim på Citronskolan berättar om ett program som kallas 
MVP, mentorer i våldsprevention. Socialpedagogerna berättar att viss personal på 
skolorna är utbildade i MVP som sedan tillsammans med fältassistenter och fritidsledare 
håller i grupper med elever i årskurs 8. MVP består av sju lektioner på 2 timmar vardera 
där varje lektion har olika teman. Programmet skildrar delar som anses vara viktiga för 
eleverna utifrån rasism, homofobi och våld på olika sätt, både sexuellt och kränkningar 
med mera. Cim beskriver att en lektion kan innehålla hur elever agerar som åskådare till 
en händelse. De diskuterar sedan vad som bör göras i situationen, vad som inte bör 
göras och så vidare. MVP-undervisningen innefattar även diskussionsgrupper och olika 
scenarier att arbeta efter. Alla elever ges möjligheten att yttra sin åsikt, ibland väljer 
socialpedagogerna att eleverna ska skriva anonyma lappar istället för att prata högt i 
klassrummet så att även de som inte tycker om att tala högt får komma till tals. Vid 
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undervisningstillfällena kan även filmer visas. Syftet med arbetet är att eleverna ska 
komma ihåg det som tas upp på lektionerna om de någon gång hamnar i liknande 
situationer. Vidare förklarar Cim att personal på skolan utbildar sig i programmet MVP 
för att kunna behålla det inom kommunen. Billie skildrar programmet som en lyckad 
form av samverkan, inte bara för innehållets skull, utan också för att fältassistenter får 
en chans att träffa och se eleverna i en skolsituation som de annars inte får. 
 
Värdegrund 
Samtliga socialpedagoger berättar att skolan i stort utgår från en rad olika styrdokument 
såsom lagstiftning och läroplan. Socialpedagogerna beskriver att de hamnar i ett 
mellanläge och menar att lärarna utgår från läroplanen medan de själva endast arbetar 
utifrån de delar som rör dem till exempel arbetet kring värdegrund och diskriminering 
och kränkande behandling. Socialpedagogerna berättar att arbetet kring dessa dokument 
kan bli bättre och även tydligare och mer tillgängliga. Tydligheten och tillgängligheten 
kan förbättras genom att skolan arbetar fram planen mot diskriminering och kränkande 
behandling för att tydliggöra till exempel kränkningar. Dokument som tillhör 
diskriminering och kränkande behandlingsplanen, såsom kränkningsrapporter 
görs  lättåtkomliga, till exempel i en pärm på kontoret för att de enkelt ska kunna 
plockas fram vid en incident. 
 
På Ekskolan arbetar Elliot med en typ av undervisning ute i klasserna. Socialpedagogen 
berättar att hen arbetar med värdegrunden där undervisningen består av mindre grupper 
för att kunna ge utrymme för alla att diskutera. Socialpedagogen berättar att de 
tillsammans kollar på filmer där elever retar och utsätter varandra för olika saker. Efter 
filmerna har socialpedagogen ett frågeunderlag med frågor som berör vardera film. 
Vidare berättar socialpedagogen att de försöker knyta händelserna till verkligheten i 
skolan och menar att om det uppstår en konflikt mellan några så kan personal försöka få 
eleverna att tänka på det de sett på filmerna och därifrån lösa det.  
 

Inget löser sig av att vi kollar på en film och diskuterar det men det 
väcker ju någonting och när man börjar väcka någonting så är det 
också lättare att fånga upp det sen [...] (Elliot, Ekskolan). 

 
Samarbete 
 
Internt samarbete 
Samtliga socialpedagoger i studien ingår på ett eller annat sätt i elevhälsan på skolan. 
Alex, Billie, Deniz och Danni beskriver att det är genom elevhälsan det mesta av 
samarbetet sker. Vilka som ingår i elevhälsan varierar från skola till skola men vanligast 
förekommande är kurator, sjuksköterska, rektor, specialpedagog och mentorer. 
Socialpedagogerna som ingår i elevhälsan beskriver att de har kontinuerliga träffar där 
de tillsammans med de andra professionerna arbetar med olika frågor. 
Socialpedagogerna skildrar att de olika yrkeskategorierna använder sig av varandra 
gällande råd och stöd kring olika elever. Andra socialpedagoger som intervjuades 
beskriver att de inte är en självklar del av elevhälsan men att de kan bli inbjudna till 
möten där de diskuterar enskilda fall som socialpedagogen är involverad i.  
 

Man har närmare samarbete med elevhälsan då vi träffas en gång i 
veckan och jobbar med samma frågor. [...] Samarbetet är bra, vi har 



  
 

26 

nära till varandra då samtliga förutom skolsköterskan är stationerade 
på skolan. Vi kan nå varandra snabbt och enkelt i stunden (Billie, 
Bokskolan).  

 
Danni och Deniz på Dahliaskolan berättar att de använder sig av dialogmöten vilket 
innebär att lärare, kuratorer och annan personal kan samlas och diskutera olika saker. 
Det kan handla om oro kring något barns utveckling eller situation. Det kan också 
beröra en hel klass där det finns en problematik eller där läraren känner oro. I 
dialogmöten är all personal på skolan välkomna att delta. Vidare förklarar 
socialpedagogerna att skolan är indelad i arbetslag och att de har arbetslagsträffar en 
gång i veckan. Vid arbetslagsträffar cirkulerar socialpedagogerna runt i de olika 
arbetslagen och visar sig tillgängliga om det finns frågor eller funderingar, eller om de 
själva har information att dela med sig av. 
 
Flera av socialpedagogerna beskriver sig som “spindeln i nätet” och förklarar att de har 
ett finger med i spelet i det mesta. De förklarar att de kan fungera som en handledare i 
vissa situationer där övrig personal kan komma till dem och bolla idéer eller få tips och 
råd i olika situationer. Alex förklarar att hen ibland kan fungera både som 
socialpedagog, kurator och studievägledare. Vidare berättar Alex att hen har god 
kontakt till samtliga elever på skolan och att hen därför kan ta tag i saker som egentligen 
inte tillhör den socialpedagogiska kompetensen. Hen kan därmed agera både kurator 
och studievägledare. På så vis menar socialpedagogen att hen blir spindeln i nätet.  
 
Elliot på Ekskolan berättar att hen på eget initiativ är sammanhållande för samtliga 
elevassistenter på skolan då hen själv arbetat som elevassistent tidigare och upplever att 
yrket innebär mycket ensamhet. Socialpedagogen vill därför ge elevassistenterna 
möjlighet att träffas och reflektera, diskutera och få med sig nya medel för att kunna 
hjälpa eleven framåt. Elliot och elevassistenterna ses en gång i månaden. Elliot fungerar 
även som en länk mellan skola och fritids och berättar att det i dagsläget inte finns något 
samarbete där emellan, de är som två skilda verksamheter trots att de ligger i samma 
byggnad. Socialpedagogen förklarar att hen försökt fungera som en länk däremellan 
genom att informera fritidspersonal om någonting hänt under dagen med någon enskild 
elev eller liknande.  
 
Föräldrakontakt 
Samtliga socialpedagoger beskriver vikten av föräldrakontakt. Alex menar att det är 
extra viktigt att ha god kontakt med föräldrar vars barn inte mår bra och behöver någon 
form av stöd. Socialpedagogen förklarar att kontakten kan handla om vad som händer 
eller ska hända i skolan eller vad eleven arbetar med i skolan och vad föräldrarna kan 
stötta dem med hemma. Alex berättar att det också är av vikt att ha eleven med sig i 
kontakten med föräldrar, kontakt med myndiga personers föräldrar kräver samtycke från 
eleven berättar socialpedagogen. Alex fortsätter med att berätta att det vanligtvis inte är 
ett problem då hen är tydlig med att det handlar om elevens bästa. Föräldrakontakten är 
dock inte alltid enkel menar flera av socialpedagogerna. Vissa föräldrar är mer 
närvarande än andra och vissa föräldrar är svårare att arbeta med medan vissa visar 
tydligt på att de vill ha en god kontakt med skolan. 
 
Externt samarbete 
När Alex på Aspskolan beskriver sig som spindeln i nätet talar hen också om 
myndighetskontakter. Socialpedagogen berättar att hen kan hjälpa eleven att ta kontakt 
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med Försäkringskassa, Arbetsförmedling, LSS (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade), psykiatri, Socialtjänst och landsting på olika sätt. Alex berättar att 
hen kan aktualisera SIP-möten (samordnad individuell plan) angående vissa elever men 
berättar att det krävs att en myndighet kallar till mötet. Vidare berättar socialpedagogen 
att ett SIP-möte innebär att personer som på olika vis är involverade i eleven samlas och 
diskuterar till exempel boende, sysselsättning och fritid. Detta görs i syfte att göra det så 
bra som möjligt för eleven. Socialpedagogen beskriver också att hen kan hjälpa 
föräldrar i myndighetskontakter såsom att söka ersättning till barnet via 
försäkringskassan. 
 
Alex berättar att hen under vårterminen arbetar mycket med de elever som går sista året 
på skolan, socialpedagogen arbetar då med något skolan kallar för utsluss. Vid utsluss 
läggs fokus vid att eleverna ska ha ett meningsfullt liv efter att de gått ut skolan. 
Socialpedagogen förklarar vikten av trygghet i att eleverna vet vad som händer till 
hösten då de inte längre har skolan att gå till. I arbetsuppgifterna kring utsluss ingår 
nätverksmöten eller så kallade samverkansmöten där Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, LSS-handläggare, föräldrar, elev och socialpedagogen träffas och 
lägger upp en planering. Planeringen kan bland annat innefatta sysselsättning, 
försörjning och boende. Utsluss innefattar även studiebesök på olika myndigheter som 
eleverna behöver känna till, till exempel Arbetsförmedling, Försäkringskassan, 
högskolor och universitet. Om det är någon som ska ut på daglig verksamhet kan även 
det förberedas under vårterminen. Sammanfattningsvis kan utsluss beskrivas som att 
eleverna tillsammans med skolans personal börjar titta på hur samhället ser ut utanför 
skolan. Det handlar om att våga prata om att det finns ett slut i skolan och stötta och 
finnas med i tankarna kring det, menar socialpedagogen. Enligt Alex ingår det i den 
socialpedagogiska kompetens att ha ett samhällsperspektiv för eleverna. Att förbereda 
för en värld utanför skolan. Socialpedagogen beskriver det som svårt för en förälder 
eller en ung människa att veta hur det fungerar med förberedning inför vuxenlivet, till 
exempel högskoleprov, kurser, skriva CV och så vidare, och skolan finns då med och 
stöttar i det. Alex beskriver insluss, utsluss och elevhälsa som de tre övergripande delar 
som socialpedagogen arbetar med.  
 
På Dahliaskolan berättar socialpedagogerna att de har nära kontakt med Socialtjänsten, 
framförallt fältgrupp. Socialpedagogerna uttrycker att samarbetet är av positiv karaktär 
samtidigt som de förklarar att det kunde varit bättre, framförallt när det gäller 
återkoppling menar Danni. Vidare förklarar Danni att de som socialpedagoger inte 
behöver veta allt i kontakten mellan en elev och Socialtjänst, men att de behöver få 
någon information för att kunna möta eleven där den befinner sig. Deniz berättar om 
orosanmälningar och att det ibland behöver göras. De förklarar att det ibland är 
självklart men att de också finns de situationer som är svårare där de behöver ta hjälp av 
fältgruppen och föräldrar. De kan då samlas till ett möte och istället för att skolan gör en 
orosanmälan kan de få med föräldrarna i det. På så vis kan föräldrarna göra en ansökan 
hos Socialtjänsten istället för att skolan gör en anmälan menar socialpedagogerna. 
Vidare berättar Danni och Deniz att det inte alltid finns resurser till dessa typer av 
möten och menar med det att samarbetet kunde varit bättre men uttrycker en förståelse 
över att myndigheterna har ont om tid och resurser.  
 
Billie på Bokskolan berättar om en samarbetsgrupp där Socialtjänst, Polis, fritidsledare 
och andra skolor i kommunen ingår. Billie berättar att de var sjätte vecka träffas för att 
gå igenom vad som händer på vardera skola samt vad som kommer att hända framöver. 
Polisen informerar också om saker som händer i kommunen. I intervjun med Cim 
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framkommer det att även de arbetar i en samarbetsgrupp tillsammans med Socialtjänst, 
Polis, fritidsledare och andra skolor i kommunen. Cim berättar att de i gruppen utbyter 
erfarenheter och kan rådfråga varandra i olika frågor. För att underlätta samarbetet 
beskriver Cim hur samarbetsgruppen arbetar med framtagandet av en “hävande av 
sekretess”-blankett vilket innebär att föräldrar till minderåriga har möjlighet att skriva 
under så att myndigheter tillsammans kan arbeta och prata om specifika fall. Vidare 
förklarar socialpedagogen att det kan vara bra för till exempel elever som har ett 
drogmissbruk eller liknande då hävande av sekretessen mellan de berörda 
myndigheterna förenklar arbetet. Cim tydliggör att de i samarbetsgruppen aldrig pratar 
om enskilda elever utan att det tas efteråt med personer som är involverade i eleven, om 
det skulle behövas. Billie förklarar att en svårighet i arbetet kan vara just att föräldrar 
inte vill häva sekretessen mellan myndigheterna, det kan i sådana situationer bli 
problematiskt. Vidare beskriver Billie att det finns ett behov av fler rutiner kring arbetet 
i samarbetsgruppen. Hen poängterar betydelsen av att arbetet ska kunna fortleva trots att 
någon av de inblandade väljer att sluta, vilket åter betonar vikten av rutiner som kan 
efterföljas av andra. Utöver dessa träffar var sjätte vecka berättar socialpedagogen att 
hen har god kontakt med polis.  
 
Cim berättar om ytterligare en stödgrupp där Socialtjänst och Polis också ingår. 
Socialpedagogen förklarar att det inte enbart handlar om elevens situation i skolan utan 
även att de ska ha en trygg fritid. I stödgruppen diskuteras vad som händer i områdena 
där eleverna befinner sig och hur de kan göra dessa områden trygga. Socialpedagogen 
berättar vidare att de i stödgruppen går så kallade “trygghetsvandringar”. 
Trygghetsvandringarna går till exempel ut på att se hur cykelvägarna ser ut i områdena, 
om eleverna kan ta sig till och från skolan på ett säkert och tryggt sätt. 
Trygghetsvandringarna kan ske både på dagar och kvällar för att se till att miljön är 
säker i såväl dagsljus som mörker. Socialpedagogen förklarar vidare att eleven är mer 
än bara en elev på skolan och att det är av vikt att personen i fråga också har en trygg 
fritid. Därav har socialpedagogen mycket externa samarbeten.  
 
Hinder med samarbete 
Samtliga socialpedagoger  beskriver tiden som en stor svårighet när det gäller såväl 
internt som externt samarbete. Socialpedagogerna förklarar att personal på skolorna och 
externa myndigheter har mycket att göra och därmed blir det problematiskt att finna tid 
till att tillsammans diskutera övergripande frågor. Om alla hade haft mer tid hade 
samverkan och samarbetet kunnat varit tätare och bättre menar samtliga 
socialpedagoger. 
 
Billie berättar att andra professioner till stor del har förtroende för den 
socialpedagogiska professionen men berättar att hen ibland kan bli ifrågasatt. 
Socialpedagogen ger exempel om att övrig personal ibland inte förstår problematiken 
kring till exempel ångest och menar att eleven kan behöva extra stöd eller ett extra 
samtal som då kan komma till att störa lektionstid eller liknande. Socialpedagogen 
berättar vidare att det är något hen och övrig personal arbetar med och att det inte gäller 
all personal hela tiden, men att hen kan bli ifrågasatt i vissa situationer. 
Socialpedagogen menar att det kan handla ett beslut som tagits, alternativt ett beslut 
som inte tagits. Vidare berättar socialpedagogen att det finns många olika kompetenser 
på skolan och att samtliga finns på plats och är tillgängliga anses positivt.  
 
Likt socialpedagogen ovan beskriver även Danni på Dahliaskolan att det ibland kan vara 
av vikt att eleven får komma till kontoret för att få prata, medan lärarna tycker att det 
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viktigare att eleven är på lektion. Socialpedagogerna menar att det kan vara ett problem 
i samarbetet men förklarar vidare att de börjar hitta en god form av samarbete mellan 
socialpedagogerna och lärarna. Elliot på Ekskolan berättar att lärarna snarare ser positivt 
på att socialpedagogen kommer in i klassrummen emellanåt för att prata med vissa 
elever. 
 

Jag tycker att också att grundkänslan här är jag nästan själv lite 
positivt överraskad över, just hur positivt man ser på mig och min roll 
och hur viktigt det jag gör med eleverna är. För jag kan ibland känna 
när jag tassar in i ett klassrum och så sitter de och har någon 
mattelektion eller något så känner man “å nu knycker jag den mitt i 
den här genomgången” eller något medan läraren bara “nej nej nej, 
gör det du ska, det är jätteviktigt, bara låt han följa med” så det är 
snarare väldigt positiv känsla överlag ... på det jag gör (Elliot, 
Ekskolan).  

 
Socialpedagogerna på Dahliaskolan upplever sekretessen som en svårighet i kontakten 
med andra myndigheter och berättar att sekretessen ska vara en trygghet för eleverna 
och att någon form av samarbete måste finnas utifrån elevens bästa.  
 
Alex på Aspskolan arbetar med elever med funktionsnedsättningar och upplever att det 
finns svårigheter kring samarbete med andra myndigheter när eleven fyllt 18 år. 
Socialpedagogen menar att samarbetet med barnhabiliteringen till elever under 18 år 
fungerar bra men att det kan vara svårare att hitta goda samarbetsvägar med till exempel 
vuxenpsykiatrin när eleven fyllt 18 år. Socialpedagogen fortsätter med att berätta att de 
då arbetar mer mot LSS och stöd i LSS och berättar att de arbetar mer med kommunen 
än med sjukvården. 
 
Fördelar med samarbete  

[...] att se eleven i sitt sammanhang, den är ju inte bara elev på 
skolan utan den är ju faktiskt i ett större sammanhang (Danni, 
Dahliaskolan).  

 
När vi frågar socialpedagogerna om vad fördelen med samarbetet såväl internt som 
externt är beskriver de flesta det likt Danni på Dahliaskolan, att socialpedagogerna ser 
eleverna i ett större sammanhang. Samtliga förklarar att det är av vikt att samarbete 
existerar och fungerar för att eleven ska ha det så bra som möjligt såväl i skolan som på 
sin fritid. Samtliga socialpedagoger trycker på att eleverna ska trivas, känna sig trygga 
och må bra i skolan. Elliot på Ekskolan förklarar fördelen med samarbete: 

Jo men det är ju att man knyter ihop en helhet kring eleverna och det 
är någonstans det viktigaste också kan jag tycka, att man ser dem inte 
bara här och nu utan de finns i ett större sammanhang [...] (Elliot, 
Ekskolan).  

 
Billie beskriver samarbetet på liknande vis och menar att för att hjälpa eleverna på bästa 
sätt är det av vikt att olika kompetenser kan arbeta tillsammans och bistå varandra med 
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information och kunskap. Allas delar behövs för att få det så bra som möjligt menar 
socialpedagogen. Alex trycker på vikten av nätverk kring eleven.  
 

Nätverk är otrolig viktigt att skapa runt eleven för att [...] det är så 
lätt att skolan blir det enda som existerar och då blir det så sårbart 
när vi försvinner. Utan man måste liksom försöka jobba upp, under 
tiden, ett nätverk och andra vuxna goda kontakter som man kan lita 
på och finns efter vi försvinner. Så att det försöker vi göra i god tid 
och det är ju liksom min roll, det är jättetydlig roll för mig. Den 
tycker jag också är rolig så att.. samverkan är jätteviktigt, samarbete. 
Och det här vi [...], vi är ett vi på skolan, vi finns bakom eleven men 
det är också så att det finns ett annat vi som tar över efter oss då och 
att de ska vara liksom namngivna när de går härifrån,  det är de här 
personerna, det här är din LSS handläggare, det här är din 
kontaktperson på arbetsförmedlingen, det här är din handläggare på 
försäkringskassan.. då är det genast lättare för det finns ett 
telefonnummer, ett namn och en mailadress (Alex, Aspskolan).  

 
Att skapa en ny profession  
Samtliga socialpedagoger som medverkat i studien beskriver på olika sätt hur de 
utformar en ny profession inom skolan. Många socialpedagoger berättar att de har 
någon form av arbetsbeskrivning vilken innefattar tilltänkta arbetsuppgifter men att de 
till stor del själva utformar sin roll. Socialpedagogerna har vissa inbokade 
arbetsuppgifter som måste göras men de pekar på att det inte är bra att ha för mycket 
inplanerat då de ska finnas till hands vid akuta skeden. Alex, Billie, Cim, Danni och 
Deniz förklarar att det är av vikt att inte bygga professionen på person utan att försöka 
bygga strukturer och hitta rutiner för rollen som socialpedagog medan Elliot förklarar 
att det inte existerar någon form av struktur och menar att det kanske är själva poängen 
att arbetet inte ska vara strukturerat. Alex förklarar att det är av vikt att det bygger på ett 
processtänk, att det finns givna flöden om socialpedagogen en dag väljer att sluta som 
socialpedagog i skolan.  
 

På något sätt bygger man upp en rutin, en strategi, ett flöde som inte 
är beroende på att jag känner eleven och elevens nätverk utan att det 
är någonting som kan se lika ut för många om man säger så. Sen kan 
det vara den där avstickare om det är någon som inte mår bra. Men 
det finns ett flöde som ser nästan likadant ut för alla och det ska alla 
ha rätt till oavsett om det är jag eller någon annan som jobbar i den 
här rollen. Det handlar mer om att skapa en roll. [...] Att bygga 
strukturer, att bygga profession, vad är det vi gör för det kan ibland 
vara väldigt otydligt men för mig handlar det om att göra sig själv, 
rollen, på något sätt viktig, att vi gör någonting. Lärare vet vad dom 
gör, de undervisar men det kan bli väldigt vagt: vad gör en 
socialpedagog? Men det finns så mycket som vi gör som faktiskt är 
det som gör att eleven kommer till skolan [...] (Alex, Aspskolan). 
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Teoretisk problematisering 
Deltagarna i studien beskriver, likt Brantes (2014) redogörelser kring varför en 
profession är viktig, att uppbyggnaden av den nya professionen socialpedagog i skolan 
handlar om att få en accepterad definition och funktion. 
  
Socialpedagogerna har såväl folkhögskoleutbildning som universitetsutbildning vilket 
kan kopplas till Brantes (2009) problematisering om huruvida en profession kräver 
universitetsutbildning eller ej och hur kunskapssystemen som yrkesutövarna besitter 
används för att hålla sig inom professionens ramar. Likt Brantes (2009) skildring ligger 
inte fokus på utbildningsgraden i sig utan istället den gemensamma nämnaren kring 
expertis gällande social utveckling hos eleverna. Deltagarna beskriver inga maktkamper 
mellan professioner utan att det istället handlar om att ta vara på varandras expertis, 
vilket även Olofsson och Petersson (2011) pekar på. Genom att åter hävda sin 
kompetens gällande sociala avseenden poängterar socialpedagogerna likt författarna att 
yrkeskategorin ska ha monopol på arbetsuppgifter vilket bidrar till tydliga gränser 
mellan professioner. Alex beskriver att hen på grund av sin kännedom om eleverna 
ibland kan ta en kurator- eller studie- och yrkesvägledarroll. Att inta en eller flera andra 
professioner kan beskrivas som ett övertramp då det tidigare beskrivna monopolet på 
arbetsuppgifter fallerar. Socialpedagogen tycks dock inte agera felaktigt då det kan vara 
elevens bästa som styrt övertagandet. Såväl vi författare som flertalet av 
socialpedagogerna poängterar dock åter vikten av gränser och samarbete mellan 
professioner för att en elev inte ska falla mellan stolarna. Till exempel kan kuratorn 
tänka att socialpedagogen tar hand om eleven medan socialpedagogen tänker att eleven 
ska till kuratorn.  
  
Deltagarnas förmåga att förhålla sig till osäkerhet i professionen tydliggörs utifrån 
Brantes (2009) resonemang, då de genom sin kompetens skapar tillit mellan såväl annan 
personal som elever och föräldrar. Socialpedagogernas kompetens kan tydliggöra 
begrepp och kunskap som tidigare varit okända. Efter tillsättandet av en socialpedagog i 
skolan beskriver flera av deltagarna hur annan personal reagerat och menat på att 
verksamheten skulle brista om socialpedagogen skulle försvinna. Därmed uttalas även 
Brantes (2009) begrepp utbytbarhet vilket flera av studiens deltagare strävar efter. 
Genom att skapa strukturer och förhållningssätt möjliggörs en arbetsbeskrivning som 
senare kan leda till att socialpedagogen kan bytas ut mot en annan person med likvärdig 
kompetens. Socialpedagogerna skildrar ytterligare en aspekt av utbytbarhet genom att 
beskriva betydelsen av erfarenheter och personlig lämplighet. Erfarenheter som 
personen besitter går aldrig att ersätta samtidigt som det kan finnas personer med 
liknande erfarenheter. Även personlig lämplighet bidrar till svårigheter gällande 
utbytbarhet då det bidrar till minskande antal av behöriga kandidater. Vidare kan 
diskuteras hur vissa erfarenheter kan vara bättre än andra då det möjligen kan gynna 
professionen med andra erfarenheter än tidigare, vilket återigen skulle förenkla 
utbytbarheten.  
  
Vidare beskriver deltagarna hur de har stora möjligheter till självständighet i arbetet 
vilket kan kopplas till Brantes (2009) resonemang kring samband mellan autonomi och 
profession. Sambandet speglas även i resultatet där arbetssättet skiljer sig utifrån de 
olika skolorna då deltagarna utifrån sin kompetens har möjlighet att påverka och 
utforma arbetet. En av socialpedagogerna beskriver hur det tidigare inte fanns utrymme 
för att självständigt utforma arbetet. Hen beskriver att det endast fanns öppningar för 
kuratorer. Det är dock något som förändrats över tid. Desto längre utvecklingen går av 
den nya professionen desto mer möjligheter till autonomi ges.  
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Deltagarna i studien påtalar begreppet professionell sammanslutning som något som 
skilde sig åt. Brante (2009) redogör för att yrkesgrupper är viktiga för en profession då 
professionella inte endast utvecklas genom autonomi utan även genom andra 
professionella. Även Olofsson och Petersson (2011) beskriver den professionella 
sammanslutningen som en betydande del vilken inkluderar det kollegiala stödet. 
Somliga av deltagarna hade ett samarbete med socialpedagoger på andra skolor vilket 
utgjorde en form av kollegialt stöd. En av skolorna hade två anställda socialpedagoger 
vilket utgjorde stödet medan andra arbetade ensamma i sin profession. Gemensamt för 
samtliga deltagare var önskan om en egen yrkesgrupp med nära samarbeten som kan 
utgöra det kollegiala stödet, där utbyte av erfarenheter, kompetens och arbetssätt sker. 
Olofsson och Petersson (2011) beskriver även att bemötandet av klienten samt 
förmågan att bygga relation är ytterst viktig i en profession gällande socialt arbete, 
vilket samtliga deltagare också gav uttryck för. 
 
Socialpedagogerna beskriver, likt Brante (2009), vikten av att förhålla sig till abstrakt 
kunskap så att professioner inte övertas av varandra. Därmed är det av stor vikt att 
förhålla sig till sin professions kompetens, i detta fall socialpedagogernas kompetens 
kring socialt arbete. Deltagarna i studien förklarar det socialpedagogiska uppdraget i 
skolan som diffust men menar att mycket handlar om att främja elevers sociala 
utveckling. Flera deltagare återger att det inte alltid är självklart vad som är 
socialpedagogisk kompetens men menar att socialpedagogen till skillnad från övriga 
pedagoger besitter kompetens inom socialt arbete, därmed “speciell kunskap”. De 
förklarar att socialpedagogen får mer kontinuitet och ett annat perspektiv på eleven. 
Samtliga deltagare i studien poängterar att de inte fungerar som lärare då den 
socialpedagogiska kompetensen inte innefattar undervisning på det sätt som en lärares 
kompetens gör. Med koppling till abstrakt och speciell kunskap talar Brante (2009) om 
förtroende för framgångsrika professioner där vikt läggs vid yrkesintegritet. En av 
deltagarna i studien skildrar svårigheter kring förtroende, och menar att andra 
yrkeskategorier ibland har för stor tillit till den socialpedagogiska kompetensen, vilket 
mynnar ut i tankar om att socialpedagogen ska lösa allt. Deltagaren förklarar dock att så 
inte är fallet då alla yrkesidentiteter har ett ansvar. Flera deltagare beskriver sin roll i 
skolan som spindeln i nätet och menar att de bistår i de flesta situationer. Det betyder 
dock inte att socialpedagogens ansvar är större än någon annans. Begreppet förtroende 
kan även skildras utifrån Brantes (2009) problematisering kring teknikalitet då 
osäkerheten kring arbetet riskerar att bli för hög så att den professionella brister i 
utförandet. Personen brister då även i förtroendet. Det är dock av vikt att 
socialpedagogen, som tidigare nämnts, besitter abstrakt och speciell kunskap på 
området för att professionen inte ska kunnas tas över av andra professioner eller lekmän. 
Brante (2009) poängterar balansen i teknikaliteter som en viktig del i upprätthållandet 
av professionen och dess yrkesintegritet.  
 
Samtliga deltagare förklarar även att de som, Olofsson och Petersson (2011), är 
problemlösare och implementerar förändringsorienterade arbetsuppgifter där det handlar 
om att bryta ett oönskat beteende och där de även följer författarnas kognitiva aspekter i 
problemlösningsfasen. Sammanfattningsvis kan socialpedagogens roll i skolan 
beskrivas vara på god väg att få en accepterad definition och funktion. I sin helhet 
handlar det om att skapa strukturer kring den nya professionen för att tydliggöra 
utbytbarheten, gränser mellan yrkeskategorier, förståelsen för kompetensen samt 
utformningen av kollegialt stöd där socialpedagoger på olika skolor har kännedom om 
och kan hjälpa varandra. 



  
 

33 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
De kvalitetskriterier som eftersträvas att uppnås i studien är tillförlitlighet och äkthet. 
Genom en tydlig och fullständig redogörelse av forskningsprocessens faser anser vi att 
vi uppfyller studiens kvalitetskriterier. Studiens överförbarhet ses ej som problematiskt 
men att beakta är att resultatet kan variera beroende på att studien innefattar de 
yrkesverksammas beskrivningar av arbetet, vilket kan se mycket olika ut. Även 
forskaren har inom hermeneutiken en betydande roll avseende resultatet då personen är 
sitt eget verktyg, vilket sannolikt leder till att resultatet inte blir av samma slag om 
forskaren ersätts. Trovärdigheten anser vi har uppnåtts då vikt lagts vid upprepningar 
och sammanfattningar vid intervjutillfället för att säkerhetsställa att vi uppfattat 
intervjupersonen korrekt. Vi har också valt att använda oss av mycket citat i 
resultatdelen för att tydliggöra deltagarnas beskrivningar utan att de påverkas av våra 
värderingar eller teoretiska inriktning. Under arbetets gång har objektivitet eftersträvas. 
Samtliga deltagare har uttryckt att de vill ta del av studien efter publicering för att se hur 
andra socialpedagoger arbetar samt eventuellt implementera andras arbetssätt i sina 
egna. Genom att deltagarna får ta del av studien kan vi uppnå såväl ontologisk- och 
pedagogisk autencitet som katalytisk autencitet i vår studie.  
 
De val som gjort angående urval och insamling av data har gett ett önskat resultat och 
därmed har inga andra metoder krävts. Det hade dock varit av intresse att använda 
metoden fokusgrupper, vilket är en teknik som kan användas inom kvalitativ forskning. 
Fokusgruppsmetoden innebär en intervjumetod som innefattar mer än en person, oftast 
minst fyra intervjupersoner. I intervjuerna fördjupar sig forskaren och 
intervjupersonerna i ett visst tema och diskussioner förs. Vi anser att det hade varit 
intressant att se hur intervjupersonerna reagerat på varandras åsikter vilket eventuellt 
kunnat mynna ut i intressanta diskussioner. Dessa åsikter och diskussioner hade kunnat 
bidra till ett förändrat resultat då såväl fördelar som brister kunnat framträda på ett 
annorlunda sätt. Vi hade möjligtvis även erhållit andra teman då socialpedagogerna ges 
större möjligheter att styra intervjun. Som forskare i en fokusgrupp ligger intresset i att 
få en bild av det samspel som sker i gruppen samt att det ger en möjlighet för forskaren 
att skapa en förståelse kring varför intervjupersonerna tycker som de gör. Det ger också 
intervjupersonerna möjlighet att ta reda på varandras skäl till en viss åsikt (Bryman, 
2011). I efterhand anser vi att metoden också kunnat gynna deltagarna i studien då 
samtliga socialpedagoger uttryckt en önskan om att diskutera, reflektera samt utbyta 
erfarenheter tillsammans med andra socialpedagoger. 
 
Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet där vi utgår ifrån de huvudrubriker som utgör 
resultatdelen. Vidare diskuteras den insamlade empirin med koppling till tidigare 
forskning på området. Det insamlade materialet anses tillräckligt för att besvara syfte 
och frågeställningar. 
 
Socialpedagogers relationella kompetens  
Socialpedagogerna i studien beskriver att det är av vikt att besitta eftergymnasial 
utbildning inom socialpedagogik men likt Brante (2009) hade det mindre betydelse om 
det var en universitetsutbildning eller ej. Vidare framgår av resultatet att den 
socialpedagogiska kompetensen kan vara svår att urskilja då delar som personlig 
lämplighet och erfarenheter har en betydande roll. Att personlig lämplighet och 
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erfarenheter har en betydande roll kan utgöra svårigheter i rekryteringen av nya 
socialpedagoger då ingen person är den andra lik eller erhåller samma erfarenheter. 
Även här krävs tydlighet kring vad som innefattar den personliga lämpligheten och 
vilka typer av erfarenheter som är betydande. Vidare framhäver socialpedagogerna i 
studien att den socialpedagogiska kompetensen bidrar till en helhetsbild kring eleverna 
som lärare inte uppnår på samma sätt, vilket även Kyriacou (2009) beskriver. Kyriacou 
(2009) och Wejfalk (2011) problematiserar huruvida den socialpedagogiska 
kompetensen inte används i den mån den borde inom skolan. Med tanke på 
publiceringens utgivningsdatum är det något som enligt socialpedagogerna har 
förändrats. Deltagarna beskriver hur skolan från och med anställningen av 
socialpedagoger tagit vara på kompetensen och upprättat en process där vikten av den 
socialpedagogiska kompetensen i skolan skildras på ett tydligt sätt. Socialpedagogerna 
återger att om anställningen av en socialpedagog inom skolan skulle upphöra skulle ett 
tomrum bli märkbart och svårt att fylla.  
 
Resultatet skildrar även det socialpedagogiska arbetet i skolan som mycket diffust. 
Socialpedagogerna återger svårigheter i att beskriva uppdraget men förklarar att det 
framförallt handlar om att främja elevernas sociala utveckling och psykiska mående i 
skolan, men även att stödja eleverna i att bryta oönskade beteenden. Inom uppdraget 
beskriver socialpedagogerna vikten av att besitta de förmågor som även Wejfalk (2011) 
nämner; kommunikation, samarbete, förmåga att hantera konflikter och lösa problem, 
förmåga att möta förändringar, ansvar, lojalitet, empati och förmåga att kunna hantera 
egna och andras känslor. Samtliga av dessa punkter kan kopplas samman med Storøs 
(2013) skildring att de viktigaste kompetenserna en socialpedagog besitter handlar om 
lärandeprocessen, alltså att eleverna lär utifrån sociala situationer, där 
socialpedagogerna finns för att stötta.  
 
Socialpedagogerna relaterar till att barnens alla behov ska vara tillgodosedda och 
därmed även Kyricaous (2009) fem dimensioner. Påminnande om Kyriacous (2009) 
aspekt “care and welfare” arbetar även socialpedagogerna med att uppfylla barnets 
hälsobehov och se till att de lever i en trygg och säker miljö. Genom att ingå i eller 
samarbeta med elevhälsan, samarbeta med föräldrar och andra myndigheter samt finnas 
till för eleverna till exempel genom samtal eller ute i korridoren har socialpedagogen 
möjlighet att tillgodose barnets hälsobehov. Socialpedagogen har här möjlighet att 
hjälpa eller skicka eleven vidare till en annan person eller myndighet som besitter 
kompetensen att hjälpa eleven för att tillgodose behovet. Socialpedagogerna har även ett 
inkluderande förhållningssätt där alla individers behov ska mötas, vilket är Kyricaous 
(2009) andra aspekt och även där uttrycker socialpedagogerna ett liknande synsätt. 
Socialpedagogerna menar att det är elevens behov och bästa som ska styra deras arbete. 
Vidare beskriver författaren den tredje aspekten “socialisation” vilket kan skildras i hur 
socialpedagogerna arbetar med den sociala utvecklingen hos eleverna för att hjälpa 
eleverna att utveckla en förståelse för hur de agerar på ett socialt lämpligt sätt i 
interaktion med andra. Ett exempel på hur socialpedagogerna arbetar med det är att de 
är tillgängliga då det uppstår en konflikt och kan därmed vara där och vägleda eleverna i 
ett socialt accepterat beteende. Den fjärde aspekten “academic support” arbetar 
socialpedagogerna ständigt med då det främjar elevernas mående i skolan. 
Socialpedagogerna är även en extra vuxen som eleverna kan diskutera olika saker med 
samt stötta eleverna i såväl måendet som att involvera andra professioner, till exempel 
specialpedagog. Vidare beskriver Kyriacou (2009) den femte aspekten “social 
education” skildras i hur socialpedagogerna arbetar med elevernas sociala utveckling 
för att hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för hur de agerar på ett socialt lämpligt 
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sätt. Exempelvis använder några av socialpedagogerna sig av förebyggande aktiviteter 
som mentorer i våldsprevention, värdegrund och livskunskap, för att ge eleverna 
möjligheten att relatera och skapa en djupare förståelse kring ett accepterat socialt 
beteende. 
 
De fem dimensioner utgör enligt Kyriacou (2009) nyckelelement i socialpedagogiken i 
skolan då han beskriver de som viktiga delar i arbetet kring en ny profession. 
Socialpedagogerna som intervjuats konkretiserar hans teori då de presenterat samtliga 
delar som viktiga i arbetet som socialpedagog och att dessa delar även är delar som 
andra pedagoger saknar. Kyriacou (2009, 2013, 2015), Petrie (2005), Storø (2013) och 
Wejfalk (2011) beskriver alla viktiga komponenter inom den socialpedagogiska 
kompetensen. Jaara Åstrand (2016) skildrar att den socialpedagogiska kompetensen kan 
vara lösningen kring lärarbristen då socialpedagogen har kompetensen att ta hand om 
det sociala arbetet i skolan medan “lärare kan få vara lärare”. Den socialpedagogiska 
rollen  är dock fortfarande under rekonstruering men kan förhoppningsvis snart bli en 
egen profession med tydliga riktlinjer och gränser, vilket kan verkställas genom 
kunskap, samarbete och synen att arbeta utifrån elevens behov.  
 
Avlastning eller komplement 
Flera av socialpedagogerna i studien återger att det från start inte var en självklarhet att 
socialpedagoger skulle anställas i skolorna. En socialpedagog beskriver att hen började 
arbeta som elevresurs och att den socialpedagogiska professionen sedan växte fram och 
utformades till en egen yrkestitel på skolan. Socialpedagogens roll skildras såväl som en 
avlastning som ett komplement. Det socialpedagogen beskrev som elevresurs kan ses 
som en konkret avlastning medan uppbyggnaden av den nya professionen 
socialpedagog i skolan kan ses som både avlastning för lärarna men även ett 
komplement då socialpedagogerna besitter kompetens inom social arbete vilket lärarna 
saknar. För att den socialpedagogiska kompetensen ska vara ett komplement till de delar 
som innefattar att främja elevers sociala utveckling är det av vikt att det finns en uttalad 
profession. Utan en uttalad profession förblir socialpedagogerna en avlastning med 
argumentet att sköta det som lärare inte hinner med. Jaara Åstrand (2016) debatterar för 
att socialpedagogerna kan vara en avlastning för lärarna men skildrar också vikten av 
den socialpedagogiska kompetensen vilket åter poängterar yrkesgruppen som ett 
komplement i skolan. Med hjälp av en allmänt accepterad profession får 
socialpedagogerna tillgång till autonomi och större möjligheter att påverka sitt arbete 
med elevers sociala utveckling, och därmed kan olika typer av social problematik 
förebyggas.  
 
Storø (2013) och Petrie (2005) beskriver även de vikten av den socialpedagogiska 
kompetensen och pekar på betydelsen av att arbetet styrs genom teori och praktik. Storø 
(2013) menar att om teoretisk grund inte existerar finns risk för att den enskildes 
problem blir individualiserat. En socialpedagog i studien förklarar att hen ibland kan bli 
ifrågasatt av övriga pedagoger och ger ett exempel där övriga pedagoger inte förstår 
elevers problematik kring ångest. Socialpedagogen förklarar att eleven kan behöva stöd 
i situationen men kan bli ifrågasatt av övriga pedagoger då de inte besitter kompetensen 
kring problematiken på samma sätt som socialpedagogen och har därmed inte samma 
förståelse. Som socialpedagogen beskriver lägger även Petrie (2005) vikt vid att 
socialpedagoger använder sig av flera kunskapskällor såsom sin expertis, bästa 
tillgängliga kunskap samt elevens situation, önskemål och erfarenheter. Det som ovan 
beskrivs som evidensbaserad praktik är något som innefattas av den socialpedagogiska 
kompetensen och är en bidragande faktor till varför socialpedagogen ska ses som ett 
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komplement i arbetet i skolan. Om lärare skulle ansvara för det socialpedagogiska 
arbetet riskerar det att inte grunda sig i vetenskaplig kunskap utan möjligtvis lärarens 
egna erfarenheter eller kunskap som personen införskaffat sig genom till exempel 
vidareutbildningar. Därmed kan bemötandet och kompetensen skifta beroende på person 
vilket kan medföra risker för eleven. Vidare kan diskuteras varför lärares uppdrag står i 
fokus och där vikt läggs vid att eleverna ska uppnå kunskapsmålen. Att måluppfyllelse 
ses som det överordnade målet i dagens skolor kan anses problematiskt då det 
socialpedagogiska arbetet påverkas. Likt våra deltagares utsagor vill vi hävda att det 
krävs att eleverna mår bra inombords för att kunna prestera på lektioner och därmed ha 
chans till att uppnå de mål skolan strävar efter. Det är därmed nödvändigt att arbeta med 
elevernas sociala utveckling där socialpedagoger har en viktig och betydelsefull roll. 
 
Såväl Brante (2014) som socialpedagogerna i studien är tydliga med att professionen 
inte byggs på person utan på struktur där de finner rutiner för rollen som socialpedagog 
i syfte att rollen ska kunna vara utbytbar. Om det sociala arbetet skulle ingå i lärarnas 
arbetsuppgifter innebär det att det skulle krävas en breddning av lärarnas utbildning. 
Brante (2014) beskriver professionell kunskap och expertis som samhällets kärna och 
menar att det krävs att det finns en klar definition av den professionella rollen. Att 
bredda lärarnas utbildning som redan innefattar minst 180 högskolepoäng samt att de 
sedan skulle ansvara för ytterligare arbetsuppgifter vid redan hög arbetsbelastning kan 
ses som problematiskt. Därmed är åter att poängtera fördelar kring anställningen av 
ytterligare en yrkeskategori inom skolan.  
 
Samtliga deltagare i studien har en önskan om att socialpedagoger ska existera i större 
utsträckning, framförallt i grundskolan då icke önskvärda beteenden kunnat förhindras 
redan i tidig ålder. Samtliga deltagare har också en önskan om att den socialpedagogiska 
kompetensen sprids och blir allt mer vanligt förekommande i skolorna då de i arbetet 
kring utformningen av en ny profession ser ett allt större behov. Det socialpedagogiska 
arbetet handlar enligt Kyriacou (2015) om att erbjuda råd och hjälp, samarbete med 
andra samt kreativa och sociala aktiviteter som kan gynna den personliga utvecklingen. 
Kyriacou (2015) förklarar att socialpedagogens fokus ligger på barnets eller ungdomens 
behov vilket också socialpedagogerna lägger vikt vid. Wejfalk (2011) skriver likt 
Kyriacou (2015) att det socialpedagogiska arbetet handlar om att stödja och stimulera 
elever. Wejfalk (2011) menar också att arbetet handlar om att korrigera ett icke önskvärt 
beteende eller åter socialisera elever som hamnat snett med anledning av ett avvikande 
beteende. Socialpedagogerna ser dock hinder i att tiden inte räcker till och att det i sin 
tur för med sig svårigheter i att räcka till för varje elev. Det är idag många 
yrkeskategorier som arbetar under tidsbrist och i vissa fall kan lösningen innebära en 
acceptans kring att inte hinna med allt som skulle vilja göras. Det är därför åter av 
betydelse att arbeta fram ett arbetssätt som effektiviserar och klargör de viktigaste 
delarna i arbetet för att göra bästa möjliga av situationen.  
 
Samarbete 
I socialpedagogernas utsagor går det att känna igen Storøs (2013) beskrivning av att en 
bred och mångsidig förståelse är av vikt i det socialpedagogiska arbetet. Med en bred 
och mångsidig förståelse menar författaren att socialpedagogen behöver fokusera på 
klientens familj, vänner, miljö, skola och liknande faktorer som kan bidra till en bredare 
förståelse av det problem som behöver redas ut (ibid.). Petrie (2005) beskriver även han 
att samarbete och samverkan med andra yrkesverksamma, samhället och framförallt 
föräldrarna är av stor vikt vilket socialpedagogerna försöker eftersträva. Samarbeten ger 
socialpedagogerna en bredare helhetsbild där de får möjlighet att fånga upp elever innan 
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situationen blir problematisk. De är dock tydliga med att de försöker avgränsa sig till 
situationer som sker i skolan och i annat fall slussa vidare eleven. Det kan också bistå 
med en helhetsbild som tidigare inte varit tillgänglig och utgöra ett skyddsnät där skolan 
kan ta hjälp av andra myndigheter för att fånga upp eleverna innan en problematisk 
situation uppstår. Helhetsbilden utgör en unik möjlighet att hjälpa elever men grundar 
sig i samarbete. Är ett fungerande samarbete mellan föräldrar, annan personal och andra 
myndigheter obefintligt försvåras möjligheterna att få en helhetsbild vilket kan utgöra 
risker för eleven. Å andra sidan kan skolan vara en frizon för eleven där hen blir 
behandlad som alla andra oberoende av situation hemma eller på fritiden. Det är därmed 
att poängtera vikten av att samtliga yrkeskategorier förhåller sig professionellt i arbetet 
kring eleven då hen annars riskerar att stämplas av till exempel vänner, skola, polis eller 
andra myndigheter.  
 
På det sätt som Petrie (2005) diskuterar begreppet samarbete problematiserar Storø 
(2013) vikten av att socialpedagogens praxis bör mätas mot vad socialpedagoger 
faktiskt gör. Många socialpedagoger arbetar och utvecklas i en grupp med 
professionella där de har ett gemensamt ansvar för de åtgärder som vidtas. Gruppen av 
professionella kan liknas med socialpedgogernas arbete i elevhälsan där de genom 
samarbeten med andra professioner hjälps åt och fattar beslut kring eleven. Kyriacou et 
al. (2009) problematiserar variationen av yrkeskategorier i olika kontexter och menar att 
det finns en oro hos de olika professionerna inom skolan kring de olika 
yrkesverksammas roller. Författarna beskriver att det kan uppstå svårigheter kring 
avgörandet av vem som ska göra vad och ger exemplet där lärarens roll involveras i 
socialpedagogiken. Författaren och socialpedagogerna är eniga om att det krävs tydliga 
gränser kring vem som ska göra vad för att elever inte ska hamna mellan stolarna 
(ibid.). Vidare beskriver socialpedagogen Elliot att andra yrkeskategorier ibland tycks 
tro att hen har svaret på alla problem och problematiserar därmed även att det finns en 
risk med flera yrkeskategorier inom samma arbetsplats. Risken finns då att andra 
yrkeskategorier bortser från problemet i tron om att socialpedagogen löser det. 
Socialpedagogerna är eniga om att det är en fördel med olika yrkeskategorier på skolan 
men pekar också på vikten av att all personal gör det som de har möjlighet till, för att 
inte endast lämpa över ansvaret professionerna emellan. Sammanfattningsvis är åter att 
poängtera vikten av fungerande samarbeten mellan olika yrkesgrupper. Vid avsaknad av 
goda samarbeten finns risk att hierarki inom arbetsgruppen uppstår vilket kan äventyra 
att elevens behov blir tillgodosedda. Hierarkin kan därmed bidra till att yrkeskategorier 
endast lämpar över ansvaret till andra eller att de själva väljer att avstå sig ansvaret i 
tron att någon annan engagerar sig i situationen.  
 
Varför en socialpedagog?  
En fråga att ställa sig är varför skolan ska anställa en socialpedagog istället för fler 
lärare. Deltagarna i studien beskriver hur de innehar ett relationellt perspektiv där en 
central del är att bygga relation med eleven. Socialpedagogerna påtalar även hur de 
avlastar och kompletterar lärarna i det sociala arbetet i skolan vilket följer Jaraa Åstrand 
(2016) och Gustaf Fridolins vision om att “lärare ska få vara lärare”, där andra 
professioner kompletterar lärarbristen (Thulin Bratten & Maxe, 2018). Dagens 
lärarutbildningar innefattar ett relationellt perspektiv med såväl ett socialt som 
pedagogiskt uppdrag och vidare kan diskuteras huruvida relationer har en positiv 
påverkan på lärandet eller ej. Vad händer om lärarnas möjligheter till relationsbygge 
ersätts av en annan profession? Vi vill dock hävda, utifrån deltagarnas utsagor, att 
socialpedagogernas uppdrag fyller ett tomrum med expertis kring socialpedagogiskt 
arbete utan att inkräkta på lärarnas relationer med eleverna. Det handlar snarare om en 
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avlastning eller ett komplement kring de situationer där lärarna inte har möjlighet 
närvara, såsom raster eller vid lektioner där diskussioner och pedagogiska möten sker. 
Det kan till exempel under en lektion uppstått en incident eller finnas någon som 
behöver stöttning vilket tar tid från de andra eleverna. Om läraren då ska stötta eller 
diskutera med en eller ett fåtal elever påverkar det inte endast den enskilda eleven eller 
mindre gruppen utan istället hela klassen. Som deltagarna beskrivit kan 
socialpedagogen komma till klassrummet, ta med eleven eller eleverna för samtal och 
därefter kan eleverna återgå till klassrummet utan att övriga elever påverkats. Dock 
handlar det inte endast om socialpedagogerna utan även om lärarna då det är betydande 
att lärarna vet när hjälp behöver tas. Det blir då åter en frågan kring profession och 
yrkesgränser.  
 
Slutsater och implikationer 
Under de empiriska undersökningarna har våra tre frågeställningar utgjort grunden för 
vår studie. Frågeställningarna är följande: (1) Hur beskriver socialpedagoger sitt arbete i 
skolan? (2) Hur beskriver socialpedagoger att andra yrkesgrupper ser på deras 
kompetens och funktion? samt (3) Hur ser samarbetet ut mellan socialpedagoger och 
andra yrkesgrupper? Vilka möjligheter och hinder beskriver de i samarbetet?  
  
Samtliga socialpedagoger i studien beskriver sitt arbete i skolan som roligt och spontant. 
De lägger stor betydelse vid att finnas tillgängliga då det mesta av arbetet sker i akuta 
lägen, vilket gör att ingen dag är den andra lik. De beskriver även betydelsen av arbetet 
då de ensamma står som innehavare av kompetens kring socialt arbete och ser stor 
angelägenhet att arbeta med förebyggande insatser. De fyller därmed ett tomrum som 
tidigare inte fyllts.  
  
Socialpedagogerna skildrar att andra yrkeskategorier har olika sätt att se på deras 
kompetens och funktion. Majoriteten ser, enligt deltagarna i studien, deras kompetens 
som viktig och betydelsefull i arbetet i skolan, vilket dock är något som sett annorlunda 
ut över tid. Till en början kunde flera av socialpedagogerna uppleva en tvivlande syn på 
vad en socialpedagog skulle göra i skolan, vilket senare mynnade ut i en oersättlig 
position. Övrig personal i skolan ska senare, enligt socialpedagogerna, uttryckt att de nu 
inte skulle klara sig utan professionen. En av deltagarna skildrar dock att andra 
pedagoger och lärare ibland har en allt för hög tro på den socialpedagogiska 
kompetensen, där socialpedagogen anses kan lösa allt vilket deltagaren beskriver som 
problematiskt då så inte är fallet. Deltagaren återger att det är av betydelse att samtlig 
personal hjälps åt för att tillgodose elevernas alla behov, men att en socialpedagog är ett 
bra komplement som använder sig av kompetens som tidigare inte existerat i den 
omfattningen i skolan. 
  
Socialpedagogerna beskriver ett gott samarbete med såväl annan personal på skolan, 
föräldrar och andra myndigheter. Samtliga beskriver att samarbetet bidrar till en 
helhetsbild av eleverna samt en större möjlighet till att fånga upp elever innan en 
problematisk situation uppstår. Socialpedagogerna är eniga om att det krävs tydliga 
gränser kring vem som ska göra vad för att eleverna inte ska hamna mellan stolarna. De 
poängterar även betydelsen av struktur för professionen då arbetet ska kunna tas över 
om socialpedagogen väljer att lämna sin position. Samtliga deltagare i studien ser tiden 
som det största hindret gällande samarbete. Hade alla instanser haft mer tid hade 
samarbetet kunnat vara ytterligare bättre. Socialpedagogerna beskriver fördelen med 
samarbete genom att olika kompetenser arbetar tillsammans och kan bistå varandra med 
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information och kunskap. På så vis kan de se eleverna i ett större sammanhang vilket 
samtliga beskriver som en viktig del i det socialpedagogiska arbetet.  
 
Sammanfattningsvis beskrivs den socialpedagogiska kompetensen som ny i skolan och 
det kan därmed vara vagt vad en socialpedagog gör. För att den socialpedagogiska 
kompetensen ska bli accepterad i skolan krävs struktur vilket möjliggör en uttalad 
profession med tillhörande arbetsstruktur, roll och samarbeten.  
 
Socialpedagogiska implikationer 
Socialpedagoger är i dagens skolor ovanligt förekommande. Studien anses därmed vara 
av pedagogiskt intresse då den kan bidra till att tankar väcks angående den 
socialpedagogiska kompetensen i skolan och hur viktig den är för elevers sociala 
utveckling. Den kan även bidra till att redan anställda socialpedagoger implicerar nya 
arbetssätt eller utvecklar sina egna.  Deltagarna i studien är tillsammans med oss 
författare eniga om att den socialpedagogiska kompetensen behöver spridas i samhällets 
skolor. Förhoppningen är att studien ska sprida kunskap om innebörden av den 
socialpedagogiska kompetensen samt öppna nya dörrar för professionen ute i skolorna. 
 
Förslag till vidare forskning 
Utifrån socialpedagogernas utsagor har ett intresse väckts kring övrig personals syn på 
socialpedagogens arbete och roll i skolan. Det hade därför varit av intresse att undersöka 
pedagogers, kuratorers och rektorers beskrivningar av socialpedagogens funktion i 
skolan. Vidare hade teman som: fördelar med anställda socialpedagoger, deras syn på 
samarbetet med socialpedagogerna och även deras tankar kring socialpedagoger som 
avlastning eller komplement kunnat vara intressanta att studera.  
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Bilaga 1 – Missiv  
 
Medverkan i examensarbete 
  
Hej namn! 
  
Vi har bokat in en intervju med dig den datum tid plats. 
  
Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet ”Pedagogik med inriktning 
mot ungdoms- och missbruksvård” vid Linnéuniversitet i Växjö. Under perioden den 
11/1 till den 13/3 kommer vi att arbeta med vårt examensarbete (C-uppsats). 
  
Vi kontaktar dig för att förtydliga våra önskemål efter vårt telefonsamtal. Vi har valt att 
inrikta oss på socialpedagogens roll i skolan. Då socialpedagoger i skolan är såpass nytt 
är vi intresserade av att få veta mer om hur ditt arbete ser ut i skolan. De teman vi 
kommer att ta upp i intervjun kommer att handla om kompetens, arbetsuppgifter och 
samarbete. Vi är glada och tacksamma att du som socialpedagog i skolan vill delta i vår 
studie. Ungefärlig tid för intervjun är 30-60 minuter. 
  
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. Vidare om 
etiska riktlinjer kan du läsa på sidan 2. 
  
Har du ytterligare frågor får du mer än gärna kontakta oss eller kursansvarig. 
  
Tack på förhand för din medverkan. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Ellen Gustavsson                                                         Sofie Nilsson                     
eg222ph@student.lnu.se                                   sn222qz@student.lnu.se 
073-XXXXXXX                                                        070-XXXXXXX 
 

Handledare: Marita Pekkanen marita.pekkanen@lnu.se 
Kursansvarig: Mats Anderberg mats.anderberg@lnu.se 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Etiska riktlinjer 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 
  
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 
  
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 
  
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
  
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
  
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 
  
  
  
                                                                                    Ellen Gustavsson 
                                                                                    Sofie Nilsson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
I kommande intervjuer kommer vi använda oss av semistrukturerade intervjuer med låg 
standardisering. Det innebär en öppen intervju där respondenten får “berätta” och vi 
som intervjuare är berättigade till att ställa följdfrågor. Syftet med uppsatsen är att 
belysa socialpedagogers erfarenheter och upplevelser av sitt arbete, sin funktion och roll 
i skolan i relation till annan skolpersonal. Utifrån syftet har vi formulerat följande 
frågeställningar:  
 
1:  Kompetens  
 
Vad har du/ni för utbildning?  
 
Hur länge har du/ni arbetat inom verksamheten? 
 
Vad kan din/er kompetens bidra med? 
 
Motivering/anledning till anställning av en socialpedagog? Fanns det? Hur såg den 
isåfall ut? 
 
Vad särskiljer socialpedagoger från annan personal på skolan? 
 
Hur upplever du/ni att de ser på din/er kompetens och funktion? 
 
2:  Arbetsuppgifter  
 
Kan du beskriva hur en dag för dig/er ser ut? 
 
Vilket uppdrag har du/ni i skolan?  
 
Vad är det huvudsakliga syftet med uppdraget och vem definierar uppdraget? 
 
Hur kan relationen se ut mellan dig/er och elev?  
 
Vilka utmaningar upplever du/ni i relationen med eleverna? 
 
Vilket fokus kan man ha som socialpedagog i relationen med eleven? (Relation, 
studiehjälp) 
 
Vilka styrdokument arbetar du/ni utifrån? Efterföljs det? Av vem? 
 
Hur upplever du/ni styrdokumenten? (Positivt? Brister den?) 
 
3:  Samarbete  
 
Hur ser samarbetet ut internt mellan dig/er och övriga lärare, kuratorer osv?  
Vilka möjligheter och hinder ser du/ni i ditt/ert arbete? 
 
Hur upplever du/ni dialogen med de externa relationerna som föräldrar, andra 
myndigheter som socialtjänst osv?  



  
 

IV 

 
Vilka fördelar finns med samarbete mellan dig/er och andra parter? 
 
Vilka svårigheter finns med samarbete?  
 
Är det något som skulle behöva vara annorlunda för att samarbetet skulle bli riktigt bra?  
 


