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Abstrakt 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för det socialpedagogiska 

arbetet i skolan och dess status utifrån socialpedagogens perspektiv. Den 

metodologiska utgångspunkten i studien är en kvalitativ ansats med ett 

hermeneutiskt synsätt där semistrukturerade intervjuer tillämpas. Studiens 

resultat visar att det finns en problematik kring den socialpedagogiska titeln i 

skolan. Studien visar även att professionens arbetsroll kan feltolkas samtidigt 

som de arbetar mot att bli sedda för den profession de är. Vidare visar 

resultatet att samarbetet mellan socialpedagogen och de andra professionella 

i skolan har en positiv påverkan på arbetet. Vi har utgått från 

professionsteorin utifrån Brante (2009; 2014) och Freidsons (1994) 

förklaring, som visar på att professioner är viktiga då de skapar en positiv 

påverkan på samhället genom att med sin kunskap bidra till ett välfungerande 

samhälle. Slutsatsen vi kommit fram till visar att den socialpedagogiska titeln 

är relativt ny i skolan och att det i vissa fall kan vara oklart vad en 

socialpedagogs uppgift är. Med ett gott samarbete och öppna dörrar kan man 

nå upp till målet, att göra professionen uppenbar. 

Nyckelord 

Socialpedagog, Profession, Skola, Samverkan, Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tack 

Först och främst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som har 

resulterat i att vi har kunnat färdigställa denna studie. Vidare vill vi rikta ett 

stort tack till vår handledare Nina Modell som med sitt engagemang och stöd 

har hjälpt oss under studiens gång. Fortsättningsvis vill vi även skicka ett 

stort tack till samtliga informanter som deltog i vår studie, utan er hade vi 

inte kunnat genomföra denna studie.  
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1 Inledning 

I dagens skola finns det ett flertal professioner som samverkar med varandra 

för att verkställa de arbetsuppgifter som finns. Allt från lärare, rektor, kurator 

och kökspersonal till socialpedagoger. Vi har en viss förförståelse kring att 

man idag mer efterfrågar den socialpedagogiska kompetensen på skolor, än 

vad man gjorde förr samtidigt som nivån av status varierar. Denna uppsats 

kommer handla om socialpedagogens perspektiv på status och samverkan med 

övriga professioner i skolan.  

 

Johanna Jaara Åstrand är lärarförbundets ordförande och hon lägger stor vikt 

vid att regeringen bör prioritera skolan. Hon talar för att det idag finns en 

lärarbrist på skolorna, hela 65 000 lärare saknas. Hon menar att fler politiska 

partier utlovar en högre satsning på skolorna men att det behöver levereras. 

Men det liberalerna och socialdemokraterna vill komma fram till är att de vill 

satsa på administrativa assistenter och läraraspiranter som kan avlasta lärarna. 

Jaara Åstrand (2018) redogör för hur lärare inom skolan bör avlastas när det 

gäller det sociala arbetet och att fler yrkestitlar behövs. Lärarförbundet har 

tydligt visat att man behöver ta in fler yrkeskategorier i skolan för att kunna 

minska lärarbristen och avlasta lärarna. Hon menar att läraruppdraget bör 

renodlas samtidigt som stödfunktionerna bör stärkas. En åtgärd enligt Jaara 

Åstrand (2018) är att anställa socialpedagoger inom skolorna så de kan ta sig 

an de frågor som rör eleverna, utöver undervisningsdelen som lärare arbetar 

med. Samtidigt kan socialpedagogerna förebygga och vidareutveckla sociala 

situationer och behov. 

Skolan är en mötesplats för barn och ungdomar där de dagligen möter 

professionella som de integrerar med. På så sätt kan skolan bli en 

förebyggande och hälsofrämjande plats. Skolan ska arbeta utifrån ett socialt 

och kulturellt arbetssätt som både ska stärka och utveckla den enskilde eleven 

(Skolverket, 2018). Skolan är en plats där elever och vuxna samspelar med 

varandra och där den professionella i många fall kan upptäcka om en viss 

problematik finns. På så sätt kan man redan i ett tidigt skede förebygga att ett 

problembeteende uppstår hos en elev.  

I ett flertal länder i Europa karaktäriserar man det socialpedagogiska arbetet 

som ett band mellan disciplin och socialt arbete, det vill säga mellan lagar och 

regler och det fria arbetet. Medan andra ser på socialpedagogiken som ett band 

mellan allmän pedagogik och socialt arbete, det vill säga lärande och det fria 

arbetet. Däremot finns det en skillnad mellan den allmänna pedagogiken och 

den sociala pedagogiken. Då den sociala riktar sig in mot sociala och 

pedagogiska nödsituationer medan den allmänna pedagogiken exempelvis 

lägger större vikt på de uppgifter som finns i utbildningsväg (Eriksson-sjöö 
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m.fl. ,2011). Black, Bettencourt och Cameron (2017) menar att 

socialpedagogiken anses vara ett humanistiskt tillvägagångssätt som tar 

hänsyn till lärande men ändå går utöver det ämnet. De talar för att 

socialpedagogen fokuserar på att utveckla mänsklig potential genom 

relationer, trygghet och välbefinnande. 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är detta ett ämne som är viktigt att belysa 

då skolan är en plattform där elever interagerar med varandra och där 

förebyggande insatser erbjuds. Då eleverna spenderar en stor tid i skolan är det 

viktigt att den tiden påverkar dem positivt. Samarbetet mellan 

socialpedagogen och de andra professionella i skolan är viktigt då de kan vara 

en avgörande faktor för hur eleven påverkas och bemöts. Med detta som grund 

har intresset för en fördjupning om socialpedagogens arbete i skolan ökat. 

Genom följande studie vill vi utifrån socialpedagogens perspektiv visa hur 

deras arbete ser ut och hur de genom sina erfarenheter upplever att statusen ser 

ut. 

2 Begreppsdefinition  

I detta avsnitt redogörs de centrala begreppen i studien med syftet att klargöra 

dess definitioner. 

 

Socialpedagog - En socialpedagog är en yrkesperson som arbetar med barn, 

ungdomar eller vuxna som har svåra problem och är i behov av särskilt stöd i 

vardagen. De bidrar till social förändring, problemlösning i mänskliga 

relationer och frigörelse för att öka individens framgång i livet (Eriksson-sjöö 

m.fl., 2011). 

Profession - En profession är ett yrke som grundar sitt arbete i vetenskaplig 

forskning och vetenskapliga kunskaper (Brante, 2009). 

Samverkan - En medveten handling mellan två eller flera personer som 

strävar efter ett gemensamt mål. I många fall öppnar samverkan upp 

möjligheter till bättre resultat i olika situationer för alla yrkesverksamma 

(Avant & Swerdlik, 2016). 

Skolan - En institution som har ett syfte till att hjälpa elever att utveckla sina 

kunskaper och värden. Även främja varje barn/elevs personliga utveckling och 

lärande. Alla barn har rätt till skolgång och den är även obligatorisk för barn 

mellan årskurserna 1–9 och förskoleklass (Skolverket, 2019). 

Status - Det är en social ställning som personen har i en grupp. Ett exempel 

som man kan ta upp är att djur inte är lika viktiga som människor, därför har 

medicinare högre status än veterinärer (Brante, 2009). 
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3 Bakgrund 

I följande del kommer vi att fördjupa oss inom styrdokument som förklarar 

vilka lagar och regler det finns inom skolan, och vilken betydelse det har att 

ha en socialpedagogisk utbildning för att utföra arbetet. Även hur det 

socialpedagogiska arbetet går till med både eleverna och de andra 

yrkesprofessionella i skolan. Vi kommer även ta upp tidigare forskning kring 

socialpedagogiskt arbete och samverkan med elever och yrkesprofessionella 

inom skolan. 

3.1 Styrdokument 
Skolan styrs av styrdokument det vill säga skollagen, förordningar, 

läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas (Skolverket, 

2019). 

 

Alla barn och ungdomar som är bosatta och folkbokförda i Sverige enligt 

folkbokföringslagen (1991:481) har rätt till utbildning och har även en 

skolplikt. Med skolplikt menas att den enskilde individen måste gå i skolan 

om det inte finns särskilda skäl till att denne kan verkställa sin skolplikt på 

annat sätt. Man ska då delta i skolans verksamhet och de uppgifter som 

tilldelas. Att ha rätt till utbildning innebär att den individ som har skolplikt 

även har rätt till kostnadsfri utbildning. 

Skolplikten omfattar följande delar: Förskoleklass, grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Förskoleklassen blev 

obligatorisk hösten 2018 (Skolverket, 2018). 

Eleverna i skolan har rätt till att få vägledning och stimulans för att kunna nå 

sina kunskapsmål. Därmed ska de erbjudas alla möjligheter och hjälp till 

kunskapsutveckling. Vissa elever kan behöva extra anpassning eller särskilt 

stöd för att kunna uppnå sin kunskapsutveckling. Genom några tydliga 

exempel på extra anpassningar kan man som socialpedagog ge stöd till att sätta 

igång arbetet, hjälpa till att förstå texter med mera (Skolverket, 2019). 

3.1.1 Socialpedagogisk utbildning 

Larsson och Jansson (2007) redogör för att den socialpedagogiska 

utbildningen har sitt ursprung i svenska fattigvårdsförbundet som kom till år 

1908. Stockholm är den staden där utbildningen tog sin start innan den 

utvecklades och spreds till andra städer. Den socialpedagogiska utbildningen 

finns på yrkeshögskolor, folkhögskolor, högskolor och universitet därav kan 

det finnas små skillnader i inriktningen. Det vill säga att lärandet på den 

akademiska riktningen kan vara konstruerade på olika sätt och ställa olika krav 

medan fördjupningen kan vara densamma. Utbildningen förbereder dess 

deltagare inför ett professionellt arbete med en professionell yrkesroll 

samtidigt som den ger möjlighet till utökade studier på en mer avancerad nivå. 
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Enligt utbildningsplanen i det socialpedagogiska programmet ger den 

socialpedagogiska utbildningen en god grund för de färdigheter och kunskaper 

som man behöver ha för att kunna utöva kvalificerat arbete inom både privat, 

offentlig, ideell och kooperativ verksamhet där de socialpedagogiska 

kunskaperna är i fokus. Man får en stabil bas inom utbildningen till att kunna 

både utveckla och leda en social verksamhet där grunden i arbetet är att förstå 

människan och dess livsvillkor. Samtidigt som man får grunden till att kunna 

hantera de problem och processer som uppstår i en människas liv. Några av 

dessa så kallade problem och processer kan vara diagnoser som 

funktionsnedsättning, social utsatthet eller en livssituation där missbruks och 

beroendeproblem finns. Som socialpedagog får man en lärdom om teorier som 

finns inom socialt arbete på både mikro, meso och makronivå (Larsson & 

Jansson, 2007). 

Larsson och Jansson (2007) skriver i sin studie att socialpedagoger även får en 

grundläggande kunskap inom det juridiska fältet som är viktiga att ha med sig 

inom vissa områden i det sociala arbetet. Likaså har man som socialpedagog 

en kunskap kring etiska frågor gällande vilket förhållningssätt man ska ha i 

mötet med människor och vad som har vilken betydelse. Ser man på den 

pedagogiska grundsynen inom den socialpedagogiska utbildningen läggs 

fokus på att varje individ ska bli bemött efter dennes enskilda önskemål. Några 

av socialpedagogens viktigaste kunskaper som de får med sig i sin utbildning 

är läran om människan, hur man hanterar samspelet mellan människan och 

samhället. 

Storø (2013) beskriver att socialpedagogiken är mittpunkten i arbetet med 

människor som påverkas av psykologin, sociologin och pedagogiken. 

Sociologin är ett sätt att ge möjlighet för individer att försöka förstå och 

förklara människors handlingar. Medan psykologin hjälper oss individer att se 

olika sidor av en människa. Även pedagogiken tillhör ett av dessa elementen. 

Pedagogiken är en viktig del för socialpedagogiken då den fokuserar sig på 

utbildningen, uppfostran och undervisning som är ett stöd till lärande. 
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Figur 1: Socialpedagogikens förhållande till andra vetenskaper (Storø, 2013). 

 

3.1.2 Socialpedagogiskt arbete 

Ett professionellt samarbete på en arbetsplats definieras som när två eller fler 

professionella med olika titlar arbetar tillsammans för att nå samma mål. I en 

socialpedagogisk situation är det när man arbetar mot att möta varje enskild 

individs unika behov, i detta fall elevens. Samtidigt ska man förstå vikten av 

partnerskap och tvärvetenskaplig kunskap i arbetet med att möta hindren för 

elevens lärande, då förmågan att arbeta tillsammans är en viktig faktor för att 

lyckas ge det stödet som eleven är i behov av (Avant & Swerdlik, 2016). 

Socialpedagogens huvudfokus i arbetet läggs främst på att se arbetet ur varje 

individs egna behov och önskemål. I skolverksamheten utgår man från att 

utvärdera elevens utbildningsbehov samtidigt som man utvärderar det 

personliga livet. Att möta alla elever är en självklarhet inom arbetet men att 

möta elever med en viss problematik är en större självklarhet (Eriksson-sjöö 

m.fl., 2011). Borg m.fl. (2014) menar likaså att socialpedagogen i många fall 

arbetar med individer som har en viss problematik, exempelvis med de som 

har svåra inlärningssvårigheter. De arbetar för det mesta enskilt inom sitt eget 

område men de har även en viss delaktighet i det allmänna skolarbetet. Ser 

man på deras arbete i skolan är det största samarbetet mellan socialpedagogen 

och eleven. 

Socialpedagogiskt arbete handlar enligt Storø (2013) inte bara om språkliga 

handlingar utan även om praktiska handlingar, som också är ett verktyg för att 

hjälpa eleverna som är i behov av hjälp och stöd. En tydlig möjlighet för 

socialpedagogen är att underlätta och styra olika situationer och händelser 

genom en utvecklings- och förändringseffekt på ungdomar. Med hjälp av 
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normer och regler som finns i skolan kan socialpedagogen uppnå dessa två 

effekter. Därmed ger det möjligheten till att samarbeta med ungdomarna och 

utveckla deras sociala kompetens. Såsom exempelvis att vänta på sin tur, 

försöka nå ett mål och så vidare. Genom att lära sig färdigheter kan 

ungdomarna lära sig om det sociala livet i allmänheten, och genom att 

samarbeta med andra människor är det en viktig del för att kunna komma in i 

samhället. Man kan tydligt koppla att arbete och samarbete ger möjligheten 

för ungdomarna att komma in i samhället. 

Kopels (2016) skriver i sin artikel att eleverna i många fall vänder sig 

självmant till socialpedagogen medan de i andra fall blir rekommenderade av 

en annan professionell i skolan att vända sig till socialpedagogen. Sedan tar 

man nästa steg till att boka ett möte där en riskbedömning görs utifrån varje 

enskilt fall, där man ser över den problematik som finns hos eleven. Man gör 

en djupgående analys av problemet för att sedan hitta en väg att arbeta mot ett 

ljusare mål. Därför ska barnets behov klarläggas och ge barnet möjligheten till 

att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet för att öka samarbetet. 

Enligt skollagen (2010:800) om särskild hänsyn till barnets bästa anges det att 

barnets bästa ska vara utgångspunkten i all utbildning och annan verksamhet. 

Detta avser barn som är under 18 år. 

Patrei (2005) redogör för hur viktigt det är att en socialpedagog har kännedom 

om en elevs uppväxt och livssituation för att kunna lägga ett större fokus på 

att skräddarsy mötet med eleven. Denna kännedom ger även en möjlighet till 

att få eleven att förstå värdet av ett samarbete med socialpedagogen. 

Socialpedagogens uppfattning av den enskilde eleven och dess historia har en 

betydelse för vilken återkoppling som ges efter mötet då denna medvetenhet 

ger en ökad förståelse och klarare bild av elevens behov. Då vet man när man 

arbetar med eleven exempelvis varför eleven är passiv eller har ett 

problemskapande beteende. 

Utifrån Patreis (2005) forskning har man lagt en betoning på att 

socialpedagoger mer med åren även har en större betydelse i arbetet med 

elever i skolor. Huvudfokuset i det pedagogiska handlingssättet är inte att 

hjälpa lärarna i skolan eller ge administrativt stöd. Utan socialpedagogens 

uppgift i skolan är att finnas där för att eleverna ska känna sig trygga i sin 

skolmiljö genom att förebygga och hindra att problem uppstår. 

Socialpedagoger finns både inom barnomsorgen och inom 

familjestödstjänster.  

Socialpedagoger arbetar i samma miljö där platser för mänskliga relationer och 

positivt och negativt lärande förekommer. Det ger en möjlighet till att skapa 

en social interaktion, att förändra elevens beteende och handlingar. 

Socialpedagogens huvudfokus är bland annat: 

The practitioner sees herself/himself as a person in relationship 

with the child as a whole person (not just, for example, a child 
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to be taught), supporting the child’s overall development: 

physical, cognitive, social, creative... (Patrei, 2005 s. 177). 

Avant och Swerdlik (2016) redogör för att en samarbetsprocess ska vara tydlig 

då den byggs på specifik kunskap som både ska erkännas och läras. De 

professionella nyttjar sina färdigheter bäst när de hamnar i ett 

tvärvetenskapligt områdesteam. Med det menas att professioner med olika 

vetenskaper tillsammans arbetar med olika krishanteringar, beredskap och 

svar på systematisk problemlösning. Samarbetsprocessen kan göra det möjligt 

för varje elev att använda sina unika professionella färdigheter och talanger. 

3.2 Tidigare forskning 
I följande del kommer vi att ta upp tidigare forskning kring det 

socialpedagogiska arbetet och dess samverkan mellan professioner i skolan. 

3.2.1 Socialpedagogiskt arbete 

Utifrån Kraus och Hoferková (2014) analys på utvecklingen av förhållandet 

mellan socialt arbete och socialpedagogik uppfattas socialpedagogiken i 

Sverige alltmer som ett viktigt teoretiskt begrepp. Man ser tydligt att processen 

med att hitta gränserna mellan socialpedagogik och socialt arbete sker mer på 

teoretisk nivå än på praktisk nivå, för att situationen i praktiken skiljer sig från 

teorin. Exempelvis när socialarbetare möter samma kunder i liknande 

situationer använder de oftast samma metoder för att uppnå samma mål. Ibland 

kan det leda till att de tävlar mot varandra om samma jobb.  

Socialpedagogens arbete i skolor har en lång och kritisk historia bakom sig, 

där man ifrågasatt det huvudsakliga arbetet gällande skolan, samhället och 

ungdomen. Trots många förändringar i utbildningspolitiken gällande skolor 

och även finansieringen så finns kritiken kvar kring det socialpedagogiska 

arbetet i skolor. Där man ifrågasatt socialpedagogens arbete och roll i skolan. 

Ser man på den historiska ramen så är det något som medfört svårigheter för 

nuvarande socialpedagoger (Gherardi & Whittlesey-Jerome, 2017). 

... Professional knowledge and expertise are at the core of 

contemporary society. How such professional expertise is 

developed, how it is deployed, by whom it is deployed and for 

what ends are among the most pressing issues facing all modern 

nations (Brante, 2009 s.15). 

Gherardi och Whittlesey-Jerome (2017) redogör för hur aktuell forskning visar 

ett stöd för att professionella inom skolan har en mindre tydlig bild av vilken 

betydelse socialpedagogen har i skolan och det finns en blandad uppfattning 

av vikten med dennes arbete. Med det menas att de andra professionella i 

skolan såsom exempelvis en lärare eller rektor inte har en klar bild att 

socialpedagogens arbete har en stor betydelse för skolan. Det blir lätt 

missuppfattningar kring vad socialpedagogens uppgifter är och vad de tillför i 
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skolmiljön för eleverna. Hela 78 procent av de professionella i skolan visade 

att de stödjer socialpedagogens arbete, trots det var det mindre än en tredjedel 

av dem som hänvisade sina elever till en socialpedagog. 

Borgs m.fl. (2014) forskning om bidrag från hälso- och sjukvårdspersonal och 

socialarbetare visar att den personal som inte är med i undervisningen i skolan 

istället kan bidra med kompletterande åtgärder som behövs för att eleven ska 

klara eller utveckla sin sociala kompetens i skolan. Hälsofrågor i skolan har en 

positiv effekt på förhållanden som påverkar elevens förmåga att lära sig och 

klara skolan. Därmed kan socialarbetare i skolan arbeta förebyggande mot 

missbruk, våld eller annat oönskat beteende och bidra till ökat förtroende 

genom samarbete med eleverna och de andra professionella i skolan.  

Kyriacou (2009) redogör för hur forskning visar att det socialpedagogiska 

arbetet i skolvärlden arbetar utifrån fem olika men ändå överlappande 

dimensioner. Första dimensionen är vård och välfärd, i denna dimension ser 

man till barnets hälsa och sociala omsorg samtidigt som man avser barnets 

mentala och fysiska välbefinnande. Denna dimension går ut på att uppfylla 

barnens hälsobehov och se till att de befinner sig i en säker miljö. Den andra 

dimensionen som forskning tar upp är inkludering, kortfattat arbetar man här 

med att få alla elever att känna sig inkluderade och engagerade. Istället för att 

sätta någon i utkanten av skollivet på grund av deras kön, sociala klass eller 

exempelvis härkomst. Dimension nummer tre är socialisering, man lägger här 

en vikt på att få den enskilda eleven till att uppträda i enlighet med de normer 

som finns i samhället. Man försöker här få eleven att förstå vad de önskvärda 

normerna och förväntningarna är samtidigt som man arbetar förebyggande 

mot ett oönskat beteende. Med oönskat beteende menas exempelvis mobbing 

eller drogmissbruk. Fjärde dimensionen är akademiskt stöd inom universitetet, 

här erbjuder man akademiskt stöd till de studenter som befinner sig riskzonen 

till att inte klara målen i den akademiska läroplanen. Den sista dimensionen, 

social utbildning, hänvisar till de framsteg som eleven gör när det gäller 

förståelse, kunskap och innehåll i läroplanen. Läroplanen avser bland annat 

sådana ting som elevens personliga och sociala utveckling och omfattar en stor 

del av beteende gentemot andra, en mer moralisk utbildning. 

Fortsättningsvis skriver Kyriacou (2009) att medan dessa dimensioner gäller 

alla pedagoger så handlar det i det socialpedagogiska arbetet främst om hur 

man som socialpedagog på bästa sätt kan erbjuda eleven det den behöver. Det 

som avses är alla omständigheter som finns, exempelvis hälsan, ekonomin 

eller ens sociala förhållanden. Ett exempel kan vara elever som möter på en 

viss problematik gällande ens sociala förhållande, som har kroppslig 

funktionsnedsättning eller som lever i en vardag med trauma från 

barnmisshandel. Kopels (2016) menar även han att skolans socialarbetare, 

exempelvis socialpedagogen, noggrant ska utvärdera och bedöma mötet, 

utifrån elevens behov. Genom att bedöma och utvärdera får den professionelle 

en möjlighet till att känna igen elevens pedagogiska behov. Därefter kan ett 



 

 

 

9 

 

arbete påbörjas utifrån den riskbedömning man gjort med eleven, som 

exempelvis kan vara, missbruksproblematik. 

3.2.2 Samverkan 

Kyriacou (2009) menar att det för närvarande finns ett brett utbud av 

yrkesverksamma som på något sätt arbetar med barn och att kärnan i det 

socialpedagogiska arbetet är uppfattningen om ett barns behov. Han menar att 

det innebär att alla yrkesverksamma måste se efter varje elevs behov i första 

hand och sedan se över deras samverkan och hur den påverkar eleven. Storø 

(2013) menar också att positiva samarbetssituationer betyder väldigt mycket 

för elever. Men särskilt för de elever som har en viss problematik i sin vardag 

då det skapar ett positivt klimat där de känner sig inkluderade. Vidare betonar 

Kyriacou (2009) att alla professionella måste se sig själva som en del av en 

samarbetsinsats då forskning hittills har visat att varje enskild yrkesverksam 

ser sitt ansvarsområde som smalt och specifikt, medan man låtit de andra 

reflektera över den bredare delen. I ett inslag i den senaste politiska 

utvecklingen har de varit tydliga med att man ska arbeta utanför det specifika 

ansvarsområdet som finns inom ramen hos varje yrkesprofessionell och istället 

lyfta fram den bredare delen för att få samarbetet att fungera. Det leder till att 

man börjar reflektera och diskutera mer med varandra. Ser man på de 

professionella inom skolan så medför detta en utmaning då frågor väcks om 

status och hur arbetet ska se ut, ska man lyfta fram den bredare delen mellan 

alla yrkesverksamma eller endast vissa. 

Forskning visar att det finns en del svårigheter som man behöver arbeta mer 

med. De fem dimensionerna, vård och välfärd, inkludering, socialisering, 

akademiskt stöd och social utbildning som tas upp längre upp i texten har 

utvecklats och är nyckeln till det socialpedagogiska arbetet likaväl som 

samarbetet mellan alla professioner i skolan (Kyriacou, 2009).  Författarna 

Gherardi & Whittlesey-Jerome (2017) menar även på att det är viktigt att hitta 

nya sätt att förstå varandra för att skapa ett gott samarbete mellan alla 

professionella i skolan. De hävdar att det är uppenbart att rolldefinitioner är 

viktiga då det är en av de centrala delarna inom arbetet. Likaså då 

socialpedagogens status är ett oklart ämne för många utanför det fältet, därav 

är det viktigt att arbeta mot en mer förstående bild. 

The districts need to be educated as to what a school social 

worker is capable of doing. Some districts don’t care to learn 

(Gherardi & Whittlesey-Jerome, 2017 s 40). 

Gherardi och Whittlesey-Jerome (2017) skriver i sin forskning att samarbete 

med andra yrkesprofessionella i skolan är en nyckel till framgång. Utifrån 

forskningen kom de fram till att det finns en viss andel av skolpersonalen och 

socialpedagoger i skolan som inte samarbetar med varandra. Enligt 

forskningen kan detta bero på en brist mellan lärare och socialpedagoger för 

att de inte lär sig tillsammans för att kunna skapa en gemenskap. Lärarna blir 
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frustrerade när de kämpar med utmanande elever samtidigt som de känner att 

socialpedagoger inte har tid till att ingripa. Men på samma sätt blir 

socialpedagogen frustrerad när deras förslag kring lösning möts med 

respektlöshet. Detta borde hanteras genom att lägga fokus på att bygga 

relationer mellan lärare och socialarbetare, och ge en tvärvetenskaplig 

möjlighet till samarbete mellan lärare och socialpedagoger. 

Borg m.fl. (2014) har gjort en studie där det visade sig att ungdomar som har 

ett beteendeproblem och har växt upp i svåra och stressiga hemförhållanden 

behöver mer än kortsiktiga individuella åtgärder för att lyckas både utanför 

och i skolan. Förutom att delta i skolan och få det stödet som ungdomar kan få 

så behöver de även vård utanför skolan. Med hjälp av ett gott samarbete med 

vuxna som var både öppna, respektfulla och satte gränser, ledde det till en mer 

betydelsefull vardag. När vårdsituationen blev mer stabil så kunde man 

därefter börja arbeta med problemet i skolmiljön för att skapa rutin för 

eleverna. Detta innebär att samarbetet inte får vara begränsat så att det kan leda 

till svårigheter i skolan för både de yrkesprofessionella och eleverna. Därför 

är det bra som socialpedagog att samarbeta med barnomsorgstjänsterna, skolan 

och även familjerna för att kunna skapa en fullständig hjälp. 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenterar vi professionsteorin utifrån Freidson (1994) och Brante 

(2009; 2014) och förklarar vårt problemområde kopplat till teorin. 

4.1 Professionsteori 
Professionsteorin lägger ett stort fokus på definitionen av en profession. I 

teorin tar man upp sambandet mellan en profession, kunskapen som finns och 

hur den tillämpas i praktiken. Under 1900-talet har det debatterats kring hur 

en enskild profession ska definieras och vilka yrkesuppgifter som varje 

profession ska ha (Freidson, 1994). Vidare skriver författaren om hur man 

måste veta vad man pratar om för att kunna utveckla en teori och använda sig 

av den. För att kunna veta vad en profession innebär så menar Freidson (1994) 

att det är viktigt att i första hand definiera de karakteristiska drag som den 

professionen har, jämfört med andra liknande yrken. Detta på grund av 

jämförelsen och diskussionen angående vilken profession som har högre status 

till exempel lärare, kurator och specialpedagog med mera. Fram till 1970-talet 

var det ett flertal diskussioner om vilken profession som har den högre 

statusen. Freidson menade då att man måste se på ett antal kriterier för att 

kunna debattera angående detta, en av de var utbildningen. 

 

En profession inom denna teori ses som ett öppet manus som kan utvecklas. 

Man stämplar inte en profession som orimlig utan man mer ser på sin egen 

profession som mer professionell, man höjer sin egen status utifrån det arbete 

man själv utför. Med det menar Freidson att man inte ska jämföra olika 
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professioner med varandra och utnyttja det för att höja sin egen status. 

Relationen mellan vetenskapen och professionen kan här ses som 

kunskapsproduktion (forskning), tillämpning (yrket i praktiken) och 

distribution (universitetsundervisning) vilket även är en viktig punkt samtidigt 

som en annan huvudpunkt i definitionen är status och prestige (Freidson, 

1994). Fortsättningsvis undersöker Brante (2014) begreppet profession utifrån 

flera perspektiv. Ena perspektivet som han redogör för är hur och varför en 

profession är viktig för samhället. Han beskriver hur en profession är som ett 

samhällsbruk som med sin kunskap utför arbeten som påverkar samhället 

positivt då det skapar ett välfungerande samhälle. Vidare skriver författaren 

att professioner har något som kallas för integrerade funktioner som går ut på 

att man genom professioner för vidare delade värden som är kärnan för den 

sociala delen i samhället. I den sociala delen ingår den ömsesidiga förståelsen 

mellan olika klasser, grupper och individer. 

Utifrån Brantes (2009) analys skapar framgångsrika professioner förtroende 

till samhället vilket leder till att de speglas av exempelvis lojalitet och hänsyn. 

De som är kompetenta till att bedöma den enskildes kompetens är andra 

professionella. Det leder till att man i en yrkesgrupp börjar samarbeta och 

värdera. 

4.1.1 Definitionen av en profession 

Brante (2009) redogör för att man tidigare har diskuterat mycket kring 

universitetsutbildningens koppling till en profession och att det är något som 

kan påverka definitionen om en profession. Han menar att det är något som 

under åren sakta är på väg bort då yrkeshögskola har blivit allt vanligare med 

åren. Brante (2009) betonar även att kopplingen mellan en profession och 

universitetsutbildning inte bör vara en faktor som påverkar definitionen av en 

profession. Detta är något som man kan koppla till problemformuleringen vi 

har i vårt arbete, socialpedagogens status i skolan jämfört med andra 

professioner inom den verksamheten. 

 

Brante (2009) menar att många professioner i de olika verksamheterna har 

olika sätt att se på anställningen av en socialpedagog. De har inte fått en klar 

bild till varför man ska anställa socialpedagoger i skolan. Vissa tror att det 

handlar om en politisk fråga för nedskärning, medan andra anser att det enbart 

handlar om avlastning. Han menar att det är kulturellt och handlar om frågor, 

där man ser på skilda yrkens status. Detta på grund av att man definierar 

socialpedagogen på olika sätt, främst utifrån dess utbildning men även 

arbetsuppgifter och yrkestitel. Vidare skriver Brante (2009) att det finns ett 

samband mellan abstrakt kunskap och en profession. Vilken sorts kunskap har 

den enskilde professionen? Författaren menar att varje profession är en 

kunskapsbärare och besitter en viss förmåga till att kunna bortse från det 

oviktiga. Konsekvensen av det är att man på så sätt kan assimilera nya problem 

inom området. Att det är viktigt att hålla sig till den abstrakta kunskapen är 
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även något han talar för, detta på grund av att professioner inte ska övertas av 

varandra. Med det menas de olika professionellas yrkesstatus eller kunskapen 

de besitter, då det endast handlar om tillfälliga frågor och är kulturellt. 

Med hjälp av Brantes förklaring öppnades våra ögon upp för att 

socialpedagogen och dess arbete är en definitionsfråga. Forskning (se ovan) 

visar att människor i många fall skapar en egen förförståelse angående 

socialpedagogen för att sedan utveckla den till en klarare helhetsbild. Med 

resultatet i vårt arbete som grund, har professionsteorin möjlighet att bli en 

hjälp och definitionen är en hjälp till att förstå människors sätt att se på saker 

och varför de ser ut som det gör. 

5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att få en djupare förståelse för den socialpedagogiska 

samverkan i skolan och dess status utifrån socialpedagogens perspektiv. 

 

• Vilken status har en socialpedagog i skolan jämfört med de andra 

professionella enligt socialpedagogen? 

• Hur beskriver socialpedagogen samverkan med övriga professionella i 

skolan? 

6 Metodologiska utgångspunkter 

I följande avsnitt beskrivs de metodologiska utgångspunkterna för studien. 

Hur vi gick tillväga och utförde studien och hur vi förhöll oss till den etiska 

delen. 

6.1 Kvalitativ ansats 
Denna studie har en kvalitativ ansats som utgångspunkt. Brinkman & Kvale 

(2014) menar att detta ur ett epistemologiskt perspektiv innebär att man 

exempelvis genom forskningsintervjuer tilldelas kunskap. Författarna redogör 

för att epistemologi handlar om hur man upprätthåller kunskapen man får. Då 

den kvalitativa metoden fokuserar på människors uppfattningar och tolkningar 

samt oftare lägger vikt på ord än på kvantifiering så är detta passande för denna 

studie. Enligt Bryman (2011) använder man en kvalitativ ansats till att skapa 

en djupare förståelse för idéer och attityder som driver handling, vilket i sin 

del är en stor del av syftet med denna studie. 

6.2 Hermeneutistiskt synsätt 
Därmed har vi i denna studie använt oss utav ett hermeneutiskt perspektiv för 

att på bästa möjliga sätt kunna få en bild av socialpedagogens perspektiv 

genom intervjuer. Enligt Bryman (2011) rör hermeneutiken ett synsätt på 

tolkning av texter eller läran om förståelse. Hermeneutiken är en metod som 
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inte söker den absoluta sanningen utan lägger en större vikt på förståelsen 

kring något. Thuren (2007) redogör för hur hermeneutiken har en påverkan av 

den humanistiska synen. Som tidigare nämnt anser man här att en exakt 

sanning inte finns, den är obestämd och föränderlig. Det hermeneutistiska 

synsättet ger oss som forskare en möjlighet till att få en ökad förståelse om 

ämnet i fråga i relation till en tidigare forskning med inslag av ny kunskap. 

6.3 Urval 
I detta examensarbete intervjuades fem yrkesprofessionella socialpedagoger i 

skolan som har en hög grad av relevans för vårt syfte. Det är ytterst viktigt att 

göra ett bra urval inför ett forskningsarbete, men att ha ett väsentligt urval som 

passar ihop med studiens syfte är något som spelar stor roll. Att ha ett 

målinriktat urval är ett strategiskt arbetssätt menar Bryman (2011) då det ger 

bästa möjliga resultat på forskningsfrågorna. 

Deltagarna i vår studie har titeln Socialpedagog och har arbetat inom skolan i 

mer än ett år. Dessa socialpedagoger har även någon form eftergymnasial 

utbildning vilket vi tycker är viktigt med skälet till att vi gärna ser att de har 

en viss grad av erfarenhet inom yrket och sitter på kunskap. Då vi som 

författare vill få en så realistisk bild som möjligt av hur arbetet ser ut. 

6.4 Förberedelse och datainsamling 
Kontakt togs med sex intervjupersoner där studiens syfte presenterades och en 

intervju bokades. Därefter skickades ett missivbrev ut till samtliga där studiens 

syfte och mål, tillvägagångssätt, etiska principer och önskemål redovisas. 

Under studiens gång utformades en intervjuguide (se bilaga 1) som kom till 

användning i våra intervjuer. Intervjuguiden gjordes med utgångspunkt från 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden delades i två teman som 

baseras på frågeställningarna: status och samverkan. Bryman (2011) menar att 

det är ett lämpligt sätt att utgå ifrån inom den kvalitativa metoden. 

Under studiens gång fick vi ett bortfall och det löste vi med att intervjua fem 

av de sex intervjupersonerna. Vi ansåg att materialet vi fick av de fem 

intervjupersonerna räckte till att besvara vårt syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade, med det menas att 

intervjufrågorna inte behöver ställas i den ordning som de är i intervjuguiden. 

Däremot sker frågorna i en löpande form, på samma gång som det är en låg 

grad av strukturering. Vilket leder till att respondenterna ges en stor frihet till 

att utforma svaren på sitt eget sätt. Då målet för oss som forskare var att få 

djupgående och konkreta svar. Det gav oss en möjlighet till att ställa 

uppföljningsfrågor utifrån svaren vi fick. Bryman (2011) redogör för hur en 

semistrukturerad intervju i hög grad handlar om hur respondenterna tolkar och 

fångar upp de frågor som ställs. 
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Bryman (2011) redogör Kvales (1996) användbara lista med kriterier för att få 

en framgångsrik intervju, detta tog vi del av i våra intervjuer. Några av dessa 

punkter är att man visar hänsyn som intervjuare och låter respondenten tala till 

punkt, ger dem utrymme att tänka och visa tolerans mot tystnad och pauser. 

Den andra punkten som togs i åtanke är att vara öppen som intervjuare. På så 

sätt fick vi möjligheten till att reagera på det som var viktigt för oss och det 

bidrog till en flexibilitet under intervjun. Det som Bryman även tycker är 

viktigt för en intervjuare är att man ska vara balanserad. Att intervjuaren inte 

säger för mycket eller för lite. Det ger respondenten en möjlighet till att inte 

bli passiv eller få ett intryck av att de har fel. Dessa kriterier är viktiga att 

förhålla sig till då respondenten i våra intervjuer är den som gör vår studie 

möjlig att utföra. Under intervjuerna fördes anteckningar samtidigt som 

samtalet spelades in med godkännande från respondenterna. Som författare 

ansåg vi att detta var ett bra sätt att arbeta på då en inspelning ger en möjlighet 

till att lättare kunna analysera en intervju. Samtliga intervjuer utfördes genom 

fysiska möten som även kallas för en direkt intervju (Bryman, 2011). 

Sökningar gjordes på bland annat Swepub och Psycinfo där vi fick fram 

vetenskaplig litteratur som kunde användas för att genomföra vår studie. De 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar vi fick fram användes till vår 

introduktion, bakgrund och tidigare forskning. En avgränsning utifrån 

utgivningsår gjordes då en risk till föråldrade data vill undvikas. En stor del av 

vår litteratur som finns i studien är ‘’peer-reviewed’’, vilket i sin tur betyder 

att den är granskad.  

6.5 Databearbetning, analys och tolkning 
All intervjumaterial transkriberades med avsikt till att kunna göra en ordentlig 

analys. En transkribering gav oss möjligheten till att komma ihåg vad som 

sagts då en del tolkningar av det som sägs under intervjun kan glömmas bort. 

Enligt Bryman (2011) är transkribering en mycket tidskrävande metod att 

använda sig av då det krävs stor precision. Man får räkna med att det tar cirka 

fem till sex timmar att transkribera en timmes intervju. 

Studien utgår från en tematisk analys. Bryman (2011) redogör för att en 

tematisk analys kan ingå i flera olika analysmetoder, därav blir det svårt att 

avskilja den. En tematisk analys är en teknik som ofta används i kvalitativa 

studier. Målet med denna metod är att urskilja teman som det läggs en större 

vikt på. Med det menas teman som upprepas ett flertal gånger under intervjuns 

gång. Sedan skapar man underkategorier utifrån de svar man får in via de 

teman man skapat. För att skapa dessa teman har vi tagit hjälp av framework, 

som är en mall där man kan kategorisera sitt material. Exempelvis som en 

tankekarta där man tar ut viktiga teman som tagits upp under intervjun, detta 

fungerar som ett stöd för att få ett strukturerat resultat. 
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Genom att arbeta på detta sätt fick vi mer struktur i arbetet. Data samlades in 

som sedan bearbetades och analyserades med utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningar. Då vi använde oss av en tematisk analys delades 

resultatet in i upprepade teman, vi såg över vad professionsteorin talar för och 

jämförde det med datan vi fått in, där vi fann gemensamma meningar som de 

talar för. 

6.6 Kvalitetskriterier 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som har stor betydelse för forskning. 

Validitet kan man översätta till giltighet eller äkthet och reliabilitet kan man 

översätta till tillförlitlighet. Bryman (2011) redogör för hur olika forskare har 

diskuterat angående hur relevanta dessa begrepp är inom kvalitativ forskning. 

Han menar att man kan omvandla dessa begrepp inom den kvalitativa 

forskningen. En ståndpunkt är att man omvandlar begrepp utan att i själva 

fallet ändra betydelsen. Trovärdighet (validitet) och pålitlighet (reliabilitet) är 

begrepp som används inom den kvalitativa forskningen. Trovärdigheten i en 

kvalitativ studie skapas genom att man som forskare ser till att studien görs 

utefter de regler som finns samtidigt som man redogör för de resultat man får 

precis på det sättet de tas emot från respondenterna. Pålitligheten skapar man 

genom att säkerställa att alla delar av forskningsprocessen framställs 

fullständigt och korrekt (Bryman, 2011). Dessa kvalitetskriterier har vi strävat 

efter att få en hög grad av då vi följt Brymans (2011) förklaring steg för steg. 

6.7 Etiska övervägande 
I etisk forskning ska man visa hänsyn till intervjupersonernas autonomi och 

skydda individerna från att komma till skada. Det är viktigt att se till att både 

individskyddskravet och forskningskravet går hand i hand med varandra under 

en forskningsprocess. Studiens deltagare ska ständigt skyddas från all skada 

såsom kränkning eller förtal, det är en viktig princip att utgå från (Helgesson 

2015). Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer, de 

fyra etiska riktlinjerna är samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet och konfidentialitetskravet (Bryman, 2011) och är även de 

som vi har använt oss av i vår studie då de presenterats av Vetenskapsrådet. 

Samtyckeskravet, innebär att intervjupersonernas deltagande i studien byggs 

på deras samtycke. De har även rätt till att få fullständig information om 

studiens syfte. Nyttjandekravet innebär att intervjupersonerna ska vara helt 

införstådda i vad studien ska användas till och som forskare får vi endast 

använda intervjupersonens uppgifter eller information till den enskilda 

studien. Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera 

deltagarna om vilka vi är och om de villkor som finns. Det ska tydligt framgå 

vad studiens syfte är och att deltagandet i studien är frivilligt och närsomhelst 

kan avbrytas. I informationen ska det även framgå att deltagarna själva väljer 

hur och vad de vill delta i. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare 

måste skydda intervjupersonernas identitet eller andra känsliga uppgifter som 
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kan avslöja individen. Därmed är alla namn i vår studie fiktiva (Helgesson, 

2015). Dessa riktlinjer har vi haft i åtanke under studiens gång. Vid första 

telefonkontakten med intervjupersonerna presenterade vi oss, vilka vi var och 

vad vi studerar samtidigt som vi tydligt förklarade studiens syfte och vad 

studien ska användas till. Vi gick även igenom att deltagandet är frivilligt och 

att intervjupersonen själv väljer om den vill delta samtidigt som det är 

fullständigt okej att avsluta deltagandet. En stor vikt lades även på att 

informera intervjupersonen att det endast är intervjupersonen och vi två som 

författare som kommer veta vad som sagts under studiens gång. Då vi i studien 

kommer använda oss av fiktiva namn. Efter telefonkontakten skickades ett 

missivbrev (se bilaga 2) ut där alla dessa kriterier togs upp och hur vi hade 

tänkt förhålla oss till dessa för att tydliggöra en gång till om studiens syfte och 

deras medverkan. Vid träff med respondenterna gick vi återigen igenom alla 

dessa kriterier samt studiens syfte då vi ville ha säkerheten på vår sida och få 

alla att känna sig trygga i sitt deltagande. På plats redogjorde vi för hur vi hade 

tänkt spela in intervjun för att underlätta arbetsgången om samtycke fanns, 

vilket det gjorde i alla fallen. 

7 Resultat 

Vi har valt att dela upp vårt resultat i två teman, status och samverkan. Under 

dessa två teman har vi rubriker som presenterar resultatet tydligare: Hierarki, 

kompetens, roll, intern samverkan, extern samverkan och elevsamtal.  

 

Under studiens gång har tre skolor besökts där det sammanlagt var fem 

personer som ställde upp på en intervju. Samtliga intervjupersoner har 

yrkestiteln socialpedagog och arbetar i en skola. Två av intervjupersonerna 

arbetar i en grundskola och resterande tre på ett gymnasium. Nedan kommer 

en kort beskrivning av intervjupersonerna. För att underlätta läsningen och 

säkerställa avidentifiering av intervjupersonerna har vi valt att fiktivt namnge 

skolorna och deltagarna 

Tove är namnet på socialpedagogen som arbetar på gymnasieskolan 

Tallskolan med ca 800 antal elever. Tove läste socialomsorgs examen via 

Göteborgsuniversitet, sammanlagt gick utbildningen på 3 år. 

Erik är namnet på socialpedagogen som arbetar på grundskolan Granskolan 

med ca 500 antal elever. Erik är i grund och botten fritidspedagog men har 

vidareutbildat sig på barn och ungdomspedagogiska programmet via 

Linneuniversitet. 

Hanna är namnet på socialpedagogen som arbetar på grundskolan Granskolan 

med ca 500 antal elever. Hanna har läst beteendevetenskap i Lund och har 

sedan läst till juridiken. 
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Ajna är namnet på socialpedagogen som arbetar på gymnasieskolan 

Björkskolan med ca 1300 antal elever. Ajna har genom Kristianstads 

folkhögskola läst till behandlingspedagog.  

Kim är namnet på socialpedagogen som arbetar på gymnasieskolan Tallskolan 

med ca 800 antal elever. Kim har läst pedagogik, ungdoms- och 

missbruksvårdprogrammet via Linneuniversitetet. 

7.1 Status 
I följande avsnitt kommer vi presentera de resultat vi fått utifrån vår första 

frågeställning, vilken status har en socialpedagog i skolan jämfört med de 

andra professionella enligt socialpedagogen? 

7.1.1 Hierarki 

Att få status som socialpedagog i skolan är ingen dans på rosor menar över 

hälften av intervjupersonerna. Det har varit en svår väg upp där oklarheter 

angående deras yrkesstatus har drivit dem till den punkten där de behövt bevisa 

att de förtjänar att ha en synlig status. Kim beskriver sin status på skolan som 

hög just nu men att det har tagit några år för resterande professionella i skolan 

att förstå vad han tillför i skolan, då det är en hyfsat ny yrkestitel i skolvärlden. 

Han menar att han själv har skapat sin status, det är ingenting han har blivit 

tilldelad. Vidare menar han att det har varit en utmaning att få sina kollegor 

till att se honom för det han vill bli sedd men att det enligt honom är viktigast 

att han vet vad hans roll i skolan är och att han ser sin status som hög, resten 

löser sig menar han. 

 

Hanna och Erik arbetar på Granskolan tillsammans och menar att det finns en 

slags hierarki på skolan. Statusen ser inte lika ut för alla yrkestitlar säger de, 

ser man på rektorerna så ligger de högst upp medan elevstödjare kan ligga 

längst ner.  

[…] och det är ingenting kanske som man strävar efter men det 

finns en tydlig hierarki i skolan har man märkt, som jag som 

aldrig har varit inom skolan tidigare [...] och det märkte jag 

ganska snabbt att, okej de finns en hierarki i skolan som är 

ganska kraftig (Hanna, Granskolan). 

När de talar för sin egen status på skolan så menar de på att den är helt okej, 

de är nöjda. De redogör för hur de själva ligger långt upp i hierarkin på grund 

av att de tillhör elevhälsoteamet, då elevhälsoteamet är något man ser ljust på 

i deras skola. Något som de två talar för är att vägen uppåt inte var lätt. Hanna 

och Erik började arbeta på Granskolan ganska tätt inpå varandra och då var 

titeln socialpedagog inte vanlig i skolan. Det har resulterat i att de tillsammans 

har fått kämpa sig upp för att få sin egen status att bli hög. De beskriver det 

som en väg med en massa hinder där de gång på gång har fått bevisa för 

resterande arbetskollegor vad de kan och vilken typ av kompetens de vilar på. 
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Både Hanna och Erik menar på att det inte har varit lätt och än känner de sig 

inte riktigt färdiga, men att de är på god väg och att en förändring har skett 

under de senaste två åren. 

[...] svårt det där med status, idag skulle jag nog säga att den 

är [...] jaa jag har fått kämpa ett tag [...] jag skulle nog ändå 

säga att elevhälsan, jaa det är väl som ledningsgruppen skulle 

jag säga, att det ligger på samma nivå, att statusen är ganska 

hög, det upplever jag [...] de är medvetna om vilken kompetens 

som faktiskt finns på skolan [...] det tror jag, kanske inte fullt ut 

riktigt än men jag upplever att min status är ganska hög på 

skolan faktiskt. Den har blivit det med tiden har gått [...] 

(Hanna, Granskolan). 

Det är såhär att i skolans värld, av naturen, av historien är det 

ju ganska hierarkisk [...] Det är absolut inte status löst i skolan, 

det är verkligen mycket status och hierarki [...] (Erik, 

Granskolan). 

Ajna som arbetar på Björkskolan och Tove som arbetar på Tallskolan är 

tydliga med att framföra att de är nöjda över hur deras status ser ut i skolan. 

Socialpedagogerna ser inga konstigheter eller oklarheter kring sin status. När 

de pratar om sin status så redogör de för både deras egen syn på statusen och 

även hur de tror att deras kollegor ser på den, de beskriver sig själva som 

viktiga och betydelsefulla. De beskriver även statusen som något de inte tänker 

på vardagligt, tvärtemot är det något de kom på att tänka på när de fick 

medverka i denna studie.Det faller enligt dem naturligt att deras status är 

likvärdig med deras kollegor. I motsats till de tre socialpedagogerna Kim, 

Hanna och Erik som ansågs behöva kämpa för sin status så menar Ajna och 

Tove på att det för dem har varit som en dans på rosor. De har aldrig upplevt 

att de har behövt motbevisa sina kollegors tankar och kämpa, de är tydliga med 

att allt har varit solklart redan sen första dagen på arbetsplatsen. De menar 

istället att deras kollegor är de som höjer dem och visar att de är behövda. 

Ja alltså jag måste ju säga [...] jag stortrivs [...] och det är nog 

för att jag känner just att här har man samma status, alltså det 

är inget [...] det är ingen hierarki mellan om man tänker att 

läraren har lite högre status och så (Tove, Tallskolan). 

Jag känner att min status är på exakt nivå som lärarna. Just 

elevhälsan som är stark också [...] (Ajna, Björkskolan). 

7.1.2 Kompetens 

Under intervjuernas gång framkom det tydligt att den socialpedagogiska titeln 

inte har en strikt bakgrund. Det vill säga att samtliga intervjupersoner hade 

titeln socialpedagog men utbildning var inte densamme. En av 

socialpedagogerna studerade på folkhögskola medan de andra tog sin examen 
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från ett universitet/högskola. Tove har yrkestiteln socialpedagog och har tagit 

examen från Göteborgs universitet där hon innan det gick på något som 

kallades för Fordux. 

 

Nej jag läste ju... jag är ju så pass gammal så jag läste ju på 90-

talet och var färdig 2001. Då läste jag på Göteborgs universitet, 

från början var det faktiskt Fordux skolan som sen gick in i 

universitetet någonstans där på slutet och den hette social 

omsorgsexamen […] (Tove, Tallskolan). 

Vidare berättar Tove att programmet hon läste hade olika inriktningar som 

man kunde välja beroende på vart man såg sig själv i yrkesvärlden och att en 

del av hennes bagage utspelar sig i hennes arbete som hon utförde utanför 

Sverige. Efter år två var det dags att välja inriktning för Tove, äldreomsorg 

och socialpedagogik var de vägarna man kunde ta. Tove menar på att hon 

valde den socialpedagogiska vägen just för att den tilltalade henne mer och det 

var vad hon ville arbeta med. Mycket av sin erfarenhet fick hon efter att ha 

studerat i Australien i många år, där hon bland annat skrev sin kandidatuppsats 

om utsatta ungdomar och hur man ska bryta deras utanförskap.  

Det är inte ovanligt att man som socialpedagog har mer utbildning än sin 

examen. Med det menas kunskap som de tagit del av innan, efter eller vid sidan 

av sin examen. Flertalet socialpedagoger som deltog i studien har samlat på 

sig kompetens genom både utbildningen och utöver det läst fristående kurser.  

I botten är jag fritidspedagog, jag utbildade mig mellan 98 och 

01 på barn och ungdomspedagogiska programmet, 

Linneuniversitet. Sen är jag vidareutbildad inom olika 

samtalstekniker. Motiverande samtal på högskolenivå, jag har 

olika metoder, repulse heter en metod [...] impulskontroll och 

via den här arbetsplatsen så har vi blivit utbildade till det som 

heter 7tjugo. Med värdeskapande övningar och en del 

vidareutbildningar inom familjeterapi, funktionell familjeterapi 

(Erik, Granskolan). 

Jag har ju pluggat beteendevetenskap i Lund och sen har jag 

läst till juridiken. Så fem års högskolestudier eller så [...] Sen 

har man ju fått lite genom jobben, så här lite extra repals, MI, 

lösningsfokuserade samtal [...] suicide prevention, alltså man 

har ju med sig en del, om man har jobbat ett tag så har man 

med sig ganska mycket sån kunskap in (Hanna, Granskolan). 

En annan typ av kompetens som nästintill alla socialpedagoger nämnde var 

arbetserfarenheter de har med sig till sitt arbete i skolan. Det framkom tydligt 

hos de socialpedagoger som hade arbetat utanför skolvärlden, att de 

erfarenheterna har varit värdefulla i det nuvarande arbetet i skolan. Det var allt 

från olika samtalsmetoder till sunt förnuft och principer, även en hel del om 
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hur man bemöter människor som har en viss svårighet. Många av 

socialpedagogerna har arbetat inom socialtjänsten eller hvb hem innan de tog 

beslutet att söka jobb på en skola. Socialpedagogerna var tydliga med att 

belysa vikten av den praktiska kompetensen. Samtliga socialpedagoger lade 

stor vikt på att förklara att praktiken och teorin går hand i hand, det är på så 

sätt man får den bästa möjliga kompetensen för att utföra sina arbetsuppgifter 

på bästa möjliga sätt.  

Sen har jag ju jobbat inom socialtjänsten och varit på ett hvb 

hem, ungdomar med svårigheter. Även jobbat som, inom 

psykiatrin och det kan jag säga, det är min största erfarenhet 

som jag har haft nytta av här, det låter ju jättekonstigt men... 

det gjorde jag innan jag hamnade här. Så jobbade jag mellan 

landsting och kommun, mot psykiatrin med unga vuxna som 

ibland också har barn (Hanna, Granskolan). 

Kim som arbetar på Tallskolan redogör för hur hans kompetens från hans 

tidigare jobb har en stor nytta när det kommer till arbetet i skolan. Han 

beskriver det som att hans tidigare arbete har gjort en stor påverkan på honom, 

utvecklingsmässigt. 

Jag tycker inte att jag utvecklas här såsom jag gjorde i mitt 

gamla jobb. Det kan jag erkänna. Fortbildningar och sånt, du 

engagerar dig i eleverna. På mitt gamla jobb hade vi KBT 

handledning, jag lärde mig jättemycket om socialtjänsten [...] 

innan jag började jobba här i skolan så jobbade jag på ett 

utredningshem med ungdomar med sociala problem. Där 

socialtjänsten placerade ungdomar, där vi i sin tur gjorde 

utredning utifrån BBIC, barns behov i centrum, en mall som 

man utgår ifrån. Med det jag har lärt mig mycket som har jag 

tagit det hit till skolan (Kim, Tallskolan). 

Erik nämner även hur han har fått en del extra utbildningar via sitt tidigare 

jobb, innan han började arbeta på Granskolan. Värdeskapande övningar och 

vidareutbildningar inom familjeterapi och funktionell familjeterapi är något 

han fått med sig från sitt tidigare arbete i socialtjänsten. Även erfarenheter från 

hvb hem är något han har med sig. Han menar att han uppskattar den extra 

kompetensen han har fått utöver sin grundutbildning men även det han har 

tagit med sig från tidigare till nuvarande jobb.  

7.1.3 Roll 

Fortsättningsvis talar Erik och Hanna för att de hade en svår tid i början av sin 

tjänst. Som tidigare nämnt var det en kamp mellan dem och resterande 

professioner i skolan angående deras yrkesroll. De lägger fram det på så sätt 

att det var svårt i början. Detta berodde främst på en hel del oklarheter uppifrån 

menar de.  
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En enkel och konkret anledning var att personalen inte fick 

information om de nya tjänsterna. Tanken med de tjänsterna, 

med de socialpedagogiska tjänsterna, innehållet, målet med 

dem, syftet med dem. Det visade sig att de flesta i skolan inte 

kände till det och där var det tufft motstånd från början [...] Vad 

är din tjänst? vad är det för roll på skolan? Så det var mycket 

förklarande första terminen [...] (Erik, Granskolan). 

Socialpedagogerna ser på sin roll i skolan som viktig, precis som tidigare 

nämnt har det hos vissa funnits oklarheter från kollegor. Hanna, Erik, Kim och 

Ajna tycker att deras roll i skolan ibland kan misstas för vad den egentligen är. 

De ser sig själva som socialpedagoger som arbetar både förebyggande, 

främjande och socialt med skolans elever, i samverkan med resterande 

professioner. Men de menar på att de andra professionella i skolan gärna 

misstar dem för någon slags fritidsledare eller rastvakt, ibland av misstag men 

ibland av medveten missuppfattning. Att deras roll i skolan är att sitta i skolans 

kafeteria och se till så ingen konflikt uppstår eller umgås med eleverna. 

Pratar du med fritidsledare så säger de “ja men du gör samma 

sak som mig” Nej, det gör jag inte [...] jag förebygger problem, 

det är hälsofrämjande. [...] De bara ‘’vad gör en 

socialpedagog?’’ [...] Men jag jobbar på det. Men det viktiga 

är att du själv vet (Kim, Tallskolan). 

Socialpedagogerna redogör för hur de självklart möter eleverna och arbetar 

utåt i korridorerna för att skapa relationer. Relationsbyggandet med eleverna 

är den viktigaste delen i arbetet menar de. Men deras yrkesroll skiljer sig 

extremt från exempelvis lärarnas roll, de har hand om undervisnings delen och 

i många fall känner de inte eleverna på samma sätt som socialpedagogerna gör. 

Det har även visat sig att socialpedagogerna har ett stort ansvar när det gäller 

trivseln i skolan, främst då de är ute bland eleverna och har en större kontakt 

med dem men även då de just arbetar förebyggande, främjande och finns som 

ett stöd. Konfliktlösning är något som socialpedagogerna är experter på menar 

de, det är gärna till socialpedagogerna som både elever vänder sig till men 

även resterande skolpersonal när det uppkommer konflikter eller 

komplikationer med en elev. Mycket av detta ansvar menar de på handlar om 

sättet de arbetar på, relationsskapande, för det är på så sätt som förtroendet 

skapas. Socialpedagogerna beskrev sin roll som ‘’en bro mellan elever och 

övrig skolpersonal’’.  

Vidare kommer det fram att de flesta socialpedagogerna ser att deras yrkesroll 

på något sätt går ihop med kurator rollen. Detta då de arbetar mycket med 

elevkontakt och dagligen har elevsamtal. Dessa elevsamtal kan se olika ut, 

vissa är manualstyrda och andra anpassas efter situationen. Socialpedagogerna 

menar att eleverna inte endast vänder sig till kuratorn när de behöver kurativt 

stöd, i många fall är det dem som tar hand om den delen när kuratorn är 
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fullbokad eller inte är tillgänglig av någon annan anledning. I fler fall handlar 

det heller inte endast om tillgänglighet menar de, det handlar om relationen 

och förtroendet som skapas mellan eleverna och socialpedagogerna som 

resulterar i att en stor del av deras tjänst går ihop med kuratorns. 

[...] Som till exempel att man kompletterar kurator rollen 

ganska mycket. Allt ifrån hur man jobbar med 

värdegrundsarbete [...] (Tove, Tallskolan). 

[...] hälften av min tjänst är kurativ och det är ju ingen som 

tänker på det när dom tänker socialpedagog [...] (Hanna, 

Granskolan). 

7.2 Samverkan 
I följande avsnitt kommer vi presentera de resultat vi fått utifrån vår andra 

frågeställning, hur beskriver socialpedagogen samverkan med övriga 

professionella i skolan? 

7.2.1 Intern samverkan 

Socialpedagogerna som blev intervjuade ingår i ett elevhälsoteam på skolan. 

Tove, Erik, Hanna, Ajna och Kim beskrev att samarbetet förekommer mest 

genom elevhälsan. De redogjorde för att det är olika yrkesprofessionella som 

ingår i elevhälsoteamet, vanligast är rektor, specialpedagog, socialpedagog, 

skolsköterska, kurator och mentorer. Hanna förklarar att under 

elevhälsosamtalen träffas de professionella och går igenom behoven och 

frågor som oftast är på individnivå men även på gruppnivå. Socialpedagoger 

som finns i elevhälsan använder sig av varandra för att skapa ett samarbete 

kring olika elever. 

 

I den här skolan finns det en specialpedagog på plats och två 

speciallärare och en skolsköterska och två socialpedagoger. 

[...] Vi samarbetar verkligen över de professionsgränserna för 

att få möjlighet till att kunna samverka kring eleven/individen 

då (Erik, Granskolan). 

Ajna på Björkskolan berättar att hon brukar bolla med sin kollega som är 

socialpedagog för att jobba tätt ihop och det leder till man vet varandras styrkor 

och svagheter. När man delar med sig av varandras kunskaper skapar de ett 

strategisk och socialpedagogiskt arbetssätt där de kanske vet vilka elever som 

man arbetar bättre och sämre med. Vidare förklarar Ajna att de försöker 

utveckla samarbetet med mentorer för att skapa ett starkare band för att 

mentorerna ska kunna se händelser som sker exempelvis i cafeterian eller ute 

på skolområdet. Hon menar att hon har ett ansvarsområde där hon i vissa fall 

kan missa att informera lärarna på skolan angående händelser som skett. Hon 

menar även att de i dagsläget arbetar med ett system där mailkontakten mellan 

socialpedagogerna och lärarna ska bli stabilare, på så sätt att de går via en mall. 
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Vi ska ha tätare samarbete med mentorer, men vi har redan tätt 

samarbete med mentorer men vi vill utveckla det ännu mer 

(Ajna, Björkskolan). 

Socialpedagogerna beskriver sig själva som viktiga i skolan när det gäller att 

hjälpa elever med problembeteende med mera. De kan känna sig som en 

handledare för att personalen i skolan kommer fram och bollar med dem. 

Vilket gör att de beskriver sig själva som spindeln i nätet. Men 

socialpedagogens uppgift och lärarens uppgift är i behov av varandra. Därför 

kompletterar de varandra genom samarbetet för att skapa ett bra arbete för de 

yrkesprofessionella, men även för eleverna föra kunna bidra en välutvecklad 

utveckling i skolan. 

[...] jag och en lärare har inte samma uppgifter men vi kan 

kombinera dem. När någon lärare känner att någon elev kan 

behöva lite extra hjälp då kanske han pratar med mig och jag 

kommer med mina förslag om vad jag har för uppfattning om 

eleven och sen kopplar vi in specialpedagog som kan ännu mer 

(Kim, Tallskolan). 

[...] vi har bra samarbete. Sen kan det ju skilja sig mellan andra, 

alltså jag stöter ju på andra lärare på skolan, annan personal, 

och då kan det handla just om väldigt olika synsätt [...] man får 

kommunicera och förtydliga lite och utgå liksom okej, vem gör 

vad, ofta så tror jag man löser, för vi vill ju egentligen hjälpa 

eleverna (Tove, Tallskolan). 

På Granskolan arbetar man utifrån en metod som kallas 7tjugo där man utifrån 

sin egen kunskap kan skapa ett samarbete med resterande professioner i 

skolan. Hanna och Erik redogör för hur man tar vara på varandras kunskap och 

utbildning i grunden för att sedan lära sig av varandra. De menar att de 

kompletterar varandra bra på deras arbetsplats när det gäller samverkan.  

7.2.2 Extern samverkan 

Kim som är på Tallskolan och Ajna som är på Björkskolan berättar att de har 

ett samarbete med varandra och övriga skolor som kallas för mobilt team där 

exempelvis de två flyttas mellan skolor ifall det skulle köra ihop sig bland 

elever. Detta mobila team är relativt nytt menar socialpedagogerna, men det är 

något som är guld värt. Det går ut på att man stöttar upp varandra, om någon 

av dem skulle behöva extra stöd så är den andre endast ett samtal bort.  

[...] mobilt team är en viktig del för att skapa ett bra samarbete 

både i skolan och utanför skolan med andra socialpedagoger 

och elever. Att man har ett gott samarbete med elever som rör 

sig mellan skolor är bra fastän man inte ska gå till andra skolor. 

Dels så har de ibland lektioner, men ibland så ska de hänga lite 

(Kim, Tallskolan). 
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Man kan se tydligt utifrån dessa två socialpedagoger att de tycker att mobilt 

team är en viktig del för deras och även andras arbetsuppgifter. Det underlättar 

både för de professionella i skolan att ha koll på eleverna, men det erbjuds 

även möjligheter till eleverna att undanröja hinder och svårigheter.  

Men det finns även hemmasittande elever som behöver stöd för att få 

motivation till att komma tillbaka till skolan. Hanna i Granskolan tog upp om 

hur man ska på bästa sätt få tillbaka dem som har problem med frånvaron. 

[...] nu blir det att jag till exempel tar en stor del av de arbetet 

så att läraren kan fokusera på resten av eleverna. Jag tar 

föräldrar kontakterna och allting men såklart är även lärarnas 

delaktighet med för att visa att vi gör det tillsammans för 

föräldrarna och barnets skull [...]. Vi vill att alla ska vara med 

på tåget för att föräldrarna ska kunna ta med sig barnet till 

skolan (Hanna, Granskolan). 

Ajna och Hanna ville även tillägga att de kan medverka i samordnad 

individuell plan, SIP. Det handlar om ansvarsfördelning mellan socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården där bland annat socialpedagoger kan medverka. I 

intervjun berättade Hanna att de är drivande i den frågan om att göra en 

orosanmälan. Hon tycker att socialtjänsten erbjuder någonting positivt och det 

är att de vill hjälpa familjer. Ajna förklarar att genom elevhälsomöten kan hon 

diskutera om hon har någon information om eller oro kring en elev som kan 

gå vidare till orosanmälan. Men först och främst vill de skapa ett samarbete 

med eleverna för att det är inte alltid det landar rätt hos föräldrarna. Därför 

tycker Ajna och Hanna att det är bättre att alla yrkesprofessionella i skolan har 

kvar den relationen de har innan de tar steget till orosanmälan. 

7.2.3 Svårigheter i samarbetet 

Det har uppstått svårigheter hos socialpedagogerna i samarbete med kollegor. 

Samtliga kan känna sig som rastvakter som vi tog upp ovan, och det tycker 

inte socialpedagogerna om. Främst ser de detta som problematiskt då de inte 

är hjältar som kan hoppa in och rädda varje situation, utan man måste skapa 

en relation för att kunna samarbeta med eleverna. Som tidigare nämnts har det 

varit diffust i början kring vem och vad man är. Många socialpedagoger talar 

för att deras start inte var glasklar och detta på grund av att professionen var 

ny. Kollegorna kunde i många fall ställa frågor om vad socialpedagogens 

uppdrag är och vad man som socialpedagog arbetar med. Detta skapade 

svårigheter i samarbetet då socialpedagogerna själva inte riktigt visste vad 

deras roll i skolan var. I många fall hade lärarna en egen uppfattning om vad 

en socialpedagog ska göra, oftast stämde inte den uppfattningen överens med 

vad socialpedagogerna själva tyckte. 
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[...]Att man skulle jobba med det sociala förstod man ju och det 

hör man på ordet socialpedagog. Men just då var nytt för 

många [...] (Erik, Granskolan). 

[...] alla verkade ha en föreställning om vad vi skulle göra för 

någonting, och vi hade då vår arbetsbeskrivning som vi hade 

sökt. Men beskrivningen var ganska luddig så att tanken var att 

vi skulle få forma våra tjänster själva, så fick man se lite vart 

det var eller så. Men jag tror att lärarna hade nog sin egen bild 

på vår arbetsuppgift för de visste inte heller vad detta är för 

någonting [...] (Hanna, Granskolan). 

Som socialpedagog kommer vi ofta in ifall det tjafsas [...]. Det 

är inte alltid bekvämt, ibland behöver man en relation med 

eleverna [...]. Det kan göra lite att många tänker att det kan 

socialpedagogen göra istället för att själva gå in. Vi jobbar inte 

som vakter [...]. Det är allas ansvar att gå in när det händer 

någonting just för att alla ska känna sig trygga (Ajna, 

Björkskolan). 

Det socialpedagogerna ville komma fram till är att samarbetet mellan de olika 

professionerna inte är glasklart. De kände att de var tvungna att göra något 

som inte var likt deras arbetsuppgift. Vid ansökan av tjänsten fick de en 

arbetsbeskrivning från skolans rektor, hur de skulle arbeta och vad deras 

huvudsakliga arbetsuppgifter skulle vara. Vid tillämpning av denna 

arbetsbeskrivning så uppkom det svårigheter då varken de förstod 

beskrivningen samtidigt som ingen av de andra professionella i skolan förstod.  

7.2.4 Utvecklingen i samarbetet 

Fortsättningsvis berättar Hanna att det har skett en utveckling i samarbetet 

mellan rektorerna i de olika skolorna. Det gör att det underlättar för de nya 

tjänsterna, socialpedagog i skolan, att veta vad de yrkesprofessionella ska göra. 

Vidare förklarar Hanna att de som är socialpedagoger slipper göra samma 

resor som de har gjort och att rektorerna får information om vad 

socialpedagogerna behöver göra på skolan och inte ge en annan arbetsuppgift. 

Erik och Hanna på Granskolan berättar att deras möjligheter utvecklas när de 

har fått tänka på tidigare insatser exempelvis barn som far illa, mår dåligt eller 

inte har det bra i skolan. Därifrån använder socialpedagogerna sin nya 

profession som tittar lite mer utifrån deras perspektiv och använder sig av det 

på elevhälsomötena för att identifiera och hitta elever som tidigare behöver en 

insats eller stöd med hjälp. Den viktiga perspektiven som de använder sig utav 

är att ha barnen i centrum. 

På Tallskolan berättar Kim om att kommunikation handlar mycket om att man 

ska utgå från att de olika professionerna vill samma sak men att man har olika 

ingångar i tankesättet. Det har Tove märkt tydligt på de olika fortbildningar 
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som de olika professioner har gått till. Likt Kim, genom fortbildning och 

kommunikation skapar man möjligheter till att utvecklas i samarbetet med 

kollegorna. Med det kan man säga att man får nya kunskaper som man kan 

dela med sig av och det tycker även Ajna. 

[...] möjligheten till att fånga upp eleverna gör det mer görligt. 

Mentorer har sin egen bild av eleven angående om lektionstid 

och kanske familjetid eller hur det är i hemmet, och även 

kuratorskontakt eller skolsköterska kontakt har också egen bild. 

Det gör att alla professioner har en egen bild på eleverna. 

Genom att sätta ihop dessa olika bilder kan de lägga pusslet 

tillsammans med varandra (Ajna, Björkskolan). 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi är sociala varelser och är i behov av 

varandra. Genom att utveckla samarbetet mellan de olika professionerna kan 

man få en komplett bild av eleverna och arbetsuppgifter som vi ser ovan. Det 

gör att de läser av eleverna på ett annat sätt vilket gör att man mycket snabbare 

kan fånga upp dem och se vad som händer och när någonting händer.  

7.2.5 Förändring i samarbetet 

När vi frågade socialpedagogerna om det finns något som de skulle vilja ändra 

på i samarbetet hade alla inte samma åsikter, alla hade var sin åsikt kring den 

frågan. Tove var en av dem som tog upp om fortbildning kring NPF, 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, för att hon tycker att alla behöver bli 

bättre på det. De har de här svårigheterna som kan påverka samarbetet mellan 

de professionella och eleven men även mellan de yrkesprofessionella i skolan. 

Vissa har förståelse för varför elever gör som de gör medan vissa inte förstår 

och det speglar sig mycket på hur man bemöter eleverna och hur man ska 

hjälpa eleverna på bästa sätt. Det tyckte även Kim att fortbildningar är något 

som får en individ att utvecklas.  

[...] det är viktigt med fortbildningar [...] Med fortbildningar 

utvecklas din kompetens och det gör att man får en bredare 

förståelse kring de olika situationerna som uppstår i skolan. Vi 

är där för att hjälpa eleverna [...] vi måste ha barnet i centrum 

för att förstå varför de beter sig som de gör i skolan (Kim, 

Tallskolan).  

Erik hade en annan åsikt kring den frågan och just nu har det blivit bättre. 

Socialpedagogerna i skolan har kunnat skapa en fungerande samarbetsform 

där de har en struktur i deras samarbete med elevhälsoteamet med de olika 

professionerna. Men det Erik vill att det ska bli bättre på är att få in 

fritidspedagog i elevhälsoteamet för att de jobbar som två lärare. Innan de går 

in i sin ordinarie verksamhet på fritidshemmet som fritidspedagog jobbar de 

nära en lärare i en speciell klass. Det gör att de kan se de elever som kan behöva 

stöd. Detsamma gäller för lärarna i musik, idrott och slöjd att de har mycket 
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och viktig information eller upplevelser som bör tas upp i elevhälsomöten. Det 

Erik vill komma fram till är att man tappar helheten, men det är en framgång 

nu och det har blivit mycket bättre för att de har försökt att få dem att komma 

till elevhälsomöten för de är värdefulla för skolan och eleverna. 

En annan förändring i samarbetet är vuxennärvaro som Ajna tar upp och det 

kan hända att lärarna tänker på att de ska undervisa och att de inte behöver ta 

en del av socialpedagogens arbetsuppgift för att de vet redan att de är ute i 

cafeterian och tar hand om eleverna. Men en vuxennärvaro där man kan stå 

med sin kollega på cafeteria och dricka kaffe istället för att sitta i 

personalrummet kan ha en stor betydelse för eleverna. Man skapar en relation 

bara genom att visa sig bland eleverna. Men det har även en betydelse att ha 

samma grundsyn på små saker som gör att trivseln faktiskt ökar.  

[...] man ser eleverna som har fötterna på bordet så går jag 

efter dem och säger till medan eleverna säger att läraren gick 

förbi och sa ingenting (Ajna, Björkskolan). 

Kim tar även upp att de lärare som är äldre och har arbetat på skolan en längre 

period bör ta hänsyn till att yngre och ny personal kan komma med nya idéer. 

Han menar att man på så sätt skapar ett samarbete mellan de olika 

yrkesprofessionella i skolan. Samarbetet mellan de olika professionerna hade 

blivit bättre om man tänker utanför ramen också och inte snurrar på samma 

hjul menar han. 

8 Teoretisk problematisering 

Intervjupersonerna och Brante (2009) har samma synsätt kring varför en 

profession är viktig. De tycker att professioner är viktiga i samhället som 

helhet, och är samhällets “spjutspetsar”, dvs att socialpedagogerna känner att 

deras kompetens är viktig inom områden hälsa. 

  

Socialpedagogerna som medverkar i studien har antingen en 

universitetsexamen eller folkhögskoleexamen och detta kan man koppla till 

Brantes (2009) problematisering kring om en profession bör ha en 

universitetsutbildning eller inte samt inom vilka ramar kunskapen om en 

profession sitter på används. Det Brante (2009) kom fram till är att en 

profession bör ha en universitetsutbildning. Medan socialpedagogerna talar för 

att vikten inte läggs i vilken examen man har, fokuset ligger inte i 

utbildningsnivån utan vilken expertis man besitter som profession gällande 

elevernas utveckling.  

Socialpedagogerna berättar att deras profession har en hög status i skolan som 

ligger långt upp i hierarkin på grund av att de behövs i elevhälsoteamet vilket 

tydligt kan kopplas till Brantes (2009) funktionalistiska förklaring av 

profession. Professioner är viktiga för samhällets välfärd för att de kan 
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exempelvis som socialpedagog ge eleverna de möjligheter som de behöver för 

att de ska kunna anpassa sig till skolan, klassen och samhället, och 

professioner är dessutom ansvarsfulla vilket gör att de ska belönas högt både 

prestige- och statusmässigt. När dessa två belöningar möts får professionerna 

hög status och akademisk förankring. Genom att förstå prestige- och 

statusskillnader mellan professioner behöver man fokusera på det som rör 

ämnet och kunskapen som professionen bär. Socialpedagogerna upplever att 

utifrån deras egen syn på status och hur de känner att deras kollegor ser på 

deras status så beskriver de sig själva som viktiga som vi har nämnt ovan i 

resultatet. Men samtidigt kan de känna sig som vakter i skolan vilket är fel 

uppfattning om deras arbetsuppgift. Socialpedagoger har en större relation 

med eleverna, medan lärarna har en mindre relation med dem för att de har 

mer hand om undervisningsdelen. Brante (2009) pekar på att vissa 

professioner har högre status beroende på situationen i samhället. 

Socialpedagogerna talar om att man börjar anställa socialpedagoger i allt fler 

skolor för att skapa trygghet i skolmiljön, men samtidigt säger de att 

samverkan mellan de olika professionerna är viktigt för att kunna skapa en 

helhetsbild på vad eleverna är i behov av. Det gör att socialpedagogerna 

upplever att de har samma status som de andra yrkesprofessionella i skolan för 

att de är i behov av varandra.  

Vidare beskriver socialpedagogerna att de har med sig sina kunskaper till 

skolan från det tidigare yrkeslivet. Utifrån Brantes (2009) problematisering 

kring vad kunskaper har för speciell påverkan på en profession kan det 

professionella kunskapssystemet fånga upp nya problem inom 

kompetensramen. När socialpedagogerna möter eleverna i skolan kan de 

utifrån sina kunskaper använda sig utav olika samtalsmetoder för att ge den 

möjligheten som eleven är i behov av. Det gör att deras kompetensram blir 

bredare och har fler metoder att använda sig av. Men det är bra att ha en lagom 

abstrakt nivå för att kunna utvidga kompetensramen och även för att hålla sig 

till sin professionella roll och inte ta från varandra. Ibland kan 

socialpedagogerna känna av att de tar kuratorrollen när eleverna inte kan vända 

sig till kuratorn för att det är fullbokat eller att de har skapat en bättre relation 

med eleverna. Därför är det bra att man som socialpedagog arbetar utifrån sin 

kompetens. Brante (2009) hävdar att en profession har eller strävar efter 

yrkesmonopol och kunskapsmonopol. Det leder till att socialpedagogens 

monopol hamnar utanför kunskaps- och yrkes hierarkierna. Men det är något 

som de inte tänker på för att de tycker att samverkan mellan de olika 

professionerna är en del av arbetet, men att man ändå ska försöka hålla sig till 

sin professionella kompetens. Socialpedagogerna berättar att det är svårt att 

hålla sig till sin socialpedagogiska kompetens för att det fortfarande är rörigt 

när det gäller det socialpedagogiska arbetet i skolan. Men mycket handlar om 

som vi tog upp ovan att socialpedagogerna ska jobba hälsofrämjande och 

förebyggande och det gör att deras kompetens används i det sociala arbetet. 

De tydliggör att deras kompetens gör att man får ett helt annat perspektiv på 
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eleven, deras fokus ligger på elevernas hälsa. Kim bekräftade att när man 

jobbar som socialpedagog vill man lösa deras problem som finns utanför 

skolan för att kunna skapa en trivsel i skolmiljön. Man vill få eleverna till 

skolan och det visade sig att eleverna känner en sorts trygghet vilket gör att de 

får upp motivationen till att klara skolan. Socialpedagogerna i studien talar för 

att de i vissa fall får extra mycket ansvar på sig och tycks kunna lösa allt, 

medan de själva menar på att de kan behöva hjälp från resterande kollegor. 

Man kan koppla detta till Brantes (2009) begrepp förtroende, då de andra 

professionella gärna ser att socialpedagogen kan klara allt vilket kan leda till 

problematiseringen kring teknikalitet som Brante (2009) även talar för då 

risken finns att socialpedagogerna blir osäkra och därmed kan det uppstå 

brister i arbetet. 

Socialpedagogerna berättar att det är viktigt att veta som profession vilken roll 

man har. Det gör att man som socialpedagog vet hur man ska arbeta i skolan. 

Trots de insatser som man har försökt med att förklara vilken roll 

socialpedagogerna har är det fortfarande oklart för många professioner vad 

deras syfte i skolan är. Att kunna hitta sitt sätt att visa vilken roll man har som 

socialpedagog menar Brante (2009) är viktigt. Många professioner har 

uppfattat deras roll som fritidsledare och för att ta reda på vad som skiljer 

professionella yrken från andra yrken måste man som sagt ovan att man ska 

använda sin utbildning i praktiken. Intervjupersonerna känner att de har en hel 

del ansvar när det gäller trivsel och där kommer deras kompetens in. De arbetar 

både främjande, förebyggande och socialt med eleverna i skolan vilket gör att 

de beskriver sin roll som spindeln i nätet. Socialpedagogerna redogör även för 

hur deras arbete i skolan är självständigt i hög grad, där kan man dra en 

koppling till sambandet mellan profession och autonomi som Brante (2009) 

resonerar kring. Självständigheten som socialpedagogerna har skiljer sig en 

aning beroende på vilken skola man talar om men de flesta redogör för hur de 

på egen hand har fått forma sitt arbete och även kunnat påverka arbetsrollen. 

Brante (2009) talar för hur olika yrkestitlar är viktiga för en profession då den 

professionella utvecklas i samband med både autonomi och andra 

professionella. Socialpedagogerna beskrev sin professionella samverkan som 

något betydelsefullt men hur det gick till skilde sig åt beroende på vilken skola 

de arbetade på. Några av socialpedagogerna hade en extern samverkan med 

andra kollegor på andra skolor vilket formade ett kollegialt stöd medan det på 

andra skolor var flera anställda socialpedagoger som hade en mer intern 

samverkan.   

9 Diskussion 

Nedan kommer följande del att diskutera om hur metodvalen och 

genomförandet fungerade, och de svårigheter som har uppstått i vårt arbete 

och även en resultatdiskussion. 
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9.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden som vi använde oss utav i vår studie anser vi var rätt 

då syftet var att få en djupare förståelse för hur det socialpedagogiska arbetet 

ser ut i skolan, ur socialpedagogens perspektiv. Resultatet vi har fått fram hade 

inte gått att nå vid en tillämpning av en kvantitativ metod då det på så sätt 

skapar hinder för en fördjupning och känslomässig förståelse. Med det 

hermeneutiska synsättet kunde vi förstå det insamlade materialet och nå upp 

till studiens syfte och mål. Vi var noga med att se till att samtliga deltagare i 

vår studie skulle ha titeln socialpedagog och ha arbetet inom skolan i mer än 1 

år, även ha en relevant eftergymnasial utbildning. Detta på grund av att vi ville 

få ett realistiskt resultat då vi anser att kvalitén ska vara hög. Till en början var 

planen att intervjua sex yrkesprofessionella men vi fick in ett återbud av en av 

dessa kvällen innan intervjun skulle hållas. Tanken slog oss att leta vidare efter 

en ny intervjuperson men på grund av tidspressen kom vi tillsammans överens 

om att använda oss av det materialet vi hade, främst då vi ansåg att det var bra. 

Bryman (2011) redogör för hur man som författare endast uppnått en mättnad 

när man hittar upprepad information av deltagarna. Vilket vi med hjälp av vår 

tematiska analys kom fram till att så var fallet hos oss. Huruvida detta bortfall 

har påverkat vår studie negativt är fastställda, kanske skulle resultatet se 

annorlunda ut men vi anser att det insamlade materialet vi fick svarade på vårt 

syfte. 

Kvalitetskriterierna som vi strävade efter att uppnå var reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (äkthet). På grund av en tydlig redogörelse av 

forskningsprocessens alla olika faser anser vi som författare att vi uppfyller 

studiens kvalitetskriterier. Något att tänka på i denna studie är överförbarheten, 

den är inte omöjlig men det är viktigt att belysa att resultatet kan se olika ut 

till följd av att studien baseras på de yrkesverksamma socialpedagogernas egen 

uppfattning. Studiens trovärdighet anses ha uppnåtts då vi som författare ett 

flertal gånger använde oss av sammanfattningar och upprepningar för att 

försäkra oss att vi förstått informationen rätt. Ser man på resultatdelen i vår 

studie så har vi använt oss av mycket citat, detta för att tydliggöra 

intervjupersonernas beskrivningar som därmed inte har någon påverkan av 

oss. Vi har strävat efter att vara objektiva under studiens gång, detta för att 

hålla studiens kvalitetskriterier. 

Fyra av fem intervjupersoner har lagt fram ett önskemål om att få ta del av 

studien efter publicering. Genom att studiens deltagare får ta del av 

forskningen kan vi uppnå en pedagogisk autencitet i vår studie. 

9.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera de två huvudrubriker som finns i vår 

resultatdel, socialpedagogens status i skolan och socialpedagogens samarbete 

med kollegorna. Slutligen kommer vi redogöra för de slutsatser och 

socialpedagogiska implikationer vi har. 
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9.2.1 Socialpedagogens status 

Socialpedagogerna i studien beskriver sin status som något de fick kämpa för 

men som de idag är nöjda med. När de började arbeta på respektive skola var 

yrkestiteln socialpedagog relativt nytt, därmed fanns det oklarheter kring 

huruvida en socialpedagog ska vara en kurativ tjänst, stödjande tjänst eller en 

mer likartad rastvakts tjänst. Oklarheten kom inte endast från resterande 

kollegor utan även från socialpedagogerna själva. Likaså redogör (Gherardi & 

Whittlesey-Jerome, 2017) för att det socialpedagogiska arbetet har en kritisk 

historia bakom sig. Den kritiska historien grundar sig i att man ifrågasatt 

socialpedagogens huvudsakliga uppgift i skolan, även vilken påverkan de har 

i arbetet gällande samhället och ungdomen. Denna historiska problematik har 

inte nått sitt slut, frågorna och oklarheterna finns kvar än idag och har därmed 

medfört svårigheter för nuvarande socialpedagoger.  Med åren har 

socialpedagogerna blivit mer synliga men fortfarande är det inte en glasklar 

profession i skolvärlden. Socialpedagogerna i studien beskriver sin status och 

roll i skolan som en definitionsfråga, då deras yrkestitel har tolkats olika. Att 

deras arbetsroll och betydelse i skolan blivit ifrågasatt är inget nytt, det är 

snarare något som studiens socialpedagoger är vana med. De beskriver det som 

en diffusiv process som blivit en aning ljusare idag. Precis som aktuell 

forskning visar ett stöd för att professionella i skolan inte har en tydlig bild av 

vad en socialpedagogs uppgift är så stödjer socialpedagogernas egen 

uppfattning det. Brante (2009) talar för att det är ytterst viktigt att klargöra 

vilken roll en socialpedagog har i skolan för att kunna utföra ett gott arbete. 

Han menar på att en stor vikt läggs på hur man som socialpedagog ska finna 

ett sätt att visa andra professionella vilken roll en socialpedagog har och varför 

de är viktiga. Kim, Hanna och Erik talar strikt för hur de har fått bevisa för 

sina kollegor vad och vilken betydelse de har. Kim menar även på att det är 

viktigt att han vet vilken roll han har och att han ser sin status som hög, därefter 

kan har introducera det till sina kollegor. 

Gherardi och Whittlesey-Jerome (2017) redogör i sin forskning för hur det kan 

uppstå missförstånd mellan lärare och socialpedagoger. Lärarna kan i vissa fall 

bli frustrerade när de anser sig själva arbeta med utmanande elever samtidigt 

som socialpedagogerna inte är där och ingriper. Medan socialpedagogerna i 

forskningen talar för hur de blir frustrerade när de kommer med lösningar som 

sedan inte möts av lärarna på ett öppet sätt, vilket skapar en problematik då de 

har olika syn på problemlösning. Denna forskning kan man dra en tydlig 

koppling till när socialpedagogerna i denna studie talar för hur de ofta blir 

tagna för rastvakter som ska ingripa vid varje problemsituation, där deras 

kollegor har uppfattat deras roll som en skolhjälte. Medan de själva menar på 

att det för dem är viktigt att ha en relation med skolans elever för att kunna 

ingripa i varje situation. De menar på att det kan uppstå frågetecken mellan 

dem och resterande skolpersonal huruvida de ska ingripa eller inte. Brante 

(2009) menar på att det i en sån situation kan handla om begreppet förtroende. 

I detta fall att lärarna har en starkt förtroende till att socialpedagogerna är 
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kapabla till att ingripa varje gång det uppstår en problematisk situation. Han 

menar även på att det kan skapa en teknikalitets problematisering då de skapar 

osäkerhet hos socialpedagogerna, precis som studiens socialpedagoger menar. 

Att de inte alltid kan eller har tid att ingripa samtidigt som de heller i vissa fall 

inte är lämpligt för dem att ingripa då de inte har en relation med eleverna i 

fråga. 

9.2.2 Socialpedagogens samverkan 

Den socialpedagogiska arbetsuppgiften kan man koppla till Kyriacous (2009) 

beskrivning angående att alla yrkesverksamma måste ha barns behov i centrum 

innan man börjar samarbeta. Likt Storø (2013) menar han även att ett positivt 

samarbete skapar en trygghet hos eleverna, det gör att de som känner sig 

utanför, som har en viss problematik känner sig inkluderade i skolan. Genom 

att föra fram ett gott samarbete bland professionella måste man som Kyriacou 

(2009) menar skapa ett gemensamt samarbete eftersom vissa professionella 

reflekterar en liten del av arbetet, medan andra professionella har fått ta större 

ansvar och fått reflektera den bredare delen. Exempelvis att socialpedagogen 

får ta ansvar att fånga upp eleverna innan det uppstår ett problem. De har 

uppstått sådana situationer att socialpedagogerna i studien har känt sig som 

rastvakter vilket de ser som ett problem i samarbetet, att de har fått ta det stora 

ansvaret när det gäller återigen att reflektera den bredare delen. Ajna uttryckte 

att det inte alltid är bekvämt att hoppa in och lösa problemet för att man vill 

skapa en relation med eleven innan man försöker rädda situationen. På det sätt 

som Brante (2009) beskriver har eller strävar en profession efter yrkesmonopol 

och kunskapsmonopol. Han menar att de hamnar utanför skolans hierarki när 

det gäller deras kunskap och yrke. Dock är det inget socialpedagogerna tänker 

på för att samarbetet mellan de olika professionerna betyder mycket för deras 

arbete i skolan. Avant och Swerdlik (2016) redogör att det professionella 

samarbetet på arbetsplatsen definierar man ett professionellt samarbete när två 

eller fler professionella med olika titlar samarbetar tillsammans för att uppnå 

ett gemensamt mål.  I en socialpedagogisk situation ska man möta varje 

enskild elev utifrån dennes behov. Som yrkesprofessionell ska man ha med sig 

förståelsen av partnerskap och kunskapen som man använder i praktiken när 

det uppstår hinder i samarbetet med elevens lärande. Kopels (2016) talar också 

för att en socialpedagog i skolan alltid måste utvärdera varje möte noggrant 

för att skräddarsy det efter elevens behov. Likaså menar socialpedagogerna i 

studien att de vid varje enskilt möte ser till att anpassa det. Både 

socialpedagogerna och Kopels (2016) redogör för att det är så man bör inleda 

arbetet, utifrån en riskbedömning som man gjort med eleven. De betonar att 

man måste arbeta individfokuserat för att få ett gott samarbete mellan 

socialpedagogen och eleven.  

Även externt samarbete har en stor betydelse för eleverna i skolan där Borg 

m.fl. (2014) beskriver att elever med beteendeproblem och som har det svårt i 

hemmet behöver extra stöd för att lyckas både i och utanför skolan. Hanna tog 
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upp att man vill skapa ett samarbete med elevens föräldrar för att minska 

frånvaron och ge det stödet som eleven i är i behov av samtidigt som man vill 

visa att de gör det för föräldrarnas och barnets skull. Socialpedagogerna är 

tydliga med att man ska försöka vara delaktig och samarbetsvillig för att kunna 

ge det bästa möjliga sätt att hjälpa varandra, de professionella, och eleverna i 

och utanför skolan. Borg m.fl (2014) tar upp att man ska samarbete med 

barnomsorgstjänsterna, skolan och barnets familj för att skapa en fullständig 

hjälp. Dock har inte socialpedagogerna det breda samarbetet vilket gör att de 

använder sig utav elevhälsomötena för att kunna identifiera elever som 

behöver tidigare insatser eller stöd med hjälp. Det gör att alla som är delaktiga 

i elevhälsoteamet skapar en helhetsbild av eleven, och därifrån kan de 

professionella arbete utifrån ett professionellt perspektiv för att veta hur de ska 

bemöta eleven. Detta kan man tydligt koppla till det Brante (2009) skriver att 

med hjälp av att olika professioner delar med sig av sina erfarenheter och 

kompetens så skapar man en ömsesidig förståelse, vilket även är kärnan i det 

socialpedagogiska arbetet enligt honom. 

Varför det har uppstått svårigheter i samarbetet mellan de andra professionella 

och socialpedagogerna i vissa situationer är för att det fortfarande är diffust 

vem man är och vad man är. De professionella i skolan har uppfattat 

socialpedagogerna som fritidspedagog eller rastvakt på grund av att 

socialpedagogerna inte visste hur man skulle använda sig av det 

socialpedagogiska arbetet i praktiken. Detta skapade svårigheter i samarbetet 

för att ingen var glasklar med vad deras syfte var i skolan. Men efter många 

om och men har socialpedagogerna samarbetat med varandra mellan olika 

skolor för att skapa en komplett bild angående vad en socialpedagog är. Man 

tog del av varandras kunskaper och använde sig av det i praktiken. Likt Brantes 

(2009) analys skapar professioner förtroende till samhället där lojalitet och 

hänsyn speglas.  

10 Slutsats och socialpedagogiska implikationer 

Den socialpedagogiska yrkestiteln är relativt ny och mindre uppmärksammad. 

Vilket i sin tur får denna studies pedagogiska intresse att möjligtvis väcka 

tankar angående hur viktig den socialpedagogiska rollen är i skolan och vilken 

påverkan den har på elevernas utveckling. Både vi som författare i studien och 

deltagarna i studien bär samma åsikt kring att den socialpedagogiska 

professionen behövs på skolor och att den gör en enorm skillnad. Då den 

socialpedagogiska närvaron i skolan är betydelsefull för elevernas inkludering, 

lärande och utveckling. 
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11 Förslag till vidare forskning 

Utifrån socialpedagogens perspektiv på deras egna status och samverkan med 

de andra professionella så har vi fastställt hur de tänker. För att få en bredare 

uppfattning om socialpedagogens status och samverkan hade man kunnat 

intervjua de andra yrkesprofessionella i skolan så som en lärare, kurator, 

skolsköterska eller rektor. På så sätt kan man få deras syn på socialpedagogens 

arbete i skolan. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

TEMA 1   

• Berätta om dina huvudsakliga uppgifter en vanlig arbetsdag? 

• Skiljer sig dina uppgifter mycket från dina kollegor? 

• Finns det gemensamma uppgifter som alla arbetar med?  

Om JA, Hur samarbetar ni då?  

• Möter du på svårigheter i samarbetet med dina kollegor? 

Om JA, vilka och hur löser ni det då? 

• Vilka möjligheter utvecklas i samarbetet med dina kollegor? 

• Berätta om hur samarbetet ser ut i verksamheten? 

• Om konflikt uppstår i samarbetet, hur löser ni det? 

• Finns det något du skulle vilja ändra på i samarbetet? 

Om JA, vad och hur skulle du vilja ha det annars? 

 

TEMA 2  

• Berätta om din status i skolan? Hur ser du på din egen status? 

• Hur viktigt är det att ha status som socialpedagog i skolan anser du? 

• Tycker du att statusen på din titel skiljer sig från de andra 

professionella i skolan?  

Om JA, berätta. 

• Hur upplever du att dina kollegor ser på din status i skolan? 

• Hur skulle du vilja att din status i skolan ska se ut? 

• Finns det något du skulle vilja ändra kring din status i skolan? 

Om JA, vad och hur skulle du vilja ha det annars? 

 

Finns det något som vi inte har tagit upp som du skulle vilja lägga till? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

Hej XXXX!  

Vi har bokat in en intervju med dig den XX/XX/XXXX.  

Vi tar kontakt med dig igen efter vårt telefonsamtal för att klargöra våra 

önskemål detaljerat. 

Vi är två studenter vid namn Ilhana och Ivan som studerar sista terminen på 

programmet Pedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård via 

Linnéuniversitet i Växjö.  I vårt examensarbete (C-uppsats) har vi valt att 

rikta in oss på socialpedagogens arbete och roll i skolan. Då socialpedagoger 

inom skolan blir allt mer vanligt har vi ett stort intresse av att få veta mer om 

hur ditt arbete som socialpedagog ser ut i skolan. Arbetet kommer vara 

uppdelat i två teman, status och samarbete. Det är även de två teman som 

kommer tas upp under intervjuns gång.  

Vi är tacksamma och glada över att du har tackat ja till att delta i vår studie.  

Den beräknade tiden för intervjun är ca 30–60 minuter. 

Vi bifogar även en bilaga där du får ta del av de etiska riktlinjerna vi kommer 

följa under studiens gång. Detta är till för att vi alla ska känna oss säkra och 

trygga på att all information och material som kommer fram under studiens 

gång, tas hand om varsamt. 

Tack för din medverkan.  

Mvh 

Ilhana Gromilic                                                              Ivan Smoljan 

ig222er@student.lnu.se                                      is222kw@student.lnu.se 

079 - XXXXXXX                                                          070 - XXXXXXX 

 

Handledare: Nina Modell - nina.modell@lnu.se 

Examinator: Martin Hugo - martin.hugo@lnu.se 
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ETISKA RIKTLINJER 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det etiska riktlinjer. I vår 

studie använder vi oss av de riktlinjerna som vetenskapsrådet presenterar, 

och för att vi alla ska vara införstådda på vilka dessa riktlinjer är presenterar 

vi dem här nedan. 

Informationskravet - menar på att du som deltagare i studien ska vara 

införstådd med studiens syfte och användandet av datainsamling. Du ska 

även vara medveten om vilka vi är, vad vi studerar och hur du kan kontakta 

oss. Du som deltagare ska även vara medveten om att din medverkan är 

frivillig och att du när som helst under studiens gång kan avsluta din 

medverkan. 

Samtyckeskravet - menar på att din medverkan i studien endast får ske med 

ditt samtycke. Är det något som du inte förstår eller ogillar kan vi diskutera 

det och försöka finna en lösning. Om det inte är ett alternativ får du när du 

vill, avsluta din medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet - menar på att ingen utomstående kommer kunna 

veta eller förstå att det är just du som har deltagit i vår studie. Det är endast 

du och vi som är medvetna om ditt deltagande.  

Nyttjandekravet - menar på att du som deltagare i studien ska vara 

införstådd i vad studien ska användas till. Du har även rätt till att läsa det 

färdiga materialet innan det publiceras.  

Vi hoppas innerligt att du efter detta kommer känna dig trygg inför din 

medverkan. 

Det är viktigt för oss att du känner dig lugn till att dela med dig av din syn 

och erfarenheter, därav får du gärna kontakta oss om du är osäker på något 

av ovanstående. 

 

Mvh 

Ilhana Gromilic 

Ivan Smoljan 

 


