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The aim of this study is to investigate school social workers view on young people using 

social media. With this study we are intended to understand how discourses affect the 

interventions of school social workers. This study has a qualitative approach and contains 

seven interviews with school social workers and one social worker who responded through a 

written response document. The interviews were semi-structured to enable spontaneous 

reflections and to catch the essence of the respondent’s language in the context as a school 

social worker. As analytic method we used discourse analysis and Faircloughs three-

dimensional framework for studying discourses. The theoretical basis of this study is the 

social constructonism which is a perspective to understand and explain how the world and its 

reality are constituted. Social constructionists assume that there is no objective truth and 

reality is a social construction.  

 

The result of this study demonstrates how the school social workers are unable to determine 

whether the young people’s use of social media is positive or negative. The result 

demonstrates the phenomenon, social media, as much more complex to categorize in a 

positive or a negative way. Three different discourses were found in the language of the 

school social workers. The discourses which were revealed are: when do the social media 

become a school social problem, social media as a phenomenon of age and the ambition to 

normalize the young people in to an appropriate use of social media. In summary the third 

discourse is the most prominent one and it roots from the two other discourses. The school 

social workers are responsible to establish a favorable schooling for the students and therefore 

they also have a responsibility to establish the students in to the social order and its values.  
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1. Inledning 
Vi lever idag i ett högteknologiskt och globalt samhälle som alltmer präglas av att vi 

människor ska vara tillgängliga och ständigt uppkopplade mot omvärlden. Detta samhälle kan 

definieras på olika sätt beroende på vilket perspektiv som antas. I denna studie är begreppet 

interaktionssamhälle den benämning som bäst beskriver samhället utifrån vad denna studie 

omfattar. Detta eftersom att interaktionssamhället är ett teknologiskt samhälle där datorn är ett 

viktigt verktyg i den dagliga interaktionen människor emellan. Datorerna används i högre 

utsträckning både i arbetslivet och på fritiden, vilket präglar samspelet och interaktionen 

mellan människor. Kommunikationen har allt mer förflyttats från fysiska möten till 

internetbaserad kommunikation (Linde & Qvarnström 2008, s. 13). 

 

1.1 Problemformulering 

Barn och unga använder internet i stor utsträckning. Internetanvändandet varierar beroende på 

ålder. Skolbarn i åldern 9-14 år tillbringar 61 min i genomsnitt per dag på internet. Ungdomar 

i åldern 15-24 använder internet tre gånger så mycket, 179 min i genomsnitt per dag, medan 

vuxna, 25-44 år, i genomsnitt använder internet 133 min per dag (Findahl 2012, ss. 59-60).  

 

Den vanligaste aktiviteten på internet bland barn och unga är att besöka sociala medier. I 

tidiga tonåren besöker 75 procent sociala medier som en del av den dagliga rutinen (Findahl 

2012, ss. 61, 64). Ett socialt medie är en mötesplats på internet där kommunikation och 

interaktion sker mellan enskilda individer, samt mellan individ och grupp. Exempel på 

populära globala sociala medier är Facebook, Instagram, Twitter och MySpace. Den här typen 

av medier används även i mindre lokala format så som till exempel skolnätverk och virtuella 

klassrum (Linde & Qvarnström 2008, s. 15; Findahl 2012, s. 63). Författarna Linde och 

Qvarnström (2008) har i sin rapport ”Sociala relationer på nya digitala arenor” utvärderat ett 

projekt där ett lokalt klassnätverk skapats för att förstå mobbning i ett vidare sammanhang. 

Gemensamt för de sociala medierna är att det krävs ett medlemskap. Viss interaktion sker 

öppet medan annan är stängd, som till exempel privata meddelanden mellan individer 

(Dunkels 2007, s. 13).  

 

Den senaste tiden har negativa konsekvenser av sociala medier uppmärksammats i 

nyhetsflödet. Den 18 december 2012 rapporterade bland annat Dagens Nyheter om ett 
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skolupplopp i Göteborg till följd av ett Instagramkonto som skapats och spridit kränkande 

bilder på ungdomar (Dagens Nyheter, 2012-12-18). Även tidigare forskningsstudier visar på 

konsekvenser av ungdomars användande av sociala medier. Författarna Staksrud, Olafsson 

och Livingstone (2012, s. 48) har i sin artikel “Does the use of social networking sites 

increase children’s risk of harm?” konstaterat att barn som använder sociala medier utsätts för 

fler risker i jämförelse med barn som inte använder sociala medier. Med risker menar 

författarna att barn som använder sociala medier i högre grad utsätts för exponering av 

sexuella meddelanden, pornografiska bilder och nätmobbning. Däremot har Dunkels (2007) 

konstaterat i sin avhandling ”Bridging the distance – Children’s strategies on the internet” att 

barns syn på internet på många sätt skiljer sig från medias och de vuxnas syn på barns 

användande av internet. Barnen känner till många negativa sidor av internet men detta är inget 

som de möter varje dag i sin användning. Barnen har uttalade strategier för hur de ska hantera 

de negativa konsekvenserna.  

 

Nyligen rapporterades om en undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av 

Akademikerförbundets SSR som visar att 60 procent av 400 tillfrågade skolkuratorer upplever 

en ökad arbetsbelastning på grund av sociala medier och de konflikter som uppstår (Svenska 

Dagbladet, 2013-01-21). Skolkuratorer har en viktig funktion för elevhälsan och för att 

motverka psykisk ohälsa. Att lyckas i skolan är en skyddsfaktor för barn och unga. Det är 

därför av stor vikt att barn och ungdomars skolgång inte hämmas av omgivande problem. 

Skolkuratorer arbetar med problem såsom skolk, mobbning, kamratrelationer samt andra 

sociala omständigheter (Backlund, Ekberg, Hugo, Isaksson, Strandstedt & Edén 2012, s. 27; 

Bremberg 2004, s. 55). Melissa Wells (2006) har i sin studie ”Internet-related problems 

coming to the attention of school social workers” konstaterat att problem relaterade till 

internet överförs till skolmiljön och att skolkuratorer har uppmärksammat detta. Hon skriver 

vidare att internetrelaterade problem får negativa konsekvenser för ungdomars skolresultat.  

 

Kommunikation och information mellan ungdomar sker snabbt, och sprids fort via sociala 

medier, då vårt interaktionssamhälle möjliggör ständig tillgänglighet (Hinduja & Patchin 

2009, s. 23). Denna snabba kommunikation kan få  konsekvenser för kamratrelationer, som 

skolkuratorer arbetar med.  Skolkuratorer har därmed ett viktigt uppdrag att arbeta med ungas 

användande av sociala medier. I denna studie kommer skolkuratorernas syn på ungas 

användande av sociala medier att belysas. Enligt socialkonstruktionismen skapas verkligheten 

i samspel med andra. Ett fenomen kan inte definieras som ett problem förrän någon upplever 
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det som ett sådant. Det innebär att den subjektiva upplevelsen är viktig inom 

socialkonstruktionismen (Sahlin 2002, ss. 114-115). Denna studie avser därför att undersöka 

hur skolkuratorer talar om fenomenet sociala medier och hur den kollektiva synen konstrueras 

inom professionen. Detta innebär att vi kommer att synliggöra de diskurser som finns kring 

fenomenet hos professionen skolkuratorer (Jönson 2010, s. 19). Skolkuratorernas syn på 

fenomenet får konsekvenser för hur de bemöter skoleleverna. Bemötandet är avhängigt hur 

skolkuratorerna konstruerar problemet och om de överhuvudtaget konstruerar fenomenet som 

ett problem (Sahlin 2002, s. 115). Om skolkuratorerna ser de ungas användande av sociala 

medier som ett problem kommer de att intervenera utifrån det och således påverkar 

skolkuratorernas syn de ungas skolgång och liv i övrigt. Skolkuratorernas uppfattning 

påverkar även samhällets uppfattning då de kan överföra sin ståndpunkt om fenomenet till 

föräldrar och lärare.  

 

1. 2 Syfte 

Syftet med studien är att genom ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt undersöka 

skolkuratorers syn på ungas användande av sociala medier. Detta för att förstå hur diskurser 

påverkar skolkuratorernas interventioner kring ungas användande av sociala medier.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur talar skolkuratorer om ungas användande av sociala medier? 

- Uppfattar skolkuratorer att ungas användande av sociala medier är ett skolsocialt problem 

och i så fall på vilket sätt? 

- Hur påverkar skolkuratorernas uppfattning om sociala medier deras sätt att arbeta med 

fenomenet? 

 

1.4 Fortsatt framställning 

Fortsatt presenteras studien genom två delar. Den första delen avhandlar den tidigare 

forskningen inom området för studien, tillvägagångssättet för studien samt den teori som 

ligger till grund för analys av det empiriska materialet. Inom denna del förklaras de teoretiska 

och metodologiska begrepp som kommer att användas i den andra delen av studien. Denna 

del ger läsaren en förförståelse och introducerar ämnet för läsaren. Avsnitten som ingår i 



 

  4 (47) 
 

denna del bidrar även till att studiens får en ökad tillförlitlighet då tillvägagångssättet 

synliggörs på ett tydligt sätt (Bryman 2011, s. 354).  

 

Den andra delen av studien avhandlar det insamlade empiriska materialet. Först presenteras 

det empiriska materialet i en deskriptiv resultatdel. Detta för att läsaren ska få en god 

överblick av vad som framkommit i studiens intervjuer vilket gör det enklare att sedan förstå 

den analys som därefter presenteras. I analysen används teoretiska och metodologiska 

begrepp som presenterades i första delen och som legat till grund för analysen. Avslutningsvis 

presenteras en slutdiskussion där reflektioner och slutsatser framförs.  

 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare studier som kan relateras till ungas användande av sociala 

medier. De studier som avhandlas är ”Bridging the distance – children´s strategies on the 

Internet” av Elza Dunkels (2007), ” Does the use of social networking sites increase 

children´s risk of harm?” av Elisabeth Staksrud, Kjartan Ólafsson och Sonia Livingstone 

(2012),“ Internet-Related Problems Coming to the Attention of School Social Workers” av 

Melissa Wells (2006), Jessica Linde och Ida Qvarnströms (2008) rapport ”Sociala relationer 

på nya digitala arenor”, om projektet ByBoo, samt Eva Hjörne och Roger Säljös (2008) studie 

som ligger till grund för boken “Att platsa i en skola för alla – elevhälsa och förhandling om 

normalitet i den svenska skolan”.  

 

Dessa studier har främst fokus på risker med ungas användande av internet och sociala 

medier. I studierna blir det tydligt att de vuxnas och medias perspektiv inte alltid stämmer 

överens med barnens. De vuxna ser ofta problem och risker i ungas användande av sociala 

medier medan barn tycker att internet och sociala medier är ett naturligt sätt att interagera 

(Dunkels 2007, ss. 20-21).  

 

Staksrud, Ólafsson och Livingstone (2012) synliggör i sin studie ”Does the use of social 

networking sites increase children’s risk of harm?” de risker som kan uppkomma i samband 

med att barn använder sociala medier. De har undersökt 1000 internetanvändande barns 

erfarenheter av sociala medier i 25 europeiska länder. Denna studie är relevant eftersom den 

tar upp vilka risker som förekommer då barn använder sociala medier, vilket ger en förståelse 

för vilka negativa konsekvenser som fenomenet kan ge upphov till. Studien utgick från fyra 
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hypoteser varav tre kunde styrkas av den data som forskarna samlade in. Den första hypotesen 

innebar att barn som använder sociala medier utsätter sig för fler risker på internet än barn 

som inte använder sociala medier. Denna hypotes styrktes av datan. Den andra hypotesen 

innebar att de barn som använde sociala medier och hade en större digital kompetens utsatte 

sig för fler risker på internet än de barn som hade lägre digital kompetens. Denna hypotes 

styrktes även den av datan. Den tredje hypotesen innebar att barn som har sin profil och 

personlig information öppen för allmänheten, samt fler vänkontakter, utsätter sig för fler 

risker. Det kunde också konstateras av datan. Den fjärde hypotesen innebar att barn som har 

en större digital kompetens inte tar lika mycket skada som barn som inte har lika stor digital 

kompetens. Denna hypotes kunde däremot inte styrkas av datan. Forskarna konstaterar i 

studien att risken att skadas av internetanvändandet beror på hur motståndskraftigt barnet är i 

sig själv snarare än deras yttre omständigheter så som kön eller ålder.  

 

Dunkels (2007) tar i sin avhandling ”Bridging the distance – children’s strategies on the 

internet” upp barns strategier på internet. Dunkels fokuserar på barns egen syn på hot och 

negativa sidor av internetanvändandet med syfte att vuxna ska kunna ta till sig barns 

perspektiv. På detta vis uppstår en dialog så att myter och missförstånd om barns 

internetanvändande kan reduceras. Dunkels studie är viktig för denna studie för att tydliggöra 

dels barnens bild av fenomenet och dels att det finns skilda uppfattningar mellan barn och 

vuxna kring fenomenet.  Studien visar att barn har en mer positiv bild av internet än vad som 

avspeglas i dagens mediedebatt. Barnen har även, oftast självutvecklade, strategier för att 

hantera de negativa sidorna av internetanvändandet.  Detta kan relateras till den 

motståndskraft som Staksrud, Ólafsson och Livingstone (2012) skriver om i sin studie.  

Dunkels (2007, s. 41) tar upp det faktum att barn föds in i ett interaktionssamhälle där dator 

och IT är en naturlig del av deras vardag och liv. Detta gör att det finns en markant skillnad 

mellan barn och vuxnas syn på internetanvändning, vilket skapar en distans mellan 

generationer då förståelsen inte är densamma.  Dunkels kallar generationerna för digitalt 

infödda och digitala invandrare. De vuxna har mer kunskap gällande etik och moral samt hur 

människor bör kommunicera med varandra på ett lämpligt sätt. Precis som Dunkels (2007)  

titel ”Bridging the distance”, så menar hon att den yngre och den äldre generationen måste 

bygga broar mellan varandra och utbyta kunskap. Den vuxna generationen måste lyssna på 

barnen och förstå vad barnen gör på internet och genom denna förståelse skapa sig en 

överblick, som i sin tur möjliggör förebyggande arbete av risker. De vuxna kan på så sätt vara 
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med och hjälpa barnen att utveckla strategier i användningen istället för att endast förbjuda 

barnen att interagera, på detta sätt genom internet (Dunkels 2007, ss. 41-42). 

 

Dunkels (2007, s. 20) tar även upp ett flertal författare, Boethius (1993), Drotner (1999) och 

Lindgren (2002) som i sina texter diskuterar hur ungas användande av internet kan ha ett 

inslag av maktdimension. Dunkels diskuterar utifrån detta att vuxna och media kan ha en stor 

inverkan på konstruktionen av de ungas problem då de anser sig ha tolkningsföreträde om vad 

som är problematiskt. Ungas användande av sociala medier och internet handlar inte enbart 

om de risker som kan uppstå i användandet, utan även om en maktkamp mellan generationer, 

där de vuxna vill inrätta de unga i den sociala ordningen. 

 

Författarna Linde och Qvarnström (2008) fokuserar i sin rapport ”Sociala relationer på nya 

digitala arenor – om mobbning, kunskapsdelning och en bygemenskap på nätet” på 

nätmobbning och projektet ByBoo. Författarna menar att mobbning inte är ett nytt fenomen, 

dock har mobbningen förflyttats till nya digitala arenor till exempel sociala medier. Det 

intressanta med Linde och Qvarnströms rapport är att de använder sig av det lokala 

klassnätverket ByBoo då de studerar barns relation till sociala medier och nätmobbning.  

Klassnätverket visar sig ha en positiv påverkan på barnens kamratrelationer, att barnen bygger 

vänskapsband som de annars inte hade gjort. Författarna menar att interaktionen som sådan 

inte har förändrats mellan barn, däremot har formerna för interaktionen ändrats. Studien är 

således viktig för att visa på de positiva möjligheterna med de sociala medierna, främst i 

skolans värld. Klassnätverket ByBoo gör det möjligt för föräldrar och lärare att möta barnen i 

deras forum för interaktion, vilket också skapar en ökad förståelse dem emellan. Författarna 

resonerar i likhet med Dunkels (2007) att det är av stor vikt att de vuxna tar in barnens 

perspektiv för att kunna hjälpa barn med de risker som finns på internet.   

 

Skolkuratorer är en yrkesgrupp som ofta får hantera problem med barns användande av 

internet. Detta har Wells (2006) undersökt i sin studie ”Internet- Related Problems Coming to 

the Attention of School Social Workers”. Studien baseras på en mejlenkät som skickats ut till 

ett slumpmässigt urval av skolkuratorer. Ur skolkuratorernas svar går det att konstatera att 46 

procent av de svaranden hade mött en elev som hade ett internetrelaterat problem. Med 

internetrelaterade problem menar författaren problem som kan relateras till överdriven 

användning av internet, pornografi, kränkningar, förföljelse, mobbning, internetspel, rasism 

samt problematiska internetkontakter. Wells menar att skolkuratorer, med sin påvisade 
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erfarenhet av internetrelaterade problem, kan vara en kunskapskälla för föräldrar och lärare 

när det gäller ungas internetanvändande. Erfarenheten ger i sin tur kunskap om en säkrare 

internetanvändning för barnen. Wells studie ger relevant kunskap om vad skolkuratorer har 

för erfarenhet av ungas användande av internet och hur dessa erfarenheter kan omsättas och 

föras vidare i praktiken. 

 

Ovan presenterad forskning har till stor del fokus på risker med ungas användande av sociala 

medier. Forskning som har fokus på risker kan bidra till medias negativa bild av fenomenet. 

Medias bild påverkar samhällets bild av sociala medier och bidrar på så vis till de diskurser 

som förekommer i samhället. Skolkuratorer påverkas av de diskurser som förekommer i 

samhället men de är även med och påverkar samhällets diskurser genom att de delar med sig 

av kunskap till föräldrar, övriga skolpersonal och media.  

 

Hjörne och Säljö (2008) tar i sin bok ”Att platsa i en skola för alla – elevhälsa och förhandling 

om normalitet i den svenska skolan” upp hur skolan hanterar elever med svårigheter i skolan. 

Denna studie är viktig för att förstå vad skolkuratorerna har för mål med sitt arbete inom 

elevhälsan. Författarna har analyserat elevhälsoteamsmöten för att ta reda på hur 

elevhälsopersonalen diskuterar svårigheterna samt hur de tänker att de ska hantera problemen. 

Fokus ligger på elevhälsoteamet eftersom det är där ramarna för hur skolan vill hantera vissa 

typer av problem byggs upp och konstrueras. Elevhälsoteamet består av de som arbetar 

närmast barnen i skolmiljön så som skolkuratorer, lärare, skolsköterskor och rektorer. Hjörne 

och Säljö (2008, s. 88) diskuterar sitt resultat utifrån begreppet normalitet vilket syftar till vad 

elevhälsoteamet anser som normalt och avvikande i skolan. Syftet med elevhälsans insatser är 

att normalisera in barnen i de uppsatta ramar som finns, så att skolgången ska fungera på ett 

gynnande sätt. Författarnas resultat visar att elevhälsoteamets möten ofta inte innehåller ett 

barnperspektiv. Barnet är sällan närvarande under mötena och det finns inte heller någon som 

representerar barnet. Hjörne och Säljö (2008, s.145) menar att detta kan resultera i en 

utgångspunkt att barnet är problemet medan skolan, dess personal och undervisning sällan tas 

med i problemanalysen.  

 

3. Teori 
I detta teorikapitel redogör vi för de teorier som legat till grund för studien. Det första 

avsnittet avhandlar socialkonstruktionismen vilket är den övergripande teoretiska 
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utgångspunkten. Därefter avhandlas diskursbegreppet och den teoretiska ansats som vi valt 

inom de olika diskursinriktningar som finns både vad gäller teori och metod.  

 

3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen är ett ontologiskt perspektiv, vilket innebär att det är en teori om hur 

världen är beskaffad. Det är således ett sätt att se på världen, om verkligheten uppfattas som 

objektiv eller konstruerad (Bryman 2011, s. 35). Socialkontruktionismen utgår ifrån att 

verkligheten är socialt konstruerad och att sociala problem uppstår genom en 

definitionsprocess (Payne 2008, s. 240).  

 

Socialkonstruktionismen ifrågasätter en objektiv sanning och menar att alla kan ha olika 

uppfattningar om verkligheten. Socialkonstruktionistiska studier försöker förstå hur det går 

till när sanningar om verkligheten skapas och vidmakthålls. I sådana studier är den subjektiva 

upplevelsen viktig eftersom att verkligheten konstrueras på olika sätt beroende på kontext och 

aktör (Sahlin 2002, ss. 114, 122-123). Inom socialkonstruktionistiska studier är således 

interaktionen och språket en viktig del för definitionsprocessen av ett fenomen (Jönson 2010, 

s. 17). Hur vi talar förmedlar inte endast den fysiska verkligheten utan synliggör den 

subjektiva verkligheten, som en enskild individ uppfattar världen (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 104). Språket och hur människor talar om ett fenomen formar den kollektiva 

uppfattningen om fenomenet. Det är först då ett fenomen kollektivt definierats som ett 

problem, som det blir verkligt till sina konsekvenser (Jönson 2010, s. 18). Hur skolkuratorer 

talar om ungas användande av sociala medier kan med stor sannolikhet påverka dels metoder 

och dels de interventioner för unga som omfattas av detta fenomen.  

 

Denna studie har för avsikt att ta reda på skolkuratorers upplevelse av fenomenet ungas 

användande av sociala medier. Tidigare forskning och media ger en bild av att ungas 

användande av sociala medier är problematiskt. Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

skulle medias rapportering kunna skapa ett större problem än vad det egentligen är. Sahlin 

(2002, s.115) skriver om hur medias vinkling och rapportering om bråken mellan så kallade 

”mods” och ”rockers” i England på 60-talet, skapade en större motsättning mellan dessa 

grupper än vad som faktiskt var fallet från början. Även Payne (2008, s. 240) tar upp medias 

roll i att skapa sociala problem genom att påstå en viss problematik som kräver någon typ av 

samhällsinsats. Medias konstruktion av verkligheten kan, enligt detta perspektiv, skapa det 
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problem som de beskriver. Detta kan kopplas till de skolupplopp i Göteborg, den 18 januari 

2012, som media rapporterat om. Även här kan medias bild gett upphov till en kollektiv 

uppfattning om att ungas användande av sociala medier är problematiskt och riskfyllt. 

 

Socialkonstruktionismen har kritiserats för att inte ta sociala problem på allvar och negligera 

problemets omfattning samt därmed motverka interventioner för att lösa problemet. 

Anledningen till detta är att socialkonstruktionismen menar att sociala problem enbart är en 

social konstruktion. Emellertid kan socialkonstruktionistiska studier granska hur 

problemdefinitioner uppkommer och vidmakthålls. Detta kan leda till att sådant som tas för 

givet som problem uppdagas vara konstruerat av en grupp som anses ha tolkningsföreträde. 

Om samhället valt att intervenera och åtgärda ett visst problem kan socialkonstruktionismen 

bidra till en förklaring till varför samhället valt att intervenera på ett särskilt sätt, genom att 

rekonstruera den problemdefinition som ligger till grund för åtgärdsprogrammet (Sahlin 2002 

ss. 127-129). 

 

3.2 Diskursbegreppet 

Då denna studie syftar till att undersöka skolkuratorers syn på ungas användande av sociala 

medier har begreppet diskurs inspirerat som teoretisk ansats. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000, s. 7) definierar diskursbegreppet på följande vis, ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Författarna förklarar vidare att diskurser 

innebär att det går att se mönster i sättet att tala som beror på sammanhanget. Därför är det 

möjligt att skolkuratorer har en egen diskurs kring ungas användande av sociala medier.  

 

Diskursbegreppet är nära sammankopplat med socialkonstruktionismen och bidrar till att 

konstruera sociala relationer, sociala identiteter, kunskap och meningsskapande (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). Detta innebär att sättet att tala påverkar hur den sociala 

verkligheten uppfattas och hur den är betingad.  

Diskurser kring ett fenomen kan skilja sig beroende på vem som är aktör. Diskurser kan se 

olika ut beroende på dess kontext, till exempel kan skolkuratorers, lärares, barns och 

föräldrars diskurs kring ungas användande av sociala medier skilja sig från varandra. De 

samlade diskurserna som finns inom en viss grupp aktörer och inom deras kontext skapar 

tillsammans en diskursordning (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). I denna studie är 
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skolkuratorernas diskursordning det som är i fokus och undersöks. Genom att ta reda på hur 

ett antal representanter inom professionen skolkuratorer pratar om ungas användande av 

sociala medier ges indikationer på den diskursordning som finns om fenomenet inom 

professionen.  

Payne (2008, s. 31) beskriver begreppet diskurs som en samspelsprocess mellan individ och 

grupp där definitioner av fenomen sker kollektivt. Diskursbegreppet kan därigenom kopplas 

till makt genom att kollektiva diskurser kan skapas i samhället. Kollektiva diskurser skapas 

genom att en särskild diskursordning sanningsförklaras och blir den dominerande bilden av 

hur verkligheten är beskaffad. De aktörer som ingår i att skapa den dominerande bilden av 

verkligheten kan sägas ha tolkningsföreträde gentemot andra aktörer. Denna diskursinriktning 

med fokus på makt hör till den kritiska diskursanalysen (Bergström & Boréus 2012, s. 391).  

Media och viss tidigare forskning påvisar att ungas användande av sociala medier är riskfyllt, 

vilket konstruerar en kollektiv diskurs i samhället. Genom att undersöka skolkuratorers 

uppfattning synliggörs skolkuratorernas diskursordning. Diskursordningen påverkar i sin tur 

hur de arbetar med fenomenet, om de arbetar med fenomenet. Det är intressant att synliggöra 

diskurser då de ligger till grund för hur samhället agerar och intervenerar i olika fenomen. 

 

4. Metodologiska överväganden 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra metodologiska överväganden. Först avhandlas 

den metod som har använts för insamling av det empiriska materialet. Därefter beskrivs hur 

denna studies empiri har analyserats och inspirerats av diskursanalys. Diskursanalyser har inte 

en speciell inriktning vad gäller metod utan varje forskare utformar egna verktyg för analys av 

empirin men låter sig inspireras av andra, vilket gör det viktigt att tydligt beskriva 

tillvägagångssättet (Bergström & Boréus 2012, s. 381). Därefter beskrivs Faircloughs 

tredimensionella modell som legat till grund för diskursanalysen. Efter detta följer 

avgränsning, där det som inte avses undersökas presenteras. Sedan beskrivs den urvalsmetod 

som denna studie baseras på samt de etiska överväganden som har aktualiserats under arbetet. 

Slutligen förs ett resonemang om studiens kvalitet.  

 

4.1 Insamling av empiriskt material 

Studiens frågeställningar syftar till att ta reda på skolkuratorers diskurser och uppfattning om 

ungas användande av sociala medier. Detta innebär att skolkuratorers subjektiva syn av 
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fenomenet belyses. Studien baseras därför på kvalitativa forskningsintervjuer med 

skolkuratorer. En kvalitativ forskningsintervju syftar till att undersöka intervjupersonens egen 

uppfattning om fenomenet som ska studeras (Kvale & Brinkmann 2009, s. 39). En av 

intervjupersonerna hade inte möjlighet att ta emot oss för en intervju på grund av tidsbrist 

vilket resulterade i att vi fick ett skriftligt dokument med svar på våra intervjufrågor. Vid 

skriftliga svar finns inte möjlighet att ställa följdfrågor på samma sätt som vid intervjuer. Då 

vi hade svårt att åka någon längre sträcka för intervjuer på grund av tids- och 

resursbegränsning och då många skolkuratorer inte hade tid för intervju valde vi att använda 

oss av dessa skriftliga svar trots att vi inte haft möjlighet att ställa följdfrågor. Detta gjorde att 

vi kunde få ännu en informant och ännu ett perspektiv på ungas användande av sociala 

medier. Då diskursanalys är lämpligt att användas även för att analysera text, begränsas inte 

studien av ett skriftligt svar (Bergström & Boréus 2012, s. 376).  

 

Genom att använda kvalitativ forskningsintervju som datainsamlingsmetod skapas en 

förståelse av intervjupersonens konstruktion av verkligheten kring fenomenet ungas 

användande av sociala medier. Då syftet med studien är att synliggöra skolkuratorers diskurs 

kring fenomenet ungas användande av sociala medier krävs det att skolkuratorernas 

subjektiva meningsskapande kring fenomenet framkommer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun ger inblick i intervjupersonens tolkning och meningsskapande (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 45). I denna studie har halvstrukturerade kvalitativa intervjuer använts 

vilket innebär att vi har haft vissa fastställda övergripande frågor men även lämnat utrymme 

för intervjupersonen att påverka samtalet. Detta har möjliggjort spontana reflektioner, vilket 

givit en större förståelse för intervjupersonens uppfattning (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). 

En sådan intervjumetod gör även att vi kan samla upp skolkuratorernas språkbruk om 

fenomenet, utan att påverka samtalet för mycket. 

 

Bryman (2011, s. 430) betonar vikten av att vara flexibel vid en intervjusituation, för att den 

ska kännas så naturlig som möjligt. Vid intervjutillfället användes en intervjuguide med 

förutbestämda teman, men har intervjupersonen diskuterat ett ämne som avhandlas senare i 

intervjuguiden, har denne inte avbrutits utan en omkastning av teman har gjorts utefter behov. 

Före intervjutillfällena informerades varje intervjuperson om studiens syfte och vad det 

innebar att medverka genom att tilldelas ett informationsbrev. Intervjuerna genomfördes i 

april-maj 2013, varje intervju varade ungefär en timme och skedde oftast på 

intervjupersonernas arbetsrum. Vid ett tillfälle genomfördes intervjun på ett av 



 

  12 (47) 
 

universitetsbibliotekets grupprum. Dessa miljöer var lugna, vilket gjorde att intervjuerna 

kunde ske ostört och resulterade i ett mer avslappnat samtal. En ostörd miljö skapade en bättre 

kvalitet vid ljudinspelningarna som gjordes vid alla intervjuer. Ljudupptagning skapar 

trovärdighet och möjliggör transkribering, vilket ger en bättre analys (Bryman 2011, ss. 421, 

428).  

 

Då de flesta intervjuerna gjordes på skolkuratorernas arbetsplatser, fångades en viktig kontext 

för studien upp då vi också sett deras arbetsmiljö på nära håll. Detta ger i sin tur en bättre 

tolkning och förståelse av intervjupersonernas svar (Bryman 2011, s. 420).  

 

När samtliga intervjuer genomförts och transkriberats skrevs sammanfattningar på alla 

intervjuer. Detta gjordes för att bearbeta transkriberingarna och för att vi skulle få en 

överblick av vad som framkommit. Därefter markerades varje sida med nyckelord som 

sammanfattade sidans tema. På så vis kunde vi sedan jämföra transkriberingarna och se vilka 

övergripande teman som var mest framträdande. Utifrån detta skapades fyra större teman att 

utgå ifrån vid resultatpresentationen.  

 

4.2 Diskursanalys 

 För att möjliggöra analys, transkriberades de genomförda intervjuerna eftersom en intervju i 

textform ter sig lämpligare att analysera. I textutskrifterna av intervjuerna har pauser och 

emotionella uttryck markerats för att urskilja detaljer i uttalandena. Detta för att kunna se 

svaren i sin helhet samt vad som sägs och hur det sägs, vilket kan ha en betydande faktor för 

en rättvis diskursanalys (Bryman 2011, s. 428). Analys av empirin sker diskursivt, då syftet är 

att undersöka hur skolkuratorer talar om, och därmed skapar mening kring fenomenet (Kvale 

& Brinkmann 2009, ss. 196, 244).  

 

Diskursanalysen syftar till att undersöka hur språkbruk, i en viss kontext och tid, konstruerar 

verkligheten och sanningen. Det finns många olika inriktningar av diskursanalys, beroende på 

teoretisk ansats och fokusering (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 10-11, 15; Bergström & 

Boréus 2012 s. 358). Inom kritisk diskursanalys är makt en vanlig utgångspunkt där 

språkbruket har en viss maktkaraktär som visar vem som har tolkningsföreträde (Bergström & 

Boréus 2012, s. 400).  Tidigare forskning har påvisat en skillnad mellan de vuxnas bild, 

medias bild och barnens bild av fenomenet. Den grupp vars åsikter mest påverkar samhällets 
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skildring av ett fenomen är den som kan anses ha tolkningsföreträde och har störst möjlighet 

att påverka samhällets interventioner. Denna studie har med bakgrund av detta, i huvudsak 

inspirerats av Fairclouhgs kritiska diskursanalys. Den typen av diskursanalys är omfattande 

och kräver lång bearbetning och med anledning av detta kommer denna studie tillämpa endast 

vissa valda analystekniker. Diskursanalysen syftar övergripande till att finna teman i det 

språkbruk skolkuratorerna använder i sin profession om ungas användande av sociala medier. 

Inom Faircloughs kritiska diskursanalys är lingvistiska analysverktyg ett viktigt moment, där 

exempelvis metaforer, nominalisering, transivitet, agent och modalitet används för att 

analysera text (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 68, 87-88, Bergström & Boréus 2012, 

s. 304).  I denna studie har vi valt att inte lägga betydande vikt vid den lingvistiska analysen 

då den är mycket omfattande och tidskrävande. Med bakgrund av detta är vi medvetna om att 

den diskursanalys som denna studie avser inte kan värderas som en fullvärdig diskursanalys. 

Trots detta kan denna studies modifierade diskursanalys ses som relevant och trovärdig i 

förhållande till de utvalda analysverktyg som används. Analysverktygen är utvalda för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar och därmed är det motiverat att använda det 

diskursanalytiska perspektivet som utgångspunkt. 

 

Tillvägagångssättet för tillämpningen av kritisk diskursanalys har i korthet gått ut på att finna 

vissa diskursspecifika begrepp som är kopplade till studiens frågeställningar. För att 

möjliggöra detta har inspiration hämtats från Faircloughs tredimensionella modell.  

 

4.3 Fairclouhgs tredimensionella modell  

Faircloughs tredimensionella modell ligger till grund för Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Modellen har tre dimensioner, text, diskursiv praktik och social praktik. Då människor talar 

sker en kommunikativ händelse som alltid innehåller dessa tre dimensioner (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). I denna studie kommer intervjupersonernas språkbruk att 

analyseras utifrån dessa dimensioner, dock på ett förenklat och något modifierat sätt eftersom 

denna studie är tidsbegränsad.   

 

Dimensionen text, som kan syfta till tal, bilder och skrift, innebär att analys sker utifrån 

lingvistiska verktyg där textens olika egenskaper kan urskiljas. Detta steg är ett tidskrävande 

och ingående arbete som fokuserar på grammatik och meningsbyggnad. Denna studie syftar 

till att fånga in det empiriska materialet i den kontext där det uppkommit, alltså i skolmiljön. I 
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denna studie innebär textdimensionen således att de genomförda intervjuerna transkriberas 

och struktureras för att möjliggöra överblick. Intervjupersonernas uttalanden strukturerades 

utifrån studiens frågeställningar och därefter analyserades uttalandena genom ett utvalt 

lingvistiskt verktyg, modalitet. Modalitet analyserar styrkan i en persons uttalande (Bergström 

& Boréus 2012, s. 376). När uttalandena analyserades utifrån modalitet, gjordes detta genom 

att använda subjektiv/objektiv modalitet och kategorisk/tvekande modalitet. Subjektiv och 

objektiv modalitet förmedlar intervjupersonens ställningstagande i förhållande till den 

verkliga sanningen, där en objektiv modalitet i ett uttalande förmedlar att personen innehar en 

objektiv sanning om det som uttrycks. Ett uttalande med en subjektiv modalitet förmedlar 

intervjupersonens egen ståndpunkt (Hermansson & Johnson 2007, ss. 10-11). Kategorisk 

modalitet betecknar ett starkt uttalande, där ord som alltid, aldrig, absolut används. En 

tvekande modalitet innebär istället att intervjupersonen tvekar i sitt uttalande och använder 

ord så som kanske, nog, lite, antagligen. Kategorisk/tvekande modalitet kan förekomma i 

samband med objektiv/subjektiv modalitet. Modalitet valdes ut eftersom detta lingvistiska 

verktyg betonar styrkan i intervjupersonernas uttalanden, vilket är viktigt för att analysera 

språkbruket (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 88). 

 

Dimensionen diskursiv praktik innebär att identifiera produktions- och konsumtionsprocesser, 

som är sammanflätade med textdimensionen, i detta fall intervjupersonernas språkbruk. Inom 

denna dimension analyseras därmed hur språkbruket skapas och upprätthålls. Detta kan göras 

genom att titta på en intertextuell nivå av de intervjuer som genomförts. Intertextualitet 

innebär att se texten i sitt sammanhang i förhållande till andra texter. I detta fall handlar det 

om språkbruket hos de intervjuade skolkuratorerna. Skolkuratorernas språkbruk analyserades 

genom en intertextuell nivå då vi har samlat deras uttalanden för att se den gemensamma 

diskursordningen. På så sätt synliggörs interdiskursiviteten, det vill säga, vilka diskurser som 

de specifika uttalandena i textdimensionen bygger på (Winther Jørgensen & Phillips 2000, ss. 

85-86). För att synliggöra interdiskursiviteten gjordes sammanfattningar på vad som framkom 

hos varje intervjuperson kopplat till frågeställningarna, för att få en överblick över 

uttalandenas modalitet och innehåll. Därefter gjordes tankekartor utifrån frågeställningarna, 

över begrepp som var gemensamma i språkbruket hos skolkuratorerna. Genom detta 

tillvägagångssätt kunde vi koppla de konkreta uttalandena, i textdimensionen, till 

övergripande diskurser.  
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Dimensionen social praktik är den största dimensionen och innefattar de två tidigare 

dimensionerna. Den sociala praktiken analyserar om och hur diskurserna får konsekvenser för 

den sociala praktikens handlingar, det vill säga skolkuratorernas praktiska arbete och i 

samhället i övrigt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 90). För att analysera denna 

dimension har vi utgått ifrån de diskurser som framträdit efter dimensionen diskursiv praktik 

och kopplat detta till hur skolkuratorerna konkret arbetar och hur de skulle vilja arbeta med 

fenomenet ungas användande av sociala medier. På så sätt synliggjordes hur skolkuratorerna 

talar om fenomenet och hur det påverkar deras sociala praktik, det vill säga det konkreta 

arbetet.  En uttömmande analys av social praktik är bortom uppsatsens format då dimensionen 

social praktik syftar på en mer samhällelig nivå än vad som görs gällande i denna studie. 

 

4.4 Avgränsning 

Vår studie avser inte att undersöka om ungas användande av sociala medier är ett problem i 

en objektiv mening. Syftet är att analysera skolkuratorers syn på ungas användande av sociala 

medier. Om fenomenet är ett skolsocialt problem kommer inte att undersökas ur ett objektivt 

perspektiv, utan skolkuratorernas subjektiva åsikt om fenomenet är ett skolsocialt problem är 

det som undersöks. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Socialkonstruktionismen utgår ifrån att det inte finns en objektiv sanning utan problem är en 

konstruktion baserad på individers upplevelse (Sahlin 2002, s. 111). 

 

4.5 Urval 

Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers syn på ungas användande av sociala 

medier. Det är därför skolkuratorer som intervjuats. Urvalet av skolkuratorer har varit 

målinriktat på så sätt att det funnits en klar tanke över vilka informanter som studiens 

tillförlitlighet kräver. Ett målinriktat urval är en urvalsteknik som innebär en strävan att 

urvalet av informanter ska stämma överens med studiens syfte och frågeställningar (Bryman 

2011, s. 434). Urvalet har även varit avhängigt skolkuratorernas grad av tillgänglighet och 

lokalitet, då det inte funnits tid och utrymme för några längre resor. Vid en större studie, utan 

tids- och resursbegränsning, med samma syfte skulle ett mer strategiskt och större urval varit 

möjligt. Ett större urval skulle syfta till en säkrare tolkning av de eventuella kollektiva 

diskurserna inom professionen skolkuratorer. Vid en större studie skulle skolkuratorer från 

olika kommuner kunnat medverka och eventuella skillnader på uppfattningar beroende på 

kommunens storlek synliggöras.  
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Studien baseras på sju kvalitativa forskningsintervjuer samt ett skriftligt svarsdokument från 

en av intervjupersonerna som inte hade möjlighet att ta emot oss för en intervju. 

Intervjupersonerna arbetar som skolkuratorer på olika skolor runt omkring och i Kalmar 

kommun. Spridning och variation är viktigt för att få ett tillförlitligt resultat, därför har de 

skolkuratorer som tillfrågats att medverka i studien arbetat på skolor med skilda egenskaper, 

vilket motiverar det målinriktade urvalet. (Bryman 2011, s. 434). Skolkuratorer från skolor 

belägna i både tätort och i glesbygd har tillfrågats men deras tillgänglighet har i slutändan 

varit avgörande för urvalet. Detta har resulterat i att de flesta skolkuratorer som varit 

tillgängliga och deltagit i studien har varit verksamma inom gymnasieskolor. Detta ger inte en 

lika stor spridning på empirin men en tydlig bild av hur skolkuratorer som arbetar med främst 

gymnasieungdomar ser på ungas användande av sociala medier. Då studien ska analyseras 

diskursivt är det språkbruket hos den intervjuade som är i fokus, snarare än intervjupersonen 

själv (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 117). Det intressanta är att se fenomenet ur 

professionens perspektiv (Bergström & Boréus 2012, s. 371). Detta innebär att fler intervjuer 

som analyseras, inte nödvändigtvis ger ett bättre resultat (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

s. 117). Med bakgrund av detta har vi bedömt att 7 intervjuer, samt ett skriftligt 

svarsdokument, är rimligt i förhållande till studiens tidsbegränsning. De flesta 

intervjupersonerna arbetar med barn och ungdomar i en ungefärlig ålder av 15-19. Två av 

intervjupersonerna arbetade med ungdomar på högstadiet, i åldern 12-16. Grunden till att 

skolkuratorer som arbetar med denna åldersgrupp från början tillfrågades att delta i studien 

baseras på statistik kring ungas användande av internet, presenterad av Findahl (2012, ss. 59-

60). I undersökningen används åldersgrupperna 9-14 år och 15-24 år. Statistiken visar att det 

är stor skillnad mellan dessa åldersgruppers internetanvändande en genomsnittlig dag. De 

äldre ungdomarna använder internet tre gånger så mycket. Detta gör det intressant att 

intervjua skolkuratorer som arbetar med ungdomar i dessa åldrar.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Vid utförande av forskning bör forskaren reflektera och överväga forskningsetiska principer. 

Begreppet forskningsetik innefattar skydd för de som medverkar i studien (Gustafsson, 

Hermerén & Petterson 2011, ss. 12,16). Inom forskningsetiken finns det tre viktiga principer. 

Den första principen är autonomiprincipen som innebär att samtycke bör inhämtas av de 

medverkande samt att forskaren ska informera om studiens syfte och hur den kommer att 
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användas. Forskaren ska respektera den enskildes rätt till integritet och självbestämmande. 

Innan en enskild individ medverkar bör denne ha fått relevant information för att kunna 

besluta om denne vill medverka (Smedler 2012, ss. 68-69). I denna studie har kvalitativa 

forskningsintervjuer genomförts med ett antal skolkuratorer. Alla enskilda skolkuratorer har 

informerats om studiens syfte och att studien kommer att publiceras i databasen DiVA.  Den 

enskilde har även informerats om att medverkan är frivillig och att de, när som helst under 

studiens gång, har rätt att avbryta sin medverkan.  

 

Den andra principen är försiktighetsprincipen som innebär en avvägning mellan nytta och 

skada för de medverkande. Nyttan med undersökningen ska vara påtagligt större än risken att 

skada (Smedler 2012, s. 66). I denna studie kan resultaten tänkas vara till nytta även för de 

medverkande då det kan vara intressant för skolkuratorerna att bli medvetna om hur deras 

diskurser ser ut och hur det påverkar praktiken. Studien kräver att intervjupersonerna delar 

med sig av sin uppfattning och erfarenheter, vilket kan bli känsligt för vissa. Däremot har 

skolkuratorerna informerats om syftet med studien och deras rätt att avbryta medverkan innan 

intervjun påbörjades. Med bakgrund av detta är risken för skada hos de medverkande mindre 

än nyttan av studien.   

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet som innebär att de medverkande ska få förbli 

anonyma så långt det går. Personuppgifter får inte röjas och forskaren ska förvara uppgifterna 

på ett säkert sätt. Inom denna princip ingår nyttjandekravet, vilket innebär att de 

medverkandes utsagor inte får användas på annat sätt än vad de medverkande givit samtycke 

till (Smedler 2012, s. 78). I denna studie är intervjupersonerna anonyma, de kommer endast 

benämnas till sin profession. Empirin har och kommer endast användas för att besvara 

studiens frågeställningar och syfte. De medverkandes personuppgifter har inte och kommer 

inte att spridas vidare, vilket de informerats om innan de lämnat samtycke till medverkan.  

 

4.7 Studiens kvalitet  

Bryman (2011, ss. 351-353) resonerar kring begreppen reliabilitet och validitet och dess 

funktion i den kvalitativa forskningen. Begreppen är förknippade med kvantitativ forskning 

som utgår från mätbara variabler. I kvalitativ forskning behöver därför begreppen 

omformuleras för att kunna tillämpas. Vi har därför valt att utgå ifrån begreppen tillförlitlighet 

och äkthet för att mäta studiens kvalitet.  
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Begreppet tillförlitlighet innefattar att studien ska vara trovärdig, överförbar, pålitlig samt att 

vi som forskare reflekterat kring objektivitet för att inte påverka våra resultat (Bryman 2011, 

s. 354). I denna studie har vi i största möjliga mån konkretiserat vårt tillvägagångssätt och 

varit öppna med både förtjänster och begränsningar som vi har stött på under studiens 

författande. Vi har även undersökt det som ska undersökas enligt studiens syfte och 

frågeställningar. Under författandets gång har reflektioner kring egna värderingar förts och 

därigenom har vi medvetandegjort det faktum att dessa kan påverka studiens slutresultat. Det 

reflexiva förhållningssättet har bidragit till att minska risken för att egna värderingar ska 

komma till uttryck.  

 

Begreppet äkthet innefattar att studiens resultat ger en rättvis bild av vad som framkommit i 

det insamlade empiriska materialet samt om studien bidrar till en ökad förståelse för den 

praktik som undersöks (Bryman 2011, ss. 356-357). För att försäkra att en rättvis bild av 

skolkuratorernas uppfattning skildrats har vi varit noga med att transkribera intervjuerna i sin 

helhet. I detta syfte har vi även sett till att alla informanters ståndpunkter framkommit och 

bearbetats. Förhoppningen är att studien ska resultera i nytta och intresse både inom socialt 

arbete i stort och för professionen skolkuratorer. Då sociala medier är ett relativt nytt fenomen 

som präglar de ungas liv i dagens interaktionssamhälle, borde studien kunna ses som 

intresseväckande för alla professioner som arbetar och kommer i kontakt med barn och 

ungdomar.  

 

5. Resultat 
Under detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. Av det insamlade 

empiriska materialet har fyra genomgående teman synliggjorts, skolkuratorernas yrkesroll, 

hjälpmedel för skolkuratorerna och eleverna, skolrelaterade konsekvenser samt ungdomarnas 

liv med sociala medier. De skolkuratorer som varit informanter i denna studie har varierande 

åsikter och erfarenheter kring fenomenet, emellertid kan det skönjas att ämnet ger upphov till 

en tvetydighet vad gäller om sociala medier anses övervägande positivt eller negativt. 

Skolkuratorerna tar upp både positiva och negativa effekter kring ungas användande av 

sociala medier, vissa ser fler negativa konsekvenser medan andra ser fler möjligheter. Alla 

intervjupersoner säger sig emellertid se både för- och nackdelar. Därav har fenomenet visat 

sig vara mer komplext för att kunna göra en uppdelning i antingen positiv eller negativ 
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bemärkelse. Vid citat har vi valt en citeringsteknik där citatet sätts i ett eget stycke, trots att 

det kan vara ett kortare uttalande. Detta övervägande har gjorts med bakgrund av studiens 

teoretiska och metodologiska ansats där språket har en viktig roll. Därmed är det viktigt att 

citaten är tydligt framställda. Vid utelämnande av meningar eller ord i en intervjupersons 

uttalande har vi valt att markera detta. Symbolen [---] innebär uteslutande av meningar och 

symbolen […] innebär att enstaka ord uteslutits i citatet. Dessa markeringar har gjorts för att 

visa att citatet kan vara en del i ett större resonemang och uttalande.  

 

5.1 Skolkuratorernas yrkesroll 

Samtliga skolkuratorer som intervjuats är kvinnor och har en socionomexamen, den informant 

som lämnade skriftliga svar hade en pedagogikutbildning med inriktning ungdoms- och 

missbruksvård. Majoriteten av intervjupersonerna befinner sig i medelåldern, två av 

intervjupersonerna är något yngre. Intervjupersonerna har arbetat olika länge inom yrket, allt i 

från ett och ett halvt år till tjugofem år. Två skolkuratorer arbetar på skolor med 

högstadieelever och de övriga sex skolkuratorerna arbetar på skolor med gymnasieelever. 

Skolorna har olika egenskaper vad gäller storlek och geografisk belägenhet. På de större 

gymnasieskolorna finns ofta flera kuratorer och arbetet organiseras kring de nationella 

program som skolan erbjuder. En av skolkuratorerna arbetar även till viss del med elever vid 

särskolan. Vissa intervjupersoner arbetar heltid på en skola och vissa delar upp sin arbetstid 

emellan flera skolor.  

 

Skolkuratorerna har så kallade kuratorsträffar ungefär en gång i månaden utifrån deras 

geografiska arbetsområde samt utifrån vilken skolålder de är verksamma inom. På 

kuratorsträffarna kan kuratorerna utbyta kunskap och bestämma saker gemensamt som rör 

deras yrke och arbete. På kuratorsträffarna är även chefer med i vissa fall. Skolkuratorerna har 

även handledning tillsammans med kuratorsgruppen. Skolpsykologer finns knutna till 

samtliga skolor, som resurs vid behov och för utredningar kring neuropsykiatrisk problematik.  

 

Ungefär hälften av skolkuratorerna berättar om ett arbete med ett helhetstänk kring eleven och 

dess livssituation. Det är inte bara händelser i skolan som kan påverka studiesituationen och 

studiemotivationen utan det kan finnas andra faktorer i livet som spelar en stor roll för hur 

ungdomen fungerar i skolan. Skolkuratorerna ska arbeta med problematik och svårigheter 

som kan relateras till skolan och ungdomens skolsituation. Målet för elevhälsan är att arbeta 
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hälsofrämjande och förebyggande så att ungdomarna ska kunna tillgodose sig en gynnande 

skolgång och nå de uppsatta målen. Skolkuratorer berättar att eleverna som de möter har 

varierande problem och svårigheter som de behöver hjälp med. Bland de vanligaste 

förekommande nämner skolkuratorerna bland annat relationsproblem och därmed konflikter, 

ångestproblematik, skoltrötthet, psykisk ohälsa, stress, utsatta sociala situationer samt 

missbruksproblem.  

 

Skolkuratorerna berättar om en varierande arbetsbelastning. Vissa uppfattar att den är enormt 

hög medan andra anser sig ha en hanterlig arbetsbelastning till följd av ett metodiskt arbete 

samt ett nära samarbete med samverkanspartners. Majoriteten av skolkuratorerna tar upp det 

faktum att som kurator kan arbetet ske på flera olika nivåer, individnivå, gruppnivå och 

organisations- och skolnivå samt att skolkuratorn kan ingå i flera olika arbetsgrupper på 

skolan. Det framkommer i samband med detta att det kan vara svårt för kuratorerna att arbeta 

med alla dessa nivåer och områden och att de ibland får välja vad som är viktigast att arbeta 

med på just den skolan. Då arbetsbelastningen är hög blir det svårt att arbeta förebyggande 

och det som prioriteras då är det mest akuta. En skolkurator nämner att samhället blir allt mer 

komplicerat vilket bidrar till den tuffa arbetsbelastningen och en annan nämner att hon 

upplever att skolan mer och mer har fått ta över ett föräldra- och uppfostringsansvar. Hon 

upplever att föräldrar oftare lägger över ansvar på skolan att ta itu med de ungas konflikter 

även om konflikten uppkommit på fritiden eller på internet.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna berättar om den svåra gränsdragningen mellan 

skolrelaterade problem och sådana problem som skolan inte ska blanda sig i, elevens fritid. En 

av intervjupersonerna uttrycker detta problem på följande sätt: 

 

[---]Vad blir inte ett skolproblem, ett slagsmål på fotbollsträningen i torsdags blir ju ett 

skolproblem på fredag morgon. Ja, en kränkning på nätet på fredag, lördag, söndag eller en 

ryktesspridning, en kille som kommer in hit för att dom jävlarna har spridit ut rykte och jag ska 

nita dom blir ju plötsligt mitt problem […] (Intervjuperson 4).  

 

Detta är ett problem som vuxit sedan internet och sociala medier blivit en stor del i de ungas 

liv. Konflikter som uppkommer på internet har i många fall inte uppkommit under skoltid 

men påverkar i vissa fall skolsituationen för de inblandade, vilket innebär att skolkuratorn blir 

inblandad.  
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5.2 Hjälpmedel för skolkuratorer och elever 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att datorer och sociala medier kan vara ett hjälpmedel 

i skolans värld. Många av de skolor vi besökt använder idag bärbara datorer som ett redskap i 

undervisningen. Datorerna används vid lektioner som ett hjälpmedel för både lärare och 

elever. På vissa skolor har man utvecklat användandet mer och även startat Facebook-sidor 

där lärare och elever kan kommunicera samt informera varandra. Skolkuratorerna menar att 

detta är avhängigt vilket intresse den enskilda läraren har för internet och teknik. På några 

skolor förekommer även bloggning som en metod för att kommunicera mellan lärare och elev. 

En skolkurator nämner att vissa lärare är i framkant med tekniken och skapar även 

undervisningsklipp på Youtube för att eleverna enklare ska ta till sig undervisningen. Detta är 

en undervisningsform som kallas ”Flipped classroom”. 

 

I samtliga intervjuer poängterar skolkuratorerna att beslutet att tilldela eleverna bärbara 

datorer gjort att det förekommer en annan stämning i korridorerna än tidigare. Fokus är 

numera runt datorerna och eleverna kommunicerar genom, runt och tillsammans med dessa. 

Skolkuratorerna menar att detta både är positivt och negativt. Något av det positiva är att 

ensamma barn och ungdomar får ett forum att delta i gemenskap och en negativ aspekt kan 

vara att kommunikationen inte blir lika direkt och socialt baserad. Detta gör vissa av 

kuratorerna lite oroliga och de diskuterar ämnet på ett skämtsamt sätt, att användningen av 

datorer och sociala medier kan gå för långt, samt att elever i viss mån mister den sociala 

förmågan. En av skolkuratorerna berättar att hon ibland brukar skämta på följande sätt: 

 

Det har blivit lugnare på skolan på ett sätt sedan dom fick datorerna, för att dom sitter bara 

såhär [visar hur eleverna sitter och tittar i datorerna], skojar ibland så här, kan man någon gång 

få ihop en relation här, för tränar dom på att prata med varandra? (Intervjuperson 1). 

 

Samtidigt säger majoriteten av skolkuratorerna att det är viktigt att förstå att denna typ av 

kommunikation är en naturlig del för barn och ungdomar idag, vilket gör att skolan måste 

anpassa sig efter utvecklingen som sker.  

 

[---] Vi måste hitta ett sätt att hantera det istället för diskussionen ska vi ha det, eller inte ha det 

för det kommer vi ha, så ser det ut, sen kommer det väl ändra form, är det Facebook eller 

annat, men hur hanterar vi det? (Intervjuperson 7) 
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En av skolkuratorerna berättar att hon har en egen kuratorssida på Facebook där de barn och 

ungdomarna som hon arbetar med kan kontakta henne. Det kan röra sig om att boka tider eller 

meddela skolkuratorn om händelser som inträffat, exempelvis under helgen.  Denna 

skolkurator ser det som en tillgång i arbetet att nå eleverna, men hon förklarar också en 

svårighet med det eftersom det blir svårt att skilja på skolrelaterade problem samt vad som är 

privata problem. Facebook verkar annars vara ett etablerat arbetsredskap av skolkuratorernas 

åsikter att döma. Majoriteten av skolkuratorerna använder sig av Facebook på andra sätt i 

arbetet, de har inte en kuratorssida men de använder till exempel sin privata Facebook då 

elever vill visa något som hänt eller för att leta elever. De skolkuratorer som använder sig av 

Facebook i arbetet säger att det är viktigt att skilja på sin yrkesroll som skolkurator samt sin 

privata roll. Mail och sms är ett genomgående exempel på arbetsredskap som alla 

skolkuratorer anser vara ett viktigt hjälpmedel. Framför allt handlar det om att boka och 

avboka tider med eleverna på ett smidigt sätt, men även i vissa fall vid kontakt med föräldrar. 

Sociala medier och datoranvändandet blir en arena där de enkelt kan nå eleverna.  

 

Skolkuratorerna anser att sociala medier och datoranvändandet hos barn och ungdomar även 

medför stora möjligheter. I många fall tas möjligheten för att utveckla kamratrelationer upp, 

inte minst för de barn och ungdomar som har svårare att skapa kontakter ser skolkuratorerna 

de sociala medierna som en tillgång att motverka utanförskap.  

 

Majoriteten av skolkuratorerna berättar att det finns ett internt socialt medie på skolorna som 

de arbetar på, men de verkar inte själva använda sig av det. De förklarar att det ofta är ett 

system för lärare att nå ut till föräldrar med betyg, omdömen och närvaro där föräldrarna har 

tillgång till information om sitt barn. Majoriteten av skolkuratorerna som intervjuats nämner 

att de tror att det också finns något slags internt socialt medie i form av en läroplattform där 

elever och lärare kan kommunicera och lämna in skoluppgifter, men inte heller detta verkar 

vara något som skolkuratorerna har speciellt mycket information om, eller själva berörs av i 

sitt arbete.   

 

5.3 Skolrelaterade konsekvenser 

Det som främst framkommer som en stor del i intervjuerna kring ungas användande av sociala 

medier är de konflikter som kan uppstå på sociala medier. Samtliga skolkuratorer har 

erfarenheter kring konflikter som uppkommit på internet. Majoriteten av skolkuratorerna 
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anser att det inte är många elever som kommer till dem och ber om hjälp, de hör därav inte 

mycket om sociala medier. Det är inte många elever som kommer med problemet att de inte 

kan slita sig från sociala medier. Trots detta märks det i intervjuerna att sociala medier finns i 

ungdomarnas liv och att skolkuratorerna kommer i kontakt med detta faktum även om det inte 

är den huvudsakliga anledningen till att ungdomarna söker sig till skolkuratorerna. Många 

konflikter uppstår på internet och behöver inte ha något med skolan att göra, emellertid blir 

konflikten skolrelaterad om eleverna till exempel inte vill gå i skolan eller om konflikten tas 

upp på skoltid. Skolkuratorerna blir inkopplade i de fall då eleverna själva inte kan lösa 

konflikten. En av skolkuratorerna upplever att konflikter mellan skolkamrater idag pågår på 

internet och inte i skolkorridorerna på samma sätt som de kunde göra för några år sedan. I 

vissa fall kan eleverna ha en pågående konflikt på internet men inte ta upp denna då de träffas 

i skolan, för att återigen ta upp den då de kommit hem och sitter på internet. Det framkommer 

i intervjuerna att konflikterna på internet där skolkuratorerna blir inkopplade oftast handlar 

om att någon lagt upp en bild på någon annan elev eller att någon skrivit en taskig eller 

kränkande kommentar om någon annan. En skolkurator berättar även att det förekommit att 

elever skrivit kränkande kommentarer på skolans interna sociala medie, vilket inneburit att 

skolan självklart blivit inkopplad då det hänt på deras forum.  

 

Vid en konflikt som uppkommit på internet och där skolkuratorn blivit inkopplad, försöker 

skolkuratorerna i de flesta fall få eleverna att reflektera kring vad deras egen del i konflikten 

är och vad det innebär att lämna ut någon på internet. Ungefär hälften av skolkuratorerna 

nämner att de försöker få eleverna att reflektera kring vikten av att värna om sin egen 

integritet och sitt privatliv. Vissa skolor har även använts sig av temaarbete och 

värdegrundsarbete för att förebygga kränkningar på internet. Majoriteten av skolkuratorerna 

nämner den så kallade likabehandlingsplanen där det står inskrivet att kränkningar och hot 

inte är tillåtet. En av intervjupersonerna berättar att de har förtydligat att 

likabehandlingsplanen även gäller kränkningar på internet. Majoriteten av skolkuratorerna 

nämner att de skulle vilja arbeta mer med hur barn och unga ska bete sig på internet, att de 

unga behöver information kring konsekvenser om vad som kan hända vid lagöverträdelser på 

internet. En skola har haft en informationskväll med polisen kring att det finns möjlighet att 

polisanmäla sådant som sker på internet. En annan av skolkuratorerna berättar att skolan som 

hon arbetar på har nolltolerans mot kränkningar och hot varför de ofta gör polisanmälningar 

om något sådant inträffat på internet. Hon berättar vidare att det blir problematiskt då de flesta 

polisanmälningar inte leder till något. För ungdomarna signalerar detta att det som händer på 
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internet inte är värt att polisanmäla trots att skolan hela tiden propagerar att de unga inte ska 

tolerera att bli kränkta på internet. Att elever kränker varandra på internet är något som en av 

skolkuratorerna trots allt finner fördelaktigt i jämförelse med att kränka varandra i ett fysiskt 

möte eftersom att det då finns bevis på att kränkningen ägt rum. 

 

Att det förekommer snabb kommunikation på de sociala medierna framkommer i intervjuerna 

då majoriteten av skolkuratorerna berättar om att konflikterna växer fort på nätet. 

Kommunikation över sociala medier har en enorm kraft och då det är offentligt kan fler 

blanda sig i konflikten. En skolkurator uttrycker det på följande sätt:  

 

Att det blir så mycket större genomslagskraft, jag upplever att kompisgäng, jag tyckte inte att 

dom blev splittrade lika lätt, alltså det kunde ju uppstå konflikter men det splittrade inte lika 

snabbt. När konflikterna tas till nätet så känner jag att helt plötsligt så har folk, ja varit med och 

kommenterat eller gillat och sen plötsligt så är det bara en som står utanför och fattar inte vad 

som hände för att konflikten bara, schh, och helt plötsligt har hela skolan valt sida för att någon 

har skrivit sin sanning på nätet och så har alla bara ställt sig på den sidan och sen är det ingen 

mer som lyssnar (Intervjuperson 4). 

 

Av detta framkommer även att konflikter som uppkommit på internet kan vara svåra att lösa 

på så sätt att det är svårt att veta var skolkuratorerna ska börja nysta i konflikten då många 

personer kan vara indragna. 

 

Majoriteten av de intervjuade skolkuratorerna säger även att införandet av att eleverna 

tilldelats datorer medfört en del svårigheter, som till exempel att kunna kontrollera vad barn 

och ungdomar verkligen sysselsätter sig med bakom datorskärmen på lektionerna. Det är 

mycket annat som lockar eleverna och gör att de har svårt att hålla sig till skolarbetet, till 

exempel sociala medier och dataspel. Detta leder i sin tur till att eleverna får sämre 

koncentrationsförmåga. Vissa lärare upplever därför att de måste be eleverna att ha skärmarna 

stängda under genomgångar för att eleverna ska kunna behålla fokus på undervisningen. En 

av skolkuratorerna menar att det är en svår gränsdragning om eleverna ska få ha koll på till 

exempel klassidan på Facebook på lektionerna. Hon menar att sociala medier inte är förbjudet 

till den grad att en elev blir avstängd om denne blir påkommen med att sitta och kolla på 

Facebook. Samtidigt nämner majoriteten av intervjupersonerna att det är ett väldigt stort 

problem då eleverna störs av att det finns mycket annan underhållning så lättillgängligt.  
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Att sociala medier är vanligt bland eleverna framhåller samtliga skolkuratorer. Det är det nya 

och det är här för att stanna. Även om det ständigt uppkommer nya sociala medier så är det 

något som vi kommer att få leva med i samhället. Samtliga skolkuratorer har eller har 

funderat kring att ha en kurators-Facebook eller dylikt för att möta och kunna nå ut till 

eleverna. Skolkuratorerna är medvetna om att det är där eleverna befinner sig och det är där 

de tar kontakt. Att använda sig av Facebook är det dock inte alla av skolkuratorerna som anser 

vara etiskt korrekt i alla avseenden, då de måste reagera på allting de ser. En kurator beskriver 

att hon känner sig skyldig att hämta in elever och prata med dem om hon ser att det skrivs 

eller läggs ut något olämpligt. Hon menar att ett Facebook-konto i sin profession också kan 

skapa merarbete på detta sätt. Majoriteten av skolkuratorerna uttrycker att det som händer på 

internet är övermäktigt och att de inte kan arbeta med allt som de ser där, då det inte skulle 

vara möjligt inom ramen för deras arbetstid.  

 

5.4 Ungdomarnas liv med sociala medier 

Skolkuratorers definition av sociala medier relateras ofta till olika typer av sociala medier så 

som Facebook, Instagram, bloggar, chatt, Twitter, mail och sms. En av skolkuratorerna menar 

att det som kallas sociala medier egentligen är osociala medier eftersom det inte finns någon 

direkt mottagare till det som sänds ut. Hon menar att sms och mail är det som borde kallas 

sociala medier eftersom dessa istället har en direkt mottagare. En av de intervjuade 

skolkuratorerna definierar sociala medier utan att ge exempel och beskriver det som ett sätt att 

nå andra och mötas utan att ses. Det är ett sätt att nå många på en och samma gång vilket 

skapar möjligheter men ger mindre privatliv.  

 

Alla intervjupersoner säger att sociala medier är en naturlig del i barn och ungdomars vardag 

och menar att de unga inte själva reflekterar särskilt mycket över sitt eget användande. En av 

skolkuratorerna säger att ungdomar normaliserar sitt eget användande. Hon liknar detta vid då 

unga normaliserar användandet av alkohol, att de inte dricker mer än andra och i detta fall inte 

heller använder sociala medier mer än andra gör.  

 

Man ser det som att jag använder det ju helt normalt. Det är samma sak, frågar du någon om 

alkoholvanor, jag dricker som alla andra [---] så alla normaliserar sitt eget användande. 

(Intervjuperson 3). 
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Skolkuratorerna upplever att användandet av sociala medier skapar stress hos de unga då de 

ständigt känner behov av att vara uppkopplade och ha koll på det senaste som händer. 

Ungefär hälften av skolkuratorerna nämner att stressen över att ständigt vara nåbar skapar 

konsekvenser för de unga i form av sömnlöshet och trötthet, då de upplever att många av de 

unga inte stänger av sin telefon när de ska sova. Majoriteten av skolkuratorerna upplever 

också att de unga tittar på sina mobiler och datorer ofta och att det läggs mycket energi på det. 

En av skolkuratorerna förklarar att det finns barn och ungdomar som själva säger att behovet 

är så stort att de inte kan vara utan det. Samtidigt säger mer än hälften av skolkuratorerna att 

de unga inte själva ser konsekvenserna, eller kan avgöra om användandet går till överdrift. 

Skolkuratorerna anser inte att de unga har tillräckligt konsekvenstänkande och vissa tror att 

detta beror på de ungas omognad och ålder. De säger att de unga många gånger inte förstår att 

det som skrivs på internet kan få juridiska konsekvenser och sanktioner. Majoriteten av 

skolkuratorerna tar upp det faktum att de upplever att unga skriver mer kränkande 

kommentarer på internet än vad de skulle uttala i ett möte med en person. 

 

Ungefär hälften av skolkuratorerna berättar att det finns en rädsla hos de unga att ständigt 

riskera att bli offer för att läggas ut på internet. En av skolkuratorerna berättar att en elev 

förklarat att det förekommer att andra elever fotograferar exempelvis rumpor när de går i 

trappor på skolan, som sedan läggs ut på de olika sociala medierna. Samma kurator anser att 

de unga tycker sig ha rätt att kommentera allt och alla på detta sätt och ser det som beklagligt. 

De sociala medierna medför även att eleverna lägger ut självvalda bilder, både på andra och 

sig själva och flera av skolkuratorerna tror detta beror på ett stort bekräftelsebehov hos de 

unga, vilket de menar kan kopplas till deras unga ålder. Två av skolkuratorerna tar upp 

fenomenet kring att gilla bilder genom att trycka på ”gilla”- funktionen som finns på några av 

de sociala medierna, vilket de menar också kan skapa press och stress hos de unga. En 

skolkurator beskriver fenomenet sociala medier som en arena för att se om man duger. Även 

det faktum att de sociala medierna ofta ger en något skev bild av verkligheten har kommit till 

skolkuratorernas kännedom och de tror att det kan påverka barn och ungdomar till att må 

sämre då det skapas en stress att leva upp till en viss levnadsstandard för att duga. 

Skolkuratorerna berättar att de unga använder sociala medier både till att dela med sig av 

positiva och negativa händelser för att bli uppmärksammade. Ungefär hälften av 

skolkuratorerna tycker att barn och ungdomar hanterar sociala medier dåligt och tycker ibland 

att de lämnar ut för mycket information om sig själva. Detta har ibland resulterat i ångest hos 

elever när de ångrat att de delat med sig till fler personer än de i stunden insett.  
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Skolkuratorerna kommer i kontakt med konsekvenser som uppstått på de sociala medierna 

men majoriteten av dem tror att det finns mycket som inte kommer till deras kännedom. En 

del tror att de unga själva hittar strategier för att hantera något som hänt och diskuterar detta 

med sina vänner. Skolkuratorerna berättar att de tror att det ser olika ut från individ till individ 

hur mycket föräldrar och utomstående personer diskuterar gott bemötande och problematik 

kring användandet av internet och sociala medier. En del upplever att det finns föräldrar som 

tar ansvar och pratar om det hemma, medan andra upplever att en del föräldrar inte anser att 

de ska beblanda sig i den värld som deras barn befinner sig i på internet och därmed vill de 

inte heller vara en del av det.   

 

En av skolkuratorerna tar upp att det ökade användandet av datorer medfört att det på vissa 

skolor ska införas ergonomiskt arbete, både för elever och också för lärare, då de tror att det 

kan leda till negativa hälsoeffekter att använda sig av datorer i den stora utsträckning som 

görs idag. Skolkuratorerna berättar att de hört att en del elever ibland kan tycka att det blir 

mycket tid vid datorn eftersom det numera används i undervisningen, i det självständiga 

skolarbetet, men också all den övriga tid som används till nöjen på raster och fritid. En aspekt 

som en av skolkuratorerna också tar upp är att hon upplever att ungas egen kreativitet har 

minskat i takt med att datoranvändandet har ökat.  

 

Som tidigare nämnts finns det även en del fördelar med sociala medier i barn och ungas liv 

enligt skolkuratorerna. Den största fördelen som framkommer är att det är ett bra forum för att 

skaffa, samt behålla vänner. Inte minst ses det som en stor fördel för unga som annars har 

svårt med sociala kontakter.  

 

Ja, fördelar, jag tycker det är en spännande värld och spännande möjligheter och jag tror 

faktiskt att det skapar mer kontakter än utanförskap, det tror jag. Att man har möjlighet att söka 

andra vänner, hitta gelikar på andra platser, att det inte behöver vara fysiskt på plats här, 

samtidigt som man ju önskar att det ska kunna vara irl [in real life, förf. anm.] […] 

(Intervjuperson 6). 

 

Majoriteten av intervjupersonerna anser också att unga idag har mycket mer kunskap överlag, 

vilket de tror beror på att de unga också har stor kunskap om dagens teknik och håller sig 

uppdaterade. 
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6. Analys 
I detta avsnitt presenteras de diskurser som framkommit i analysen av det insamlade 

empiriska materialet. Analysen har följt Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 

diskursanalys på ett förenklat och något modifierat sätt. Diskurserna presenteras genom 

samtliga dimensioner, både genom en presentation av vad det lingvistiska textverktyget 

modalitet tillfört i utsorteringen av diskurserna, samt vad diskurserna får för konsekvenser i 

skolkuratorernas arbete och i samhället i stort. Diskurserna diskuteras utifrån de tre 

dimensionerna i Faircloughs tredimensionella modell. Emellertid har det framkommit att de 

olika dimensionerna är olika framträdande i de tre diskurserna. Detta beror på att diskurserna 

befinner sig på olika analysnivåer, från ett mer ingående perspektiv till ett mer övergripande 

sammanhang. Den första diskursen handlar om att skolkuratorerna vet att de ska intervenera i 

problem som påverkar skolgången för elever. Detta problematiseras genom att det finns en 

svår gränsdragning mellan vad skolkuratorerna anser vara skolrelaterat respektive 

fritidsrelaterat och därmed blir det svårt att avgöra hur skolkuratorerna ska arbeta med 

fenomenet. Denna diskurs analyseras främst genom språkbruket, modaliteten i 

skolkuratorernas uttalande. 

 

Nästa diskurs handlar om sociala medier som ett åldersfenomen. I relation till detta diskuteras 

makt som en dimension där de vuxna, generellt i samhället, anser sig ha tolkningsföreträde 

samtidigt som skolkuratorerna kan känna osäkerhet kring sin avsaknad av kunskap på 

området. Denna diskurs förklarar skolkuratorernas språkbruk där åldersfenomenet kan vara en 

orsak till att de talar som de gör. 

 

Avslutningsvis presenteras och diskuteras diskursen kring skolkuratorernas tendens att genom 

sitt arbete med fenomenet vilja få ungdomarna att använda sociala medier på ett sådant sätt 

som de anser är normalt, genom en normaliseringsprocess. Denna diskurs fokuserar mer på 

konsekvenser av de två tidigare diskurserna samt vad det får för konsekvenser för 

skolkuratorernas arbete.  

 

6.1 Sociala medier som ett skolsocialt problem - när? 

Det är tydligt att skolkuratorerna utgår ifrån egna erfarenheter i uppfattningen om sociala 

medier är ett skolsocialt problem eller inte. De är säkra på vad de har för upplevelser och är 
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därmed tydliga i sina uttalanden, vilket visas i analys av den textuella dimensionen. 

Skolkuratorerna uttrycker sig inte tvekande utan mer kategoriskt, vilket visar på en större 

styrka i intervjupersonens uttalande.  

 

[…] det är väldigt mycket på internet (Intervjuperson 4). 

 

I ovanstående uttalande är begreppet väldigt en markör för ett kategoriskt uttalande då det har 

en förstärkande effekt i uttalandet. Om intervjupersonen istället hade uttryckt sig, det är i viss 

mån mycket på internet, skulle uttalandet markera en tvekande position, i intervjupersonens 

svar. Detta visar på att intervjupersonerna har erfarenhet av konsekvenser av ungas 

användande av sociala medier i sitt arbete.  

 

Skolkuratorernas uttalanden vad gäller om sociala medier är ett skolsocialt problem är till lika 

delar subjektiva som objektiva vid analys av modalitet. Detta beror till stor del på att 

skolkuratorerna pratar utifrån sina erfarenheter av fenomenet i sitt arbete.  

[---] så att tyvärr kommer jag ofta kontakt i ett negativt syfte.  (Intervjuperson 4).  

 

Intervjupersonen deklarerar att hon kommer i kontakt med sociala medier på ett negativt sätt 

genom att uttrycka det subjektivt genom att använda ordet jag i meningen ovan. Samtidigt 

uttalar flera skolkuratorer vissa ståndpunkter på ett objektivt sätt vilket ger en känsla av att 

skolkuratorerna anser att deras erfarenheter speglar en sanning: 

 

[…] det tar över mycket, mycket från skolans värld… både under lektionstid och energi då som 

går åt, lägger sig sent på kvällen och sen messar med kompisar […] (Intervjuperson 7). 

 

I detta citat framkommer att intervjupersonen ser det som en sanning att sociala medier tar 

mycket energi från skolarbetet. Om hon istället hade valt att uttrycka sig i jag-form, till 

exempel jag har erfarenhet av att det tar över mycket, hade det blivit tydligt att hon utgick 

från sin egen uppfattning.  

  

Att intervjupersonerna uttrycker sig tydligt och på ett sätt som deklarerar att de vet vad de 

pratar om betyder inte att skolkuratorerna ser fenomenet enbart som positivt eller negativt. 

Majoriteten av skolkuratorerna nämner att sociala medier bland unga kan ha många fördelar 
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om de sociala medierna används på ”rätt” sätt. Sådana uttalanden visar på att skolkuratorerna 

anser att det finns ett korrekt sätt att använda de sociala medierna på.  

 

[---] Så det är absolut, det är ju en jättefördel så, om man lär sig att förhålla sig till det […] 

(Intervjuperson 7).  

 

[…] Det är ju i grunden inte tänkt som något dåligt, alltså det är ju, hålla kontakt, det är ju bra!   

(Intervjuperson 3).  

 

Dessa citat visar att skolkuratorerna i grunden ställer sig positiva till sociala medier. 

Skolkuratorerna syftar till ett korrekt användande som innebär att de unga använder de sociala 

medierna i lagom dos, i positiva syften för att till exempel upprätthålla eller skapa sociala 

kontakter, eller i informationssyfte om skolrelaterade frågor. Ett icke korrekt användande blir 

det då det uppkommer negativa konsekvenser så som kränkningar, konflikter och stress. 

Skolkuratorerna berättar att de kommer i kontakt med sociala medier då elever använt dessa 

på ett olämpligt sätt, vilket i skolkuratorernas ögon är ett icke korrekt användande. Enligt 

socialkonstruktionismen konstrueras problem genom en definitionsprocess i en viss kontext 

(Jönson 2010, s.18). I denna studie avses att undersöka skolkuratorernas upplevelser i den 

kontext som de arbetar i. Således konstruerar skolkuratorerna problem utifrån den kontext 

som de befinner sig i, med sitt arbete inom elevhälsan. I skolkuratorernas uttalande inom den 

diskursiva praktikens dimension blir det tydligt att skolkuratorerna definierar ungas 

användande av sociala medier som ett skolsocialt problem först då det påverkar elevernas 

skolgång negativt. Detta blir en diskurs som är gemensam i skolkuratorernas uttalanden och 

deras svar präglas av denna ståndpunkt. När skolkuratorerna pratar om hur sociala medier kan 

påverka elevers skolgång är uttalandena oftast kategoriska. De tvekar inte i det faktum att de 

ska arbeta med problem som påverkar elevernas skolgång.  

 

[---] Får det effekt på det som händer i skolan så är det ju vår sak (Intervjuperson 2).  

 

Intervjupersonen använder frasen så är det ju vår sak, vilket kan anses betona att det 

framförda är en självklarhet.  

 

Att skolkuratorer pratar om fenomenet som ett problem när det påverkar skolan negativt får 

konsekvenser för deras arbete, inom den sociala praktikens dimension. De ska intervenera för 

att förebygga och stödja eleven vid skolrelaterade problem. När skolkuratorerna pratar om hur 
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unga använder sociala medier framkommer att de talar objektivt och kategoriskt. 

Intervjupersonerna beskriver att  

 

[…] det händer så mycket som vi inte har någon aning om (Intervjuperson 1). 

 

[…] man kommunicerar liksom genom telefonen eller datorn inte på nåt annat sätt [---] 

(Intervjuperson 4). 

 

[…] det går för fort idag [---] (Intervjuperson 5).  

 

Dessa beskrivningar visar på kännetecken av den internetbaserade kommunikationen. Denna 

typ av kommunikation gör det svårt för skolkuratorerna att veta när och hur de ska intervenera 

i problemen. De beskriver att problemen blir deras arbetsområde om det påverkar skolgången 

för eleven. Eftersom skolkuratorerna uppfattar att sociala medier används hela tiden, både på 

fritid och under skoltid, blir det en svår gränsdragning för vad skolkuratorerna ska arbeta med. 

 

Denna gränsdragning blir även aktuell då det kommer till att använda sociala medier, främst 

Facebook, som ett arbetsredskap. Flera av skolkuratorerna har funderat eller funderar på att 

använda Facebook i sitt arbete. En del beskriver en rädsla eller osäkerhet över hur de ska 

hantera Facebook som ett arbetsredskap, då det inte finns några uppsatta ramar eller 

bestämmelser kring hur det ska användas och vad de har skyldighet att reagera på när 

olämpliga inlägg görs. De som använder eller funderar på att använda Facebook som 

arbetsredskap menar att de har en skyldighet att reagera på de olämpliga inlägg som de ser 

och många tycker att det kan bli en svår gränsdragning mellan fritid och skoltid. Enligt 

socialkonstruktionismen konstrueras ett socialt problem först då detta definierats som verkligt 

och då samhället i stort anser att fenomenet måste lösas genom förebyggande insatser (Sahlin 

2002, s. 114). Det som skolkuratorer anser vara olämpligt användande av sociala medier 

bland unga har inte definierats som ett socialt problem i en samhällelig definitionsprocess. 

Därmed inte sagt att det inte kan skapa negativa konsekvenser som kan påverka enskilda 

elevers skolgång. Samhället ser i dagsläget inte ungas ”olämpliga” användande av sociala 

medier som något högt prioriterat för skolan att intervenera i. Då detta fenomen är relativt nytt 

finns det inte ännu uttänkta planer för hur det ska hanteras och arbetas med i skolan. 

Resultatet blir att skolkuratorerna inte vet hur de ska hantera fenomenet då det inte finns en 

kollektiv samhällelig problemkonstruktion. Skolkuratorerna hanterar fenomenet på olika sätt, 

en del använder Facebook som en del i sitt arbete och reagerar på det som skrivs, medan 
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andra inte anser det vara lämpligt att använda Facebook. De anser inte att det är skolans sak 

att kontrollera vad som sker på internet, då det även används på de ungas fritid. Därmed blir 

det en svår och övermäktig gränsdragning gällande hur och var skolkuratorerna ska arbeta 

med fenomenet.  

 

[---] Det blir helt övermäktigt att re´ i alla konflikter som sker och som jag sa i början det här 

med att man själv har en Facebook det gör ju också att helt plötsligt är man inne och ser saker 

hela tiden[---] (Intervjuperson 4). 

 

 Andra skolkuratorer överväger för - och nackdelar med att använda Facebook som 

arbetsredskap och beskriver det på följande sätt: 

 

 [---] Vi är lite olika hur vi tänker där, bland kuratorerna också så. Jag tycker det är en 

jättespännande värld så, men det jag tänker är att inte vara kompis med eleverna och skulle jag 

vara det så, så tänker jag att då har jag ett jätteansvar att reagera på det jag ser och läser och då 

är det ju en balansgång. Är jag beredd att gå in i det och då ta mitt ansvar eller? (Intervjuperson 

6).  

 

 [---] Jag är inte så mycket för att man är ute och bevakar och att vi ska nätvandra för mycket, 

för det blir liksom kontroll, kontroll. Vi kommer aldrig hänga med i det utan jag tror väldigt 

mycket mer på samtal […] (Intervjuperson 2).  

 

I dessa citat är intervjupersonerna kategoriska i sina uttalanden genom att använda begrepp så 

som övermäktigt, hela tiden, jättespännande och jätteansvar. Skolkuratorerna har funderat 

mycket över den svåra gränsdragningen som uppkommer om de väljer att finnas på Facebook. 

Ovanstående uttalanden ger en tydlig fingervisning på att den tanken inte är ny, utan något 

som skolkuratorerna resonerat kring.  

 

Av det insamlade empiriska materialet framkommer att skolkuratorerna har ett övergripande 

helhetstänkande vad gäller de ungas mående och beteende. Detta aktualiseras även då det 

kommer till ungas användande av sociala medier. En del av intervjupersonerna har i sina 

uttalanden betonat att det olämpliga användandet kan bero på andra faktorer i den unges 

omgivning som skapar otrygghet. De menar att de sociala medierna i sig, inte alltid behöver 

vara orsaken till problemen. En intervjuperson uttrycker det på följande sätt: 
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[…] för jag tror man hamnar lite felfokus ibland när man pratar sådär, just för att vissa 

områden blir uppmärksammade och då blir det liksom fokus på är det bra eller dåligt så här 

men egentligen så när man, är man trygg och man kan hantera då vet man hur man ska vara 

och då är man även det där [i sociala medier förf. anm. ] men är man osäker liksom och sådär 

så då är det klart att det är lättare [att det blir olämpligt, förf. anm.] […] (Intervjuperson 7). 

 

De beskriver det snarare som en ny arena där ungdomar, som även annars löper risk att hamna 

i ett ogynnsamt beteende, kan utsätta sig för risker och olämpligt beteende. Emellertid bidrar 

även detta till en osäkerhet om skolkuratorerna ska gå in och arbeta med ungas användande av 

sociala medier eller om de istället ska fokusera på att trygga barn och ungdomar på andra sätt.   

 

6.2 Sociala medier som åldersfenomen 

När skolkuratorerna talar om ungas användande av sociala medier gör de främst detta med en 

objektivitet och kategorisk modalitet, vilket visas i den textuella dimensionen.  

 

[---] Man har inte den förmågan utbyggd [om att se konsekvenser, förf. anm.] (Intervjuperson 

1). 

 

[---] Man måste tänka till, men många tänker inte till. (Intervjuperson 3). 

 

Men just den här åldern är ju så mycket passar jag in, är jag rätt, duger jag, så att det är ju, man 

har ju så stort bekräftelsebehov (Intervjuperson 3).  

 

Dessa intervjusvar belyser skolkuratorernas uppfattning kring varför ungas användande av 

sociala medier är så stort och varför det ibland kan eskalera till ett olämpligt användande. 

Skolkuratorerna talar om ungas användande på ett objektivt sätt där det beskrivs som att de 

har en sanning om hur unga använder sociala medier och varför de använder det. Samtidigt 

innehåller deras uttalanden ett visst avståndstagande eftersom de själva inte använder det i 

samma utsträckning som de unga. Skolkuratorerna gör en skillnad på sitt eget användande och 

de ungas användande. 

 

Inte alls som vi vuxna, dom tycker vi är skittrångsynta, alltså som inte, ja men dom ser ju inga 

problem med det så. Alltså jag tror inte att dom ser det här med att man blottar sig själv så 

mycket som man gör och delar med sig av sig själv så mycket som man gör [---] 

(Intervjuperson 4).  
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I ovanstående citat är intervjupersonen subjektivt kategoriserande, då hon betonar att det finns 

en skillnad mellan de vuxnas syn och de ungas syn på ungas användande. Inom kritisk 

diskursanalys studeras ofta språket utifrån maktdimensioner som kan visa vem som har 

tolkningsföreträde (Bergström & Boréus 2012, s. 400). Tidigare forskning och det insamlade 

empiriska materialet visar att det finns skilda bilder av ungas användande av sociala medier. 

Ofta anses vuxna ha tolkningsföreträde att definiera ungas beteende som problematiskt i vissa 

avseenden. Skolkuratorerna har förvisso erfarenhet, vilket kan anses ge tolkningsföreträde, 

vad gäller ungas användande av sociala medier. Emellertid är skolkuratorerna samtidigt både 

aningen osäkra och ödmjuka i sina uttalanden, gentemot fenomenet och ungas kunskap på 

området.  Detta eftersom de anser sig tillhöra en annan generation, med mindre kunskap om 

sociala medier. 

 

Ja, men när man inte själv, när man kanske inte är så inne i det här med sociala medier och 

tänker i dom termerna, så blir man ju lite osäker. Och så ni ungdomar då, som är så vana, det är 

så självklart och naturligt för er [---] (Intervjuperson 6). 

 

Att sociala medier omnämns som ett åldersfenomen är en genomgående diskurs vid analys av 

intervjumaterialet och framkommer i den diskursiva praktikens dimension. Anledningen till 

att det omnämns som ett åldersfenomen är att skolkuratorerna i sitt tal om sociala medier gör 

en skillnad på de vuxnas och de ungas användande. De ungas användande omnämns ofta vara 

utan konsekvenstänkande, att de lämnar ut för mycket information om sig själva och att de 

skriver kränkande kommentarer till varandra genom de sociala medierna utan att tänka på 

följderna utav det. Skolkuratorerna uttrycker en distans mellan barn och vuxna då de talar om 

de ungas användande av sociala medier. De tenderar att problematisera de ungas beteende och 

därigenom konstruera deras problem. Detta diskuterar Dunkels (2007, s. 20) i sin avhandling 

”Bridging the distance – children’s strategies on the internet” utifrån att ungas användande av 

sociala medier även tenderar att handla om en kamp mellan generationer där de vuxna vill 

inrätta de unga i den sociala ordningen. Skolkuratorerna nämner själva att de tillhör en annan 

generation med avsaknad av kunskap kring sociala medier. Samtidigt talar de i vissa 

uttalanden på ett skämtsamt och oförstående sätt om de ungas användande. Exempelvis säger 

sig skolkuratorerna inte förstå den nätkultur som de själva uttrycker finns kring ungas 

användande av sociala medier. Denna nätkultur handlar, enligt skolkuratorerna, om att 

ungdomar har behov av att synas, höras och få bekräftelse genom att lägga ut bilder eller göra 
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inlägg på sociala medier. En av intervjupersonerna beskriver ungas användande på följande 

sätt: 

 

För det man skriver på Facebook det är som att sätta i skyltfönstret på Gina Tricot, alltså, det är 

ju, så hemligt är det (Intervjuperson 3). 

 

Med detta uttalande vill intervjupersonen skämtsamt betona hur offentligt allt blir när de unga 

lägger ut bilder och andra inlägg på de sociala medierna. En annan av skolkuratorerna har 

svårt att förstå relevansen av den ”gilla”-funktion som finns på en del av de sociala medierna.  

 

[---] Just den här gilla-grejen, det kan bli en grej i sig, tycker jag. Det blir lite, jag vet inte vad 

jag ska säga, lite fjantigt kan jag tycka. Men som sagt, jag är en annan generation[---] 

(Intervjuperson 5). 

 

 Dessa citat är exempel på uttalanden som gör ungas beteende till något eget, till något 

obegripligt för de vuxna. Intervjupersonerna tar även upp mognad som en del i hur de sociala 

medierna används. Där syftar de till att de mindre mogna har ett större behov av bekräftelse 

samt använder de sociala medierna på ett mer olämpligt sett. Ju mer de unga mognar desto 

bättre kan de hantera de sociala medierna, vilket visar att intervjupersonerna tänker att det 

olämpliga användandet försvinner bara de unga växer upp och inrättas i en social ordning, där 

man använder de sociala medierna på rätt sätt. Denna tolkning kan styrkas av att flertalet av 

skolkuratorerna tror att det olämpliga användandet finns i större utsträckning på högstadiet än 

på gymnasiet samt att de anser att skolan har ett fostringsansvar och därmed har de ett ansvar 

att inrätta de unga i den sociala ordningen.  

 

Vi har ju ett fostringsansvar i skolan och det är så brett så man kan liksom inte ta in allting. Det 

ska vara narkotika, det ska vara samlevnad, det ska vara alkohol, det ska vara kör inte på fyllan 

det ska vara, ja vad är det mer, sådana här, själv, självkänsla och stress, alltså det är så brett. Ja, 

det ska vara någon som gör det och sen ska man ha pengar om man ska ta in något annat folk 

som gör det och ja (Intervjuperson 3). 

 

Detta citat aktualiserar diskursen om att skolkuratorerna ska arbeta med det problematiska 

användandet av sociala medier då det påverkar skolgången negativt. Vi har tidigare diskuterat 

att skolkuratorerna inte vet hur de ska åtgärda det olämpliga användandet av sociala medier. 

Det blir även i detta sammanhang aktuellt eftersom skolkuratorerna talar om en osäkerhet i 
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förhållande till sin kunskap kring sociala medier samt i förhållande till de resurser som finns 

att tillgå inom elevhälsan, som till exempel intervjupersonen uttrycker i citatet ovan. 

Osäkerheten kring kunskapen om sociala medier och vetskapen kring resursbegränsning bidrar 

till den svåra avvägningen kring hur skolkuratorerna ska arbeta med det olämpliga 

användandet. Exempelvis om de ska använda Facebook som ett arbetsredskap eller på vilken 

nivå de ska arbeta med fenomenet sociala medier. För skolkuratorerna är det något nytt och en 

intervjuperson väljer att kalla sin generation för digitala invandrare, i likhet med vad Dunkels 

(2007, s. 41) väljer att benämna denna generation. Skolkuratorn menar att de hela tiden ligger 

steget efter de unga vad gäller teknik och kunskap om sociala medier.    

 

Sammanfattningsvis blir konsekvensen av denna diskurs att skolkuratorerna pratar om sociala 

medier som ett åldersfenomen. Skolkuratorerna tar således själva ett avståndstagande, inom 

den sociala praktikens dimension. Detta innebär att de gör sociala medier till något främmande 

och ett område som tillhör de unga. Skolkuratorerna anser sig tillhöra en annan generation 

vilket gör att de i dagsläget inte är tillräckligt beredda att möta ungdomarna på arenan för 

sociala medier.  

 

6.3 Att normalisera de unga in i ett lämpligt användande av 

sociala medier 

Gemensamt för samtliga av de skolkuratorer som medverkat i studien är att arbetet med 

sociala medier består i att skapa ett normalt användande. Som tidigare avhandlats är det 

tydligt att skolkuratorerna anser att det finns ett lämpligt respektive olämpligt sätt att använda 

sociala medier. Genom analys av den textuella dimensionen framkommer att skolkuratorerna i 

hög grad är objektiva då de talar om hur unga använder sociala medier samt i uttalanden som 

markerar vad som är ett lämpligt respektive olämpligt användande. Att skolkuratorerna är 

objektiva förmedlar en känsla av att skolkuratorerna innehar en sanning om vad som är rätt 

och fel användande. När skolkuratorerna pratar om hur de arbetar med sociala medier finns 

det en gemensam önskan att arbeta med fenomenet i större utsträckning. Det framkommer att 

de vill införa förebyggande arbete i form av upplysning av konsekvenser av ett olämpligt 

användande och införa kunskap om nätvett, alltså hur de unga ska bete sig lämpligt på de 

sociala medierna.  
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Skolkuratorerna är främst subjektiva i sina uttalanden vad gäller hur de önskar att arbeta med 

fenomenet. Några av intervjupersonerna uttrycker det på följande vis:  

 

Nä, man skulle önska, sen vet jag inte riktigt hur vi ska formulera det men på något sätt, 

någonting sånt där enkla och ha lite diskussion i klasserna  

[---] (Intervjuperson 2). 

 

[…] Vi vill gärna komma dit, usch, nu kommer det dåliga samvetet […] vi hade jättemycket 

tankar, vi vill gärna gå någon sådan nätmobbning, alltså tips om, var börjar man liksom? För 

att vi, det känns helt oövervinneligt, som sagt, vi kan inte vara där, man kan inte stoppa och 

man, alltså man känner sig helt maktlös [---] (Intervjuperson 4). 

 

Intervjupersonerna i citaten ovan utgår från sig själva, att intervjuperson 2 använder begreppet 

man i detta sammanhang syftar tillbaka till hennes egen åsikt och hur hon tycker att de ska 

arbeta med det olämpliga användandet av sociala medier. Intervjuperson 4 använder 

begreppet vi och syftar genom detta ordval till henne själv och annan skolpersonal, alternativt 

andra skolkuratorer. Som tidigare visats anser skolkuratorerna att skolan delvis har ett 

fostringsansvar där de själva har en viktig position. Dessa subjektiva uttalanden, där 

intervjupersonerna utgår från sig själva skulle därför kunna tyda på att de ser sitt eget ansvar i 

frågan om att arbeta med ungas olämpliga användande av sociala medier. Det faktum att 

skolkuratorerna anser att skolan har ett fostringsansvar påvisar att de samtidigt har ett ansvar 

att inrätta de unga i den samhälleliga sociala ordningen. Att skolkuratorerna talar på ett tydligt 

sätt om vad som är ett lämpligt respektive olämpligt användande av de sociala medierna 

skapar tillsammans med tanken om ett fostringsansvar diskursen om att normalisera in de 

unga i ett lämpligt användande, i analys av den diskursiva praktikens dimension. De talar som 

att de har ett ansvar att normalisera, främst för att användandet inte ska påverka skolgången 

på ett negativt sätt. Anledningen till att de talar på detta sätt är att de tillhör professionen 

skolkuratorer och vill därmed utföra de skyldigheter som förväntas av yrkesrollen. Som 

avhandlats tidigare är skolkuratorerna införstådda med att deras huvudsakliga uppgift är att 

intervenera i problem som påverkar den enskilda elevens skolgång negativt och därmed 

skapas diskursen om normalisering. Att normalisering är en del av elevhälsoteamets arbete är 

även något som Hjörne och Säljö (2008, s.88) tar upp i sin studie. 

 

Att skolkuratorerna talar om fenomenet sociala medier på detta sätt påverkar den sociala 

praktiken, alltså den kontext, som skolkuratorerna arbetar i. Detta innefattar både deras 
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enskilda arbetsätt, men också de kollektiva ramar och riktlinjer som skolkuratorerna arbetar 

efter. När skolkuratorerna talar om hur de arbetar med ungas användande av sociala medier 

idag framkommer att de har olika arbetsätt att angripa problemet, men det gemensamma är att 

interventionerna ska leda till ett lämpligt användande. Några intervjupersoner formulerar sig 

på följande sätt kring sitt arbetsätt: 

 

[---] Jag gör ju det varje dag i samtal med elever, pratar om betydelsen och att tänka sig för och var 

bilder hamnar och vad det blir av det[…] (Intervjuperson 4). 

 

[---] Vi måste försöka göra unga människor medvetna om vad det här handlar om. Att det finns en 

lagstiftning, vad är tillåtet och vad är inte tillåtet och förstå innebörden i fall man kränker en 

människa, vad det kan få för följder [---] (Intervjuperson 2). 

 

I dessa citat talar intervjupersonerna utifrån sin egen uppfattning. Innehållet i dessa uttalanden 

belyser viljan att upplysa och där med lära de unga vad som är rätt och fel i samhället. Med 

andra ord är detta ett steg för att inrätta de unga i den sociala ordningen och få dem att leva 

efter samhällets normer. En av skolkuratorerna visar genom sitt uttalande att målet med 

arbetet är att eleverna ska lära sig något  

 

[---] De elever som vi arbetat med, då det blivit akut har lärt sig hur tokigt det blivit 

(Intervjuperson 8).  

 

Detta resonemang återkommer då intervjupersonerna talar om hur de skulle vilja arbeta med 

det olämpliga användandet av sociala medier, om de hade mer resurser. Skolkuratorerna 

uttrycker även i detta sammanhang att målet med arbetet skulle vara att förebygga olämpligt 

användande och således normalisera in de unga i ett lämpligt användande. En av 

intervjupersonerna uttrycker det på följande sätt: 

 

[---] Och jag tror att man måste börja i väldigt låga åldrar med det här, med även på låg och 

mellan [...] så tror jag att det är där vi måste börja med dom resonemangen, så att inte barnen 

kommer in i nåt, fel tänk[---] (Intervjuperson 6).  

 

I ovanstående citat betonar intervjupersonen att det är viktigt att förebygga ett olämpligt 

beteende redan i tidig ålder. Så att barnen redan från början lär sig vad som är rätt och fel. 
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7. Slutdiskussion 
I detta avsnitt avser vi att summera och diskutera det som framkommit av det insamlade 

empiriska materialet samt diskutera hur diskurserna förhåller sig till andra diskurser i 

samhället.  

 

Efter att analys genomförts har tre diskurser framkommit i skolkuratorernas språkbruk. 

Normaliseringsdiskursen är den diskurs som kan räknas till den mest övergripande diskursen. 

De två tidigare diskurserna leder fram till denna diskurs som syftar till konsekvenserna av 

skolkuratorernas språkbruk, vilket påverkar deras sociala praktik. Normaliseringsdiskursen tas 

även upp i Hjörnes och Säljös (2008) bok ”Att platsa i en skola för alla – elevhälsa och 

förhandling om normalitet i den svenska skolan”. De diskuterar i likhet med vår studie 

elevhälsans insatser och mål i förhållande till normaliseringsbegreppet och menar att målet är 

att normalisera in barnen i ett gynnande beteende för en positiv skolgång.  Ett 

normaliseringsperspektiv kan leda till att elevhälsan endast ser de ungas beteenden som 

problematiska och inte ser ett negativt beteende utifrån ett helhetsperspektiv. Både faktorer i 

hemförhållanden och i skolan skulle kunna vara en möjlig orsak till varför den unge använder 

ett olämpligt beteende till exempel på de sociala medierna. En del av skolkuratorerna i denna 

studie har tagit upp att de generellt sett arbetar med ett övergripande helhetsperspektiv kring 

elevens hälsa och mående. Då skolkuratorerna arbetar med detta perspektiv borde det vara 

självklart att de arbetar även på detta sätt då det gäller de ungas användande av sociala 

medier. I analysen framkommer att skolkuratorerna anser sig ha oproportionerlig kunskap 

kring de sociala medierna i förhållande till de ungas kunskap. Detta kan leda till att vissa 

skolkuratorer gör ett avståndstagande från detta nya fenomen och de tenderar därmed att 

problematisera de sociala medierna, samt den kommunikation som de medför. De sociala 

medierna riskerar att anses som ett problem i sig då det känns främmande för skolkuratorerna. 

Okunskapen och avståndstagandet kan leda till att ett helhetsperspektiv av olämpligt beteende 

på sociala medier kan bli svårt att anta. Det är lätt att dra slutsatsen att sociala medier skulle 

vara boven i dramat och att helhetsperspektivet kring att se faktorerna bakom det olämpliga 

beteendet riskerar att inte finnas i den grad som det borde.  I denna studie har ingen ingående 

genomgång av medias rapportering genomförts men det är tänkbart att medias presentation av 

sociala medier bidrar till vuxnas bild av sociala medier. Den händelse som inspirerat till 

denna studie, skolupploppet i Göteborg, blev uppmärksammat i media. Media har en tendens 

att spegla den sanning som säljer, vilket kan innebära en överdriven bild åt ett antingen 
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negativt eller positivt håll. Medias bild kan därmed påverka samhällets åsikter om ett visst 

fenomen. På detta sätt kan en överdriven negativ bild av sociala medier resultera i en 

vedertagen sanning om att sociala medier leder till negativa konsekvenser. Det är således lätt 

att glömma att det finns faktorer bortom fenomenet i sig som påverkar att det uppkommer 

negativa konsekvenser. Medias bild kan förstärka vuxnas syn på sociala medier som något 

främmande och skadligt för unga. Avståndstagandet kan, av rädsla och okunskap, därmed 

förstärkas. 

 

För att minska detta avståndstagande och den osäkerhet som beror på okunskap kring sociala 

medier krävs att vuxna generellt, skolkuratorer i detta fall, i högre utsträckning vågar närma 

sig sociala medier. Vissa skolkuratorer försöker idag närma sig de ungas arenor genom att till 

exempel finnas med på Facebook. I likhet med Dunkels (2007) resonemang kring att bygga 

broar mellan vuxna och barn för att skapa förståelse tror vi att ett minskat avstånd mellan 

generationerna kan vara ett steg på vägen mot ett mer effektivt arbetssätt när det gäller att 

förebygga olämpligt beteende på sociala medier. En ökad förståelse mellan generationerna 

skulle innebära att de vuxna på ett mer ingående sätt förstår vad de sociala medierna betyder 

för unga idag. Därmed kan de vuxna hjälpa och göra de unga medvetna om sitt eget 

användande, samt upplysa om de konsekvenser som kan uppkomma vid ett olämpligt 

användande.   

 

Normaliseringsdiskursen finns i hela samhället angående fenomen som skapar olämpligt 

beteende som överskrider samhällets normer. Personer med olämpligt beteende inrättas i den 

sociala ordningen genom sanktioner och barn upplyses i tidig ålder om att ta avstånd från 

områden som kan innebära att de hamnar utanför samhällets normer. Skolkuratorerna i denna 

studie har kunnat identifiera både för- och nackdelar med ungas användande av sociala 

medier. Samtliga har erfarenheter av negativa aspekter vad gäller användandet. Då unga 

använder sociala medier förekommer mobbning och kränkande kommentarer. Vissa 

skolkuratorer diskuterar att det är enklare att skriva elaka kommentarer på internet än att säga 

samma kommentar i det verkliga livet, samt att sociala medier är offentligt och att 

kommunikationen på sociala medier går fort. Detta faktum gör att unga enklare kan leva ut ett 

olämpligt beteende på de sociala medierna. Det innebär att ungdomar med olämpligt beteende 

även i verkliga livet också tenderar att ha det på de sociala medierna. Förutsättningarna för ett 

olämpligt beteende är på sociala medier, till och med ännu bättre, då kommunikationen är 

offentlig, går fort och är utan en fysisk mottagare. Det är således enklare att skriva kränkande 
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kommentarer till fler samt blanda sig i fler konflikter än vad som skulle skett vid ett fysiskt 

möte. Med bakgrund av detta blir det en självklarhet att normaliseringsdiskursen även kan 

urskiljas inom elevhälsan vad gäller ungas användande av sociala medier.  

 

I likhet med andra områden som skolan upplyser och förebygger om, så som alkohol och 

narkotika, är det en förutsättning att ha tillräcklig kunskap kring ungas användande för att på 

bästa sätt kunna förebygga det. Kunskapen kring varför och hur de unga använder alkohol 

eller ett olämpligt beteende på sociala medier, möjliggör ett mer gynnsamt preventivt arbete. 

Samtidigt behöver de unga kunskap från de vuxna kring risker och konsekvenser. Men som 

tidigare konstaterats är det möjligt att olämpligt beteende på sociala medier beror på andra 

faktorer i de ungas liv. Är de unga trygga i sig själva är det mindre risk att de hamnar i 

olämpligheter, både vad gäller sociala medier och vid exempelvis alkoholanvändning. Kanske 

är det viktigaste i ett helhetsperspektiv att arbeta på alla nivåer och nå ut till både lärare och 

föräldrar som kan arbeta vidare med att trygga de unga oavsett vilket område som 

problematiseras. 

 

Denna studie har genom att synliggöra skolkuratorers uppfattning bidragit till att 

medvetandegöra hur de unga i dagens interaktionssamhälle kommunicerar. Men också hur det 

sociala arbetets praktik påverkas av de sociala medierna och den tekniska utvecklingen. I 

studien har det tydligt framkommit att sociala medier är en stor del i de ungas liv och att detta 

sätt att kommunicera verkar bestå in i framtiden. Denna tekniska utveckling påverkar alla 

faktorer i vårt samhälle, vilket även gör att det sociala arbetet tenderar att följa denna 

utveckling. Det sociala arbetet måste anpassas efter de nya kommunikationsformer som 

etableras i samhället eftersom möten och kontakt med människor är en förutsättningen för det 

sociala arbetet. Att inom socialt arbete arbeta med barn och ungdomar, som idag lever en stor 

del av sina liv på internet och sociala medier, förutsätter att socialarbetare har kunskap om 

den kommunikation som förekommer där. Även det sociala arbetet bör kanske finnas på 

internet där, i alla fall en del ungdomar, anser det mer naturligt att ta kontakt. Allt mer i vårt 

samhälle flyttar ut på internet, vilket i dagens interaktionssamhälle ses som naturligt. Kanske 

kommer det i framtiden vara lika naturligt att det sociala arbetet delvis även finns på internet. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

1. Introduktion 

- Presentation av oss  

- Presentation av syfte med studien 

- Information om forskningsetiska principer (frivillighet, konfidentialitet, samtycke om 

ljudinspelning och anteckningar under intervjun) 

 

2. Fakta om intervjupersonen 

- Ålder och utbildning? 

- Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

- Hur länge arbetat på denna skola?  

- Skolans egenskaper? (Storlek, elevsammansättning, program) 

- Använder du själv sociala medier? Vilka? Varför? 

 

3. Organisering av arbetet 

- Dagar på skolan, resurser på skolan? 

- Arbetsbelastning? 

-Vilken typ av problem är förekommande bland eleverna som du möter i ditt arbete? 

-Samarbete med övriga skolkuratorer/skolpsykologer/teamträffar?  

  

4. Definition av sociala medier 

- Hur skulle du definiera ett socialt medie? Ge exempel.  

- Finns det något internt socialt medie på skolan och hur används detta i så fall? Problem och 

positiva effekter?  

 

5. Skolan och sociala medier 

- Hur vanligt är användandet av sociala medier där du arbetar, enligt din uppfattning? 

- Är det tillåtet för eleverna att använda sociala medier under skoltid? Varför/Varför inte? 

-Kommer du i kontakt med sociala medier i ditt arbete och på vilket sätt? 

-Hur arbetar skolan med detta fenomen och vilken är din roll i arbetet? (insatser på skolan, 

preventivt arbete, akutarbete) 

- Hur skulle du vilja arbeta med fenomenet, om på annat sätt än vad som görs idag? 

- Hur påvekar utomstående personer hanteringen av ungas användande av sociala medier? 

(föräldrar, lärare, elever, övriga samhället) 

- Hur hanterar barn och ungdomar sociala medier, enligt dig? 

 

6. För- och nackdelar  

- Ser du för- och nackdelar  med sociala medier? Vilka? 

- Hur upplever du den problematik som kan uppstå vid användandet av sociala medier på 

skolan där du arbetar? (nätmobbning, näthat, depression) Beskriv problematiken och orsaken 

till denna? 

- Hur upplever du den ”snabba” kommunikationen som idag präglar vårt samhälle och vad får 

det för konsekvenser i skolans värld?  
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- Hur upplever du att barn, ungdomar ser på sociala medier och sitt egna användande? 

 

7. Medias konstruktion 

 -Vad är din uppfattning om de skolupplopp som skett i Göteborg till följd av trakasserier via 

ett instagramkonto där unga personer blev uthängda med bild och namn?  

-Vad anser du om medias rapportering kring sociala medier? Varför? 

 

8. Avslutning 

- Kort sammanfattning av vad som sagts.  

- Har du något att tillägga som inte uppkommit under intervjun? 

- Tacka för medverkan.  

- Informera och förklara hur materialet kommer att användas och publiceras samt hur datan 

kommer att analyseras.  

- Informera om möjlighet att ta del av materialet och att det närsomhelst går att avböja 

medverkan.  

- Fråga om möjlighet finns att återkomma per telefon om oklarheter skulle uppstå.  
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9.2 Bilaga 2 

 

Informationsbrev angående medverkan i examensarbete i socialt arbete 
 

Hej! 

 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie av skolkuratorers syn på ungas användande av 

sociala medier.  

 

Vi är två studenter som studerar socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet, Kalmar. Vi 

läser just nu vår sjätte termin där ett examensarbete ska produceras för kandidatexamen i 

socialt arbete.   

 

Vi har valt att undersöka skolkuratorers syn på ungas användande av sociala medier då vi 

anser att det är ett aktuellt område i dagens samhälle. Senaste tidens medierapportering kring 

sociala medier har inspirerat oss att vidare undersöka hur konsekvenser kring användandet av 

sociala medier hanteras och uppfattas inom professionen. Vi har valt att fokusera på 

professionen skolkuratorer då skolkuratorer har en viktig funktion för elevhälsan och för att 

motverka psykisk ohälsa. Tidigare forskning visar att en gynnande skolgång utgör en 

skyddsfaktor för barn och unga, det är därför viktigt att barn och ungdomars skolgång inte 

hämmas av omgivande problem. Då skolkuratorer arbetar nära barn och unga ser vi det som 

intressant att undersöka skolkuratorers uppfattning kring hur användningen av sociala medier 

påverkar unga och hur det hanteras.  

 

Syftet med studien är således att undersöka skolkuratorers syn på ungas användande av 

sociala medier. Detta för att förstå hur synen på fenomenet påverkar skolkuratorers 

interventioner kring ungas användande av sociala medier. För att uppnå vårt syfte ska vi 

genomföra 7-8 intervjuer med kuratorer på olika skolor i, och runt Kalmar kommun. Att 

medverka i studien är frivilligt och du har möjlighet att när som helst under studiens gång 

avbryta din medverkan utan närmare motivering.  De intervjupersoner som medverkar har 

möjlighet att vara anonyma i studien. Intervjusvar kommer endast att användas för att uppnå 

studiens syfte, och den slutliga c-uppsatsen kommer att publiceras i Linnéuniversitetets 

databas för uppsatser. Det finns möjlighet, att som intervjuperson, ta del av den färdiga 

uppsatsen. Vi uppskattar att intervjun tar ca 45-60 minuter.  

 

Vi hoppas att Ni finner syftet med denna studie intressant och att detta väckt intresse att 

medverka. Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående.  

 

Tack, hoppas att vi hörs inom kort! 

Med vänlig hälsning,  

 

Moa Osbäck  

070-XXXXXXX 

XXX@student.lnu.se 

  

 

Josefin Gustavsson 

070-XXXXXXX 

XXX@student.lnu.se 
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9.3 Bilaga 3 
 

Arbetsfördelning 

 

Första steget till att producera uppsatsen var att författa en uppsatsidé. Denna skapades genom 

diskussioner oss emellan. Efter att vi skapat vår uppsatsidé sökte vi tillsammans efter artiklar 

och relevant litteratur. Därefter delade vi upp litteraturen för att läsa in oss enskilt för att 

sedan diskutera och sortera ut relevant fakta. Uppdelningen av artiklar och böcker fördelades 

jämnt mellan oss så att båda blev lika delaktiga. Inledningsavsnitten författades sedan 

gemensamt.  

 

Under intervjuerna har båda varit aktiva med att ställa frågor och följdfrågor för att få ett så 

tillförlitligt och uttömmande intervjumaterial som möjligt. Vid transkribering av de 

genomförda intervjuerna delades arbetet upp genom att vi transkriberade hälften var. 

Intervjuerna delades på så sätt att om intervjun var en timme lång, tog den ena parten de första 

30 minutrarna och den andre de resterande minutrarna. Vid författandet av resultatavsnittet 

delades de teman som synliggjorts upp och vi författade hälften var. Josefin författade det 

första avsnittet Skolkuratorernas yrkesroll samt det tredje avsnittet Skolrelaterade 

konsekvenser. Moa författade det andra avsnittet Hjälpmedel för skolkuratorer och eleversamt 

det fjärde avsnittet Ungdomarnas liv med sociala medier. Uppdelningen gjorrdes för att 

effektivisera arbetet. Därefter delade vi upp sorteringen av uttalanden efter frågeställningar, 

för att möjliggöra analys. Under arbetet med analysen delade vi upp modalitetsanalysen så att 

vi analyserade lika många intervjuer. Josefin sorterade svaren och gjorde modalitetsanalys 

utifrån intervjuerna 1, 3, 5 och 7 medan Moa sorterade svaren och gjorde modalitetsanalys 

utifrån intervjuerna 2, 4 och 6. Därefter gjorde vi tankekartor och reflekterade tillsammans för 

att finna de genomgående diskurserna. Författandet av analysavsnittet har skett gemensamt 

och likaså slutdiskussionen. 

 

Slutligen har vi korrekturläst uppsatsen enskilt för att sedan tillsammans korrigera det vi 

ansett behövt ändras. 

 

Vi anser att vi genom detta, i stort sett, gemensamma arbetssätt fått det bästa resultatet, och vi 

har upplevt det berikande att ha en ständig dialog under arbetets gång. Samarbetet har således 

fungerat mycket bra och uppsatsen är i sin helhet ett resultat av ett gemensamt arbetet. 


