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Sammanfattning 

Syftet med studien är att studera och analysera socialpedagogiska handlingar 

såsom det kommer till uttryck hos socialpedagoger verksamma i skolans kontext, 

samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som påverkar, och koppla 

detta till arbetet med sociala relationer och gemenskap. I studien intervjuades tre 

examinerade socialpedagoger och en rektor som arbetar inom skolan. Även en 

skuggning av en socialpedagog har genomförts. Materialet har analyserats med 

fokus på de teoretiska begreppen socialpedagogisk handling, sociala relationer 

samt gemenskap, och bearbetningen av det empiriska materialet har skett med 

hjälp av meningskoncentrering. Resultatet visar att de intervjuade 

socialpedagogerna inte har någon arbetsbeskrivning, men att arbetet de genomför 

lever upp till den intervjuade rektorns förväntningar. Vidare visar studien att 

socialpedagogerna arbetar utifrån sina kompetenser med behoven som finns i 

skolan. Fokus ligger på ett ”helhetstänk” kring eleven, sociala relationer och 

gemenskap där lösningar kan ligga utanför de traditionella ramarna. Möjligheter 

eller begränsningar för detta individcentrerade arbete är grundade i frågor kring 

organisation och samverkan.  Studiens slutsats är att det inte går att särskilja 

elevens hem-, fritid- och skolmiljö. Många elever har otrygga hemförhållanden 

och socioekonomiska problem, och deltar inte i aktiviteter utanför skolan. Skolan 

är den enda arenan där barn enligt lag måste infinna sig, och det är där möten med 

socialpedagoger kan göra skillnad. I en skola kan socialpedagogers kompetens 

komplettera lärare och elevhälsoteam och möta elevers ökade behov av stöd. 

Studiens diskussion belyser vikten av socialpedagoger i skolans kontext, och 

förvånas över hur få som faktiskt är anställda i det studerade geografiska området.  

Nyckelord: Socialpedagogik, Skola, Sociala Relationer, Gemenskap, Socialpedagogisk 

handling 
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1. Inledning 
Caj sätter sig på en bekväm datorstol längst fram i klassrummet och säger med vänlig men 

bestämd röst “Det är dags för högläsning, sätt er ner!”. Samtliga elever sätter sig ner, de flesta 

vid sina egna bänkar. Någon ritar, någon annan pillar på sitt suddgummi. En av eleverna har 

satt sig längst fram på en stol och snurrar på en penna, en annan elev sitter på golvet med en 

jacka över huvudet. Alla är tysta, alla förutom Caj som läser högt ur en lättsam bok. Efter en 

stund lämnar en av eleverna klassrummet, för att sedan komma in igen och sätta sig. Caj visar 

inget tecken på reaktion utan fortsätter att läsa. Caj visar tillit, tillit till att alla deltar utifrån sin 

egen förmåga.1   

 
Det handlar inte om att man är ouppfostrad liksom, det är ibland oförmåga, inte att man inte vill, utan att 

man inte kan eller mäktar med mer.2 

 

Denna uppsats handlar om socialpedagogik som kunskapsområde och hur det kommer 

till uttryck i skolmiljö. Via fyra intervjuer och genom att följa en socialpedagog under en 

arbetsdag har socialpedagogiska handlingar och förhållningssätt studerats för att kunna 

analysera socialpedagogen i skolans värld. Skolan är en plats där alla barn och ungdomar i 

Sverige enligt Skollagen (210:800) skall tillbringa en ansenlig del av sin tid för att lära. Här 

möts unga från samhällets alla hörn med olika erfarenheter, förutsättningar, identiteter, livsstilar 

och ambitioner. Berglund (2000) skriver att skolan jämte familjen är den allra viktigaste arenan 

i ungas liv, och att de upplevelser de tar med sig från skolåren kommer att färga individen resten 

av livet. Vidare skriver Berglund att skolans sfär har fått allt större inflytande kring ungas 

identitetsskapande, i och med att elever knyter allt starkare relationsband med sina kamrater, 

kombinerat med de förlängda skoldagarna. 

 
Och jag tänker att vi möter ju alla! Vi möter ju liksom han som hamnar på Kumla sen eller hon 

som blir statsminister. Vi möter ju alla! Det är enda stället i samhället där man möter alla och 

måste ta emot alla och då måste vi ju ha kompetent personal. Det bygger inte bara på lärare.3 

 

Utifrån rapporten Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) 

sammanfattas att konsekvenserna av skolfrånvaro kan leda till stora svårigheter för individen. 

                                                           
1 Illustrerande berättelse utifrån skuggning, april 2018 
2 Socialpedagog Caj 
3 Socialpedagog Cim 
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Förutom att eleven inte får den utbildning den har rätt till kan ett aktivt samhällsdeltagande 

försvåras vad gäller studier, samt yrkes- och samhällsliv. Att öka skolnärvaron innebär således 

en vinst för både den enskilde och samhället. Tidig upptäckt, utredning och åtgärder kan leda 

till en samhällsekonomisk vinst i fråga om minskat utanförskap och personligt lidande.  

Målet för socialpedagogik är att förbättra människors levnadsförhållanden och detta 

innebär att arbeta på både individuella- och strukturella nivåer i samhället (Eriksson & 

Markström, 2000). Socialpedagogiken fokuserar på att den enskildes väg till kunskap skall vara 

i centrum, och att lärande sker i goda möten med andra (Cederlund & Berglund, 2017). 

Socialpedagogik handlar om att möta människor utifrån där de är i olika situationer och kontext. 

Socialpedagogikens betydelse inom skolan är relativt outforskat, och så även socialpedagogers 

roll i skolan. 

Västervikstidningen publicerade en artikel (Alvarsson, 2018, 26 april) kring frågan om 

socialpedagoger i skolmiljö. Ett lokalt parti har skrivit en motion4 om ett förslag att anställa 

socialpedagoger i kommunens skolor där behov finns, men barn- och utbildningsnämnden har 

nyligen givit avslag5. Motionen argumenterade för att socialpedagogerna skulle hantera elevers 

sociala problem i skolmiljön, och på så vis avlasta lärarna som enligt artikeln själva vittnar om 

en ohållbar belastning, då de får hantera elevers frågor och problem som hör till elevens hela 

liv. Nämnden avslår förslaget och dess ordförande uttalar sig i dagstidningen och menar att 

anställande av socialpedagoger skulle ge uppfattningen till omgivningen att skolan tar på sig 

mer ansvar än vad skolan redan har. Vidare beskriver ordförande att skolan och lärarna skall ha 

ansvar framförallt för lärandet och att det redan finns skolhälsovård och annan personal på 

skolan som kan stötta lärarna. För att undersöka hur elevernas sociala problem som uppstår 

utanför skolans värld skall hanteras har förvaltningen ställt frågan, på vilket sätt kommunen kan 

arbeta för att hantera sociala problem som uppstår utanför skolans värld, till samtliga rektorer 

och förskolechefer. Rektorer och förskolechefer svarar att det finns förbättringsområden 

kopplat till behov av fler mötesplatser utanför skolan, insatser för meningsfull sysselsättning på 

fritiden samt ökad samverkan mellan kommun, landsting och polis. De menar att barnens 

problem påverkar det som sker i skolan, men att det inte är en uppgift för skolans regi. 

                                                           
4https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/kommunfullmaktige/kf20170925/3d-motion-larare-
stod-sociala-problem-regell.pdf 
5https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/barn-och-
utbildningsnamnden/bun20180424/kallelse-till-sammantrade-barn--och-utbildningsnamnden-20180424.pdf 
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Dagen efter i samma tidning har en representant från det lokala partiet sänt in en 

insändare (Regell, 2018, 27 april) där denne ifrågasätter avslaget och undrar vad som egentligen 

görs för att förbättra skolmiljön. I samma tidning publiceras en artikel (Haglund, 2018, 27 april) 

kring elevers sjunkande resultat, och brister i skolan som skapar psykisk ohälsa hos elever i 

form av sömnsvårigheter, psykisk ohälsa och höga stressnivåer.  

 I antologin Skolsocialt arbete – skolan som plats för och del i det sociala arbetet (2017) 

tydliggörs att goda skolresultat är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för barn. Skolan har ett 

dubbelt uppdrag, både ett socialt och ett pedagogiskt. Antologin lyfter de facto att de båda 

uppdragen inte står i motsats till varandra utan är varandras förutsättningar. Båda uppdragen är 

lika angelägna och handlar om att stödja och möjliggöra alla barns fullständiga skolgång, 

oavsett förutsättningar. Utifrån ovan beskrivna omständigheter är det angeläget att undersöka 

vad socialpedagoger kan bidra med i skolmiljö. Kan skolan vara en verksamhetsarena för 

socialpedagogik, och vad är det egentligen med socialpedagogik som är så speciellt? 

2. Bakgrund 
Nedan följer en bakgrundsbeskrivning som belyser skolans styrning, elevhälsans uppdrag samt 

ger en inledande förförståelse i kunskapsområdet socialpedagogik. 

2.1 Skolans styrning 
Enligt 4 §, kapitel 1 i Skollagen (2010:800) framgår att skolan ska främja elevers utveckling 

och lärande samt förmedla demokratiska värderingar. Hänsyn ska tas till elevers olika behov 

och stöd ska ges så att de kan utvecklas. Vidare ska skolan anpassa utbildningen så att alla 

elever kan tillgodogöra sig den utifrån sina förutsättningar. Samarbete mellan skola och hem 

ska främja elevens utveckling och bidra till ansvarskännande individer och medborgare.  

I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 

presenteras den värdegrund skolan vilar på. Där framgår att skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev delta i samhällslivet utifrån sina förutsättningar. Vidare ska skolan främja 

förståelse och medmänsklighet samt visa omsorg om den enskildes välbefinnande. All form av 

diskriminering ska aktivt motverkas. Skolan är en social och kulturell mötesplats där de som 

arbetar ska visa medvetenhet för andras villkor och värderingar. Skolan ska vara öppen för 

skilda uppfattningar och framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden samt bedriva 

saklig och allsidig undervisning. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårigheter 

att nå utbildningsmålen. Elever och föräldrar har rätt till inflytande och påverkan. Skolan ska 
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förbereda eleven att aktivt delta i samhällslivet och utveckla förmåga att utöva inflytande och 

ta ansvar. Skolan ska vidare vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 

utveckling. Skolan ska även sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, 

vilja och lust att lära. Skolan har en viktig roll, som komplement till hemmet, att främja elevens 

personliga trygghet och självkänsla. 

2.2 Elevhälsans uppdrag 
Vidare så framgår det i 25 §, 2 kapitlet i Skollagen (2010:800) att det införts en samlad 

elevhälsa. Socialstyrelsen och skolverket har utifrån ovan nämnda lagrum utgivit Vägledning 

för elevhälsan (2016), där det förstås att positiva vuxenkontakter, goda nätverk och bra socialt 

stöd är hälsofrämjande faktorer som bidrar till att individer kan stå emot risker av olika slag. 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att utgå från individens egna resurser med ett 

salutogent perspektiv som bidrar till ökad delaktighet och tilltro till den egna förmågan. Målet 

är att individen ska kunna fatta självständiga beslut och dennes mål och mening i livet ska 

respekteras. Det tydliggörs att det är upp varje huvudman att avgöra vilken kompetens och 

sammansättning elevhälsan ska ha, men skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och 

specialpedagog skall ingå. Den verksamhet som bedrivs utöver dessa nämnda yrkesroller 

benämns som särskild elevstödjande verksamhet i övrigt.  

Enligt Skolverkets lägesbedömning (2017) har elevhälsan en viktig roll med att ge stöd 

till de elever som har behov av det, men enligt rapporten tillvaratas inte detta fullt ut av skolorna. 

Samtidigt redogörs i rapporten för att den psykiska ohälsan och stress har ökat bland eleverna, 

framförallt hos flickor, samtidigt som socioekonomiskt utsatta elever och elever med utländsk 

bakgrund känner mindre tillhörighet i skolan. Elevhälsan ska bidra till att skapa gynnsamma 

förhållanden som möter elevernas olika behov, men rapporten visar att skolan behöver bli bättre 

på att ge elever med svårigheter extra anpassningar eller särskilt stöd för att de ska lyckas med 

sina studier och senare lyckas träda in på arbetsmarknaden. Här belyses följaktligen vikten av 

samverkan mellan lärare och elevhälsan. Förutom skolans bristande rutiner för samverkan med 

elevhälsan förekommer enligt rapporten dessutom elever som inte känner till elevhälsans 

uppdrag eller vad den kan bidra med. Innehållet i rapporten betonar även vikten av olika 

kompetenser inom elevhälsan för att skapa förutsättningar för förståelse kring orsaker till 

svårigheter hos eleven och vilka insatser som är lämpliga. Trots att elevhälsan ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande så synliggör rapporten att elevhälsans arbete ofta handlar om 

att åtgärda problem som redan uppstått.  
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2.3 Socialpedagogik 
Inom socialpedagogik är gemenskap ett grundläggande begrepp (jfr Berglund, 2000; Eriksson 

& Markström, 2000 och Madsen, 2006). I antologin Gemenskaper - socialpedagogiska 

perspektiv (2013), redogör flera författare hur socialpedagogiskt arbete kan bedrivas för att det 

ska skapas eller bibehålla gemenskap. I denna studie ligger fokus på socialpedagoger anställda 

inom skolan och vilka möjligheter och begränsningar de har i sitt yrkesutövande med fokus på 

socialpedagogisk handling. Cederlund och Berglund (2017) beskriver socialpedagogisk 

handling som att se möjligheter i omgivningen kring individen för att skapa förändring. Centralt 

är att se individens egna resurser och tillsammans med individen hitta lösningar på uppkomna 

svårigheter. Socialpedagogens arbete kan vara av mer personlig karaktär och baseras på 

kunskap, erfarenhet, omdöme samt kreativt tänkande. Med kreativt tänkande menas att vara 

öppen för att använda olika möjligheter för förståelse runt den det berör och våga pröva 

annorlunda handlingsstrategier utanför traditionella metoder. Detta är relevant för att förstå att 

socialpedagogerna kan arbeta på olika vis för att skapa sociala relationer och gemenskap med 

eleverna. Madsen (2006) beskriver att socialpedagogik inriktar sig på människan, dess sociala 

och kulturella betingelser samt samspelet mellan människor och deras sociala omvärld. Vidare 

skriver han att socialpedagogikens uppgift är att skapa delaktighet och gemenskap. Därmed är 

skolan en relevant arena i denna studie för att undersöka det socialpedagogiska arbetet där 

arbetet bedrivs både som en förebyggande och uppsökande verksamhet vilket framgår i bland 

annat Vägledning för elevhälsan (2016). 

Inledningsvis har vi ställt oss frågor om socialpedagoger behövs i skolan och vad deras 

uppgifter i så fall kan tänkas vara. Kan socialpedagogen exempelvis vara en resurs som 

kompletterar de nuvarande professionerna i elevhälsan? Utifrån dessa inledande resonemang 

har vi formulerat ett syfte och frågeställningar för studien. 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera och analysera socialpedagogiska handlingar såsom det kommer 

till uttryck hos socialpedagoger verksamma i skolans kontext, samt undersöka vilka möjligheter 

och begränsningar som påverkar, och koppla detta till arbetet med sociala relationer och 

gemenskap. 

1. Vilket uppdrag har socialpedagoger anställda inom skolan, samt vilka förväntningar har 

rektorer? 
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2. Hur ser socialpedagogens praktiska arbete ut i skolan i rollen som socialpedagog, samt 

hur kommer socialpedagogiska handlingar till uttryck? 

3. Vilka faktorer kan möjliggöra eller begränsa socialpedagogens arbete för att arbeta med 

gemenskap och sociala relationer i skolmiljö? 

4. Aktuell forskning 
Fenomenet med socialpedagoger i skolmiljö, vilket studien behandlar, är relativt outforskat. 

Den forskningen som ligger till grund för denna studie fokuserar på tre grundpelare i studien, 

barns behov i skolan, socialpedagogiskt kunskapsfält, samt socialpedagogik i skolmiljö. 

4.1 Alla är vi unika - barns behov i skolan 
Charlotte Ringsmose diskuterar i en vetenskaplig artikel Global Education Reform Movement: 

Challenge to Nordic Childhood (2017) kring vad som bör stå i fokus under barns uppväxt vad 

det gäller barnomsorg. Hon menar att forskare är enade om att en bra och kvalitetsmässig 

barnomsorg är gynnande för barn, men det finns delade meningar kring vad som verkligen är 

kvalitet i frågan. Forskaren beskriver att de i Danmark har ett utbrett socialpedagogiskt 

tänkande, som är väl använt och erkänt, men att det nu kan komma och hotas av en barnomsorg 

som är mer fokuserad på att förbereda för skolåren. De nya idéerna handlar om att förbereda 

barnen för skolan genom att exempelvis tidigarelägga mål kring läsning och skrivning, samt 

sätta mer press på barnen genom test av olika slag.  

Ringsmose (2017) belyser fördelarna med Danmarks nuvarande barnomsorg med en 

socialpedagogisk anda och argumenterar för dess goda påverkan på barnen. Forskaren beskriver 

hur den socialpedagogiska traditionen i Danmark bygger på att pedagoger arbetar med barnen 

som hela individer och lär, tar hand om, och uppfostrar dem, samt att detta är oskiljaktiga delar 

som ständigt sker i de dagliga aktiviteterna inom omsorgen. Arbetet utgår från barnens 

ansträngningar, strategier och motivation till lärande. Hon skriver vidare att de danska 

pedagogerna ser sitt jobb som att de lär barnen och inte utbildar dem, och ser en skillnad på de 

två begreppen. Den genomgående tanken är att barnen utvecklas genom deltagande och lek, 

och i sociala relationer, samt lär om den egna kroppen och kring olika material, i dialog med 

andra personer. Ringsmose (2017) beskriver också hur det finns en osäkerhet kring den 

nuvarande socialpedagogiska hållningen inom barnomsorgen i Danmark efter påtryckningar 

från länder utifrån. De nya idéerna med mer strukturerat arbete, och tester för att se de ungas 

utveckling och resultat ses på många platser som eftersträvansvärt. Hon står dock fast och 

menar att den danska traditionen kring ett socialpedagogiskt förhållningssätt faktiskt fungerar 
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och påvisar att de danska barnen når samma mål som barn i andra länder med andra ramar kring 

barnomsorg. Forskaren menar att det är länders behov av jämförelse som hotar den för barnen 

gynnande traditionen, inget annat. 

Ringsmose (2017) kan relateras till en forskningsrapport av Wiedel och Nilsson (2016) 

som handlar om socialpedagoger inom svenska förskolan. Dessa ger en bild som går att 

överföra till skolans kontext då det är socialpedagoger i skolmiljö denna studie utgår ifrån. Vara 

kommun startade 2014 projektet Tidiga insatser i förskolan i Vara kommun. Samtidigt 

påbörjades samverkansforskning med Högskolan Väst för att följa hur det förebyggande arbetet 

i förskolorna utvecklas. Forskningen av Wiedel och Nilsson (2016) har genomförts genom 

bland annat enkäter och fokusgruppsintervjuer. Forskarna beskriver att tidiga insatser i 

förskolan är en lönsam social investering för att förebygga utanförskap i samhället och de 

kostnader det innebär.  De redogör vidare att i Vara kommun anställdes 2014 tre 

socialpedagoger och tre specialpedagoger för att i ett tidigt skede erbjuda familjer stöd. Teamets 

arbete bedrivs i Vara kommuns tre förskoleområden och sker i stor utsträckning tillsammans 

med avdelningens pedagoger och föräldrar.  

Wiedel och Nilsson (2016) belyser att det finns likheter mellan socialpedagogik och 

specialpedagogik då båda arbetar med frågor som rör avvikande från det definierade normala 

samt vilka processer som skapar det onormala. Vidare anger de att syftet med socialpedagogisk 

praktik och förståelse handlar om att människor ska kunna delta i olika sammanhang, som 

medlemmar i ett samhälle. För barn innebär detta att familj, förskola och skola är viktiga arenor. 

Därmed är förskola och skola självklara arenor för socialpedagogiskt arbete. Därtill beskriver 

forskarna exempel på socialpedagogiska verktyg; mening och förståelse, kommunikation, 

relationsskapande, hjälp till självhjälp, systematiskt arbete på flera nivåer samt pedagogiska, 

sociala och kreativa metoder. Wiedel och Nilsson (2016) belyser att teamet bedriver ett 

förebyggande arbete. Teamet har bidragit till att problem blivit lösta som förskolan utan teamet 

inte kunnat lösa eller löst med ett annat resultat. Arbetet har skett i förskolans vardagsmiljö, i 

stället för i externa sammanhang, där ett inkluderande synsätt på barn och verksamhet råder. 

Författarnas forskning ger relevans för denna studie då det torde vara aktuellt för det 

socialpedagogiska, förebyggande arbetet inom skolan i aktuell kommun, då det är en arena där 

barn deltar i ett av olika sammanhang som medlemmar i ett samhälle. 

Robert Thornberg (2012) har genom en kvalitativ metod genomfört 

fokusgruppsintervjuer med skolpersonal och elever. Artikel syftar till att studera samarbetet i 
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skolan kring elever med svårigheter. Artikeln lyfter de professionella, föräldrar och eleverna 

själva. Genom att studera elevers behov i skolmiljö, samt hur olika professioner kan samarbeta 

kring elever har Thornberg funnit att relationer är av betydande vikt för en god skolmiljö. 

Trygga relationer med personal som stöttar och lyssnar till elever hjälper dem att känna att det 

är meningsfullt att komma till skolan och göra sitt bästa. En god relation mellan elev och 

professionella gör också att elever finner trygghet i sig själva och att de vågar ta för sig. Eleven 

finner det i studien meningsfullt att kunna prata med någon som lyssnar, engagerar sig och inte 

ger upp, även när eleven kanske är besvärlig. Thornbergs slutsats är att, för att samverkan ska 

fungera måste alla parter ha samma mål och acceptera varandras professionalitet. Detta är inget 

som kan göras med tvång. Avslutningsvis menar han att det inte ses som negativt att de 

professionella ibland är oense, detta ses istället som en möjlighet att hitta nya, effektivare 

lösningar.  

4.2 Vad gör socialpedagoger speciella? - socialpedagogiskt kunskapsfält 
Larrison och Korr (2013) behandlar och diskuterar i en vetenskaplig artikel utbildningen av nya 

socialarbetare, och hur kunskaper och teorier är viktiga delar, men även de blivande 

professionella socialarbetarnas personliga utveckling och förhållningssätt. Författarna lägger 

stor vikt vid just studenters personliga utveckling och hur de formas till att finna sitt eget 

professionella jag. Larrison och Korr poängterar att det är den enskilde individen och dennes 

personlighetsdrag som i det professionella arbetet faktiskt handlar och tar beslut. Forskarna 

menar följaktligen att examinerade studenters professionella roll inte enbart baseras på 

akademisk kunskap och personliga erfarenheter utan att även den enskildes personlighetsdrag 

väger tungt. Larrison och Korr (2013) reflekterar över att en personlighetsmässig resurs som är 

av betydande vikt är självmedvetenhet. Det innebär att socialarbetare bör vara medvetna om 

sina handlingar och vad de har för påverkan på andra. Forskarna skriver vidare att socialarbetare 

i sin utbildning torde få en stadig kunskapsmässig trygghet, men även utveckla sin personlighet 

tillsammans med sina egna värderingar för att ha en stadig grund att stå på i framtiden i sin 

yrkesmässiga roll. Rapporten beskriver hur utbildade socialarbetare skall stå på en grund som 

gör att de kan tillämpa teorier, beprövad praxis och kunna integrera kunskap från olika källor i 

sitt arbete. Målet är att socialarbetare samtidigt skall tänka och arbeta på ett kreativt och nyfiket 

vis, allt för att lösa situationer på bästa sätt. Socialarbetarens kompetenser skall följaktligen i 

praktiken kopplas till arbetet via den professionelles jag, och dennes värderingar. 

I en vetenskaplig artikel ger Jonas Aspelin (2015) en förklaring av begreppet 

relationskompetens. Han åsyftar att det är en generell förmåga att knyta an till andra människor. 
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I denna studie likställs begreppet relationskompetens till sociala relationer (jfr Madsen 2001). 

Aspelin (2015) menar att vissa kvaliteter måste finnas hos den professionella för att nå 

framgång i yrket. Han belyser bland annat förtroende, respekt, omsorg och erkännande och att 

detta är knutet till verksamhetens normativa infrastruktur. Han menar att en av 

relationskompetenserna i skolans sociala uppdrag syftar till att ge den professionella vägledning 

i relationsarbetet som är produktivt för utbildningens syfte. Här finns förväntningar riktade mot 

den ena parten i relationen. Denna förväntas inta en roll och ett ansvar den andra inte har. Här 

är betydelsen att den professionella stöttar, aktiverar och motiverar sina elever i syfte att lära, 

det vill säga att skapa relationer som är positiva i utbildningssyfte.  

En annan aspekt av relationskompetens handlar enligt Aspelin (2015) om den 

professionellas förhållningssätt i relationer och hur sociala relationer upprätthålls. Här menar 

han att den professionella möter eleven utifrån där denna är och kan sätta sig in i elevens sida 

av relationen. Eleven möts utan förutfattad mening om vad som ska hända dem emellan. Eleven 

bekräftas i sin nuvarande situation och ges möjlighet till förändring. Här blir mötet mellan den 

professionella och elev mer personligt. Forskaren menar att båda dessa dimensioner av 

relationskompetens kompletterar varandra och är nödvändiga. Skillnaden dem emellan är att i 

den förstnämnda beskrivs en attityd till relationer och i den andra en attityd i relationen. Denna 

studie kommer ta i beaktande båda dessa dimensioner när socialpedagogens relationsskapande 

arbete utforskas. 

Chris Kyriacou (2009) lyfter i en vetenskaplig artikel socialpedagogiken som 

kunskapsfält i skolan, och menar att den hjälper de professionella att se de enskilda barnen ur 

ett helhetsperspektiv. Forskaren menar att det finns fem centrala områden som skolan bör 

fokusera på; inklusion, socialisering, akademiskt och socialt lärande, samt elevers omvårdnad 

och välmående. Kyriacou beskriver att termen socialpedagogik och professionen socialpedagog 

är relativt allmänt erkänd i stora delar av Europa och att professionen och kunskapsområdet är 

utspritt på flertalet arbetsplatser. Artikeln nämner bland andra; skolor, fritidsverksamheter och 

behandlingsverksamheter inom olika områden. I Storbritannien har intresset för 

socialpedagogik i skolan ökat sedan man implementerat agendan kring Varje barn räknas. Den 

nya agendan har enligt Kyriacou drivit på en förändring och ett tydliggörande kring hur de 

professionella som arbetar runt barn och ungdomar skall arbeta och förhålla sig. Idén är att de 

professioner som finns kring barn och unga inom skolan, exempelvis lärare, socialtjänst och 

elevstöd skall arbeta över gränserna och utanför de traditionella ramarna för att omsorgen kring 

eleverna skall bli så bra som möjligt. Forskaren menar att professionerna genom att arbeta nära 
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varandra kan fånga och uppmärksamma problem och avvikelser hos elever redan vid ett tidigt 

skede och sedan anpassa insatser på bästa vis.  

I Kyriacous artikel (2009) belyses även vikten av att varje elev skall kunna vara unik 

och trygg som individ, och samtidigt kunna känna gemenskap med övriga elever i skolan. I 

dagens samhälle finns det många faktorer som kan göra att elever känner ett utanförskap, genom 

att som individ uppleva att vara “icke normativ”. Det kan grunda sig i faktorer som exempelvis 

etnicitet, kön, social status, svårigheter eller ovilja kring studier eller att eleven har en låg 

föräldrasupport hemifrån. Kyriacou beskriver att det är viktigt med arbete kring att stärka 

elevers självbild och socialisera dem till samhället med fokus på beteende, attityd och 

värderingar. Ett sådant arbete syftar till att stärka ungas självförtroende och förmågan att motstå 

grupptryck, något som gynnar både individen själv, men även familj, vänner och samhället i 

stort.  

Kyriacou (2009) finner följaktligen att socialpedagogik har en viktig roll i skolan på 

flera olika plan då kunskapsfältet bland annat behandlar de tidigare nämnda viktiga aspekterna 

kring professioner i skolmiljö. Han menar att socialpedagogiskt arbete i skolan har en positiv 

inverkan på elevers utveckling och att det bidrar till skapandet av starka och trygga ungdomar. 

Forskaren drar slutsatsen att det krävs en hel del organisering och förändring både i och utanför 

skolorna för att ett socialpedagogiskt tankesätt skall kunna genomföras på ett bra vis. Den 

svåraste utmaningen torde enligt Kyriacou vara att skapa ett gott, tvärprofessionellt arbete där 

fokus lyfts från enskilda professioners smala föreställning kring sina arbetsuppgifter, och 

istället fokuseras på elevers faktiska behov. 

Xavier Úcar (2013) lyfter i en vetenskaplig artikel Exploring different perspectives of 

Social Pedagogy: towards a complex and integrated approach, synen på socialpedagogik och 

det faktum att socialpedagogik som kunskapsområde på många vis är missförstått och uppmålat 

som komplicerat. Úcar beskriver hur socialpedagogiken fokuserar på att det är den enskilda 

individen som är nyckeln till utveckling och lösningar. Forskaren beskriver hur personlig 

autonomi, som är centralt för alla sorters pedagogik, är komplicerat och svåruppnåeligt genom 

kognitiva interventioner. Han menar sedermera att det finns en föreställning om att 

professionella tredje-parts relationer och samtal kring elever är det viktigaste för att fylla elevers 

behov, och att det är där socialpedagogiken bör finnas. Úcar menar att samtalet och relationer 

är centrala, men att socialpedagogiken inte är bunden till någon speciell kontext. Vidare skriver 

han att socialpedagogiken hör hemma i alla människors vardagsliv - i samhället, skolor, 
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familjer, härbärgen, sjukhus och på gator och så vidare. Forskaren klargör att socialpedagogiken 

följaktligen inte är begränsad i dess utsträckning, men att bristen på ramar istället skapar en vag 

och oklar status hos kunskapsområdet. Artikeln (Úcar, 2013) beskriver också att 

socialpedagogiken kan skapa missförstånd kring dess handlingar. Det är problematiskt att inom 

det socialpedagogiska kunskapsområdet bevisa eller på något vis mäta att vissa insatser 

fungerar och hur, samt att förutspå resultat av handlingar. Úcar menar att alla situationer och 

individer är unika och att det inte går att i förväg veta hur situationen skall komma att utmynna. 

Forskaren påpekar att det är viktigt att inte blanda ihop målet som den professionella vill uppnå, 

med metoden för att uppnå detsamma. I socialpedagogik är det är inte målet som är det 

väsentliga utan vägen dit. Detta tankesätt gör det svårt att mäta nyttan eller se snabba resultat 

av handlingar, vilket kan leda till att professionella ofta vilseleds och fokuserar mer på sådant 

som faktiskt kan mätas och kontrolleras. Úcar markerar att utfallen av handlingar är svåra att 

förutspå eftersom att det är levande individer, människor, som ges vägledning och stöd, inte 

maskiner. 

4.3 Olika yrkestitlar men lika arbetsuppgifter - socialpedagoger i skolmiljö 
I en svensk rapportserie redogör Wejfalk (2011) för vilka problem och frågor som 

socialpedagoger har om sitt arbete och sin yrkesroll i skolan i Malmö. Forskaren har genomfört 

telefonintervjuer och ställt frågor till samtliga respondenter som består av socialpedagoger och 

kuratorer anställda i Malmö kommun. Den slutsats som Wejfalk drar är att få skolor har 

socialpedagoger anställda samt att deras kompetens inte nyttjas till fullo, många gånger på 

grund av att ledningen inte är insatt i den kompetens socialpedagoger förvärvar sig i sin 

utbildning. Studien har visat att trots att socialpedagogerna kan ha olika yrkestitlar så är 

arbetsuppgifterna likvärdiga med fokus på elever med sociala svårigheter enskilt eller i grupp. 

Eriksson-Sjöö (2011) menar, i samma rapportserie, att den socialpedagogiska uppgiften i skolan 

inriktar sig på att arbeta med elever eller grupper som befinner sig i risksituationer som kan 

leda till marginalisering eller utslagning. I detta arbete använder socialpedagogen sig själv som 

verktyg för att tillsammans med eleven stödja och främja dennes utveckling. Det innebär, menar 

Eriksson-Sjöö, att socialpedagogik är en avsiktlig handling där medvetna överväganden omsätts 

i en målinriktad process. Detta resonemang kan ställas mot Úcar (2013) som menar att målet 

inte är det viktiga, utan vägen dit. 

I en ännu opublicerad rapport av Eriksson och Hedman (under utgivning) redovisas att 

av 112 respondenter arbetar 16 i skolverksamhet, men med olika yrkestitlar. Gemensamt är att 

alla är utbildade socialpedagoger via Högskolan Väst. Studiens upptagningsområde är 
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Västervik, Vimmerby och Hultsfred med en radie på 45 minuters bilresa med utgångspunkt från 

varje ort. Denna forskning bestod av öppna frågor om socialpedagogiskt förhållningssätt och 

hur det kommer till användning i yrkesrollen. Av de 112 respondenterna uppger 97 stycken att 

de arbetar med individen i centrum. Detta tolkar Eriksson och Hedman som en tilltro till att 

socialpedagogerna utgår från individen och ser till individens möjligheter och resurser. Vidare 

framkommer att ett salutogent förhållningssätt är viktigt, det vill säga att se till individens 

resurser och förmågor istället för att fokusera på hinder och begränsningar. Ytterligare viktiga 

förhållningssätt är att ha förståelse för den andres situation och att möta individen på rätt nivå. 

Eriksson och Hedman beskriver att för flera av respondenterna framstår ett helhetsperspektiv 

som viktigt, vilket är ett förhållningssätt som karaktäriserar socialpedagogik.  

4.4 Sammanfattning av den aktuella forskningen 
Den tidigare forskningen kring socialpedagogikens relevans inom skolan som presenteras i 

studien beskriver det socialpedagogiska kunskapsfältet som kreativt och flytande, som något 

som kan låta komplicerat men som egentligen inte är det (Úcar, 2013). Kyriacou (2009) 

tydliggör att socialpedagogiken i skolmiljö framförallt bör fokusera på att se helhetsbilden hos 

och kring barnet, och en annan forskare berättar att socialpedagogik i skolor är något vedertaget 

även internationellt, och visar att exempelvis Danmark (Ringsmose, 2017) har ett väl utvecklat 

socialpedagogiskt tänk inom barnomsorgen i stort.  

Flera forskare (jfr Eriksson-Sjöö, 2011; Wiedel & Nilsson, 2016; Wejfalk, 2011) 

illustrerar hur socialpedagogiken i Sverige kommer till uttryck i skolmiljö på ett, för barn och 

ungdomar, gynnande vis där det påvisas att elever i skolan behöver känna trygghet och 

gemenskap för att må bra och prestera på bästa vis. Samtidigt tyder rapporten (Eriksson & 

Hedman, under utgivning) på att få socialpedagoger faktiskt är anställda inom skolan i området 

kring Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Vidare beskrivs det i den aktuella forskningen, 

vikten av socialpedagogers kompetens och förhållningssätt, och att mycket handlar om att 

använda till professionella jag i arbetet som socialpedagog ute på fältet (Larrison & Korr, 2013). 

Aspelin (2015) betonar vikten av sociala relationer och använder begreppet relationskompetens, 

något som kan kopplas till den socialpedagogiska kompetensen. Aspelin (2015) uttrycker att 

den professionella i skolan måste kunna se och möta eleven utan förutfattade meningar, och ges 

möjlighet till förändring, ett möte som till synes blir mer personligt.  

När Thornberg (2012) studerade det svenska skolväsendet fann hann att relationer 

mellan olika parter kring elever är otroligt betydelsefulla. Han beskriver likt fler av de tidigare 
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nämnda studierna, att elever har behov av att känna trygghet, bli sedda och lyssnade till. En god 

relation mellan elev och professionell kan stärka elevens tro på sig själv och därmed ta för sig 

ytterligare, samt att finna meningsfullhet i att delta i undervisning. Unga i Thornbergs studie 

uttrycker att vuxna som vågar stanna kvar även att eleven är till synes bråkig, binder för eleven, 

starka, betydelsefulla band. 

4.4.1 Den aktuella forskningens relevans för studien 

Det vår studie tar fasta på är att det tyder på att barn i skolan är i behov av en trygg miljö med 

trygga vuxna. Genom ett helhetstänk kan socialpedagogen se och förstå elevens hela 

livssituation och möta denna där den är, och därifrån göra individen till medskapare av 

utveckling och lösningar. Socialpedagoger gör detta arbete genom att använda sig själv som 

verktyg och skapa goda relationer. Genom tidiga insatser i förskola och skola kan framtida 

individ- och samhällsproblem förebyggas. Trots att den aktuella forskningen tyder på att 

socialpedagogen i skolan kan vara en gynnsam resurs visar forskningen att det är få anställda 

socialpedagoger i den svenska skolan (jfr Eriksson & Hedman, under utgivning; Wejfalk, 

2011). 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer en presentation av den teoretiska grund som genomsyras av socialpedagogik som 

kunskapsområde vilken presenteras först. Därefter följer en förklaring av de teoretiska 

begreppen som studien utgår ifrån; socialpedagogisk handling, gemenskap och sociala 

relationer. Samtliga begrepp har valts med omsorg utifrån författarnas förförståelse kring 

socialpedagogik och dess centrala grunder samt tidigare erfarenheter av att arbeta i skolmiljö. 

Valet av teori och begrepp bottnar i studiens syfte och frågeställningar för att ge möjlighet till 

att besvara dessa. Vidare görs en beskrivning av begreppens relation till varandra. 

Avslutningsvis ges en kritisk reflektion av studiens teorival. 

5.1 Socialpedagogik 
Socialpedagogik är ett tvärvetenskapligt område och detta kan vara en anledning att det är svårt 

att ringa in och förklara vad socialpedagogik är. En övergripande förklaring är att 

socialpedagogik handlar om att hjälpa människor i utsatta livssituationer (Eriksson & 

Markström, 2000). Detta avsnitt lyfter de delar som är viktiga att förstå för att kunna analysera 

det empiriska materialet. 

I inledningen till antologin Socialpedagogik och samhällsförståelse - teori och praktik 

i socialpedagogisk forskning (2004) beskrivs hur socialpedagogik som kunskapsområde 



14 
 

fokuserar på att utifrån ett förändrings- och utvecklingsinriktat perspektiv sätta individens 

deltagande i samhällslivet i centrum. Individen skall få stöd för att utveckla sig som person och 

sina egna resurser. Det är ett brett kunskapsområde med tendenser mot både socialisering, 

normalisering och anpassning, men även mot frigörelse. Carlander (2014) menar att det centrala 

är att individen skall vara mittpunkten, och att det aktivt skall arbetas för att alla individer blir 

en del av gemenskapen, oavsett särskilda behov eller livsstil. Viktigt är även att se individens 

behov i relation till dess omgivning, och att individens svårigheter och begränsningar kan 

grunda sig i omkringliggande faktorer.   

5.1.1 Socialpedagogisk handling och förhållningssätt 

I Den svårfångade socialpedagogiken (2000) belyser Eriksson och Markström att 

socialpedagogik handlar om att se till helheten och inte utgå endast från individen i det sociala 

arbetet. Det handlar om att se till individens resurser där dennes sociala nätverk är viktigt. De 

menar att socialpedagogens uppgift är att föra människor samman med varandra. De betonar 

att det sociala arbetet och möjligheten att hjälpa och förstå en annan människa utgår från att vi 

alla befinner oss i ett mänskligt sammanhang, i en gemenskap.  

Madsen (2001) beskriver hur socialpedagogik utövas genom ett särskilt 

förhållningssätt, som utgår ifrån både individen och samhällets perspektiv. Han menar att det 

finns flertalet tänkbara karaktäristiska versioner utav detta, men beskriver att 

ansvarskaraktären är något som socialpedagoger inom barnomsorg torde förhålla sig väl till. 

Ett sådant förhållningssätt bygger på att socialpedagogen ser barnomsorgen som ett 

kompletterande ansvar gentemot individers hemmiljö, och ser individen och dennes utveckling 

som en helhet och förhåller sig därefter.  

Det socialpedagogiska förhållningssättet innefattar en viktig strategi genom nära sociala 

relationer i individens vardagsmiljö som exempelvis skolan (Eriksson & Markström, 2000). 

Viktigt här är att belysa att denna studie inte utgår ifrån elevers svårigheter utan fokus och 

blickpunkt är på socialpedagogen och dennes förhållningssätt. 

 
I goda möten skapas goda skäl till att förändra problematiska situationer.6 

                  

Citatet ovan är talande och belyser ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Cederlund 

och Berglund (2017) menar att socialpedagogisk handlingskompetens, det vill säga 

                                                           
6 Cederlund & Berglund, 2017, s. 73-74 
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socialpedagogiskt förhållningssätt, grundas på praktisk handlingskompetens. Genom att se 

möjligheter i den omgivande vardagen kan förändringsarbete uppnås. De menar vidare att ett 

viktigt socialpedagogiskt förhållningssätt är att undvika stämpling och i möjligaste mån behålla 

ungdomar inne i vanligheten. Cederlund och Berglund (2017) belyser att socialpedagogiskt 

förhållningssätt är att se människors egna resurser i stället för ett fokus inställt på problemen. 

Genom färdighetsträning kan svårigheter bli hanterbara för individen i vardagen. Ytterligare 

exempel på socialpedagogiskt förhållningssätt är att hitta lösningar tillsammans med individen. 

Detta inbegriper en mer personlig karaktär av socialpedagogen där lyhördhet, respekt, 

optimism, vänlighet och humor är verkningsfulla i förändringsarbetet. Cederlund och Berglund 

(2017) redogör för att socialpedagogisk handlingskompetens baseras på kunskap, erfarenhet, 

omdöme samt kreativt tänkande. Kreativt tänkande innebär att vara öppen för att använda olika 

möjligheter för förståelse runt den det berör och våga pröva annorlunda handlingsstrategier än 

traditionella behandlingsmetoder. Här i ligger en utmaning genom att både individen och 

dennes omgivning, likväl organisatoriska villkor och kollegor, kan reagera med motstånd. Det 

som är viktigt är att den nydanande strategin är väl genomtänkt, planerad och följs upp 

tillsammans med individen och att syftet är att det leder till en bättre förutsättning för individens 

livssituation. Vidare innebär socialpedagogisk handlingskompetens att socialpedagoger har 

förståelse för inkluderings- och exkluderingsprocesser och deras betydelse. Ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt som visar på sätt att vara på som kan få andra att bli 

intresserade av, är något som författarna belyser.  

Madsen (2006) beskriver att många danska kommuner har socialpedagoger anställda 

inom skolan för att arbeta förebyggande med barn och unga som riskerar att hamna i 

utanförskap. Syftet är att barn och unga ska kunna leva ett meningsfullt vardagsliv. I detta arbete 

är mobilisering av människors nätverk, deras relationer till betydelsefulla andra och utveckling 

av kompetenser för att kunna bemästra vardagslivet, viktiga. Målet är vidare att den enskilde 

ska få mesta möjliga inflytande över den egna tillvaron samt möjlighet till socialt deltagande. 

Utifrån det Madsen beskriver kan analysen i denna studie upptäcka om socialpedagoger i den 

svenska skolan arbetar på liknande sätt eller synliggöra olikheter.  

5.1.2 Gemenskap 

Det finns inte någon enhetlig definition av vad som är en grupp, men Thornberg (2013) ger 

flera exempel som här sammanfattas; en grupp är en samling individer som interagerar och 

påverkar varandra. Roller och normer reglerar gruppens handlingar i ömsesidig påverkan mot, 

i viss utsträckning, gemensamma mål. Barn och unga utvecklar sin identitet och självkänsla i 
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gemenskap med andra. Olika grupptillhörigheter och vilka sociala föreställningar dessa innebär 

påverkar individens självkänsla och självbild. Uppfattningar om den egna eller andra grupper 

kan leda till negativa sociala processer. Utifrån skolans värdegrund är det därför viktigt att 

skolans pedagoger är medvetna om dessa processer och grupptillhörigheter samt hur det 

påverkar individen (Thornberg, 2013).  

Madsen (2006) reflekterar kring att det varit ett stort fokus på individorienterad 

socialpedagogik med målet att stärka människors självbild och för att de ska kunna leva ett 

självständigt liv. Det vill säga att fokus har varit på relationen mellan den professionella och 

individen. Det har lett till att metodutvecklingen för gemenskapsbildning nästan uteblivit. 

Madsen menar att detta blir en paradox då både moderna teorier och socialforskning visar att 

sociala relationer och gemenskap är betydande för individen. Madsen (2006) belyser vidare 

viktiga aspekter på gemenskap utifrån en undersökning gjord av två författare (i Madsen, 2006 

där han hänvisar till Christiansen & Hohnen, 2002) som gjort intervjuer med sjätteklassare. 

Madsen menar att det finns möjligheter, men även hinder i vissa former av gemenskap. Han 

skiljer på två typer av gemenskap i skolan. Dels den professionellt reglerade gemenskapen som 

har lärande och utveckling som mål, där den professionella formar gruppen. Den andra typen 

av gemenskap är den som barnen själva skapar utifrån sina sociala behov av att vara 

tillsammans, det vill säga kamratrelationer. De hinder som finns menar Madsen är att vissa barn 

ur båda gemenskapstyperna upplever att de står utanför gemenskapen i klassen. En anledning 

är att de känner att andra barn är tillsammans med dem av plikt, en annan att de känner sig 

bortvalda i kamratrelationer. Slutsatsen Madsen kommer fram till är att för att skapa och 

upprätthålla inkluderande gemenskaper krävs att de vuxna ger barnen stöd i att skapa relationer 

som inkluderar sociala- kulturella- och intresseskillnader.  

Utifrån Madsens (2006) resonemang kommer studien ta stor hänsyn till ovan nämnda 

aspekter vid analysen av det empiriska materialet med utgångspunkt i vilka hinder och 

möjligheter som finns för socialpedagoger att arbeta med socialpedagogiska förhållningssätt 

med fokus på sociala relationer och gemenskap. Flera forskare (exempelvis: Berglund, 2000; 

Eriksson & Markström, 2000; Madsen, 2006) inom det socialpedagogiska fältet lyfter 

begreppet Gemenskap som centralt, och begreppet kommer således att lyftas även i denna 

studie. En av socialpedagogikens huvuduppgifter är inkludering av människor i olika 

gemenskaper i samhällslivet (Olin, 2010). 
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Berglund (2000) beskriver hur socialpedagogiska förhållningssätt berör det som händer 

i den sociala sfären, med fokus på människors livssituation och motivation, och belyser vikten 

av att använda sig av detta i det pedagogiska sociala arbetet. Berglund menar att det är ett 

grundläggande socialt behov att vara i gemenskap med andra och att identitet samt hur vi mår 

påverkas av detta. Bolin och Fog (2010) belyser att genom gemenskap kan självkänslan 

utvecklas och på så vis kan individen uppskatta sig själv med utgångspunkt i ambitionen att nå 

ett gemensamt mål. 

5.1.3 Sociala relationer 

Madsen (2001) beskriver att identitet, mening och solidaritet är livsresurser som alla är 

förutsättningar för att individer skall uppleva självbestämmande, vilket i sig är det basala hos 

människan. Individers självbild har en föreställning kring dennes egna resurser, och 

handlingsmöjligheter samt samhällets förväntningar. Då individer finner en balans i sig själv 

och sina behov, samt ser omvärldens gemenskap och sociala aktörer, kan individen agera 

självbestämmande. Denne är då integrerad i den sociala världen och gemenskapen, och 

relationer till andra sociala aktörer bygger på ett ömsesidigt erkännande. Vidare finner 

individen sina egna mål för tillvaron viktiga och uppnåeliga (Madsen, 2001).  

I det socialpedagogiska arbetet är relationer oerhört viktiga, och det är otroligt 

betydelsefullt att de är hållbara och trygga. Relationer mellan individ och personal kan komma 

att testas då de två parterna är oense, eller då individen kanske riktar sina betungande och 

jobbiga känslor och sin ångest mot den professionella. Det är inte sagt att individen är frustrerad 

på personalen i fråga, men det kan ändå uppstå situationer då det är denne som får ta emot 

känslostormar. Det kan vara oerhört svårt som professionell att hantera och veta hur man ska 

agera i sådana situationer, och det är därför viktigt att personal är utbildad och får rätt 

vägledning för att klara av sådana situationer. Det centrala för att skapa en hållbar relation är 

att den professionella i fråga står kvar, och inte försvinner eller vill ge igen, trots att individen 

kan komma att uttrycka sig med starka känslouttryck. För att utveckla en trygg relation krävs 

att personal och individ möts och ser varandra som jämlikar, där båda individer är lika viktiga. 

Ett mål bör vara att individen skall våga öppna sig i förtroende utan rädsla för att bli utnyttjad 

(Carlander, 2014).  

5.1.4 Hur begreppen hänger samman 

För att förtydliga studiens teoretiska begrepp har en analysmodell utformats som visar hur 

begreppen socialpedagogisk handling, sociala relationer och gemenskap hänger ihop. 
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Illustration 1: Begreppens relation till varandra 

Sociala relationer och gemenskap är varandras förutsättningar. Det vill säga det ena kan 

inte utesluta det andra. I denna studie kopplas dessa begrepp dessutom till socialpedagogisk 

handling. För att ge ett konkret exempel på hur dessa begrepp hänger samman återges en 

händelse från tidigare arbetsplats: 

  
Barnet hade under långt tid varit utanför den övriga barngruppen innan jag började arbeta som 

elevassistent. De övriga barnen var rädda och inbjöd inte till lek då det aktuella barnet hade ett 

utåtagerande beteende då hen sökte kontakt med de andra barnen. Mitt arbete började med att bygga en 

social relation med det enskilda barnet för att få hen att känna sig trygg, sedd och hörd. Tillsammans 

började jag och barnet leka med varandra för att så småningom bjuda in de övriga eleverna. Till en början 

var jag aktivt med i leken för att hjälpa till med gränssättning och socialt samspel. Successivt kunde jag 

dra mig undan. Det socialpedagogiska handlandet resulterade i att det aktuella barnet kunde både bjuda 

in eller bli inbjuden till lek. Hen var inte längre utanför gruppen utan ingick i gemenskapen. 

 

Vid bearbetningen av det insamlade materialet kommer analysen att kopplas till studiens 

teoretiska begrepp vilka grundar sig i studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.1.5 Kritisk reflektion av valda teoretiska begrepp 

En kritisk reflektion är att de valda teoretiska begreppen begränsar analysen av det empiriska 

materialet. Med en annan teori eller andra begrepp kan det insamlade materialet analyseras och 

finna andra resultat och slutsatser. 
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6. Metod 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis val av metodansats. Därefter beskrivs studiens 

datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt. Vidare redogörs urval samt bearbetning av data och 

analys. Avslutningsvis i kapitlet behandlas etiska överväganden. 

6.1 Metodansats 
Metoden för att samla in material till studien har styrts av dess syfte och frågeställning.  

Eftersom att studiens syfte är att fånga och få en förståelse av socialpedagogers möjligheter till 

att bedriva socialpedagogiskt arbete i skolmiljö är kvalitativ metod mest lämpad då vi författare 

kan se och uppleva den miljö som socialpedagogerna befinner sig i. Studien önskade höra 

pedagogernas egen uppfattning och egna berättelser, alltså beskrivningar med dennes egna ord. 

Bryman (1997, s. 122) beskriver att ”den kvalitativa forskaren har betydligt bättre möjligheter 

att studera sambanden mellan händelser och aktiviteter och att utforska människors tolkningar 

av de aktörer som skapar sådana kopplingar”. Med det menar han att forskaren får vidgade 

utsikter och vyer för att studera den sociala verkligheten. Enligt Bryman finns två metoder inom 

den samhällsvetenskapliga forskningen för att söka reda på svaren i sin forskningsfråga. 

Metoderna han beskriver är intervju och observation. De kan användas var för sig eller 

tillsammans för att få fördjupad förståelse för det som eftersöks. I denna studie har båda 

metoderna använts just för att få denna fördjupade kunskap.  Observationen har genomfört 

genom skuggning (Czarniawska, 2015).  

För att förståelsen ska växa fram kommer en abduktiv ansats användas, vilket innebär 

att vi i växelverkan förhåller oss till teori, aktuell forskning och det empiriska materialet 

(Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2003). 

6.2 Intervjuer, skuggning och informella samtal 
Nedan följer en genomgång av de olika datainsamlingsmetoderna som studien tillämpat, samt 

argument kring för- och nackdelar kring desamma. 

6.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna som tillämpats är semistrukturerade för att respondenterna mera fritt ska berätta 

om sin verklighet och att följdfrågor naturligt kan ställas utifrån det som berättas (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det torde vara socialpedagogerna som känner till dessa förhållanden bäst, 

men studien önskar även lyfta fram arbetsgivaren, alltså skolornas rektorers syn på varför de 

anställt socialpedagoger och vilken betydelse det har. I en kvalitativ semistrukturerad intervju 

med en rektor kommer dennes bild av yrkesverksam socialpedagog inom skolan att studeras. 
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Den intervjun syftar till att lyfta målet med anställningen av en socialpedagog, vad 

socialpedagogen i fråga har för arbetsuppgifter samt vad rektorn har för förväntningar på dennes 

kompetens inom skolan. De semistrukturerade intervjuerna med socialpedagogerna har 

genomförts med stöd av en intervjuguide (bilaga 1), och intervju med rektorn med stöd av en 

anpassad intervjuguide (bilaga 2). Intervjuguiden användes som ett hjälpmedel och följdes inte 

strikt, men fungerade som ett stöd att gå tillbaka till för att inte någon viktigt frågeställning ska 

utebli. Via detta tillvägagångssätt tar studien stöd av hur Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

att en mall för semistrukturerade intervjuer används. I utformandet av intervjuguiderna gjordes 

etiska övervägningar kring frågornas formulering och innehåll. Det var viktigt att frågorna 

skulle kunna bevaras utan att respondenten känner sig utlämnade eller kränkta. Till vår hjälp 

har vår handledare gett oss reflektioner och förslag på omformuleringar. Vidare arbetades 

frågorna fram med avstamp i syfte och frågeställningar samt de centrala begreppen för att stärka 

studiens validitet. 

6.2.2 Skuggning och informella samtal 

För att komplettera intervjuerna har studien även utfört en deltagande observation i form av 

skuggning. På så vis torde studien fånga den reella bilden av hur arbetet på fältet verkligen 

fungerar. Skuggningen genomfördes på så vis att en av oss författare följde en socialpedagog 

under hela dennes arbetsdag. Under denna tid fördes informella samtal och fältanteckningar 

gjordes. En skuggningsmall (bilaga 3) har utformats med de centrala begrepp som är relevanta 

för studien. 

I en deltagande observation är observatören delaktig i de sysslor och aktiviteter den 

observerade utför. I en skuggningsobservation krävs inte samtidig handling och observation på 

samma vis. Detta förenklar för observatören att vara objektiv i situationen (Czarniawska, 2015). 

I denna studie var den etiska aspekten viktig att ta hänsyn till gentemot eleverna och övriga 

pedagoger på skolan då det inte var dem som skulle studeras. Vid en deltagande observation 

hade samtycke till deltagande från samtliga elevers föräldrar krävs, likaså från de övriga 

pedagogerna. Då syftet var att se och följa just socialpedagogen föll sig således skuggning som 

naturligt. 

6.2.3 Fördelar och nackdelar med valda datainsamlingstekniker 

Fördelen med intervjuer är att intervjuare och intervjuperson konstruerar kunskap tillsammans 

genom dessa samtal. Dock finns en risk att en oerfaren intervjuare riskerar att inte vara 

tillräckligt förberedd. Det kan bidra till att intervjuerna inte inbringar värdefull eller ny kunskap 
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om ämnet. Det finns inga standardiserade procedurer kring forskningsintervju på samma vis 

som det gör vid exempelvis enkätundersökningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Skuggning beskrivs som en enklare typ av deltagande observation. Vid genomförande 

av skuggning krävs ingen handling eller deltagande i sammanhanget. Forskaren skall istället 

agera som en ansvarsfull vuxen som visar sympati och respekt vid utförandet. Skuggningen 

beskrivs vara fördelaktig då den är mobil och rörlig. Det kan vara svårt att som forskare smälta 

in i miljön och inte dra uppmärksamhet till sig. Det kan även vara en svårighet att föra 

anteckningar under en skuggning eftersom att det är en mobil aktivitet (Czarniawska, 2015). 

6.3 Tillvägagångssätt 
Följande avsnitt redovisar för studiens val av undersökningsenheter och urvalsförfarande. 

Därefter följer en beskrivning av tillvägagångssätt samt hur materialet har bearbetats och 

analyserats. Studiens validitet och reliabilitet samt kritiska reflektioner kring tillvägagångssätt 

kommer komma att diskuteras. Sist i avsnittet behandlas forskningsetiska ställningstaganden.  

6.3.1 Val av undersökningsenheter 

Med anledning av den tidsbegränsning examensarbetet innebär undersöker studien enheter i 

kranskommuner runt den ort författarna utgår ifrån. Att finna respondenter inom skolan med 

den relevanta socialpedagogiska utbildningen var en utmaning. Detta medförde att samtliga 

tillfrågade respondenter som accepterat förfrågan intervjuades. De tre socialpedagogerna fick 

förfrågan om att vara skuggningsobjekt. Tidsaspekten kring examensarbetet medförde att 

endast en skuggning genomfördes, hos en av de två socialpedagoger som ville ställa upp efter 

förfrågan.  

6.3.2 Urvalsförfarande 

I urvalet av respondenter (Kvale & Brinkmann, 2014) var kriteriet att de gått socialpedagogiska 

programmet och arbetar inom skolan. Detta för att säkerställa att de specifika kompetenser 

socialpedagoger har kommer till uttryck. Kriteriet på rektorn var att denna anställt 

socialpedagog/er under sin verksamhetstid samt i dagsläget arbetar som rektor.  

Det insamlade materialet består av fyra semistrukturerade intervjuer. En av dessa är 

med en rektor på en av de skolor en av de intervjuade socialpedagogerna arbetar. De övriga tre 

är intervjuer med socialpedagoger med olika yrkestitlar anställda på olika skolor. Två av dessa 

arbetar i en och samma kommun, en är verksam i en närliggande kommun. Rektorn arbetar på 

en grundskola med en anställd socialpedagog. Två av socialpedagogerna arbetar inom 
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grundskola, och den tredje socialpedagogen arbetar övergripande med grundskolor i en och 

samma kommun. 

För att nå våra respondenter togs först kontakt med rektorerna på respektive skola för 

att inte göra några etiska övertramp. Det är viktigt för trovärdigheten gentemot oss studenter att 

tillvägagångssättet uppfattas korrekt, samt för respekt gentemot organisationen, respondenter 

och målgrupp. 

I ett första skede har ett brev skapats och skickats både via e-mail och reellt brev i 

pappersform, kring förfrågan om deltagande i studien till tre rektorer i den aktuella kommunen 

(bilaga 4). Dessa skolor valdes efter kontakt med en väl insatt person som känner till vilka 

skolor i den aktuella kommunen som har anställda socialpedagoger. Två av dessa tillfrågade 

skolor avböjde deltagande. Därför togs kontakt med kommunens HR-avdelning i syfte att de 

kunde känna till om det fanns socialpedagoger anställda i aktuell kommun. Dessvärre kunde de 

inte hjälpa oss, då de fick fram samma namn på de vi redan tillfrågat. Till slut genom att fråga 

initierade personer, så kallat snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) fick vi tips på 

respondenter. För att inte göra etiska övertramp var tillvägagångssättet detsamma som tidigare 

med skickat brev kring förfrågan om deltagande i studie, men denna gång vände vi oss direkt 

till socialpedagogerna efter överenskommelse med studiens handledare. De tillfrågade var 

positiva till deltagande vilket innebar att vi hade underlag för att göra våra intervjuer. Efter 

positivt besked om deltagande i studien skickades ett informationsbrev ut till samtliga som 

meddelat intresse om deltagande (bilaga 5). Därefter, via telefonkontakt, bokades tid för träff 

och genomförande av intervju. Det var i detta skede viktigt att det var den intervjuade som gav 

förslag på tid och plats. Inför varje intervju fick respondenten läsa igenom en samtyckesblankett 

och skriva under densamma. I denna framgick tydligt de etiska kraven vad ett deltagande 

innebär (bilaga 6). Varje intervju pågick i en timme och skuggningstillfället pågick under 

socialpedagogens arbetsdag 8:00–14:00. 

6.3.3 Bearbetning och analys 

Alla intervjuer spelades in i dess helhet. Intervjuerna transkriberades i sin helhet och ordagrant 

med undantag av vissa “mmm” och hummande från oss studenter. I det transkriberade 

materialet nämns inga namn eller platser som går att koppla till någon enskild person.  För att 

kunna analysera det insamlade materialet, som efter intervjuerna består av ljudinspelningar, 

måste transkribering ske för att få en analyserbar text (Lindgren, 2014). 
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Genom att använda meningskoncentrering som analysmetod (Kvale & Brinkmann, 

2014) i denna studie kan de mönster som framkommer sättas i relation till socialpedagogernas 

berättelser och erfarenheter kopplat till socialpedagogik som är denna studies teoretiska 

utgångspunkt. Meningskoncentrering är en form av analys som, bland andra, Kvale och 

Brinkmann (2014) presenterar. Det är ett tillvägagångssätt som passar denna studie för att 

begripliggöra det studien efterfrågar. När meningskoncentrering används som analysmetod 

kortas meningar och citat ner till koncentrerade formuleringar. Innan detta påbörjas läses hela 

intervjumaterialet för att skapa en bild av det hela. Detta gjorde författarna i denna studie två 

gånger för att erhålla denna översikt. Därefter plockas meningar och citat ut såsom de uttrycks 

av respondenten, för att i nästa steg kortas ner och sorteras under relevanta kategorier. Studiens 

författare var noggranna i detta arbete vilket också gjorde att det var tidskrävande. Denna 

noggrannhet i bottnade i etik gentemot deltagarna, då de avsatt tid och visat engagemang genom 

att delta i studien. Sedan sorteras kategorierna in under relevanta teman. När författarna i denna 

studie gjort detta utformades en mall för att tydligare åskådliggöra de olika temana och 

kategorierna. I slutet av analysprocessen ställer forskaren frågor till sitt insamlade material. 

Med utgångspunkt i studiens aktuella syfte och frågeställningar analyseras den utvunna empirin 

i relation till aktuell forskning. Slutligen sammanställs intervjuernas fokuspunkter och teman 

till en beskrivande utsaga (Kvale & Brinkmann, 2014). Följande är ett exempel på hur 

meningskoncentreringen genomfördes i denna studie: 

 ”Jag har ganska varierande arbetsuppgifter men först och främst är det ju enskilda samtal även 

en del ute i klass”7. Denna mening har sedan kategoriserats som Enskilda samtal och förts in 

under temat Sociala relationer. 

Lindgren (2014) förklarar vidare att genomgången av materialet i kvalitativ analys görs 

i flera steg för att nå fram till ett stabilt, väl underbyggt resultat. Detta betyder att metoden är 

iterativ. När detta inte längre inbringar nya resultat har analysprocessen nått sitt slutmål. Detta 

innebär att författarna i denna studie har återgått till materialet upprepade gånger både genom 

att läsa igenom allt intervjumaterial flera gånger samt återgå till materialet under kodnings och 

kategoriseringsprocessen. När inte längre nya upptäckter kunde inbringas utformades de olika 

temana och själva resultatet av analysen kunde börja ta sin form. En utmaning är att det finns 

risk att den slutgiltiga analysen inte är verifierbar eller att den har dåligt underbyggda argument. 

Det kan grunda sig i ett bristfälligt iterativt förhållningssätt där upprepade genomgångar av 

                                                           
7 Socialpedagog Cleo 
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materialet inte gjorts (Lindgren, 2014). Studenterna kan också lägga märke till sådant som bäst 

passar deras övertygelse och bortser därmed från en annan rimlig tolkning (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Ett exempel på detta är att författarna har en bestämd uppfattning av vilka 

resultat de förväntas se, exempelvis att socialpedagoger borde ha en självklar plats i skolan. En 

sådan inställning kan medföra att studenternas subjektiva uppfattning gör att de omtolkar det 

som informanterna berättar.  

6.3.4 Validitet och reliabilitet 

Att fastställa validiteten i en studie är att kontrollera om studien undersöker vad den tänkt 

studera och detta genomsyrar hela forskningsprocessen. Reliabiliteten handlar om 

tillförlitligheten av resultatet. Det vill säga om samma resultat framkommer vid andra tillfällen 

av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). 

I denna studie har författarna försökt vara så objektiva och neutrala som möjligt för att 

inte påverka resultatet. Redan i utformandet av intervjuguiden lades stort fokus på att frågorna 

var öppna och inte ledande. Under intervjuerna användes intervjuguiden endast som ett stöd för 

att inte glida ifrån ämnet. Det var viktigare att intervjupersonerna fick tala fritt och att 

följdfrågor på det sagda ställdes för att inte påverka intervjupersonerna att svara på ett sådant 

sätt som varit fördelaktigt för författarna. Vidare har författarna upprepade gånger återvänt till 

studiens syfte och frågeställningar för att säkerställa validiteten. Detta har gjort i sökandet av 

aktuell forskning och teori samt vid utformandet av intervjuguiden och inför intervjuer och 

skuggning. Även när det transkriberade materialet skulle bearbetas gick studiens syfte och 

frågeställningar genom. Författarnas förhoppning är att hela detta förfarande har stärkt 

validiteten och reliabiliteten i denna studie. 

6.3.5 Kritiska reflektioner kring tillvägagångssätt 

Tidsaspekten resulterade i att studien endast fann tre socialpedagoger och en rektor som 

respondenter trots upprepade försök att nå fler. Det kan innebära en begränsning av 

generaliserbarheten att endast en rektor intervjuades. Om mer tid varit tillgängligt hade ett 

fortsatt sökande av respondenter varit aktuellt i andra delar av landet.   

En kvantitativ enkätundersökning kanske hade gett fler svar och därmed en ökad 

tillförlitlighet i resultatet. Detta är något kvalitativa metoder ibland får som kritik att de inte 

inbringar (jfr Bryman, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014).  Fler aspekter, exempelvis ett 

barnperspektiv hade också kunnat ge en helhetsbild utav socialpedagogen som resurs i 

skolmiljö. Fler intervjuer och skuggningar med socialpedagoger samt intervjuer med fler 



25 
 

rektorer hade gett mer empiriskt material som kanske visat på andra aspekter som nu inte 

framkommit. För att stärka generaliserbarheten ytterligare hade studien kunnat utgå från fler 

kommuner i olika geografiska områden i landet.  

Författarnas etiska överväganden kring hur respondenterna ska nås kan ha inneburit en 

begränsning då informationsbrev först skickades till rektorer. En reflektion är att rektorerna på 

grund av arbetsbelastning tackade nej till deltagande i studien. Det kan innebära att 

informationen i vissa fall inte nådde fram till socialpedagogerna. Det utgör en risk att använda 

meningskoncentrering som analysmetod då viktiga delar av det insamlade materialet kortas ner 

och omformuleras, efter vad författarna anser vara viktigt.  Omformuleringar och tolkningar 

kan bli tagna ur sitt sammanhang och tappa sin ursprungliga innebörd. Det vill säga att en 

subjektiv tolkning görs av författarna. 

6.3.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Att skriva en studentuppsats klassas inte som vetenskaplig forskning, även om formen är 

densamma. Det innebär att studiens forskningsfråga inte prövas av Vetenskapsrådet (Nikku, 

2012). Däremot utses handledare från det lärosäte de skrivande studenterna tillhör, i detta fall 

Högskolan Väst. Handledarens roll är bland annat att etikpröva och handleda studenterna 

genom hela processen och alla dess delar (Nikku, 2012). ”En etik kan vi inte ha utan att vara 

medvetna om den. En etik kan vi inte heller ha utan att ha reflekterat” (Hermerén, Gustavsson, 

& Pettersson, 2017, s. 12). 

I God forskningssed (Hermerén, et al., 2017) belyses att individen ska skyddas från 

skada och kränkning. Dock måste viss, obetydlig skada av individskyddkravet vägas mot 

forskningskravet att göra nytta i samhället, tillexempel att forskningen bidrar till ökad 

livskvalitet. Detta dilemma är något författarna funderat och gjort övervägningar kring då det 

gäller denna studie. De har kommit fram till att om denna studie kan belysa socialpedagogernas 

arbete och erfarenheter så kan det leda till positiva förändringar i verksamheten och därmed är 

det angeläget för samhället (Hermerén, et al., 2017). Författarna har ställt etiska frågor genom 

forskningsprocessens sju stadier (Kvale & Brinkmann, 2014) i dialog med handledaren, kopplat 

till författarnas egna etiska reflektioner och personliga mognad minskas risken att göra något 

oetiskt. Även om författarna gör dessa noggranna övervägningar finns risken att 

intervjupersonen känner sig kränkt i intervjusituationen då hen tolkar frågorna på ett sätt som 

de inte föreställt sig. Om intervjupersonen eller författarna upplever att någonting misstolkas 

dem emellan är det viktigt att författarna ser till att detta reds ut och förklaras tydligt (Kvale & 
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Brinkmann, 2014). I denna studie har ingen situation uppstått där vi uppfattat att någon 

respondent visat att denna har blivit kränkt. En förklaring kan vara att intervjuerna bestod av 

öppna frågor med efterföljande frågor på det intervjupersonen nyss sagt, samt att handledaren 

godkänt intervjuguiden innan genomförande av intervjuerna. 

Vetenskapsrådet har delat in etiken kring forskning i två olika kategorier, forskaretik 

och forskningsetik (Hermerén, et al., 2017). Forskaretiken vägleder hur forskaren bör ta sitt 

ansvar i forskningen i sig. Med det menas hur forskaren uppträder i sina olika roller under 

forskningens gång. Forskningsetiken berör istället de som medverkar i forskningen, det vill 

säga respondenterna. De fyra etiska riktlinjer som måste beaktas i forskning är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hermerén, 

et.al, 2017). Nedan följer en genomgång hur författarna i denna studie förhållit sig till och 

hanterat dessa etiska principer.  

Informationskravet 

Vid kontakt med eventuella respondenter skickades först en förfrågan om deltagande i studie 

ut per mail samt brev till skolornas rektorer (bilaga 4).  Detta för att först få ledningens 

godkännande innan kontakt etablerades med socialpedagogen, av respekt gentemot 

organisationen, respondenter och målgrupp. Detta kan ha påverkat socialpedagogens beslut 

kring deltagande. Kanske accepterade dem för att vara lojala mot sin arbetsgivare, vilket blir 

ett etiskt dilemma kring det för oss studenter viktiga, frivilliga deltagandet i studien.  

När kontakt tagits med framtida respondenter som accepterat den tidigare 

deltagandeförfrågan delgavs dem ett informationsbrev per mail (bilaga 5). Informationsbrevet 

innefattade en kort presentation av oss som studenter, vad studien ville undersöka samt hur. 

Viktigt var att i brevet delge att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan välja 

att avbryta deltagandet utan motivering. Brevet innefattade även en markering av att allt 

material skulle komma att avidentifieras samt behandlas konfidentiellt. För att neutralisera 

maktasymmetrin var det även viktigt att förtydliga att respondenten själv får besluta tid och rum 

för intervjutillfälle. 

Samtyckeskravet 

Intervjutillfället inleddes med att respondenten delgavs en samtyckesblankett (bilaga 6). Denna 

informerade återigen syftet med studien och förtydligade för respondenten att deltagandet är 

frivilligt, att intervjun kunde avbrytas utan konsekvenser, att materialet kommer att 

avidentifieras, att ingen obehörig kommer ta del av de uppgifter de delger, samt att de fick 



27 
 

information om att det färdiga examensarbetet kan komma att publiceras för allmänheten. 

Dokumentet undertecknades sedan, tillsammans med ort och datum, av både respondent och 

studenter.  

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna avidentifieras och att materialet behandlas 

på ett sätt som gör att respondenternas identitet inte går att utläsa. Redan under 

transkriberingsprocessen gavs respondenterna fiktiva, androgyna namn. Dessa används också 

vid citerande i uppsatsen. Utöver detta nämns inga ortnamn.  

Nyttjandekravet 

Samtliga respondenter i studien har fått information kring att det insamlade materialet endast 

kommer komma att användas i den aktuella studien, och att materialet inte kommer delges till 

obehöriga. De inspelade intervjuerna har efter transkriberingsprocessen förstörts för att 

säkerställa detta. Även dokumenten med de transkriberade intervjuerna raderades från 

datorerna där de fanns sparade då analysen var färdig i sin helhet. Datorerna i sin tur har 

förvarats oåtkomligt för obehöriga, samt varit låsta med lösenord.  

6.3.8 Urval av aktuell forskning och litteratur 

Vid sökandet av aktuell forskning relevant för studien påbörjade en sökning på egen hand i 

sökmotorn Diva. Kriteriet var att forskningen inte skulle vara äldre än tio år gammal, samt att 

den skulle vara peer reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade av ämnesexperter före 

publicering.  Studenterna fann det svårt att hitta relevanta artiklar och tog därför kontakt med 

biblioteket vid Högskolan Väst. Efter ett möte med en bibliotekarie fick vi tips på sökord, samt 

om sökmotorn Eric. Detta möte underlättade oerhört och flertalet artiklar kunde hittas. Sökord 

som användes var bland annat: socialpedagogik, skola, elev, socialpedagog, förhållningssätt, 

värderingar, gemenskap, social pedagogy, value, school, approach, participant, social work. 

Orden trunkerades vid sökning för att få en större bredd. Genom att se vad funna artiklar haft 

för källor fick vi uppslag till fler vetenskapliga artiklar. Även via tidigare studentuppsatser samt 

genom tips på vetenskapliga artiklar från handledaren upptäcktes ytterligare aktuell och 

relevant forskning.  

Studenterna fann att relevant litteratur på området var lättare att hitta än aktuell 

forskning. En hel del litteratur fanns redan i studenternas ägo då den använts under den gångna 

studietiden. Vidare söktes litteratur på flertalet bibliotek, samt söktes och köptes in. Ytterligare 

tips på litteratur gavs och lånades ut av handledare. 
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7. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras de teman som upptäcktes vid bearbetningen av materialet. 

Resultaten exemplifieras med citat från intervjuerna som kopplas till teori och aktuell forskning. 

Avslutningsvis sammanfattas resultaten och vilka slutsatser som dragits, och en illustration 

visar funna kopplingar mellan de olika temana. 

7.1 Tron på människan  
Analysen av det empiriska materialet har kommit fram till att samtliga socialpedagoger i studien 

beskriver att de arbetar med hela individen och att de arbetar utifrån elevens förutsättningar och 

motivation. Följande är ett exempel på detta: 

 
Ja, men det är väl återigen att se hela individen. Se vad behöver den här personen, vad har den för 

förutsättningar, vad har den för hinder? Hur kan man lösa det här för att det ska bli en 

människovärdig tillvaro? Vart vill den här personen? Humanist överhuvud taget. Det är det som 

är viktigt för mig, att man ser varje individs behov och att alla kan, tänker jag. Om man har 

förutsättningarna så kan man tänker jag.8 

 

Ett annat svar av en socialpedagogerna lyder: 

 
Men för mig är det nog personligen, en tro på människan liksom. Och att alla människor har 

förmåga men att man behöver olika stödinsatser för att nå fram. Och att det är individuellt liksom.9  

                                                                                                                                                                             

Detta uppfattas som att intervjupersonernas har ett ödmjukt icke dömande 

förhållningssätt i mötet med individen. De har troligen en förståelse att det kan vara andra, 

bakomliggande orsaker som påverkar individens agerande, och en tro att alla människor kan 

lyckas med rätt förutsättningar. Utöver det som framkommit i intervjuer har studien även i 

skuggningssituationen sett praktiska exempel på detta: 

 

  
 

                                                           
8 Socialpedagog Cim 
9 Socialpedagog Caj 

Vid en lektion uppmärksammade socialpedagogen snabbt en elev som efter en stunds arbete hade svårt att sitta 
still och koncentrera sig. För att eleven inte skulle uppleva detta som ett misslyckande, bemötte socialpedagogen 
denne direkt, och gav möjlighet till eleven att ta en promenad i klassrummet till klockan visade ett visst 
klockslag (ca 3 minuter). Sedan återgick socialpedagogens uppmärksamhet till de andra eleverna, och vid det 
bestämda klockslaget satt eleven på sin plats igen och arbetade. 

Från skuggning, april 2018 
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Ovan nämnda citat och skuggningssituation går att koppla till hur Ringsmose (2017) 

beskriver hur den socialpedagogiska traditionen i Danmark bygger på att socialpedagoger 

arbetar med barnen som hela individer där arbetet utgår från barnens ansträngningar, strategier 

och motivation till lärande. Även Eriksson och Markström (2000) belyser att det är viktigt att 

se till hela individen. Cederlund och Berglund (2017) menar att ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt är att se till individens resurser i stället för att fokusera på svårigheterna. 

Madsen (2006) menar att det är viktigt att individen har stor inflytande över situationen när 

socialpedagogen arbetar med och kring denna. Detta ger den tidigare beskrivna 

skuggningssituationen exempel på. Där visar socialpedagogen att denna förstår att individen 

behöver en paus för att därefter kunna fortsätta med uppgiften. Eleven får själv avgöra om den 

behöver ta en paus eller inte, det vill säga att eleven är medskapare av situationen. 

Socialpedagogens agerande uppfattar vi att det visar att denne har ett helhetstänk och förståelse 

för att eleven arbetar utifrån sina förutsättningar och motivation. 

Genomgående i analysen framkommer att samtliga socialpedagoger använder sig av 

kreativa lösningar när de arbetar med elever som av olika anledning behöver stöd av 

socialpedagogen. Många gånger är det en viktig handlingsstrategi och komplement till den 

traditionella undervisningen lärarna står för, för att eleven ska lyckas utifrån sina 

förutsättningar. En av socialpedagogerna beskriver det så här: 

 
Ja men vi gjorde, vi promenerade, vi var ute och red, vi var och fikade. En gång så vet jag att hen 

tyckte att det var så jobbigt för klassen skulle ha någon, det var inför skolavslutningen så skulle 

de ha någon sån här temadag ute i skogen och grilla korv och sånt, vilket hen tyckte var 

jättejobbigt, så då tog jag med hen och åkte till stan faktiskt och gick en runda på stan och åt god 

lunch och så. Sånt skulle jag vilja ha mer utrymme för i arbetet. För det, där kan man se i reflektion 

att det ger jättemycket.10  

   

Ett annat exempel är hur en av socialpedagogerna bemöter en elev som står och kastar sten: 

 
”OJ vad hårt du kastar! Jättelångt!” Istället för att ifrågasätta eller gå in i, för jag kan inte vinna 

den dispyten när han bär på så mycket ilska, och frustration och ledsenhet. Så skulle jag möta 

honom också i affekt så kan jag aldrig någonsin vinna det liksom.11 

                                                                                                  

                                                           
10 Socialpedagog Cleo 
11 Socialpedagog Caj 
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Inom den traditionella undervisningen i skolan är det inte brukligt att rida, fika eller gå 

på stan. Men socialpedagogen i citatet ovan ser att det är just dessa lösningar som är det rätta 

för just den beskrivna eleven. Det visar också att socialpedagogen handlar utifrån elevens 

förutsättningar och motivation samt ser till helheten. Detta uppfattar vi som att dessa kreativa, 

individuella lösningar stärker relationen och skapar förutsättningar för eleven att klara av 

skolan. I det andra citatet med stenkastningen uppfattar vi det som om socialpedagogen 

använder sig av en kreativ lösning i sitt bemötande. I stället för att komma med förmaningar 

visar socialpedagogen att hen ser eleven som en individ. Bemötandet stärker deras relation och 

återigen uppfattar vi att ett genomgående helhetstänk finns då stenkastningen troligtvis grundar 

sig i någon bakomliggande orsak.  

 

Wiedel och Nilsson (2016) belyser i sin forskning att kreativa lösningar är ett 

socialpedagogiskt verktyg. Teamet de forskat kring har bidragit till att lösa problem som 

förskolorna inte kunnat lösa själva. Förutom ett inkluderande synsätt och helhetstänk kan 

kreativa lösningar varit en bidragande orsak för dessa lyckade resultat då socialpedagoger inte 

fokuserar på de individuella problemen utan ser till individens behov. Enligt Cederlund och 

Berglund (2017)  innebär kreativt tänkande att vara öppen för att använda olika sätt att förstå 

individen och våga pröva annorlunda handlingsstrategier än traditionella behandlingsmetoder. 

Exempelvis beskriver de att användningen av långsamma motorcyklar på en crossbana på ett 

ungdomshem gav gynnsamma effekter. De annars hetsiga och utåtagerande ungdomarna blev 

lugnare i andra sammanhang och lättare att nå.  

7.2 Att bli medskapare  
De enskilda samtalen är återkommande teman i alla intervjuer. De enskilda samtalen är 

grundläggande för att bygga sociala relationer. Genom att lyssna på individen och låta denne 

bli medskapare till hur problem kan lösas skapas trygghet, tillit och självkänslan stärks. Det ger 

vidare en grund för att bli en del av gemensamma sammanhang som i exempelvis klassen. En 

av socialpedagogerna beskriver ett av dessa enskilda samtal enligt följande: 

 
Det var första gången hen kände att nu är det nån som lyssnar på mig utan att komma med massa 

förslag, tankar och idéer och så.  Så det tror jag gjorde mycket. Att faktiskt bara sätta sig ner och 

lyssna. Vad har du att säga?  Inte: jag hör vad du säger då gör vi så här. Utan hen fick komma med 

lösningarna.12 

                                                           
12 Socialpedagog Cim  
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I dessa samtal använder sig socialpedagogerna sig själva som verktyg (Eriksson-Sjöö, 

2011) där både akademiska kunskaper och personlig utveckling skapar detta professionella jag 

som Larrison och Korr (2013) beskriver. Vidare menar Aspelin (2015) att i det enskilda mötet 

blir den professionella mer personlig. I detta möte kan pedagogen sätta sig in i elevens situation 

som bekräftas, samt ges möjlighet till förändring. Carlander (2014) belyser att för att utveckla 

en trygg relation krävs att socialpedagogen och eleven möts som jämlikar. Det som skapar 

trygghet och tillit är att socialpedagogen finns kvar vid elevens sida även när eller om denna är 

utåtagerande eller verbalt uttrycker sig olämpligt. Madsen (2001) menar att individens 

självbestämmande är ett basalt mänskligt behov. Det är därmed viktigt att denna kan uppnå de 

mål i tillvaron denna önskar. I en ömsesidig relation med socialpedagogen blir detta en 

möjlighet. 

7.3 Steg för steg 
Samtliga respondenter beskriver att de arbetar med att stärka gemenskapen på både individnivå 

och gruppnivå. På gruppnivå arbetar de i klasserna med att stärka gemenskapen med bland 

annat olika övningar. Målet är att skapa trygghet för alla elever så att skolan upplevs som en 

trygg plats som främjar lärandet och förbättrar lärarnas arbetssituation. En av respondenterna 

ger en förklaring på detta vilken innebär ett långsiktigt arbete med klassen: 

 
Jag får ta rätt så små steg hela tiden i taget. För det rör på sig hela tiden kan man säga. Det 

krackelerar. Lagom när man tycker att pusslet är lagt så hoppar några bitar iväg. Men just nu så 

har vi börjat på en teater. Jag har, på fredagar så har jag på eftermiddagen, då är jag själv med 

klassen och har typ som ”klassens timme” kan man säga. Så i början så bara försökte jag, försökte 

vi bara att hitta ett lugn i klassen, där dom kan sitta ner tillsammans, och jag försöker läsa för dom 

ur en bok, och det tycker dom är mysigt. Då kan dom ändå såhär amen, komma till ro.13  

       

En annan respondent beskriver att det är viktigt att eleverna inte uppfattar socialpedagogen som 

ett hot, hen menar att det är viktigt att skapa en allians: 

 
Vi försöker att inte bara gå in och liksom informera, den nivån är det inte, utan vi vill ju vara med 

dem. Så, vi kan köra övningar liksom, samarbetsövningar, och andra grejer.14 

 

                                                           
13Socialpedagog Caj  
14 Socialpedagog Cleo 
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Vi uppfattar att socialpedagogerna i ovan beskrivna citat medvetet arbetar för att stärka 

gruppsammanhållningen i syfte att skapa en trygg miljö för alla elever. Det är ett långsiktigt 

arbete där socialpedagogen har en allierad roll med eleverna. Detta arbete underlättas om 

sociala relationer med de enskilda eleverna finns som grund. Återigen uppfattar vi att ett 

helhetstänk finns hos socialpedagogen då den förstår att den ena dagen inte är den andra lik. 

Det vill säga att elevens hela livssituation påverkar hur eleven och gruppen agerar i skolan. 

Kyriacou (2009) belyser att skolan är en arena som ska skapa förutsättningar så att varje elev 

ska känna sig trygg och en del av gemenskapen. Han menar att socialpedagogiskt arbete i skolan 

bidrar till att detta skapas och upprätthålls. Detta är något studiens respondenter lyfter att det är 

en viktig bit i deras arbete. Wejfalk (2011) har i sin forskning kommit fram till att 

socialpedagoger i skolan har ett fokus på att arbeta med både enskilda elever likväl som på 

gruppnivå. Även detta är tydligt framkommande i studien. Socialpedagogerna i studien 

beskriver att de arbetar mycket med enskilda samtal för att stärka individen vilket skapar 

förutsättningar för att ingå i gemenskapen. Aspelin (2015) beskriver relationskompetens som 

förmågan att knyta an till andra människor. Genom förtroende, respekt, omsorg och erkännande 

kan den professionella stötta och motivera eleverna för att skapa relationer som är positiva i 

utbildningssyfte. Det är enligt studiens respondenter en viktig arbetsuppgift för 

socialpedagogerna då många lärare bara vill undervisa och inte själva jobbar med dessa bitar. 

Flera författare (jmf; Berglund 2000; Bolin & Fog, 2010; Olin, 2010; Thornberg, 2013) 

beskriver att det är i gemenskap med andra som identitet och självkänsla utvecklas. Madsen 

(2006) belyser att det är viktigt att det finns professionella vuxna med i dessa sammanhang för 

att främja en inkluderande gemenskap och motverka utanförskap. Detta går att överföra på det 

studiens respondenter beskriver att de utför i sitt dagliga arbete genom att vara närvarande med 

eleverna. Vid skuggningstillfället uppdagades flera exempel på detta:  

 

 
 

Berglund (2000) menar att det är ett socialt grundläggande behov av att vara i 

gemenskap med andra. 

Socialpedagogen är ute med barnen under deras rast och deltar i lek, äter med dem under barnens lunch, och 
tillbringar sin egen rast ute på skolgården med en kopp kaffe och ett äpple och samtalar även då med barnen. 

Från skuggning, april 2018 
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7.4 Eleven i centrum 
När respondenterna i studien talar om eleverna är huvudfokus på de elever som har svårigheter 

eller problem. Analysen kommer fram till att socialpedagogernas helhetstänk kring individen 

gör att de har en förståelse för att bland annat hemförhållanden påverkar eleven i skolan och att 

det därmed hänger ihop. En av socialpedagogerna beskriver detta genom följande citat: 

 
När jag kommer till jobbet så vet ju inte jag vad dom här barnen har varit med om hemma. Till 

exempel, nu när det är måndag, alla har ju inte liksom haft en helg med fredagsmys och liksom, 

tv-tid med sina föräldrar. Det finns ju dom som har jättejobbiga helger som kommer hit med all 

den här ledsenheten och frustrationen.15 

 

Nästa citat beskriver på liknande vis att hemförhållandena påverkar elevens 

skolsituation, men tar även upp andra aspekter som påverkar elevernas mående som exempelvis 

stress. Det som respondenten förmedlar som viktigt socialpedagogiskt arbete är att skolan ska 

vara en trygg plats, där trygga vuxna finns för att eleven ska känna sig trygg: 

 
För elever främst en trygghet. Det är väl det viktigaste att eleverna ska känna sig trygga. Många 

barn och ungdomar har idag ingen trygg miljö, varken hemma eller på skolan eller någon annan 

stans. Den åldersgruppen jag jobbar med är ju också väldigt, ja men det händer väldigt mycket i 

deras liv vid just den perioden. Ja det är, väldigt stor press och stress elever har idag, inte bara 

skolarbete utan även resten av livet. Så främst en trygghet, att dom kan känna att dom har någon 

att gå till för det är ofantligt många barn och ungdomar som inte kan vända sig till sina föräldrar 

eller vårdnadshavare.16   

 

Ovan citerade uttalande beskriver att socialpedagogerna medvetet arbetar för att de ska 

upplevas som trygga vuxna som arbetar för att skapa en trygg skolmiljö. De beskriver en 

medvetenhet kring att alla elever inte har en trygg hemmiljö och att som professionell ha det i 

åtanke i varje möte, varje dag. Det vill säga att återigen beskrivs ett helhetstänk kring eleven 

för att kunna bemöta den unga utifrån dennes behov och förutsättningar. Målet är att eleverna 

ska bli trygga individer för att klara av kraven samhället ställer, kort- som långsiktigt. 

Respondenterna lyfter, vilket är viktigt att belysa, att alla elever med svårigheter inte 

har otrygga hemförhållanden. Däremot är mobbning ett stort problem som påverkar många 

                                                           
15 Socialpedagog Caj 
16 Socialpedagog Cleo  
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elevers psykosociala hälsa och som är svårt för dem att värja sig mot. En av respondenterna 

lyfter detta dilemma: 

 
Och tänkt idag när vi har alla sociala medierna. Jag menar när vi gick i skolan då kunde vi gå hem 

och stänga dörren. Idag kan du inte gå hem och stänga dörren.  Är du mobbad i skolan så är du 

mobbad dygnet runt. För det finns på datorn och telefonen och det finns överallt! Det måste vi i 

skolan fatta att det går inte att skilja på fritid och skola.17  

 

Det som framkommer i studien och som är mycket centralt är att det inte går att skilja 

på fritid och skola. Det är viktigt att se individen i relation till dess omgivning då svårigheter 

som visar sig kan bottna i orsaker från andra livssammanhang för eleven (Carlander, 2014). 

Detta helhetstänk bekräftas av respondenterna i studien och ovan givna citat är beskrivningar 

av detta. Kyriacou (2009) lyfter vikten av att alla elever ska kunna vara trygga i skolan då 

många har en otrygg hemmiljö. Detta går att koppla till analysen av denna studie då det 

framkommer att respondenterna beskriver att detta är ett viktigt område de arbetar med - att 

skapa en trygg skola med trygga vuxna så eleven känner sig trygg. Då skuggningen 

genomfördes syntes tydligt att elever på skolan sökte kontakt och ville ha socialpedagogens 

uppmärksamhet: 

 

Thornberg (2012) menar att trygga relationer med personal som stöttar och lyssnar till 

elever hjälper dem att känna att det är meningsfullt att komma till skolan och göra sitt bästa. 

Således uppfattar vi att socialpedagogerna har en viktig roll i detta trygghetsskapande som 

påverkar flera nivåer: den enskilde, gruppen och samhället. Att eleverna ser socialpedagogen 

som en trygg vuxen beskrivs som lite problematiskt i vissa situationer. Rektorn berättar att de 

undervisande lärarna i vissa fall förlorat sitt mandat då eleverna i vissa fall hellre tyr sig till 

socialpedagogen. Detta är även något som syns i ovan återberättade skuggningssituation. 

Rektorn belyser att detta inte är ett stort problem, och att personalen tillsammans arbetar för att 

åter legitimera lärarnas roll i elevgruppen. 

                                                           
17 Socialpedagog Cim 

Ute på skolgården frågade elever om socialpedagogen ville vara med och gå på styltor, och de ville gladeligen 
sitta med denne när de åt lunch. Även vid undervisningslektioner sökte flera elever trygghet hos 
socialpedagogen istället för hos ämnesläraren när de kände sig osäkra och hade frågor under lektionen. 

Från skuggning, april 2018 
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7.5 Samverkan 
Vid analysen av materialet framkommer ett tydligt mönster som lyfter vikten av samverkan 

kring elever, både mellan professionella i och utanför skolan och med föräldrar. Samtliga 

respondenter i studien är delaktiga i elevhälsoarbetet. Det beskrivs som ett dilemma när det är 

ett vagt samarbete mellan elevhälsa och lärarkår. 

  
Vi är lite, och det är egentligen hela elevhälsan, vi står lite utanför. Det är ett stort arbetslag, eller 

stora arbetslag med lärare, undervisande lärare, vi står lite vid sidan av. Och egentligen så skulle 

det ju vara lika stora bitar så, och det är svårt få lärare att tänka om.18 

 

Det beskrivs att problem kan uppkomma när det inte finns någon tydligt implementerad 

handlingsplan som styr vem som “äger” ärendet då flera parter behöver samverka. Det är då lätt 

för de professionella runt eleven att skjuta över ärenden på andra när arbetsbelastningen är hög, 

och uttrycka att saker inte ligger på ens “bord” och därför är någon annans ansvar. Sådana 

argument kan kopplas till Kyriacou (2009) som även han drar slutsatsen att den svåraste 

utmaningen för socialpedagogiskt arbete med elever torde vara att ha ett väl fungerande, 

tvärprofessionellt arbete där fokus ligger på elevers faktiska behov, istället för på den enskilda 

professionens smala föreställning kring sina arbetsuppgifter. 

 
Det är en elev som vi har samverkat ganska mycket kring men när inte någon riktigt äger ärendet 

så är det, amen vem följer upp och så.19 

 

Socialpedagoger i skolan innebär att flera olika professioner med olika 

kunskapsområden måste kunna samarbeta och verka tillsammans. Wiedel och Nilsson (2016) 

argumenterar att skola och förskolor är ypperliga arenor för socialpedagogiskt arbete, men 

respondenter i studien lyfter att samverkan mellan professioner inom skolan kan vara 

problematiskt: 

 
Ibland är vi ju osams, haha, nej, men ibland krockar det.  Men jag känner att vi lärt av varandra. 

Det var mer krockar i början.20 

 

                                                           
18 Socialpedagog Cleo 
19 Socialpedagog Cleo 
20 Socialpedagog Cim 
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I intervjuerna lyfts vikten av utbyte av kunskap mellan de olika professionerna i skolan. 

Även kollegor behöver engagera sig och investera sin tid. När en socialpedagog finns på skolan 

är en förutsättning att kollegorna är öppna för arbete med socialpedagogiska värderingar och 

förhållningssätt. Detta är förutsättningar för att samverkan ska fungera där målet är att hjälpa 

individen. Ytterligare en svårighet som beskrivs om de professionella relationerna är bristfälliga 

är att mål och planeringar inte är förankrade och att det finns tvivelaktigheter kring vad som 

bör göras för den aktuella individen eller i en viss situation: 

 
Ja men någonstans ha mer gemensamt mål kanske. Eller vi kanske har ett gemensamt mål men vi 

har ingen gemensam plan till att komma dit.21  

 

En annan aspekt av samverkan som beskrivs vara viktig är kontakten med 

vårdnadshavare och föräldrar. Både forskning (Thornberg, 2012; Wiedel & Nilsson, 2016) och 

samtliga respondenter beskriver föräldrakontakt som en stor och viktig del i socialpedagogers 

arbete: 

 
För når du fram till föräldrarna, så har du kommit ganska, då kan man liksom tillsammans jobba 

vidare med barnet också, då har man kommit ganska långt.22  

 

Respondenterna berättar att många elever har stökiga och otrygga hemmiljöer, och 

menar att det även är nödvändigt att nå fram till föräldrarna för att skapa en förändring i 

elevernas tillvaro. Kan det vara så att det är först när föräldrarna är medvetna och ett samarbete 

med vårdnadshavarna fungerar, som en förändring möjliggörs ur ett helhetsperspektiv? Detta 

kan kopplas till Carlander (2014) som menar att individen skall stå i centrum. Det är viktigt att 

se individens behov i relation till dennes omgivning, och att individens svårigheter och 

begränsningar kan grunda sig i omkringliggande faktorer, exempelvis hemmiljö. 

7.6 Organisation 
Vid analys av det insamlade materialet framkommer det i samtliga intervjuer organisatoriska 

frågor och dilemman. Materialet belyser det faktum att ledningen har en betydande roll i arbetet 

med socialpedagogik inom skolans värld. Samtliga respondenter talar om att ledningen för 

respektive skola är avgörande för om och hur socialpedagoger ges utrymme att arbeta med 

socialpedagogik i svenska skolor: 

                                                           
21 Socialpedagog Cleo 
22 Socialpedagog Caj 
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Ja men jag tror att det är jätteviktigt att ledningen verkligen öppnar upp för nytänkande, och det 

gör ju XXXX som är min chef, enormt mycket. Att man känner att det liksom finns ett genuint 

intresse, och en vilja att ta emot någonting, något nytänkande helt enkelt.23 

 

Det beskrivs som ett dilemma att det kan vara problematiskt att arbeta socialpedagogiskt 

inom skolväsendet beroende på skolledningens inställning samt kommunens mål. Om 

socialpedagoger anställs eller ej, beskrivs kunna vara en fråga om okunskap eller ovilja. Det 

framkommer dock i intervjuerna att socialpedagoger i skolmiljö ses som en tillgång. Den 

intervjuade rektorn uttrycker även att socialpedagoger har kompetens som bidrar till ett 

främjande och förebyggande arbete, samt har god kunskap kring vad som är hjälp eller stjälp. 

Det framkommer vidare att socialpedagoger upplevs ha god kunskap kring samtal och 

relationsskapande. Socialpedagoger uttrycks även ha förmågan att förstå när hjälp ska ges och 

när utmaningar är på sin plats, vilket är viktigt för lärandet hos individen. Rektorn uttrycker att 

socialpedagogen förväntas avlasta andra professioner på skolan, då denne ser att många barn 

idag är i behov av stöd i ett tidigare skede. Socialpedagogen skall vidare finnas som stöd för 

både elever och föräldrar, samt stötta lärarna. Tanken beskrivs vara att socialpedagogen skall 

skapa relationer, och bidra till att hjälpa till att lösa relationer som blivit infekterade och främja 

och arbeta förebyggande tillsammans i elevhälsan. Socialpedagogen skall uttryckligen alltid 

finnas där eleverna finns, och vara en trygg person.  

Idén om att socialpedagoger i skolan skulle bli något vedertaget väcker tydliga positiva 

känslor hos samtliga respondenter, något som kan tolkas som en tro på att socialpedagoger 

skulle passa in i skolans kontext: 

 
Å vad enkelt det skulle vara då om det fanns en socialpedagog som var! Det skulle ju räcka med 

en socialpedagog på varje skola som kompletterade skolkuratorn. Som kunde vara ute och jobba, 

alltså systemiskt i verksamheten. Det skulle vara guld värt!24 

 

Då inte bara lärarna är belastade utan även elevhälsan beskriver respondenterna att 

socialpedagogerna skulle komplettera och avlasta skolkuratorn. Vi uppfattar detta som att 

socialpedagoger är medvetna om ett systematiskt helhetstänk kring individen. Detta 

kompletterande arbete ses av intervjupersonerna som en daglig resurs både i klassrum, 

                                                           
23 Socialpedagog Caj 
24 Socialpedagog Cim 
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korridorer och övrig miljö där eleverna befinner sig. Respondenterna beskriver vidare att de ser 

att den psykosociala hälsan hos eleverna blir allt sämre. Samtidigt beskriver de att lärarnas 

uppdrag idag inte har mer utrymme för att arbeta med dessa problem. De intervjuade belyser 

att det kanske inte heller är något de ska göra då deras styrka och kompetens ligger i lärande 

och utbildning. Vi uppfattar att det här kan finnas ett viktigt uppdrag för socialpedagoger att 

fylla. 

Något som däremot lyfts hos samtliga respondenter är frågan kring ekonomiska 

begränsningar. Respondenter lyfter det faktum att skolan har en stram budget och att det kanske 

inte finns möjlighet att avsätta kapital till en socialpedagog som kunde fungera som en social 

resurs. Vidare spekuleras det i att ledning ofta mer gärna satsar medel på kompetenta lärare. 

Detta går att koppla till Eriksson och Hedman (under utgivning) som visar på i sin forskning att 

få socialpedagoger arbetar inom skolan, 16 av 112 respondenter närmare bestämt. Den rektor 

som blivit intervjuad i studien berättar: 

 
Ett dilemma är att ekonomin styr – pengarna räcker inte att anställa fler kompetenser som till 

exempel socialpedagoger. Det blir en indirekt styrning.25 

Vi uppfattar att rektorn uttrycker som att ekonomi kan innebära begränsningar med att 

arbeta utifrån elevernas behov. I förlängningen kan dessa uteblivna insatser leda till 

socioekonomiska konsekvenser för både den enskilda och samhället. En av respondenterna 

uttrycker oro och menar att följderna kan bli katastrofala: 

 
Ja, det blir ganska kraftig psykisk ohälsa, det blir arbetsförmedlingsinsatser som kostar 

fruktansvärda pengar, det blir psykiatrin som kommer kosta pengar, det blir hemtjänst kanske i 

värsta fall om man isolerar sig helt och hållet och inte kliver ut, ur sin bubbla. Alltså så jag tänker 

rent socioekonomiskt skulle det vara rent katastrofalt egentligen om ingen tar tag i det.26   

                                                                                                

Cederlund och Berglund (2017) beskriver att det kan förekomma organisatoriska 

dilemman. Det kan vara en utmaning för en socialpedagog som vill pröva annorlunda 

handlingsstrategier då organisatoriska villkor och kollegor kan reagera med motstånd. Kyriacou 

(2009) beskriver att skolan bör fokusera på arbetet med elever på flera olika plan för att utbilda 

på bästa vis. Han menar att inklusion, socialisering, elevens omvårdnad och välmående, samt 

akademiskt och socialt lärande bör vara centrala delar. Intressant att observera är att majoriteten 

                                                           
25 Rektor Chris 
26 Socialpedagog Cim 



39 
 

av det forskaren nämner, inte nödvändigtvis handlar om akademisk kunskap. Detta är intressant 

att koppla till hur respondenter beskriver att de upplever dilemman kring lärarkollegors uppdrag 

där akademisk utbildning är i fokus: 

 
Jag tänker att pedagoger är ju mer, eller alltså lärare, mer inriktade på kunskap. De är inte 

jätteduktiga på grupprocesser eller att se det sociala kontextet eller så där. De har blivit bättre på 

det men det är väldigt mycket fokus på mål och lärande.  Så jag känner att vi kompletterar varann. 

Vi behöver varandra!27 

 

Vi uppfattar att socialpedagogerna inom skolan ser att de tillför viktig kompetens för 

att arbeta med de sociala bitarna kring eleverna. Detta är ett viktigt komplement då lärarna är 

belastade och styrda av sitt uppdrag. Respondenternas beskrivning av lärares inställning kan 

kopplas till hur den danska forskaren Ringsmose (2017) beskriver hur påtryckningar finns 

utifrån som hotar den socialpedagogiska traditionen i landet. Hon menar att länder 

internationellt tenderar att vilja arbeta mer resultatinriktat och strukturera skolan mer, och införa 

ytterligare prov och tester genom elevers skolgång. Om Sverige skulle kunna vara ett utav dessa 

länder har studien ingen åsikt kring. Ringsmoses diskussion går att relatera till vad Úcar (2013) 

beskriver som ett hinder för socialpedagogiken som inte är mätbar genom test då det 

socialpedagogiska kunskapsfältet inte ser målet som är det viktiga, utan vägen dit. Detta går att 

ställa mot det faktum att Kyriacou (2009) beskriver hur intresset för socialpedagogik i 

Storbritanniens skola istället har ökat. Han beskriver att de drivit idén om att professioner kring 

barn och unga skall arbeta över gränserna och utanför de traditionella ramarna för att omsorgen 

kring eleverna skall bli så bra som möjligt.  

I analysen framkommer det att ingen av respondenterna har någon arbetsbeskrivning 

eller liknande dokument, utan att de själva, eller i samråd med sin chef får diskutera hur de ska 

arbeta utifrån behoven som finns att uppfylla på arbetsplatsen. Vad avsaknaden av 

arbetsbeskrivning grundar sig i har studien inte undersökt, men Wejfalk (2011) fann att få 

skolor nyttjar sina anställda socialpedagogers kompetens till fullo, många gånger på grund av 

att ledningen inte är insatt i dennes förmågor. 

7.7 Sammanfattning av resultat och analys 
Studiens syfte och frågeställningar har utgjort grunden vid insamlandet av studiens 

undersökningsmaterial. Frågeställningarna är följande: (1) Vilket uppdrag har socialpedagoger 
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anställda inom skolan, samt vilka förväntningar har rektorer? (2) Hur ser socialpedagogens 

praktiska arbete ut i skolan i rollen som socialpedagog, samt hur kommer socialpedagogiska 

handlingar till uttryck? (3) Vilka faktorer kan möjliggöra eller begränsa socialpedagogens 

arbete för att arbeta med gemenskap och sociala relationer i skolmiljö? 

Vilket uppdrag har socialpedagoger anställda inom skolan, samt vilka förväntningar har 

rektorer? 

Rektorn som medverkat som respondent berättar att förväntningarna är att socialpedagogen ska 

arbeta förebyggande och främjande tillsammans med elevhälsan på skolan i arbetet kring 

eleverna. Socialpedagogen skall alltid vara där eleverna är och finnas som en trygg person. 

Vidare ska socialpedagogen vara ett stöd för både lärare, elever och föräldrar. 

Relationsskapande uttrycks som något centralt, både att skapa och stärka, men också att bidra 

till att lösa sådant som redan blivit infekterat. Eftersom att studien endast funnit en rektor att 

intervjua kan ingen slutsats dras kring att rektorer över lag har samma föreställning kring 

socialpedagogers uppdrag. Vad det gäller socialpedagogers uppdrag i skolan så framkommer 

det i analysen att ingen av de intervjuade socialpedagogerna har någon konkret 

arbetsbeskrivning, utan arbetar behovsprövat utifrån egna kunskaper och kompetens. Däremot 

tyder analysen på att socialpedagogen faktiskt uppfyller rektorns uttalade förväntningar. 

Hur ser socialpedagogens praktiska arbete ut i skolan i rollen som socialpedagog, samt 

hur kommer socialpedagogiska handlingar till uttryck? 

Hur socialpedagogers praktiska arbete ser ut, samt hur socialpedagogiska handlingar kommer 

till uttryck beskrivs av samtliga socialpedagoger. Analysen tyder på att de intervjuade 

socialpedagogerna arbetar med hela individen och utifrån elevens egna förutsättningar och 

motivation. Analysen finner vidare att socialpedagogerna använder sig utav kreativa lösningar, 

till exempel att rida under skoltid, som en viktig handlingsstrategi och komplement till den 

traditionella undervisningen som lärarna utför. Studien tolkar de enskilda samtalens beskrivna 

betydelse i samtliga intervjuer, som att dessa är grundläggande för att bygga sociala relationer. 

Analysen tyder på att det anses viktigt att skapa sociala relationer. Dessa leder till trygghet, tillit 

och stärker självkänslan hos elever. Detta görs genom att socialpedagogen lyssnar till individen 

och låter denne bli medskapare till hur problem skall lösas.  

Analysen pekar på att det är viktigt att göra skolan till en plats där alla känner trygghet. 

Målet med detta är att stärka gemenskapen på både individ- och gruppnivå. Detta är något som 

beskrivs som centralt då många elever beskrivs ha stökiga hemförhållanden, känner sig 

stressade samt även kanske är utsatta av mobbning. Socialpedagoger tycks ha ett helhetsfokus 
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kring eleven, och kan se att faktorer även utanför skolan påverkar elevers skolresultat och 

agerande på arenan. Samtliga respondenter beskriver föräldrakontakten som en stor och viktig 

del i socialpedagogers arbete, för att kunna påverka elevens tillvaro även utanför skolan. Vid 

analysen av materialet upptäcktes följaktligen vikten av samverkan kring elever mellan olika 

professioner och vårdnadshavare.  

Vilka faktorer kan möjliggöra eller begränsa socialpedagogens arbete för att arbeta med 

gemenskap och sociala relationer i skolmiljö? 

Att arbeta utifrån socialpedagogiskt förhållningssätt inom skolan uttrycks av intervjuade 

socialpedagoger bitvis kunna innebära begränsningar. Ett dilemma beskrivs kunna vara att det 

inte finns några tydliga bestämmelser kring vem som äger ärenden, samt att mål och planering 

ofta inte är förankrade mellan de olika professionella aktörerna. Detta kan medföra osäkerhet 

kring ansvarstagande.  

Materialet belyser även att de organisatoriska förhållandena och inställningen till det 

socialpedagogiska kunskapsfältet är avgörande för socialpedagoger i skolan. På 

organisationsnivå beskriver respondenterna att det finns både dilemman och förutsättningar. En 

förutsättning för att anställa socialpedagoger i skolan är en positivt inställd ledning, men ett 

dilemma är att ekonomiska begränsningar kan omöjliggöra detta. Respondenterna uttrycker 

dock att det torde vara en investering att agera för elevernas välbefinnande och att de 

socioekonomiska konsekvenserna av att inte agera på bästa möjliga vis, kan i framtiden ha en 

negativ påverkan på både individ och samhälle.  

Samtliga intervjuade socialpedagoger arbetar utan arbetsbeskrivning, men studien 

tolkar det som att avsaknaden av arbetsbeskrivning gör arbetet fritt och möjliggör för arbete 

med socialpedagogiskt förhållningssätt. En förutsättning för detta uttrycks vara att ledning och 

kollegor är positivt inställda för både det socialpedagogiska kunskapsfältet och samverkan åt 

samma mål.  

Ovan beskrivna faktorer kring organisation och samverkan är inget som studien haft sitt 

fokus på, eller som innefattas i studiens syfte och frågeställningar. Studien finner dock även de 

aspekter intressanta och viktiga för att få en mer enhetlig bild av socialpedagogens situation i 

skolmiljö. För att illustrera hur de olika centrala delarna hör ihop och påverkar varandra har en 

modell konstruerats:  
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Illustration 2, Sammanlänkningen 

Modellen illustrerar studiens teman och hur de är knutna till varandra. Den modell som 

utformades kring studiens centrala begrepp 28 har efter analysen utvecklats då studien fann att 

både socialpedagogisk handling, sociala relationer och gemenskap inom skolan har eleven i 

fokus. Vidare fann vi i studien att eleven i fråga har behov av desamma för att ha en sund 

skolgång. Analysen tyder på att det ena inte kan utesluta det andra, och att socialpedagogiken 

inom skolan torde vara ett positivt inslag för elever. Det insamlade materialet stämmer in med 

vad den för studien aktuella forskningen visar, samt går att koppla till studiens teoretiska grund. 

Vi menar att såsom socialpedagogisk handling beskrivs i litteratur och vetenskapliga artiklar så 

stämmer detta överens med hur socialpedagogerna i denna studie beskriver att de arbetar. Flera 

exempel på detta har återgetts tidigare i detta avsnitt under rubriken Tron på människan. I dessa 

socialpedagogiska handlingar ingår att främja sociala relationer och gemenskap. Även dessa 

begrepp framträder i intervjumaterialet som överensstämmande med den hänvisade litteraturen 

och forskning och har redovisats tidigare i detta avsnitt under rubrikerna Att bli medskapare 

och Steg för steg. 

Andra viktiga aspekter för hur detta skall kunna förverkligas är frågor kring hur 

samverkan fungerar samt hur de organisatoriska förutsättningarna ser ut. Detta har framkommit 

                                                           
28 Illustration 1: Begreppens relation till varandra, sid 18 
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i analysen, men inga tydliga kopplingar till aktuell forskning eller teori har kunnat påvisas i 

denna studie då detta visade sig vara resultat som inte ingick i studiens syfte och 

frågeställningar.  

8. Diskussion och slutsatser 
Vissa delar och faktorer framträder som väsentliga i en diskussion kring socialpedagoger i 

skolmiljö. Först, och viktigast av allt är att elever har behov, som skolan har svårt att fylla. 

Skolor är styrda av en budget som ibland sätter käppar i hjulet för att kunna erbjuda resurser 

och kompetenser som uppfyller elevers behov. Lärare är belastade och styrda av sitt uppdrag 

vilket begränsar utrymmet för att hantera elevers sociala problem. Många elever har en otrygg 

hemmiljö som kan leda till psykosociala svårigheter eller ohälsa. En slutsats av studien är att 

de tillfrågade socialpedagogerna anser det vara viktigt att skapa sociala relationer. Dessa leder 

till trygghet, tillit och stärker självkänslan hos elever. Detta görs genom att socialpedagogen 

lyssnar till individen och låter denne bli medskapare till hur problem skall lösas. Studien visar 

att det inte går att dra någon skiljelinje mellan skola, hem och fritid, då alla är arenor som 

påverkar individen och därför behöver möta elevers behov. Skolan är däremot den enda platsen 

där professionella möter alla barn i Sverige oavsett bakgrund eller socioekonomiska 

förhållanden. Familjeförhållanden eller sociala problem kan medföra att den enskilde eleven 

inte deltar i aktiviteter utanför skolan. Skolan är den enda arenan dit barn enligt lag måste 

infinna sig.  

Studien visar både genom den aktuella forskningen samt det faktum att vi hade svårt att 

nå respondenter, att socialpedagoger anställda inom svenska skolan i studiens 

upptagningsområde är sällsynt. Vi finner detta överraskande då socialpedagoger verkar fylla 

elevernas behov och bistå som ett viktigt komplement till elevhälsoteam och undervisande 

lärare. Detta kan kopplas till det avslag29 som Barn- och utbildningsnämnden lämnat på 

motionen kring önskan om socialpedagoger i skolan. Arbetar skolan tillsammans för att elever 

ska må bra, för att de ska prestera, eller både och, vad är egentligen det gemensamma målet? 

Studien tyder på att det borde vara en långsiktig investering att ha socialpedagoger 

anställda i skolan som framförallt arbetar för att bygga trygga barn som i framtiden kommer att 

bli starka vuxna. Här stödjer vi oss på Wiedel och Nilssons (2016) forskning där de beskriver 

hur tidiga insatser i förskolan är en lönsam social investering. Genom att investera i ytterligare 

kompetenta professionella inom skolan torde samhället på ett mer gynnsamt vis kunna arbeta 

                                                           
29 Se under Inledning, s.2 
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för att förebygga utanförskap i samhället och de kostnader det innebär. Studiens samlade 

material visar att många elever har svårigheter eller problem som påverkar deras möjligheter 

att ta till sig skolans utbildning. Det påverkar även elevens möjligheter till att skapa och 

upprätthålla sociala relationer och ingå i gemenskap med andra. Studien visar att 

socialpedagogernas arbete i skolan huvudsakligen handlar om att hantera och möta olika typer 

av relationer. Detta kan liknas med de olika relationstyper Madsen (2006) beskriver. Den 

ställföreträdande relationen handlar om att den professionella tar ett moraliskt ansvar för den 

andres liv. I denna studie tolkar vi att detta innebär att socialpedagogen hjälper eleven att 

framföra de individuella önskemålen och behoven. Den föregripande relationen handlar om att 

se till individens kompetenser och potentialer för att kunna skapa förändring och utveckling i 

individens liv. Studien tolkar de ofta beskrivna kreativa lösningarna som exempel på detta. Den 

kompenserande relationen innebär att socialpedagogen kan behöva ge sitt professionella stöd 

för att individen ska kunna leva ett värdigt liv, såsom individen själv definierar detta. Det 

förutsätter att socialpedagogen har kunskap om individens verkliga vilja. Flera exempel på detta 

har lyfts i studien då respondenterna berättat att det är viktigt att lyssna på eleven och göra 

denna till medskapare av lösningar. Den sista relationstypen Madsen diskuterar är den 

ledsagande relationen. Den bygger på samvaro mellan människor utan en målmedveten 

föreställning att något ska förändras. En sådan relation gör det möjligt för individen att uppleva 

sig som en betydelsefull deltagare samt ger möjlighet att definiera sig själv som en unik individ 

som har ett självständigt liv med egna roller och betydelser. Denna typ av relation utgör 

förutsättningen för att kunna ingå i de tre tidigare beskrivna. Även denna relationstyp beskrivs 

genomgående av respondenterna i studien då socialpedagogerna ständigt interagerar med 

eleverna. Studiens teoriram innefattar inte Madsens (2006) relationstyper, men genom den 

abduktiva ansats författarna har förhållit sig till kan denna koppling göras genom att gå tillbaka 

i litteraturen, på detta vis som just påvisats, för att skapa vidare förståelse av det som uttrycks i 

det insamlade materialet. 

Elever behöver någon som ser och lyssnar till dem, ger dem tid samt ser problemen runt 

och inte hos individen. Detta för att kunna göra eleven till medskapare av lösningar och 

problematiska situationer. En konsekvens av denna studie är att socialpedagoger i skolan kan 

möta elevers ökade behov. Socialpedagogen ser helheten runt eleven, och finner det viktigt att 

försöka arbeta tillsammans med kollegor, andra aktörer och vårdnadshavare för att skapa de 

bästa förutsättningarna för det enskilda barnet. Socialpedagoger i skolan har inget 
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undervisningskrav i utbildningssyfte, vilket innebär att fokus ligger på eleven och arbetet kring 

dennes välbefinnande.  

Vad det gäller socialpedagogers uppdrag i skolan kan slutsatsen dras att ingen av de 

intervjuade socialpedagogerna har någon konkret arbetsbeskrivning, utan arbetar behovsprövat 

utifrån egna kunskaper och kompetens. Avsaknaden av arbetsbeskrivning gör arbetet fritt och 

möjliggör för arbete med socialpedagogiskt förhållningssätt. Studien fann att samtliga 

socialpedagoger beskrev att de arbetade på samma vis trots olika yrkestitlar och arbete på olika 

skolor. Detta trots avsaknaden av arbetsbeskrivning. Detta stärker denna studies 

generaliserbarhet, samt kan kopplas till Wejfalk (2011) som påvisar samma resultat i sin 

forskning. Däremot reflekterar vi om respondenternas enhetligt positiva svar om det 

socialpedagogiska arbetet i skolmiljö har påverkats av vår avsaknad av erfarenhet att genomföra 

intervjuer. Trots en genomarbetad intervjuguide och följdfrågor uppkom aldrig frågor som 

kunde väcka funderingar kring ifrågasättande av det socialpedagogiska arbetet. 

En kritik mot studiens valda teoretiska utgångspunkter är att vi författare medvetet valt 

att studera materialet utifrån vissa begrepp och därmed valt bort andra aspekter av det som 

framkommit. Med en annan teoretisk ingång hade aspekter som organisationsteori, 

handlingsutrymme och jurisdiktion kunnat svara på studiens frågeställningar ur ett annat 

perspektiv. De valda begreppen har främst sitt fokus på socialpedagogiska handlingar, men 

fångar inte frågor kring organisation och samverkan, något som i studien visat sig vara relevant 

för socialpedagoger i skolmiljö. Dock möjliggör studiens abduktiva ansats att vi kan koppla 

funna resultat till litteratur (jfr Backlund, Högdin, & Spånberger Weitz, 2017; Dellgran, 2015) 

på området. Det framkommer att organisatoriska förhållanden och ledningens inställning är 

grundläggande förutsättningar för att socialpedagoger i skolmiljö skall kunna bedriva 

socialpedagogiskt arbete, eller överhuvudtaget anställas. Det hade varit intressant att undersöka 

inställningen av socialpedagoger i skolan ur fler perspektiv än vad denna studie gör, exempelvis 

ur högre lednings-, föräldrars-, lärares- och elevers perspektiv. Detta skulle öppna upp för en 

bredare förståelse, och är därmed ett område för fortsatt forskning. 

En slutsats vi drar av studien är följaktligen att samverkan är viktig kring elever mellan 

olika professioner både i och utanför skolan samt med vårdnadshavare. Frågan väcks dock kring 

vilken roll socialpedagoger i skolan egentligen har. Studien tyder på att de har en funktion som 

avlastare när andra professioner inte hinner eller orkar med, samtidigt som de verkar ha en 

viktig och central roll i elevernas skolmiljö. Med andra teoretiska perspektiv är det något som 

kanske skulle kunnat fångas; hur fungerar det att både vara en tillgång för andra professioner i 
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form av en avlastare, och samtidigt vara en viktig resurs för eleverna? Vidare frågor har väckts 

kring hur socialpedagogernas sociala arbete förhåller sig till skolans krav på lärande och 

resultat.  

Genom sin tvärvetenskapliga utbildning har socialpedagoger en välfylld verktygslåda 

med kunskaper kring praktiskt socialt arbete, metoder och teori. Efter att ha studerat och fått en 

inblick i socialpedagogers arbete inom skolan, är förhoppningen att studien kan upplysa och 

väcka tankar om varför socialpedagogisk kompetens är viktigt för elevens utveckling och 

välbefinnande, samt sprida kunskap om att socialpedagoger faktiskt behövs i våra svenska 

skolor.  
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Bilaga 1. Intervjuguide socialpedagog 

Intervjuguide socialpedagog 
 
Bakgrund 
 
Berätta om dig själv!  

a) Vilket år avslutade du din utbildning till socialpedagog? 
b) Vid vilken skola studerade du? 
c) Har du gått någon mer utbildning efter grundutbildningen? 
d) Vad arbetade du med efter grundutbildningen?  
e) Vad kom det sig att du sökte arbete på skola? 
f) Vad har du för yrkestitel? 
g) Hur länge har du arbetat här? 

 
Arbetsuppgifter 
 

a) Berätta om vilka arbetsuppgifter du har här på skolan i ditt yrke? 
b) Har du en arbetsbeskrivning? Vad säger den om dina arbetsuppgifter? 
c) På vilket sätt kan du påverka hur du ska lägga upp ditt arbete? 
d) Berätta hur en dag på jobbet kan se ut! 

 
Professionen 

a) På vilket sätt anser du att din utbildning bidrar med relevant och viktig kunskap i ditt 
arbete här på skolan? 

b) Har socialpedagoger något som kompletterar andra professioner här på skolan? 
c) Hur kan du med dina socialpedagogiska kunskaper påverka arbetet här på skolan? 

(synsätt, arbetsmetoder osv…) 
d) Är din tjänst en del av elevhälsan? (vilken roll du har som socialpedagog där) 

 
Socialpedagogik 

a) Finns det några faktorer som påverkar ditt arbete i den ena eller andra riktningen. 
Faktorer som ger möjligheter till ett gott socialpedagogiskt arbete, eller faktorer som 
kanske begränsar det arbetet du önskar genomföra. 

b) Berätta om du uppfattar att skolans värdegrund förhåller sig till socialpedagogiska 
värderingar. Är det några värderingar eller övergripande förhållningssätt som styr ditt 
arbete och dina handlingar i ditt arbete?  

c) Berätta om du i ditt dagliga arbete har användning av dina kunskaper, värderingar och 
önskade arbetsmetoder du har med dig från din utbildning. På vilket sätt kommer de i 
så fall till uttryck? Berätta och exemplifiera gärna!  

 



 

Bilaga 2. Intervjuguide rektor 

Intervjuguide Rektor 
 
BAKGRUND  
 
 Berätta om: 
 

• Hur länge har du varit rektor? 
• Vad har du för utbildning? 
• Vad har du arbetat med tidigare?  

 
ANSTÄLLNING AV SOCIALPEDAGOG SAMT FÖRVÄNTNINGAR 
 
 1. Berätta om varför det anställdes en socialpedagog till er skola? 

a) Fanns det några behov som inte kunde tillgodoses tidigare?  
b) Vad visste du om socialpedagoger innan anställningen? 
c) Vilka förväntningar finns på socialpedagogen från skolans sida? 
d) Vilken roll förväntas socialpedagogen ha samt vilka arbetsuppgifter?  

 
2. Hur ser socialpedagogernas arbetsbeskrivning ut? 
 

a) Finns det möjlighet för socialpedagogen att själv styra och påverka sitt arbete? 
(“handlingsutrymme” exempelvis tillvägagångssätt)  

 
3.  Berätta om hur socialpedagogerna arbetar idag? Finns det något som skulle kunna 
utvecklas i hur socialpedagogerna används?  
 
4. Berätta om du kan se att socialpedagoger har något som kompletterar andra professioner på 
skolan? I så fall vad? 
 
5. Bidrar socialpedagogerna med någon speciellt som andra inte har: 

a) speciell kunskap  
b) speciellt synsätt 
c) särskilda arbetsmetoder 
d) förhållningssätt  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 3. Skuggningsmall 
 

Skuggningsmall 
 

 Socialpedagogisk 
handling 

Sociala relationer Gemenskap 

 
Innan lektionsstart 

 
 
 

  

 
Lektion 1 

 
 
 

  

 
Rast 

 
 
 

  

 
Lektion 2 

 
 
 

  

 
Rast 

 
 
 

  
 

 
Lektion 

 
 
 

  

 
Lunch 

 
 

  

 
Lunchrast 

   

 
Lektion 

   

 
Rast 

   

 
Lektion 
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Bilaga 4. Förfrågan 

 
 

 
 

Deltagande i forskningsstudie 
Förfrågan om medverkan i en studie kring socialpedagoger i skolmiljö.  

 
Vi är två studenter, Isabella och Marie, som läser socialpedagogiska programmet vid 
Högskolan Väst. I utbildningen ingår att genomföra en egen studie, vår kandidatuppsats.  
 
Vi önskar besöka tre skolor, och hoppas att just Ni vill medverka. Studien kommer att baseras 
på material insamlat under intervjuer med både rektorer samt socialpedagog anställd på 
respektive skola. Vi önskar också göra en skuggning, där vi följer intervjuad socialpedagog 
under förslagsvis en arbetsdag för att få en tydligare syn på det praktiska arbetet.  
 
Vi behöver Ditt godkännande för att insamla material på just Din skola. Vi kommer vid 
godkännande från Dig att själva ta kontakt med anställd socialpedagog på Din skola för att 
ställa förfrågan kring deltagande. Vi hoppas också att Du som rektor vill delta i studien i form 
av en intervju.  
 
Du kommer att kontaktas per telefon inom tre arbetsdagar för att meddela om Ni önskar att 
delta eller ej. Accepterar Ni inbjudan kommer Vi delge Er mer information i form av ett 
informationsbrev som beskriver studien mer i detalj.  
 
___________________________________________________________________________ 
  
Kontaktuppgifter studenter:                    
Marie Huhtinen: XXXXX    
Isabella Thorsson: XXXXX   
 
Handledare:  
Lars Svensson, universitetslektor i socialt arbete vid avdelningen för socialt arbete och 
socialpedagogik 
XXXXX 
Högskolan Väst, Trollhättan      
 
 
Hälsningar 
Marie och Isabella  
  



 

Bilaga 5. Informationsbrev 
 

 
  

 
 

INFORMATIONSBREV 
Informationsbrev om medverkan i intervjustudie kring socialpedagoger i skolmiljö. 

 
Vi är två studenter, Isabella och Marie, som läser socialpedagogiska programmet vid 
Högskolan Väst. I utbildningen ingår att genomföra en egen studie, vår kandidatuppsats.  
 
Studiens syfte är att studera och skriva en uppsats om socialpedagoger som arbetar i 
skolmiljö. Fokus kommer att ligga på socialpedagogiska värderingar och handlingar. Studien 
kommer användas till att vidga kunskapen i den svenska forskningen kring socialpedagoger i 
skolan. 
 
För att uppfylla syftet med vår studie önskar vi genomföra intervjuer med tre socialpedagoger 
anställda inom skolan. Vår önskan är att du finner intresse i att delta i denna studie. Väljer du 
att delta förväntas intervjun med Dig pågå omkring 60 minuter, och kommer att spelas in. 
Innan intervjun önskar vi fördjupa vår kunskap genom att skugga och följa dig under en del 
av Din arbetsdag.  
 
Viktig information till Dig som respondent är att medverkan är helt på frivillig basis och att 
Du när Du vill kan avbryta intervjun utan motivering och välja att inte längre delta. 
Informationen som Du tills dess har givit oss kommer i sådant fall inte användas i studien 
samt förstöras. Den insamlade datan kommer att avidentifieras samt behandlas konfidentiellt, 
alltså förvaras utan åtkomst för obehöriga. 
 
Har du frågor, tveka inte att höra av dig till oss! 
___________________________________________________________________________ 
Kontaktuppgifter studenter:                    
Marie Huhtinen: XXXXX    
Isabella Thorsson: XXXXX    
 
Handledare:  
Lars Svensson, universitetslektor vid avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik 
XXXXX  
Högskolan Väst, Trollhättan      
Västervik 2018-04-13 
Hälsningar 
Marie och Isabella  



 

Bilaga 6. Samtyckesblankett 
 

 

 

 

 

Syftet med studien är att studera och analysera socialpedagogisk handling såsom det kommer 

till uttryck hos socialpedagoger verksamma i skolans kontext, samt undersöka vilka 

möjligheter och begränsningar som påverkar, och koppla detta till arbetet med sociala 

relationer och gemenskap.   

Samtyckesblankett 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är.  

Jag har informerats om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 
medverkan utan motivering och att det inte kommer att få några konsekvenser för mig.  

De uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn 
kommer inte att presenteras i det slutgiltiga arbetet.  

De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt, så att 
min identitet inte röjs. 

Uppgifterna kommer att hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Den information jag lämnar kommer endast att användas till denna C-uppsats och jag är 
medveten om att slutversionen är offentlig och kommer att publiceras. 

 

Ort och Datum 

____________________________________ 

  

Informant 

_____________________________________ 

  

Studenter 

______________________________________ 

  

______________________________________ 

 


