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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera den socialpedagogiska yrkesrollen 
inom social omsorgsverksamhet för personer med intellektuella funktionshinder i Trollhättans 
Stad. Frågeställningar som aktualiserats är vilka förväntningar cheferna har på 
socialpedagogernas yrkesroll, hur socialpedagogerna själva beskriver sin yrkesroll och sina 
yrkesideal, samt hur socialpedagogik gestaltas i boendeverksamhet för personer med 
funktionshinder. Studien bygger på intervjuer med fyra socialpedagoger och fyra enhetschefer 
verksamma inom området. Från intervjuerna har de viktigaste aspekterna av yrkesrollen lyfts 
ur och analyserats. Resultatet visar att socialpedagogen förväntas vara en handlingskraftig och 
ödmjuk ledare för det pedagogiska arbetet, men skall likväl inte vara någon chef. Det 
framkommer även att den socialpedagogiska yrkesrollen förefaller sig vara ett ensamt arbete 
och det finns en otydlighet i yrkesrollen som kräver att socialpedagogen kan hantera 
förväntningar från både enhetscheferna och arbetsgruppen – vara en slags balanskonstnär som 
både är i arbetsgruppen, men ändå utanför. Socialpedagogiken gestaltas som ett socialt 
förändringsarbete där socialpedagogen arbetar parallellt med både arbetsgruppen och 
omsorgstagaren. Studien visar sammantaget att socialpedagoger behövs i omsorgs-
verksamheten om funktionshindrade för att utveckla och upprätthålla ett socialpedagogiskt 
förhållningssätt. I de verksamheter där socialpedagoger finns idag, har det skett en positiv 
utveckling. 
 
 
Sökord: socialpedagogik, socialpedagog, yrkesroll, profession.  
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Abstract 
The purpose of the essay is to describe and analyze the social pedagogic profession within 
social care of people with intellectual disabilities in Trollhättan. The main questions asked are 
what expectations the employers have on the social pedagogues and how the social pedagogues 
themselves describe their profession and ideals. The research also illustrates how the social 
pedagogy works out within social care of people with intellectual disabilities. The research 
includes four social pedagogues working in this field and their employers. From the five 
interviews, where the employers were interviewed one by one, and the social pedagogues were 
interviewed as a group, the most important aspects of the social pedagogic profession have 
been sorted out to form the basis of the analysis. The result shows that the social pedagogue is 
expected to be a humble and energetic pedagogic leader, but is nevertheless not expected to be 
a boss. Furthermore the social pedagogic profession seems to be a lonely and indistinct 
profession which requires that the social pedagogue can manage the expectations from both the 
employer and the working team –sort of a ropewalker being both a member of the working 
team and yet not. The social pedagogy turns out to be working towards social changes and the 
social pedagogue works in a parallel process with both the working team and the clients. The 
study shows altogether that social pedagogues are needed within social care of people with 
disabilities to develop and maintain the social pedagogic outlook. Today, one can see a positive 
development in areas where the social pedagogues are involved. 
 
Key words: social pedagogy, social pedagogue, occupational role, profession.  
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FÖRORD 

Vår vänskap består! 

 

Vi känner en oerhörd tacksamhet och glädje över att ha rott i land denna uppsats som både 

tanke- och känslomässigt har präglats av kaos och ordning. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Bibbi Ringsby-Jansson som med ett aldrig 

sinande engagemang har lotsat oss genom denna påfrestande, men utvecklande fas i vår 

utbildning. Ett stort tack också till de enhetschefer och socialpedagoger som har ställt upp på 

intervjuer och möjliggjort vår uppsats.  

Sist, men inte minst - en varm tanke till våra nära och kära som stöttat oss och påmint oss om 

mat- och sovtider när vi har försvunnit in i vår egen värld. 
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1. Inledning 
 
Socialpedagog sökes: 

Kvalifikationer: Vi söker dig som har social omsorgsexamen. Stor vikt läggs vid din 

kunskap inom verksamhetsfältet samt förmågan att kunna omsätta och förmedla denna i 

yrkesutövandet. Ett plus är om du har erfarenhet av psykiskt funktionshinder. Du ska ha 

intresse för utvecklingsfrågor och att tillsammans med arbetsgruppen verka för 

utveckling av verksamheten. Du som söker ska ha stor inlevelseförmåga i andras behov, 

vara flexibel och initiativrik. Vara en ansvarstagande person som kan arbeta både 

självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är 

önskvärt med några års yrkeserfarenhet (Arbetsförmedlingens webbplats 2004-12-20). 
 

Trollhättans Stad har, som arbetsgivare, på senare tid utannonserat flera nya tjänster som 

socialpedagoger inom omsorgsverksamheten för funktionshindrade. I platsannonsen ovan 

framhålls att socialpedagogen, tillsammans med övrig personal skall, i ett direkt 

vardagsarbete erbjuda stöd och hjälp utifrån varje boendes behov, förmåga, önskemål och 

intressen. Vidare ansvarar socialpedagogen för utvecklingen av metoder och pedagogiska 

insatser utifrån verksamhetens mål och gällande lagstiftning. Vårt intresse väcktes utifrån 

annonsens utformning och vi blev nyfikna på vad en socialpedagogs yrkesroll kan innebära. 

Vi vill dels fånga de förväntningar som finns hos enhetscheferna på yrkesrollen, dels vill vi 

veta hur socialpedagogerna själva definierar sin yrkesroll och sina yrkesideal.  

 

1.1 Yrkeshistorisk översikt 
Madsen skriver att ”socialpedagogiken föds som ett led i det moderna samhällets strävanden 

efter att integrera sina medlemmar” (2001, s.14). Han förklarar denna integration som ett 

ömsesidigt förhållande som uppnås genom att varje individ finner sin plats i ett samhälle som 

kan erbjuda alla sina medlemmar en plats i gemenskapen. Han skriver vidare att 

socialpedagogiken uppstod i Tyskland under senare hälften av 1800-talet och pedagogen Paul 

Natorp anses vara en viktig förgrundsfigur. Han kopplade samman socialpedagogik med 

socialiseringsprocessen, i vilken individen förs in i den rådande kulturgemenskapen i ett givet 

samhälle. Från början av 1900-talet fram till cirka 1970 utvecklades socialpedagogiken mot 

ett målinriktat behandlingsarbete. De som ansågs avvikande blev institutionaliserade genom 

att placeras på särskilda behandlingshem. Under 1950-talet kom socialpedagogiken att bli 

identisk med totalinstitutioner för behandling av konstaterade avvikelser. Detta innebar att 
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barn skiljdes från sina familjer, och deras dagliga göromål och aktiviteter inordnades i en 

behandlingsplan med uppfostran som mål. Från 1970-talet och framöver har 

socialpedagogiken utvecklats även utanför dygnet-runt institutioner. Socialpedagogiken av 

idag har så att säga blivit allmän då dess tankegångar har brett ut sig till offentliga 

institutioner i lokalsamhället, såsom exempelvis grundskolan. Numera arbetar man inte enbart 

med det som anses vara avvikande utan även med hoten om det avvikande. Detta innebär att 

det socialpedagogiska arbetet kan innefatta, förutom förebyggande insatser såsom uppsökande 

verksamhet, även tillförande av resurser som kan stärka varje enskild människas 

uppväxtvillkor i ett alltmer krävande samhälle. Dessa socialpedagogiska insatser ses som 

nödvändiga för att möta människors splittrade levnadsvillkor och strävar efter en 

inlärningsprocess som innefattar en helhetssyn på människan och fokuserar på hennes totala 

livssituation (Madsen, 2001).  

 

1.2 Utbildningshistorisk översikt 
Grunden för socialpedagogutbildningar vid universitet och högskolor lades av Svenska 

Fattigvårdsförbundet redan år 1908, då de började utbilda föreståndare för fattigvårdsanstalter 

i syfte att öka den teoretiska och praktiska kunskapen om människors livsvillkor. Sedan år 

1977 är socialt arbete en egen forskningsdisciplin (Swedner, 1996). 

 

En genomsökning på Högskoleverkets webbplats (2005-03-03) för information om 

högskolestudier visar att det i Sverige finns åtta lärosäten som ger utbildningar med inriktning 

mot social omsorgsexamen som innebär högskolestudier om minst 100 poäng. Utbildningarna 

betecknas som social omsorg, sociala omsorgsprogrammet och socialpedagogiska 

programmet. Dessa kännetecknas av en stor variation av profiler från allmän inriktning till en 

ökad specialisering inom särskilda områden, såsom äldre, funktionshindrade, mot 

socialpedagogik eller socialpedagogiskt behandlingsarbete. 

 

Då vi själva studerar på socialpedagogiska programmet vid Högskolan i 

Trollhättan/Uddevalla faller det sig naturligt att vår presentation av utbildningens mål och 

innehåll utgår från det. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla är uppdelad i fyra institutioner 

varav Institutionen för individ och samhälle bland annat innefattar socialpedagogiska 

programmet. Programmet leder till en social omsorgsexamen omfattande 140 poäng och en 

filosofie kandidatexamen med huvudämnet socialt arbete. Utöver generella utbildningsmål 



 9

som krävs för socialt omsorgsarbete, har Högskolan i Trollhättan/Uddevalla utformat lokala 

utvecklingsmål för det socialpedagogiska programmet. Efter avslutade studier skall studenten 

ha förvärvat praktiska och teoretiska kunskaper för kvalificerat arbete med fokus på sociala 

och pedagogiska insatser. Förutom ett professionellt förhållningssätt som bygger på 

självkännedom och personlig mognad, skall studenten kunna förstå och analysera sociala 

processer på individ-, grupp- och samhällsnivå samt utveckla och medverka i förebyggande 

socialt arbete (Utbildningsplan för socialpedagogiska programmet 140 poäng 2004, 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla). 

 

1.3 Från vård till socialt och pedagogiskt arbete 
Under senare hälften av 1900-talet har Sveriges välfärdspolitik förändrats mot att välfärden 

skall omfatta alla medborgare som i möjligaste mån skall få likvärdiga förutsättningar för att 

själva bestämma hur de vill leva sina liv. Detta har inneburit stora förändringar i 

livssituationen för bland andra människor med intellektuella funktionshinder, vilket är den 

målgrupp som omfattas av vår studie. Dessa människor bodde tidigare på institution, men 

kring 1970-talet växte nya boendeformer fram som ersatte institutionsvården och innebar 

betydelsefulla möjligheter till eget boende i samhället. Man hoppades genom detta skapa ett 

samhälle vars gemenskap omfattade alla. Den förändrade synen på människan som 

självbestämmande individ har medfört förändrade personalroller från att tidigare ha varit 

samhällets redskap för kontroll och bevakning, till att bli den enskilde människans högst 

personliga stöd (Gustafsson, Hallerfors & Mollberg, 1995). 

 

Genom de förändringar som skett under de senaste årtionden både yrkesmässigt och 

utbildningsmässigt har socialpedagogiken som ett led i att bemöta de stora förändringar som 

skett ute i samhället kommit att användas inom ett stort verksamhetsfält. Rent praktiskt 

innebär detta att socialpedagoger arbetar med både omsorg, vård, undervisning, samtal, 

samvaro och terapi (Madsen, 2001). 

 

1.4 Socialpedagoger i omsorgsverksamhet i Trollhättan  
Omsorgsverksamheten för funktionshindrade i Trollhättan är uppdelat i daglig verksamhet, 

bostäder med särskild service för vuxna, korttids för barn och ungdomar och individuellt stöd 

(exempelvis personlig assistans och ledsagning). I dag finns elva socialpedagoger som arbetar 

i direktarbete med omsorgstagare. En person arbetar inom dagverksamhet, sju personer i 
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verksamhet för funktionshindrade vuxna och tre personer i verksamhet för funktionshindrade 

barn, två är män och nio är kvinnor. Under våren 2005 kommer ytterligare sju 

socialpedagoger att anställas. 

 

I mål- och resursplanen (MRP) för 2004 – 2006 har Trollhättans Stad tydliggjort att enskilda 

individer i omsorger för funktionshindrade ”…skall bemötas av personal med hög kompetens 

och ett utvecklat socialpedagogiskt förhållningssätt” (s. 74). De förväntningar som styrs av 

det politiska uppdraget går ut på att få omsorgstagarna delaktiga i sitt liv genom att finnas 

med i ett sammanhang för att få omvärldsförståelse, samt ge dem möjlighet att göra egna val. 

Samarbetet med nätverket runt omsorgstagarna skall utvecklas och verksamheten skall ha 

som mål att förvärva kunskap om alternativa kommunikationshjälpmedel där man strävar 

efter att personer skall bli förstådda och själva förstå. Det socialpedagogiska förhållningssättet 

skall genomsyra alla led, även på chefsnivå. Chefen skall stödja sin personal på samma sätt 

som personalen stödjer de boende så alla får möjlighet att växa. Inom verksamheterna för 

barn har det pedagogiska arbetet varit mer självklart, men utifrån människosynen att individen 

utvecklas hela livet och skall få möjlighet att utvecklas, har det pedagogiska arbetet fått 

utrymme även i förhållande till de vuxna (intervju med enhetschef 9/2-05). 

 

Det är dock inte bara politiska beslut som styr hur man arbetar inom omsorgsverksamheten. 

Lagen ligger också till grund för det ansvar som ingår i arbetet med funktionshindrade. Den 

lag det här talas om är LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – från 

1994. Det var just tillkomsten av denna lag, samt kommunaliseringen 1995, då kommunen 

övertog ansvaret för omsorgen om personer med funktionshinder, som ligger till grund för att 

socialpedagoger anställs inom omsorgsverksamheterna i Trollhättans Stad. I LSS anges att 

insatser skall ta sin utgångspunkt från mottagarens individuella behov samt utformas så att de 

är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 

självständigt liv (Norström & Thunved, 2003). Genom att föreståndare och chefer inom 

Omsorgsförvaltningen tolkade de för dem viktigaste begreppen i lagen (normalisering, 

integrering, helhetssyn) tycktes socialpedagogiken vara det rätta sättet att arbeta på (intervju 

med enhetschef 9/2-05).  
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1.5 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att beskriva och analysera innebörden av socialpedagogens yrkesroll inom 

social omsorgsverksamhet för personer med intellektuella funktionshinder. 

 

Följande frågeställningar aktualiseras: 

• Vilka förväntningar har cheferna på socialpedagogernas yrkesroll?  

• Hur beskriver de verksamma socialpedagogerna sin yrkesroll och vilka yrkesideal har de?  

• Hur gestaltas socialpedagogiken i boendeverksamhet för personer med funktionshinder? 
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2. Metod och genomförande  

 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning som tar sin utgångspunkt i enhetschefernas och 

socialpedagogernas perspektiv, för att få en djupare uppfattning i förhållande till vår 

frågeställning om socialpedagogens yrkesroll. Det är en i huvudsak deskriptiv studie, men 

genom att intervjua både chefer och socialpedagoger ville vi även se om det finns skillnader i 

deras syn på den socialpedagogiska yrkesrollen. Kvalitativa metoder karaktäriseras av att de 

är inriktade på att fånga de undersökta personernas egna uppfattningar, motiv och tänkesätt. 

Detta ger forskaren en god grund för att förstå konkreta skeenden och därigenom få en 

djupare och mer fullständig uppfattning av det som studeras (Repstad, 1999). 

 

Vi gjorde fyra enskilda intervjuer med enhetschefer och en gruppintervju med fyra 

socialpedagoger. I vår studie ingick även en deltagande observation av en yrkesträff som 

anordnas av socialpedagogerna, då socialpedagoger från olika enheter träffas för att diskutera 

gemensamma frågor. Vi gjorde också en fristående intervju med en övergripande chef från 

Omsorgsförvaltningen. Vi har således kombinerat olika metoder i vår undersökning, vilket är 

fördelaktigt för att få ett bredare dataunderlag som ger en säkrare grund för tolkningen av 

materialet (Repstad, 1999). 

 

2.1 Urval 
Studiens frågeställning avgör urvalet av vilka som medverkar och huvudkriteriet är att 

personerna har relevant information för studien (Repstad, 1999). Vi valde Trollhättans Stad 

därför att där anställs många socialpedagoger och det har tagits ett politiskt beslut att 

omsorgsarbetet skall ta sin utgångspunkt i ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Syftet med 

vår studie var att fånga enhetschefernas förväntningar på den socialpedagogiska yrkesrollen 

samt få en beskrivning av hur socialpedagogerna själva ser på sin yrkesroll. Sammantaget 

finns det femton enhetschefer och elva socialpedagoger inom omsorgsverksamheten för 

funktionshindrade, men alla enheter har inte socialpedagoger anställda. Urvalet är därför 

avgränsat till enhetschefer som har socialpedagoger i sin verksamhet och socialpedagoger 

som arbetar i dessa verksamheter. För att hitta deltagare till studien ringde vi till en av 

kontaktpersonerna i platsannonsen som gav oss fyra namn på möjliga enhetschefer. 

Socialpedagogerna fick vi sedan kontakt med genom den så kallade ”snöbollsprincipen” då en 

socialpedagog som vi redan kände till gav oss förslag på andra tänkbara respondenter. Man 
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skall vara uppmärksam på att om man använder denna metod, kan enskilda personers 

rekommendationer leda till att man får en grupp med likartade åsikter (Repstad, 1999). 

 

2.2 Expertintervju 
För att få relevant bakgrundsinformation om varifrån idén kom att anställa just 

socialpedagoger inom omsorgsverksamheten kontaktade vi en person inom omsorgs-

förvaltningen som hade information om bakgrunden till beslutet. Intervjun gav oss kunskap 

om den process som fanns till grund för anställningar samt en lokal översikt av 

socialpedagoger och enhetschefer inom omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad. 

 

2.3 Intervjuguider 
Vi gjorde halvstrukturerade frågeguider både för de enskilda intervjuerna och för 

gruppintervjun. Båda guiderna är utformade utifrån relevanta teman kopplade till våra 

frågeställningar och till vår genomgång av tidigare forskning och teori. För de enskilda 

intervjuerna delade vi in frågeguiden i grupper med utgångspunkt från temat förväntningar (se 

bilaga 3). Genom ett fåtal öppna frågor ville vi att intervjuerna mer skulle få karaktären av ett 

samtal mellan oss som intervjuare och respondenterna. Det övergripande temat för vår 

intervju med socialpedagogerna var deras yrkesroll och yrkesideal. Även här delade vi in 

frågeguiden i centrala teman med ett fåtal underliggande frågor (se bilaga 4). Genom att 

använda denna halvstrukturerade modell ville vi att gruppdeltagarna skulle föra en diskussion 

utan någon större inblandning från vår sida.  

 

2.4 Kvalitativa intervjuer 
För att fånga enhetschefernas personliga synpunkter, valde vi att göra enskilda intervjuer. 

Intervjuer är användbara för att utifrån en individs perspektiv få fram nyanserade 

beskrivningar av en viss företeelse i omvärlden. Det övergripande temat för intervjun är 

således förutbestämt av forskaren och målet är att få så heltäckande kunskap som möjligt 

inom den ram som satts upp. Intervjun som metod skiljer sig från ett vanligt samtal mellan två 

människor genom att den har ett utpräglat syfte - den är fokuserad på vissa teman i den 

intervjuades värld och söker beskriva och förstå meningen hos dessa. Metoden präglas av 

flexibilitet då intervjufrågor kan justeras och anpassas beroende på intervjuperson för att få 

fram den information som eftersöks (Kvale, 1997). Styrkan med intervjuer är att de ger 

tillgång till en människas egna erfarenheter och förhållningssätt. Kvalitativa intervjuer är dock 
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ofta tidskrävande och ger mycket material för bearbetning (Repstad, 1999). Vi skickade e-

post till enhetscheferna med en kort presentation av oss och vår studie och frågade om de ville 

medverka. Vi försäkrade dem om att i fall de inte svarade så skulle vi höra av oss per telefon 

inom några dagar. Vi sände ut ett brev till samtliga (bilaga 1) med bekräftelse om 

överenskommen tid och plats för intervjun. För att intervjun skulle kunna ske ostört och i en 

trygg miljö, av vikt för en bra intervju, (Repstad, 1999) lät vi enhetscheferna bestämma både 

tid och plats för de enskilda intervjuerna. Samtliga valde att ses på sitt kontor eller i annan 

lokal i Stadshuset.  

 

Alla fyra enhetschefer hade mottagit vårt bekräftelsebrev, men vi betonade ändå vår 

tystnadsplikt och beskrev syftet med studien. Vi informerade också om samtyckeskravet och 

att vi respekterade om de inte ville svara på en viss fråga. Varje intervju varade mellan 45 

minuter och en timme. Samtliga samtyckte till att vi bandade dessa. Vi motiverade 

inspelningarna med att de underlättade för oss att få fram betydelsefulla nyanser i analysen av 

intervjun. För övrigt är fördelen med inspelade intervjuer att intervjuaren kan koncentrera sig 

på vad respondenten säger. Fördelen med att vara två är att den ena kan ha det huvudsakliga 

ansvaret för att fråga och den andra kan ställa spontana uppföljningsfrågor utifrån de svar som 

ges (Repstad, 1999). Vid intervjutillfällena var vi med båda två. Vi kunde se klara fördelar 

med detta, då den andra också kunde föra anteckningar. Nackdelen kan dock vara att 

respondenten kan känna sig i minoritet, särskilt om frågorna är av känslig karaktär, något vi 

inte upplevde under våra intervjuer. 

 

2.5 Gruppintervju 
Då vi skulle intervjua socialpedagogerna valde vi att göra det i form av en gruppintervju. Vi 

hoppades att med hjälp av gruppdynamiken få fram så många aspekter som möjligt på våra 

frågor. Vi tog inspiration från fokusgrupper som kan sägas vara en form av gruppintervju där 

data samlas in genom gruppinteraktion (Wibeck, 2000). Det är en forskningsmetod som 

vänder sig till en utvald grupp som intervjuas med fokus på ett speciellt tema som bestämts av 

forskaren. Fokusgrupper är lämpliga för att utforska människors erfarenheter, uppfattningar, 

önskemål eller svårigheter. Man använder sig av en frågeguide som är strukturerad i några 

centrala teman som knyter an till huvudtemat. Vid intervjutillfället finns det en ansvarig 

intervjuare, moderator, som ställer frågor och leder diskussionen, samt en bisittare som gör 

anteckningar och backar upp moderatorn. Svagheter med fokusgrupper kan vara att 
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moderatorn tar för stor plats eller att någon annan i gruppen blir för dominant så inte alla 

kommer till tals. 

 

Vi tog telefonkontakt med fyra socialpedagoger där vi beskrev vår studie och frågade om de 

ville medverka. Vi fick förslag på att intervjun kunde ske i direkt anslutning till en 

socialpedagogisk yrkesträff. En av socialpedagogerna ville ha med en praktikant, vilket vi 

godkände. Som bekräftelse på tid och plats, sände vi ut ett informationsbrev (Se bilaga 2). 

 

Vi träffades i en konferenslokal i Stadshuset och träffen tog en och en halv timme. Genom att 

välja en neutral mötesplats ville vi undvika att någon skulle få fördel av att vara på 

hemmaplan. Wibeck (2000) understryker vikten av miljöfaktorernas påverkan och de 

rumsliga arrangemangens betydelse för en lyckad gruppintervju, därför satt vi i en ring så att 

alla kunde se varandra och känna sig delaktiga. Precis som vid de enskilda intervjuerna 

informerade vi om de forskningsetiska aspekterna. Vi fortsatte med att informera om hur vi 

hade tänkt lägga upp träffen och redogjorde snabbt för studiens syfte och vad som gjort oss 

intresserade. Vi berättade om fokusgruppsmetoden och jämförde den med basgruppsarbete 

eftersom vi utgick från att basgruppsarbete var något som alla var bekanta med från 

studietiden. För att få respondenterna att känna sig trygga poängterade vi att alla synpunkter 

var lika värdefulla. Vidare förklarade vi våra roller; att den ena skulle ställa frågorna och hålla 

ihop diskussionen och den andra skulle göra anteckningar och backa upp om behövligt.  

Deltagarna godkände att vi bandade intervjun. Wibeck (2000) påtalar att det kan vara svårt att 

skilja på rösterna när man bandar en gruppintervju. För att underlätta identifieringen av 

rösterna på bandet började vi med några direkt ställda öppningsfrågor som var och en fick 

svara på. Ett par av frågorna ur frågeguiden kändes onödiga att ställa då diskussionen 

självmant gled in på dessa. I övrigt ställde vi några få följdfrågor i syfte att förtydliga eller 

bekräfta det som diskuterades. Till slut gjorde vi en kort sammanfattning av vilka områden 

som hade berörts och socialpedagogerna fick möjlighet att lägga till sådant som de tyckte var 

viktigt i förhållande till studiens syfte och som inte hade framkommit under diskussionen.  

 

2.6 Observation 
Observation som metod passar när frågeställningen är kopplad till ett avgränsat område som 

forskaren vill belysa, i vårt fall socialpedagogernas yrkesfält i Trollhättans Stad. 

Observationer är värdefulla på så sätt att de ger tillgång till socialt samspel och sociala 
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processer som är svåra att fånga genom intervjuer och textanalyser. Observationer innebär i 

vanliga fall att forskaren under en längre eller kortare tid är tillsammans med medlemmarna i 

den grupp som undersöks (Repstad, 1999). Vi deltog vid en av socialpedagogernas 

yrkesträffar och syftet med vår observation var att bekanta oss och skapa kontakt med det 

yrkesfält där socialpedagogerna arbetar. Närvarande var nio socialpedagoger och två 

praktikanter från socialpedagogiska programmet. Socialpedagogerna hade inbjudit en 

enhetschef som föreläste om socialpedagogiskt arbete i praktiken. Föreläsningen tydliggjorde 

för oss förväntningar på socialpedagogernas arbete utifrån ett chefsperspektiv och gav oss 

ytterligare material för att förstärka de uppfattningar som framkom i våra enskilda intervjuer 

med enhetscheferna. Vi tror att vår närvaro under denna träff där vi fikade tillsammans i 

pausen även bidrog till en avslappnad atmosfär under gruppintervjun. På så vis hade 

gruppdeltagarna vant sig vid oss och vi upplevde att vi fick förtroligt tillträde till deras fält. 

Vår medverkan kan ses som en öppen observation – vi berättade vilka vi var och beskrev 

kortfattat vår uppsats för de närvarande. Det finns inga givna svar på hur man får så 

tillförlitlig information som möjligt, forskarens närvaro ”stör” det sociala sammanhang denne 

blir delaktig i. Acceptans i gruppen är en klar fördel och man skall så långt som möjligt 

försöka smälta in i gruppen (Holme & Solvang, 1997).  

 

2.7 Etik 
All forskning som har med människor och samhälle att göra, ställer oss inför etiska frågor. 

Respekten för den enskildes människovärde skall värnas genom att vi skyddar psykisk och 

fysisk integritet för den som bidrar med information (Holme & Solvang, 1997). Vi tycker att 

vi vid samtliga intervjutillfällen har, både vid de enskilda och gruppintervjun, varit tydliga 

med etiska aspekter gällande information om undersökningens syfte och vilka moment som 

ingår samt om deltagarnas frivilliga medverkan. Även vid observationstillfället presenterade 

vi oss själva och varför vi var där. Likaså har vi försäkrat att insamlat material, det vill säga 

bandinspelningar och uttalanden, kommer att följa kraven om konfidentialitet, förvaras på ett 

säkert sätt och förstöras när studien avslutats (Repstad, 1999). Vi har under arbetets gång fört 

diskussioner med varandra om vi skall låta bli att nämna Trollhättans Stad vid namn. Efter 

noga överväganden tyckte vi att då vår studie tar utgångspunkt i offentliga handlingar kan 

man föra en öppen diskussion om det socialpedagogiska arbetet inom omsorgsverksamheten 

och vi valde därmed att inte fingera namnet. Däremot har vi arbetat utifrån tanken att det inte 

skall gå att identifiera intervjupersonerna. Vi har utelämnat uppgifter som kan härledas till 
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deltagande personer och vilka verksamheter de arbetar i för att säkra anonymiteten. Vi har 

dock under studiens gång förstått att fullständig anonymitet kanske inte kan garanteras då 

socialpedagogerna sinsemellan känner till varandra och enhetscheferna som vi intervjuat har 

nära kontakt med varandra genom sitt arbete.  

 

2.8 Studiens tillförlitlighet 
I kvalitativa undersökningar är forskaren i första hand intresserad av att få förståelse för en 

speciell företeelse, och reliabilitet (pålitlighet) ges en annan betydelse än i kvantitativa 

undersökningar. Vid intervjuer kan det uppstå en viss ”intervjuareffekt”, vilket innebär att 

intervjuaren påverkar respondenten så att han/hon medvetet eller omedvetet ger de svar som 

de tror att forskaren vill ha (Holme & Solvang, 1997). Vår medvetenhet om detta gjorde att vi 

vid gruppintervjun särskilt betonade att allas åsikter var lika värdefulla. Vi utgick från samma 

intervjuguide i alla våra enskilda intervjuer och efter intervjuerna gavs respondenterna 

möjlighet att tillägga sådant som de ansåg vara betydelsefullt. Forskarens påverkan av 

respondenten gör att andra kanske skulle få ett annat resultat, då det är svårt att återskapa den 

sociala process som uppstår under en intervju (Holme & Solvang, 1997). Eftersom 

socialpedagogens yrkesroll är under utveckling och ingår i ett sammanhang här och nu, kan 

resultatet också bli ett annat om studien görs igen om ett par år.  

 

Det är svårt att generalisera resultat från kvalitativa undersökningar då man undersöker en 

väldigt liten enhet. Vi kan inte heller dra några generella slutsatser om den socialpedagogiska 

yrkesrollens innebörd utifrån den grupp som medverkat i vår studie. Däremot har vi för att 

stärka generaliserbarheten gjort relevanta teoretiska kopplingar, och för att skapa 

sammanhang och visa på underlaget för våra tolkningar använt oss av direktcitat i 

resultatredovisningen.  

 

Vid materialinsamlingen har vi använt olika metoder för att få ett så tillförlitligt underlag som 

möjligt och intervjuguiderna har utformats med utgångspunkt i studiens syfte. Genom 

intervjuerna har vi fått svar på det enhetscheferna förväntar sig av socialpedagogerna och 

socialpedagogernas egna beskrivningar av yrkesrollen. Dock kan vi inte veta om det de 

beskriver är det de faktiskt gör, eftersom vi inte har observerat dem i deras arbete. I de 

avvägningar vi har gjort under bearbetningen av materialet, har vi genomgående arbetat 
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utifrån tanken att på ett rätt och riktigt sätt återge resultatet utifrån det vi ansett väsentligt. Vi 

har exempelvis återgått till intervjuerna om vi har varit osäkra på innebörden av vissa citat. 

 

2.9 Bearbetning  
Hela bearbetningen och tolkningen av materialet i vår studie har gjorts i förhållande till de 

frågeställningar vår undersökning handlar om och i förhållande till de teorier som sätter 

resultatet i ett större sammanhang (Repstad, 1999). Samtliga intervjuer spelades in på band, 

vilket väsentligt underlättade vår bearbetning av materialet. Som stöd hade vi också 

anteckningar förda vid intervjuerna. Vi lyssnade och skrev av intervjuerna i sin helhet för att 

få en så sammanhållen och bred bild som möjligt av intervjupersonernas uttalanden. Vi läste 

sedan igenom varje intervju för att få en helhetsbild och för att hitta gemensamma nämnare 

som vi kunde klassificera materialet utifrån. Vi hittade tre återkommande teman utifrån 

enhetschefernas förväntningar och socialpedagogernas egna beskrivningar. Dessa tre teman är 

arbetsinnehåll, metodik/förhållningssätt och avgränsning avseende vad som inte ingår i 

socialpedagogernas uppdrag. Sedan markerade vi temana med färgpennor, klippte ut dem och 

sorterade in dem i olika temakuvert. Därefter gick vi igenom alla urklipp igen, varje kuvert 

för sig, och sorterade in dem i underkategorier. Här fann vi att vissa urklipp var för korta och 

hade tagits ur sitt sammanhang, andra hörde hemma i andra kuvert. Vi hade dock anammat 

Repstads (1999) råd att markera vart de olika klippen kom ifrån så vi lätt kunde hitta det 

sammanhang de hade tagits ur. I analysen kopplade vi tillbaka till våra huvudfrågeställningar 

och letade efter mönster som skulle kunna ge oss en helhetsbild av den socialpedagogiska 

yrkesrollen. Vi gjorde en modell där vi använde kategorierna mål, innehåll och 

förhållningssätt/metodik för att förklara vilka arbetsområden och arbetsuppgifter som ingår i 

det socialpedagogiska arbetet i omsorgsverksamhet om funktionshindrade. För att få en 

djupare förståelse för det vi hittade i materialet gjorde vi kopplingar till teorikapitlet där vi har 

definierat och klargjort centrala begrepp och tidigare forskning av betydelse för våra 

frågeställningar. 

 

2.10 Metoddiskussion 
Enligt Repstad (1999) finns det risker med att använda sig av ”snöbollsprincipen” vid urval 

vilket kan medföra att gruppen blir för likartad. Vi upplevde inte detta som något problem i 

vår gruppintervju med socialpedagogerna, tvärtom framkom både personliga och nyanserade 

åsikter. Socialpedagogerna tyckte själva att gruppträffen hade gett dem en möjlighet att 
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reflektera över sin yrkesroll. Efter att bandspelaren hade stängts av och vi hade avslutat, 

uppkom ytterligare diskussion som de bad oss att skriva till, då det kändes viktigt för dem att 

få med det. Under intervjun upplevde vi inte att någon tog större plats i gruppen än någon 

annan, vilket annars kan vara en risk med gruppintervjuer. Vi tyckte att alla lämnade utrymme 

åt varandra, men i vissa frågor hettade det till, alla blev ivriga och talade i mun på varandra, 

vilket i viss mån försvårade utskriften av intervjun. 

 

Vid alla intervjutillfällen har vi deltagit båda två, men vi har haft huvudansvaret för två 

enskilda intervjuer var. Vi är medvetna om att vi är olika som personer och har olika 

erfarenhet likväl som respondenterna är olika personligheter med varierande vana av 

intervjuer. Detta kan ha påverkat resultatet, men med intervjuguiden som utgångspunkt har vi 

minimerat denna risk väsentligt.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för teoretiska utgångspunkter för vår studie. Vi 

kommer först att belysa begreppet profession och professionalitet, för att sedan beskriva den 

socialpedagogiska yrkesrollen utifrån Madsens (2001) ”bildningsblomma”. Slutligen 

definierar vi begreppet socialpedagogik utifrån hur den kan användas i omsorgsarbete för 

funktionshindrade.  

 

3.1 Profession 
Ett yrke eller en profession kan ses som organiserad kunskap på arbetsmarknaden, och nya 

yrken uppkommer som ett svar på samhällets efterfrågan och behov. Sedan länge har 

legitimerade yrkesgrupper, såsom exempelvis läkare och jurister, varit förankrade i den 

akademiska miljön och på grund av sin specifika kunskapsbas uppnått expertstatus. Idag har 

det dock skett en akademisering av flera kunskapsområden, vilket har medfört att det blivit 

viktigt att bevaka och upprätthålla gränserna gentemot närliggande yrkesgrupper (Johansson, 

2002). Detta kan göras på olika sätt, dels genom att stänga ute andra från sitt arbetsområde, 

dels genom kunskapshöjande åtgärder som också kan komma klienten tillgodo (Wingfors, 

2004). Ett av de områden där det har skett en akademisering är den sociala 

omsorgsutbildningen som fått högskole- och universitetsstatus. 

 

I flera avhandlingar som vi har tagit del av, diskuteras dilemmat kring akademiseringen eller, 

som vi kallar det här, professionaliseringen av socialt arbete. Frågor ställs om huruvida 

professionaliseringen av socialt arbete skall ha som främsta mål att nå makt i organisationen 

eller höja kvaliteten och kompetensen i förhållande till omsorgstagarens behov och önskemål 

(Johansson, 2002). Beckman (1985) menar att i en professionalisering som kräver allt större 

och specialiserad förutbildning samt självständig expertstatus, finns det risk att det sociala 

arbetet blir tekniskt rationellt och innebär ett avståndstagande till omsorgstagaren.  

 

Wingfors (2004) framför i sin avhandling om socionomers professionalisering kritik mot ett 

homogenitetstänkande som syftar till att kollektivisera yrkesuppgifter, yrkesutövning och 

yrkesbenämningar. Hon påpekar att socionomerna efter högskoleutbildningen arbetar inom en 

rad olika yrken, vilket försvårar enhetliga avgränsningar. Hon ser yrkesgruppens 

professionaliseringssträvanden som ett sätt att stärka sin egen ställning i samhället vilket inte 
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nödvändigtvis kommer klienten tillgodo. Vi kan se kopplingar mellan Wingfors studie och en 

studie som gjordes 2004 (Attlid & Bengtsson) där det framgick att väldigt få socialpedagoger 

är anställda som just socialpedagoger. Resultatet visade också att den stora variationen i 

socialpedagogernas arbetsfält, gjorde att yrkesidentiteten blev ganska otydlig. Med tanke på 

socialpedagogernas stora arbetsfält och olika arbetssätt, kunde författarna se det positiva i 

detta då det visar förmåga på den flexibilitet som krävs för att lösa problem i dagens 

föränderliga samhälle. Socialpedagoger ingår således ofta i ett tätt samarbete med andra 

yrkesutövare inom det sociala och/eller det pedagogiska verksamhetsfältet, vilket kan försvåra 

definitionen av vad det socialpedagogiska bidraget består utav.  

 

3.2 Den socialpedagogiska yrkesrollen 
Alla människor ingår i sociala sammanhang där vi har sociala roller med beteendemönster 

och förväntningar på beteenden som uppkommit historiskt, kulturellt och socialt. Dessa roller 

formas och omformas ständigt i ett socialt samspel mellan individer, grupper och olika 

samhälleliga förhållanden. Inom socialpsykologin skiljer man mellan tillskrivna och 

förvärvade roller. Att vara man eller kvinna är könsroller som tillskrivs oss av omgivningen 

utan att vi själva presterat dem. När vi tar initiativ till, utbildar oss och söker ett yrke får vi på 

så sätt en yrkesroll. Denna förvärvade roll vilar på den kunskapsbas som förmedlats genom 

utbildningen och omfattar vidare de rättigheter och skyldigheter som formuleras kring 

arbetsuppgifternas genomförande (Angelöw & Jonsson, 2000).  

 

För att socialpedagogiken skall kunna fastställas som yrke, krävs det att man ger särskilda 

definitioner för det säregna och beskriver vad som karaktäriserar de handlingar som 

professionella utför. Till vår hjälp att definiera socialpedagogens yrkesroll använder vi 

Madsens (2001) förklaring av socialpedagogens nödvändiga kompetenser. Dessa 

sammanfattar han i en modell kallad ”bildningsblomman”, som är en konkretisering av de 

kvalifikationer som enligt Madsen krävs som grund för den professionella, det vill säga den 

yrkesmässiga rollen. I verkligheten framstår inte delkompetenserna i sin renaste form, de 

samverkar och har alltid inslag av varandra. Han har delat upp kompetenserna enligt nedan: 

 

– En manuell/produktiv kompetens, som innebär praktiska kunskaper, men även 

kunskaper om tillvägagångssätt och metoder i kommunikativa processer. Dessa 

konkreta färdigheter är exempelvis i vardagslivet förekommande uppgifter, men även 
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produktion av föremål, reparationer och så vidare. Denna kompetens innebär att 

socialpedagogen har en inre förställning om de faser som krävs i genomförandet, från 

planering till färdig produkt och kan sätta det i relation till deltagarens förmåga och 

förväntningar. 

 

– En expressiv kompetens som innefattar att socialpedagogen kan använda estetiska 

aktiviteter för att finna/skapa andra än just talspråkliga uttrycksformer för människor 

att formulera och bearbeta erfarenhet på. Teater, sång och musik med mera kan 

utveckla en vidare handlingskraft och frigörelse av ”språklösa” erfarenheter hos dem 

som socialpedagogen arbetar med. 

 

– En kommunikativ kompetens som utgår från socialpedagogens förmåga att kunna sätta 

sig in i den andras perspektiv och skapa en bärande relation där man meddelar sig till 

varandra genom kommunikation baserad på en ömsesidig tillit. Grunden för 

kommunikation är antagandet att den andra är en människa med kunskap, erfarenheter 

och kan ställa upp egna personliga mål. Mot bakgrund av dessa mål måste 

socialpedagogen kunna organisera sådana pedagogiska former varigenom 

inlärningsprocesser möjliggörs.  

 

– En analytisk/syntetisk kompetens som syftar till socialpedagogens förmåga att kunna 

skapa insikt i deltagarnas förutsättningar och deras levnadsvillkor. Socialpedagogen 

bör utifrån ett kritiskt förhållningssätt hålla sig utforskande till och utvärdera 

arbetsinsatserna för att nå nya kunskaper om den pedagogiska verkligheten.  

 

Den femte - handlingskompetensen, innebär att pedagogen format ett för sig personligt 

förhållande till de övriga kompetenser som nämns ovan. I handlingskompetensen samlas en 

helhet av kunskap, färdigheter och hållningar som möjliggör deltagande i människors 

skapande av det goda livet och samhället. Ingen enskild kompetens är tillräcklig i sig själv, 

skriver Madsen (2001). Handlingskompetens är mer än summan av dem tillsammans. Vi 

tolkar hans handlingskompetens som att pedagogen utöver yrkesutbildning, skaffar sig ett 

professionellt förhållningssätt då yrkesrollen under en fortlöpande process fylls ut med en 

egen personlighet. Socialpedagoger kan i hög grad själva fastlägga innehållet och 

aktiviteterna i det socialpedagogiska arbetet, vilket kan ställa stora krav på pedagogen att 

kunna definiera och bestämma både innehåll, relationer, samspel och metoder. 
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Socialpedagogisk verksamhet har yttre organisatoriska ramar i form av politiskt fastställda 

målformuleringar och resurstilldelningar, men det inre handlingsrummet är relativt odefinierat 

av arbetsgivarsidan (Madsen, 2001). 

 

Enligt Danielsson och Liljeroth (1996) är tydliga roller en förutsättning för samarbete då 

dessa ger struktur och trygghet. Det finns dock olika förväntningar knutna till en yrkesroll 

som baseras på de behov som finns i den aktuella verksamheten. Enligt Svedberg (2000) 

består dessa förväntningar av tre delar. Den första är en ålagd del som motsvarar 

arbetsgivarens förväntningar; exempelvis genom målformuleringar och lagar. Den andra är en 

tillskriven del, vilket innebär förväntningar från omgivningen, exempelvis befogenheter och 

ansvar man har tilldelats av arbetsledningen. Den tredje och sista är en förvärvad del som är 

de förväntningar man själv har på rollen. Detta innebär en utmaning för den som innehar 

yrkesrollen då förväntningarna ofta kan gå isär eller vara oklart definierade eller uppfattade.  

 

3.3 Socialpedagogik 
I ett försök att definiera socialpedagogik skriver Madsen (2001) att den inriktar sig på 

”sociala, kulturella och pedagogiska nödsituationer” som uppstått i det moderna samhället. 

Insatserna går ut på att ge livshjälp till individer eller grupper som med egna resurser inte 

klarar av sin tillvaro. De människor som omfattas av dessa nödsituationer är utstötta och 

marginaliserade grupper som av olika anledningar inte omfattas av den samhälleliga 

gemenskapen. Detta kan uppstå exempelvis genom att de inte lyckas kvalificera sig till 

arbetsmarknaden eller att de inte förmår ta till sig de av samhället vedertagna normer och 

regler som styr sociala och kulturella umgängesformer. Detta gäller i hög grad för personer 

med intellektuella funktionshinder som har svårt att bemöta de krav som ställs på dagens 

samhällsmedlemmar. 

 

Den livshjälp som Madsen (2001) talar om är både en hjälpprocess och en lärandeprocess, 

beroende på situationen. Ibland behöver socialpedagogen träda in i omsorgstagarens ställe då 

hon/han kan sakna nödvändiga grundläggande kompetenser så som kommunikationsförmåga 

eller motoriska färdigheter. Ibland intar socialpedagogen ett behandlingsperspektiv för att 

möjliggöra utveckling av grundläggande erfarenheter som sedan kan mogna till 

grundläggande färdigheter inom olika områden. Där dessa grundläggande erfarenheter redan 

finns tar en läroprocess vid och socialpedagogens uppdrag blir då att tillrättalägga 
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förutsättningarna för individens vidare utveckling av sin inneboende potential och dess 

utveckling till konkreta kompetenser. Här har socialpedagogen en ledsagande roll (Madsen, 

2001). 

 

Socialpedagogiken har även ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt från en bestämd 

verksamhet där en professionell pedagog vill något bestämt med andra (Madsen, 2001). Här 

är det viktigt att socialpedagogen åsidosätter sina egna behov och helt utgår från 

omsorgstagarens resurser och behov. Socialpedagogens uppdrag är att tillsammans med 

omsorgstagaren försöka skapa strategier för och i olika livssituationer. Målet är att uppnå 

självbestämmande genom att utveckla individens inneboende resurser så han/hon kan klara av 

en självständig tillvaro med hjälp av egna resurser och eget omdöme. Många omsorgstagare 

står dock i ett livslångt beroendeförhållande till omsorgsgivaren och kan aldrig bli helt 

självgående; vilket gör att förhållningssätt och etiska överväganden blir en viktig del i arbetet. 

Man kan ge omsorgstagarnas liv innehåll och mening genom att fylla deras vardag med 

meningsfyllda aktiviteter med ursprung i deras egna livsvillkor. 

 

Ovannämnda insatser syftar till att integrera utstötta individer in i samhällets gemenskap. 

Madsen (2001) lyfter den sociala integrationen som en av socialpedagogikens viktigaste 

strategier, men det handlar inte bara om den fysiska integreringen genom att exempelvis flytta 

funktionshindrade ut i egna boenden, utan man strävar efter full integrering som innebär en 

plats i den sociala och kulturella gemenskapen. Socialpedagogens roll blir således att 

förmedla det kulturella och sociala mötet mellan den funktionshindrade och samhället, vilket 

kan åstadkommas genom att öppna upp verksamheter för funktionshindrade mot lokalmiljön. 

Socialpedagogen ansvarar för att förmedla den allmänna kunskap och de normer som 

individen behöver för sin omvärldsförståelse, som innefattar de rättigheter och skyldigheter 

man har som samhällsmedlem. Genom denna interaktion får individen användning för sina 

egna resurser i samspelet med omgivningen. 

 

Blomdahl Frej (1998) kopplar samman socialt omsorgsarbete med socialpedagogik. Hon 

menar att det krävs socialpedagogiska kunskaper för att utöva professionellt socialt 

omsorgsarbete och att omsorg mellan människor skall vara grunden för det socialpedagogiska 

arbetet. Tillsammans bildar dessa två en helhet; det ena utesluter inte det andra. Sammantaget 

innebär socialpedagogiskt omsorgsarbete, enligt henne, att ge hjälp och stöd till personer med 

funktionshinder för att klara av sin vardag och ge dessa personer möjlighet att upptäcka och 
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utveckla sina egna resurser. Detta kräver ett nära samarbete och en nära relation mellan 

omsorgstagaren och socialpedagogen. Blomdahl Frej (1998) skriver vidare att omsorg ges och 

upplevs i relation med andra människor och det är en nödvändighet för den mänskliga 

tillvaron. 

 

Förhållandet mellan socialpedagogen och omsorgstagaren karaktäriseras av att vara både en 

kompetens- och personrelation. Relationen har dels sin bakgrund i samhälleliga villkor som 

professionell hjälp- och stödrelation, men är å andra sidan en relation som samtidigt handlar 

om möten mellan två människor som är lika värda. Relationen bärs upp av ett 

ansvarsförhållande i vilken den ena parten åtar sig ansvar inför den andra, men där bådas 

delaktighet fordras i relationen (Madsen, 2001). Holm, Holst, Olsen och Perlt (1997) 

beskriver denna relation med hjälp av fem dimensioner som bekräftar den ömsesidighet som 

finns mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. De dimensioner det talas om är för det första 

solidaritet; att man bekräftar den andres sociala tillhörighet genom att vara solidarisk med 

varandra. För det andra handlar det om att ta vara på den andra personen, inte bara för att det 

är ett lönearbete, utan för att alla människor behöver varandra. För det tredje skall man dela 

perspektiv som ett uttryck för gemenskap. För det fjärde handlar det om att bygga upp en 

tillitsfull relation då man är utelämnad åt varandra. Slutligen skall man erkänna den andres 

rättigheter till ett fullvärdigt liv. Dessa dimensioner har betydelse för både det sociala arbetet 

och utvecklingen av livskvalitet för omsorgstagaren. 
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4. Resultat 
 
Resultatet av studien redovisas i tre delar. Den första delen handlar om vad socialpedagogerna 

förväntas göra enligt enhetscheferna och hur socialpedagogerna själva beskriver innehållet i 

sitt arbete. Den andra delen handlar om enhetschefernas förväntningar på hur 

socialpedagogerna skall arbeta och socialpedagogernas egen beskrivning av detta; alltså 

metodik och förhållningssätt. Slutligen handlar den tredje delen om vad socialpedagogerna 

inte skall göra eller vara, det som kan ses som en avgränsning av yrkesrollen, så som den 

uppfattas av cheferna och socialpedagogerna själva. Då vi fann att materialet från 

enhetschefernas intervjuer delvis sammanföll med socialpedagogernas gruppintervju kommer 

vi att redovisa det gemensamt, så både enhetschefernas förväntningar och socialpedagogernas 

beskrivning av yrkesrollen framträder genom hela redovisningen. Genom exemplen som tas 

upp i redovisningen framkommer också hur socialpedagogiken gestaltas i omsorgen om 

intellektuellt funktionshindrade.  

 

Först tänker vi dock sammanfatta diskussionerna runt vilka allmänna förutsättningar som 

finns för att arbeta socialpedagogiskt inom verksamhetsfältet för omsorgen om intellektuellt 

funktionshindrade i Trollhättans Stad. 

 

4.1 Förutsättningar 
Som det framkom redan i inledningen har det i Trollhättans Stad tagits ett politiskt beslut och 

skrivits in i den så kallade ”Mål och Resursplanen” att personalen inom verksamheten för 

funktionshindrade skall ha ett socialpedagogiskt förhållningssätt. En naturlig fråga för oss 

blev då vilka förutsättningar som finns i organisationen för att arbeta socialpedagogiskt?  

 

Enhetscheferna har något olika uppfattningar om vilka förutsättningar som finns. Det 

framkom av intervjuerna att de flesta av socialpedagogerna innehar en konverterad tjänst, 

vilket innebär att när en tjänst som habiliteringsassistent i verksamheten blivit ledig, har 

tjänsten konverterats till en socialpedagogtjänst. Det har alltså inte tillkommet mer tid i 

verksamheterna. Tjänsten som socialpedagog har i stort sett samma förutsättningar och 

samma arbetsuppgifter som habiliteringsassistenten, men i socialpedagogens tjänst ingår 

också pedagogisk tid, vilket kan variera mellan tre till sex timmar per vecka i olika 

verksamheter. I verksamhet för funktionshindrade barn, där det pedagogiska arbetet har pågått 
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längst tycks det finnas mer resurser än i verksamhet för vuxna. En enhetschef jämför med 

förskollärare och fritidspedagoger som enligt avtal har sex timmar pedagogisk tid per vecka 

och anser att detta borde vara minimitid även för socialpedagoger. Enhetscheferna tycks vara 

överens om att det behövs mer resurser och större utrymme för det pedagogiska arbetet. En av 

enhetscheferna säger: 

 

Jag tycker det finns förutsättningar, sedan önskar man väl alltid att det skulle 

finnas mer fristående pedagogisk tid. Vi får göra det möjligt inom de ramar vi 

har. 

 

Som vi förstår det är dessa ramar som enhetschefen refererar till främst av ekonomisk 

karaktär. Enhetscheferna påtar sig själva ett stort ansvar för tillrättaläggandet av 

förutsättningarna, exempelvis genom schemaläggning, fortbildning och att det skall finnas ett 

forum där socialpedagogerna kan mötas som yrkesgrupp. Detta forum finns i dag och 

socialpedagogerna möts ungefär var femte vecka för att diskutera och utväxla erfarenheter. 

Vidare påpekar en av cheferna att det måste bli större enighet och tydlighet bland cheferna 

vad gäller socialpedagogernas uppdrag och yrkesroll. 

 

En annan viktig aspekt som framkom var behovet av att det skall finnas minst två 

socialpedagoger i varje verksamhet. Detta betonades speciellt av socialpedagogerna då det 

inte finns i alla verksamheter idag. Fördelen med att vara två uttrycks så här av en av 

pedagogerna: 

 

Det är skillnad mellan att vara en eller två. Dialogen mellan två pedagoger är en 

kraftkälla som ger väldigt mycket. Det ger större möjlighet till reflektion och man 

kan prata och diskutera med någon annan som sitter inne med samma kunskap 

som en själv. Man kan bolla funderingar kring sin roll. 

 

De ser det som en styrka att vara två både för sin egen del och för det pedagogiska arbetet. 

Enhetscheferna håller med om detta och har som mål för framtiden att kunna anställa två 

pedagoger i varje verksamhet. En uttrycker det till och med så här: 

 

Det är jättesvårt att vara själv, så jag anställer inte pedagoger förrän jag har 

möjlighet att anställa två. Jag väntade tills jag kunde anställa två pedagoger, 
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sedan slutade den ena och nu är det en oerhörd skillnad; inte för att den 

pedagogen jag har brister i något, men bristen är att de inte är två. 

 

Det verkar alltså finnas stor enighet om att det behövs både mer resurser och tid och inte 

minst fler socialpedagoger. Sammanfattningsvis kan vi se att det finns tid avsatt för det 

pedagogiska arbetet, men att denna tid av både socialpedagogerna själva och cheferna ses som 

alltför otillräcklig. För att frigöra mer tid försöker enhetscheferna schemalägga 

socialpedagogernas arbete. Genom schemaläggning och planering av anställningar vill de 

skapa bättre förutsättningar för att utveckla arbetet ytterligare. 

 

4.2 Arbetsinnehåll 
Socialpedagogens arbete riktas mot både omsorgstagarna och habiliteringsassistenterna. Vi 

kan se att arbetsinnehållet som det beskrivs i intervjuerna kan delas in i två områden; dels det 

sociala och pedagogiska arbetet i förhållande till omsorgstagaren, dels det pedagogiska och 

utvecklingsbaserade arbetet i förhållande till arbetsgruppen.  

 

4.2.1 Socialt och pedagogiskt stödarbete i förhållande till omsorgstagaren 

I avsnittet som följer beskrivs det sociala och pedagogiska stödarbetet, som innefattar både 

relationsarbete och praktiskt/pedagogiskt vardagsarbete.  

 

Relationsarbete 

Relationsarbetet handlar om att skapa, utveckla och upprätthålla relationer. Social-

pedagogerna och enhetscheferna är överens om att socialpedagogen skall vara ett stöd för 

omsorgstagaren och att stödet skall utgå från varje omsorgstagares behov och utifrån vart 

han/hon befinner sig just nu. Detta görs genom att göra omsorgstagaren delaktig i små 

vardagliga händelser i dennes liv, exempelvis att själv få vara med och ta beslut och att 

veckoplanera tillsammans med personalen. Denna delaktighet ger dem möjlighet att påverka 

det stöd de får. En av enhetscheferna beskriver delaktighet som ett av målen i ”Mål och 

Resursplanen” och säger vidare att: 

 

Det handlar om små, små saker i vardagen, här och nu som man skall känna sig 

delaktig i. Och detta bygger på relationer, att man känner personen. 
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En annan enhetschef beskriver just relationsarbetet som det viktigaste arbetsredskapet för en 

socialpedagog, eftersom relationer bygger på förtroende. Finns inget förtroende finns det 

heller inget att bygga på. Det kräver dock energi att skapa en relation, vilket framgick av 

föreläsningen vi deltog i, och eftersom det är ”sköra människor” man arbetar med är det 

viktigt hur man förhåller sig till individen och att arbeta utifrån jämlika relationer, menar man. 

Enhetschefen betonar att omsorgsgivaren tidigare skulle vara experten, numer strävar man 

efter en mer ömsesidig relation, att den ene inte bestämmer över den andre. Enhetschefen 

uttrycker betydelsen av relationerna så här: 

 

…det är därför du måste jobba i det direkta omsorgsarbetet, du måste ha 

relationerna. Relationen är kärnan. 

 

Socialpedagogerna värnar också om relationerna, både till omsorgstagarna och till övriga i 

arbetsgruppen. Socialpedagogerna tror på relationen, på det friska och positiva och på att man 

genom relationsarbete hittar nyckeln till att skapa de förutsättningar som får omsorgstagarna 

att växa. Även om det är habiliteringsassistenterna som är kontaktpersonal för omsorgstagarna 

måste även socialpedagogerna arbeta med att utveckla relationen till enskilda omsorgstagare.  

 

Här finns en diskussion främst bland cheferna om att relationen är central i arbetet, men flera 

av dem betonar att omsorgstagaren ofta har sin mest nära och personliga relation till sina 

anhöriga eller ibland till kontaktpersonalen. Den relation som socialpedagogen skall sträva 

efter att utveckla karaktäriseras av att den skall vara personlig men inte privat. Framförallt 

skall de relationer som utvecklas, bygga på tillit och förtroende. Betydelse av relationer 

uttrycks av en av socialpedagogerna som att 

 

....varje människa kan bara växa om man har en relation. 

 

Relationsarbetet är alltså av största vikt när det gäller omsorgstagarnas växande, ett växande 

som sker genom utveckling. Det handlar dock inte bara om relationer mellan omsorgstagare 

och personalgruppen. Det handlar också om att omsorgstagaren skall få förutsättningar att 

utveckla relationer till andra, lära sig att fungera i olika sociala sammanhang och i det sociala 

samspelet med sina medmänniskor både inom och utanför gruppboendet. Socialpedagogerna 

uttrycker att de känner sig som nätverksarbetare genom att de träffar och knyter kontakter 

med många människor runt omsorgspersonerna. En av enhetscheferna ser ett värde i detta 
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genom att det öppnar upp en förståelse för barnens eller ungdomarnas föräldrar och att man 

ser dem som en resurs i omsorgstagarens liv. Vidare handlar det om att lära hur man kan 

skapa relationer med andra människor och hur världen fungerar. Genom att ge 

omsorgstagarna omvärldsförståelse och lära dem att sätta ord på sina känslor ger man dem 

redskap att utvecklas. Det handlar om att medvetandegöra; att kunna se vad ens handlingar 

kan leda till, eller som en av socialpedagogerna säger: 

 

Det handlar inte om att göra revolution, utan att ha makten i sitt eget vardagsliv, i 

sin egen lägenhet, sitt eget arbete och sin egen fritid  

 

Detta gör att individen växer; ett växande som socialpedagogerna kan se både hos 

omsorgstagaren och hos personalgruppen. 

 

Praktiskt/pedagogiskt vardagsarbete 

Enhetscheferna förväntar sig också att socialpedagogerna deltar i det direkta vardagsarbetet, 

vilket kan innebära exempelvis att hjälpa till med duschning på morgonen, att tillsammans 

med omsorgstagaren baka en kaka, eller att åka buss in till staden. Genom att 

socialpedagogerna är delaktiga i det situationsrelaterade arbetet hoppas man att det skall ske 

både ett socialt och pedagogiskt lärande för omsorgstagaren. En av enhetscheferna uttrycker 

det så här: 

 

Vi har ett gemensamt uppdrag; det är att vi skall se till att de personerna vi har i 

vår omsorg har det bra och får utvecklas och att de är hela människor som har ett 

innehåll i sitt liv också, så vi inte bara är hos dem. 

 

Som vi förstår det gäller detta hela arbetsgruppen, att alla ansvarar för att omsorgstagarna har 

det bra. Det handlar om utveckling och att skapa meningsfullhet och helhet för 

omsorgstagaren. I det praktiskt/pedagogiska arbetet förväntas det dessutom att 

socialpedagogen utifrån den enskilde omsorgstagarens mål planerar och följer upp olika 

aktiviteter, samt ger aktiviteterna innehåll och mening. Det är således socialpedagogen som i 

samarbete med den enskilde skall planera fritidsaktiviteter och samhällslivet utanför boendet. 

Vidare förväntas det att socialpedagogen skall hitta sätt att strukturera upp vardagen i den 

mån omsorgstagarna har behov av det. I föreläsningen som vi deltog i framkom vikten av att 

socialpedagogen i sitt arbete bidrar till att skapa yttre strukturer som hjälper omsorgstagarna 
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att få ordning på vardagen och känna trygghet. Men för detta krävs det enligt en av 

enhetscheferna att socialpedagogerna:  

 

….förstår var individen befinner sig i sin utveckling för att kunna hjälpa honom 

på bästa sätt. Förstår vad funktionshinder ställer till i vardagen, och jobba utifrån 

möjligheterna, styrkorna. 

 

Det handlar inte bara om yttre strukturer som ramar in vardagen utan även att hitta strukturer 

för att växa som människa, och att se vilka strukturer den enskilde är hjälpt av. Det kan 

handla om exempelvis olika hjälpmedel, kontinuitet vad gäller personal, tydliggörande av 

schemaläggningar och liknande. Och här måste man utgå från de förutsättningar som varje 

enskild omsorgstagare har. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att arbetsinnehållet i socialpedagogens yrkesroll innefattar 

följande: 

 

• Delaktighet – att socialpedagogen genom att medvetandegöra och ge omvärldsförståelse 

skall göra omsorgstagaren delaktig i sitt eget liv.  

• Vardagssituationer – att socialpedagogen skall delta i det situationsrelaterade arbetet i 

vardagen. 

• Meningsfullhet – att socialpedagogen skall vara medskapare till att ge innehåll och 

mening i den enskilde omsorgstagarens aktiviteter och vardag. 

• Relationsarbete – att socialpedagogens arbete bygger på relationer och att 

socialpedagogen skall vara nätverksarbetare och bistå omsorgstagaren i att skapa egna 

relationer och fungera i samspel med andra. 

• Strukturer – att socialpedagogen skall bistå omsorgstagaren i att strukturera dennes vardag 

för att uppnå trygghet och förutsägbarhet. 

 

4.2.2 Pedagogiskt och utvecklingsbaserat arbete i förhållande till arbetsgruppen 

I följande avsnitt beskrivs socialpedagogernas arbete mot arbetsgruppen där det ingår 

kvalitetsutvecklings-, teoretiskt/praktiskt integrations- samt kompetensutvecklingsarbete.  
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Kvalitetsutvecklingsarbete 

Eftersom enhetscheferna själva inte uppfattar sig ha utrymme, att inom ramen för sin tjänst, 

leda det pedagogiska arbetet ute i enheterna menar de att en av socialpedagogernas viktigaste 

roller är att vara pedagogisk ledare för att upprätthålla ”en kvalitativt bra verksamhet”. Som 

pedagogiska ledare skall socialpedagogerna kunna ”gasa och bromsa”, vilket innebär att 

känna av när det är dags att gå vidare i utvecklingen av arbetsmetoder eller kunna gå in och 

stoppa idéer som kan få konsekvenser för omsorgstagaren. Denna aspekt lyfts även av 

socialpedagogerna som tycker det kan vara en svår avvägning. Det pedagogiska ansvaret 

innebär även att leda pedagogiska konferenser med arbetsgruppen samt att leda utvecklingen 

av pedagogiska metoder i verksamheten och se till att man når uppsatta mål. 

 

Teoretiskt/praktiskt integrationsarbete 

Vidare handlar det om att integrera teori, erfarenhet och praktik. Socialpedagogerna har den 

teoretiska kunskapen, habiliteringsassistenterna har erfarenheten och socialpedagogerna skall 

kunna omsätta detta till kunskap i handling som hela arbetsgruppen skall kunna använda sig 

av. En av enhetscheferna ger en bild av hur detta översättningsarbete kan se ut: 

 

Socialpedagogerna skall hjälpa habiliteringsassistenterna att sätta ord på det de 

faktiskt gör i en situation, eftersom de inte själva har redskapen för att se det eller 

formalisera det. 

 

En av socialpedagogerna beskriver det socialpedagogiska arbetet som en treenighet, ”känsla, 

tanke, handling” där tanken står för det socialpedagogiska reflekterandet. Genom att reflektera 

över vad och hur man gör, minimeras risken för att gå direkt från känsla till handling. 

Reflekterandet bidrar till att handlandet görs medvetet. Socialpedagogerna betonar att det är 

viktigt att förstå innan man handlar; vad man gör och varför man gör det. 

 

Kompetensutvecklingsarbete 

Genom denna dialog och reflektion hoppas enhetscheferna att kompetensen skall höjas i hela 

arbetsgruppen, vilket också vilar på socialpedagogernas axlar. De skall vara ett stöd för hela 

arbetsgruppen i utvecklingen mot ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Detta stöd kan 

exempelvis innebära att vara bollplank eller att tillsammans med personalen diskutera hur 

man skall hantera ett problem. Det ingår alltså att handleda och vägleda övriga i 

personalgruppen, men enhetscheferna är noga med att påpeka att den erfarenhet som 
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habiliteringsassistenterna besitter skall tillvaratas och att hela gruppen skall göras delaktig i 

förändringsprocessen, vilket följande citat från en av enhetscheferna visar: 

 

....att hitta sätt att gå vidare på, det ligger hos pedagogerna, men självklart skall 

de hämta in från arbetskamraterna, det måste man göra....och tillsammans med 

övrig personal utveckla innehållet i vardagen. 

 

Denna kompetenshöjning är inte bara en förväntning från organisationens sida utan också 

något som både socialpedagogerna och enhetscheferna som har varit verksamma under en 

längre tid kan se. De erfar att i de arbetsgrupper där socialpedagoger finns i verksamheten har 

man ett mer reflekterande förhållningssätt och större förmåga att lyfta saker på ett sätt som 

man inte kunde tidigare.  

 

För att denna utveckling skall kunna ske krävs det att det finns bärande relationer gentemot 

övriga i arbetsgruppen, dels för att bli accepterad i arbetsgruppen, dels för att få legitimitet att 

driva det pedagogiska arbetet. Detta kräver mycket av socialpedagogerna, men även av 

enhetscheferna som kan gå in och förbereda personalgruppen innan socialpedagogen kommer 

in. Både socialpedagogerna och enhetscheferna kan se vikten av att detta görs i syfte att ge 

bästa möjliga förutsättningar för att skapa goda relationer. En av enhetscheferna säger: 

 

Jag tror det är viktigt hur vi chefer jobbar med det, att vi är tydliga med hur 

uppdraget ser ut så det inte blir en osäkerhet i det, för det tror jag skapar eller 

kan skapa konflikter, oro och sådana saker i en arbetsgrupp. 

 

Vidare skall socialpedagogerna ha en aktiv del i den individuella målplaneringen. De skall 

tillsammans med omsorgstagarens kontaktpersonal utforma och lägga upp mål för varje 

enskild omsorgstagare. Flera av enhetscheferna ser det också som aktuell uppgift för 

socialpedagogerna att ansvara för dokumentationen i enlighet med LSS - lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, som stärks upp från 1 juli, 2005. Det är viktigt att 

dokumentationen är sakligt beskriven och skriven på ett sätt som gör den tillgänglig också för 

omsorgstagarna. Det blir särskilt viktigt eftersom omsorgstagarna har rätt att läsa det som 

skrivs. Vad gäller dokumentationsansvaret kunde vi se att det finns en oenighet mellan 

enhetscheferna. En av cheferna tyckte att det inte nödvändigtvis skulle vara socialpedagogens 

ansvar, speciellt om det var så att det ansvaret sedan tidigare låg hos någon annan i gruppen.  
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Enhetschefernas förväntningar när det gäller socialpedagogernas arbete i förhållande till 

arbetsgruppen kan sammanfattas i följande punkter: 

 

• Pedagogisk ledare – socialpedagogen skall handleda och vägleda övriga i arbetsgruppen 

samt förbereda och leda pedagogiska konferenser. 

• Kompetensutveckla – socialpedagogen skall genom reflektion och dialog utveckla och 

höja kompetensen i arbetsgruppen mot ett socialpedagogiskt förhållningssätt. 

• Målplanera – socialpedagogen skall tillsammans med övrig personal sätta upp individuella 

mål för varje omsorgstagare. 

• Integrera teori och praktik – socialpedagogen skall genom att integrera teori och praktik 

hjälpa till att sätta ord på den erfarenhet som finns i arbetsgruppen. 

 

 

4.3 Metodik och förhållningssätt 
För att arbeta som socialpedagog i verksamhet för funktionshindrade krävs en del personliga 

egenskaper och uttryckta förhållningssätt som vi väljer att redovisa dels utifrån vad 

enhetscheferna förväntar sig av socialpedagogen, dels hur socialpedagoger själva beskriver 

sin yrkesroll utifrån sättet att vara eller hur man skall göra. I redovisningen som följer har vi 

tematiserat materialet i fyra funktioner:  

 

– socialpedagogen som förebild 

– socialpedagogen som etisk väktare 

– socialpedagogen som lots  

– socialpedagogen som balanskonstnär 

 

4.3.1 Socialpedagogen som förebild 

I intervjuerna med enhetscheferna framkom det att socialpedagogen förväntas vara en förebild 

för arbetsgruppen - i förhållningssätt och arbetssätt gentemot omsorgstagare. Samtliga 

enhetschefer betonar vikten av att socialpedagogen skall vara en empatisk och engagerad 

person som har intresse för människor och människors utveckling. 

 

Socialpedagogen förväntas vara en person som har handlingsberedskap i olika situationer som 

uppstår. Detta kan rent praktiskt innebära att socialpedagogen i samspel med personalen 
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agerar i samtal eller i svåra situationer i förhållande till enskilda omsorgstagare eller anhöriga. 

Det kan också innefatta beredskap att ta upp etiska diskussioner i arbetsgruppen. I 

intervjuerna med enhetscheferna framkom även att socialpedagogen skall vara teoretiskt 

orienterad och kunna planera inför svåra möten - vara en person som litar på sin kunskap. 

Ibland uppstår situationer med omsorgstagare då socialpedagogen inte hinner tänka till i 

förväg. En enhetschef berättar att: 

 

….I vissa situationer kan det gå hett till....så kan du inte reflektera i situationen 

över om jag ska göra a, b eller c, utan du få ha någon slags trygghet som person 

så du kan handla utifrån sådan förankrad kunskap så du handlar i 

situationen….om det inte blir rätt, hur hanterar jag det efteråt som pedagog, det 

är också oerhört viktigt. 

 

Enhetscheferna betonar att socialpedagogen skall ha god självkännedom och vara en stabil 

person som kan agera i olika situationer, men det är minst lika viktigt att efteråt kunna 

reflektera över sin egen insats. En av socialpedagogerna beskriver detta som: 

 

Att vara medveten om vad man gör, och varför man gör det och varför man låter 

bli att göra vissa saker. 

 

Denna medvetenhet grundar sig på, som socialpedagogerna själva ser det, en analytisk 

förmåga att läsa av situationer, vilket innebär att se vad saker och ting handlar om, vad de står 

för och hur man skall arbeta vidare i arbetsgruppen. Socialpedagogerna uttrycker en glädje i 

när de har förstått och sett var kunskap finns och kan utvecklas i verksamheten. De ser dock 

att detta kräver självinsikt, att som socialpedagog vara tålmodig och inte påbörja ett nytt 

projekt för snabbt, utan låter nya projekt sjunka in hos arbetsgruppen. 

 

4.3.2 Socialpedagogen som etisk väktare 

I intervjuerna lyftes också etiska aspekter som en viktig del av socialpedagogens uppdrag. Det 

framkom att socialpedagogen skall vara vaksam över och föra etiska diskussioner kring vad 

som är privat och offentligt, exempelvis hur personalen går in i omsorgstagarens lägenhet – 

ringer man på eller bara går in? En enhetschef säger att socialpedagogen skall vara: 
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…väktare om någon i arbetsgruppen tar till maktmissbruk i en situation och verka 

för ett demokratiskt arbetssätt. 

 

Denna enhetschef uttrycker att det är viktigt att socialpedagogen bevakar att omsorgstagarens 

privata sfär bevaras, att boendet inte riskerar bli en miljö där personalen sätter upp rutiner och 

gör ingrepp i omsorgstagarens privata liv. Socialpedagogen väntas reagera dels på sina 

arbetskamraters förhållningssätt gentemot omsorgstagarna, men även vakta omsorgstagarnas 

integritet så den inte åsidosätts. 

 

Det framkommer av socialpedagogerna att de ibland måste driva på obekväma saker, och de 

är medvetna om att de kan ”trampa andra på tårna”. Socialpedagogerna vidhåller att man inte 

får vara rädd för vad andra tycker, men det krävs att man är en person som kan ta upp 

känsliga saker på ett sätt som inte kränker någon. De ser etiska dimensioner och 

upprätthållandet av det professionella förhållningssättet som viktiga inslag i yrkesrollen, som 

en socialpedagog säger: 

 

När man tycker att en personal har ett väldigt dåligt förhållningssätt eller kränker 

en boende då måste man ju på något sätt säga det.  

 

Socialpedagogerna uttalar att de har ansvaret att se till att övergrepp inte sker, men att det 

även finns en osynlig förväntan från arbetsgruppen att socialpedagogen skall vara den person 

som diskuterar etiska aspekter och upprätthåller ett bra förhållningssätt mot omsorgstagarna. 

En socialpedagog upplever att den övriga arbetsgruppen inte skulle kommentera varandras 

arbetssätt till varandra, utan det är socialpedagogen man vänder sig till för att den skall 

ingripa i situationen. 

 

4.3.3 Socialpedagogen som lots 

Enhetscheferna betonar att socialpedagogen skall vara en person som kan driva arbetet och 

verksamhetsutvecklingen modigt och ödmjukt. En av enhetscheferna uttrycker sig såhär: 

 

Man måste våga stå för det man tycker och vara pedagogisk så att man kan fånga 

arbetsgruppen så att de kommer igång i bra diskussioner utan att hamna i 

försvar. 
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Det är enligt enhetscheferna viktigt att socialpedagogen har en trygghet i sig själv om vad 

som känns rätt eller fel. Samtidigt uttrycker en enhetschef svårigheten med att vara ett 

föredöme, det finns ingen garanti för att alla möten blir lyckade, men socialpedagogens 

kunskaper kan ge större framgång i olika situationer.  

 

Socialpedagogen förväntas av enhetscheferna vara drivande och handlingskraftig, vara en 

person som ”vågar sticka ut näsan”, men med stor inlevelseförmåga. Enhetscheferna uttalar 

att en socialpedagog skall kunna tillvarata personalens kunskaper utan att framhäva sig själv, 

som en enhetschef säger att: 

 

Stå tillbaka för att se att andra gör framgångar, men även misstag. Låta hela 

gruppen utvecklas utan att själv stå i fokus. Göra det på ett sätt så att hela 

gruppen känner sig delaktiga. 

 

Enhetscheferna är överens om att socialpedagogen förväntas vara ett föredöme i hur man kan 

hantera olika situationer i arbetet, men detta måste ske med respekt för det personalen kan och 

har gjort tidigare, vara lyhörd inför personalens tidigare erfarenheter och kunskaper.  

 

Återkommande i chefsintervjuerna är förväntningarna på socialpedagogerna som ödmjuk, 

men samtidigt målinriktad och drivande – våga stå för sina kunskaper, det man kan och 

förstår utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv. Socialpedagogen har en samordnande roll och 

förväntas vara självständig, aktiv och initiativrik. Detta kommer till uttryck på följande sätt 

hos en av cheferna: 

 

….ta tag i saker, att ta reda på saker, att man inte förväntar sig att saker skall 

komma till sig -  att man är en person som på egen hand kan ta initiativ och driva 

en arbetsgrupp åt rätt håll….här är målet, och nu är vi här, vilka vägar tar vi? 

 

Socialpedagogen väntas av enhetscheferna utifrån reflektion och analytisk förmåga kunna 

ställa krav på arbetsgruppen, men också vara en motiverande och stödjande person - se 

möjligheter i svårigheter och ha kraft att vara en positiv och flexibel person när personalen 

känner att något inte går längre. Samtliga enhetschefer betonar att socialpedagogen förväntas 

ge ett pålitligt intryck i arbetsgruppen för att samarbetet skall fungera.  
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4.3.4 Socialpedagogen som balanskonstnär 

I både chefsintervjuerna och intervjun med socialpedagogerna framkommer att 

socialpedagogen har en särställning gentemot arbetsgruppen, som en enhetschef uttrycker: 

 

....man skall ju jobba med en grupp i det direkta arbetet, men man skall  inte fullt 

ut vara en arbetskamrat på det viset. Jag försöker vara tydlig med det genom att 

pedagogen skall till exempel inte vara kontaktpersonal, jobba i ett helglag för du 

blir så nära….Du skall ha en viss distans, någon pedagog har uttryckt det att man 

skall ha helikopterperspektiv, ett nåt sånär bra uttryck. Det är att vara 

professionell kan jag tycka som pedagog. 

 

Eftersom socialpedagogen förväntas vara ett stöd för både arbetsgruppen och omsorgstagare, 

måste hon/han enligt enhetscheferna ha förmåga att ställa sig utanför och se verksamheten 

utifrån ett helhetsperspektiv. Om man saknar denna förmåga att avgränsa sig finns det risk 

för, som en enhetschef säger, att man blir ”den där kamraten som i alla lägen skyddar” och 

därmed kan socialpedagogen tappa sin pedagogiska legitimitet. 

 

Även socialpedagogerna kan se att det finns svårigheter förknippat med att samtidigt vara en 

arbetskamrat och pedagogiskt ansvarig i verksamheten. En socialpedagog beskriver det såhär: 

 

Man måste vara i gruppen, men man måste gå ut ur gruppen också eftersom man 

har en specialställning. Det kan väl vara bra för själva jobbet, men man blir 

aldrig en i gänget. 

 

Denna uppfattning om pendlandet mellan närhet och distans som en del i yrkesrollen delas av 

de flesta intervjuade socialpedagoger. En av dem ser dock utanförskapet som en form av 

legitimitet, att ha mandat att leda konferenser och bolla idéer med andra, att det är en positiv 

särställning. Andra uttryckte att rollen som socialpedagog innebär en form av bristande tillit, 

eftersom socialpedagogen är den som ofta får veta saker sist. Ytterligare en annan upplevde 

att det ibland kan vara svårt att styra upp en situation som socialpedagog och samtidigt vara 

en arbetskamrat. De flesta var överens om att man som socialpedagog måste hitta balans i vad 

som ingår i socialpedagogens arbetsroll och kontaktpersonalens, vara en tillåtande person, 

som en socialpedagog uttrycker: 
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Ibland kan man kanske klampa in på det som kontaktpersonerna anser är deras 

område. De tycker ju också att pedagogik är roligt och då måste man vara 

försiktig och inte ta för stor del av den ”roliga” kakan.  

 

De betonar vikten av att avgränsa sitt arbetsområde –tydliggöra både för sig själv och för 

andra vilka uppgifter som ingår i socialpedagogens roll:  

 

Man reflekterar också i olika situationer om det är något som jag som pedagog 

skall ta tag i eller är det något som någon annan kan göra. Att man inte blir den 

där som tar allt och gör allt och tar tag i allt som rör stället.... 

 

Detta ser socialpedagogerna som en del av professionaliteten att kunna avgöra när det är 

relevant att gripa in och när man skall hålla sig i bakgrunden och känna in att man inte måste 

in och agera i alla situationer. Både enhetscheferna och socialpedagogerna kan se att det 

fortfarande finns en otydlighet i den socialpedagogiska yrkesrollen. Denna otydlighet är 

kopplad till hur svårt det är att uttrycka socialpedagogens roll, uppgifter och förväntningar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att den metodik och förhållningssätt som socialpedagogen 

förväntas använda i sin roll som förebild, etisk väktare, lots och balanskonstnär, kan 

sammanfattas i följande: 

 

• Identifiera – att socialpedagogen skall ha förmåga att läsa av verksamheten och se vilka 

resurser och behov som finns och kan utvecklas. 

• Vägleda – att socialpedagogen skall vara en förebild som för in etiska diskussioner i 

arbetsgruppen och genom reflektion möjliggör ett ömsesidigt lärande. 

• Synliggöra – att socialpedagogen skall vara medveten om vad saker och ting handlar om 

och kan sätta ord på det, samt visa på alternativa handlingsvägar. 

• Påverka – att socialpedagogen skall vara handlingskraftig och drivande och kan styra upp 

det pedagogiska arbetet i verksamheten, gripa in i situationer då omsorgstagarnas 

integritet behöver försvaras eller kvaliteten i arbetet på annat sätt är hotad. 
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4.4 Avgränsning av den socialpedagogiska yrkesrollen 
Vi har i intervjuer med både enhetschefer och socialpedagoger funnit att det finns uttryck för 

vad och hur socialpedagogen inte skall vara eller göra i sitt arbete. Nedan redovisar vi dels de 

uppgifter som enhetscheferna anser inte skall ingå i socialpedagogens uppdrag, samt de 

personliga egenskaper som de menar inte är förenliga med ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt, dels hur socialpedagogerna själva beskriver detta. 

 

4.4.1 Inte chef 

Innan socialpedagogen börjar i en verksamhet, kan det finnas farhågor i arbetsgruppen att 

socialpedagogen kommer att ha en chefsroll, vilket inte alls är avsikten, enligt de enhetschefer 

vi intervjuat. En enhetschef säger såhär: 

 

….det är väldigt viktigt att man diskuterar det i en grupp innan pedagogen 

kommer – ”vad skall vi ha den till”? Sen är det svårt för gruppen att ändå se det 

här med att sätta ord på, det är jättesvårt att se innan, men man får vara 

jättetydlig och poängtera att det absolut inte är en chef. 

 

Enhetscheferna betonar vikten av att socialpedagogerna skall tydliggöra för arbetsgruppen att 

de redan har en chef och att socialpedagogens uppdrag handlar om det pedagogiska arbetet. 

Socialpedagogen skall inte ansvara för personalfrågor som ingår i chefsuppgifter - exempelvis 

anställningar eller konflikthantering som rör personalgruppen. En enhetschef uttalar vikten av 

att socialpedagogen inte trampar in på chefens område: 

 

….om det kör ihop sig vid konflikter och så i gruppen så har man chefen som går 

in i de lägena och tar sin del av det, så man kan hålla sig till sin roll och inte kliva 

in i andra områden. 

 

4.4.2 Inte administratör 

Enhetscheferna ger uttryck för att socialpedagogen inte skall ha ansvar för uppdrag såsom 

schemaläggning eller fakturahantering, det finns många andra duktiga i arbetsgruppen som 

kan ha dessa uppgifter. Socialpedagogerna skall inte heller ha ansvarsområden som ligger 

nära eller som liknar de uppgifter som åligger enhetschefen, vilket enligt dem kan ge otydliga 

signaler för arbetsgruppen. 
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Socialpedagogerna upplever dock att det ibland kan hända att en del i arbetsgrupperna vill 

uppfatta dem eller förväntar sig av dem att vara ”lillchef”. En socialpedagog beskriver att: 

 

Ibland kan det kännas som att det förväntas att vi skall ta tag i vissa saker. Det 

kan vara småsaker, men man kan ändå fundera över varför den förväntan finns på 

oss; att vi skall göra det.  

 

Det framkommer att personal exempelvis kan uppleva en del saker som besvärliga att ta med 

enhetschefen direkt och vill helst att socialpedagogen skall föra deras talan. För att bemöta 

detta, säger socialpedagogerna, måste man själv vara klar över sin yrkesroll och kunna lägga 

tillbaka ansvaret till berörda personer i arbetsgruppen. Socialpedagogerna tycker att de kan 

hantera detta på så sätt, att de istället hjälper personer att reflektera kring hur de själva kan 

framföra sina tankar till enhetschefen.  

 

4.4.3 Inte servicepersonal 

Enhetscheferna påpekar också att det är viktigt att socialpedagogerna tänker på vad de har för 

uppdrag.  De skall delta i det direkta arbetet med omsorgstagarna, men inte i det praktiska 

servicerelaterade arbetet. En enhetschef uttalar det såhär: 

 

Det direkta arbetet är tillsammans med barnet eller den vuxne, det är där du skall 

vara i det direkta arbetet och i deras aktiviteter, men inte i det allmänna praktiska 

och så, det är viktigt att skilja på. 

 

Enhetschefen förtydligar att socialpedagogens uppdrag inte går ut på att handla, städa och 

tvätta, inte ens om det fattas personal. Om socialpedagogen inte kan eller vågar vara tydlig i 

sin roll, kan det finnas risk för att personen till slut bli uppslukad av praktiska göromål som 

tar tid från det pedagogiska arbetet. Vi tolkar det så att socialpedagogen skall delta i det 

vardagliga och praktiska i den mån det också innebär möjligheter till pedagogiskt lärande 

situationer, men inte uppgifter som är av direkt servicekaraktär. 

 

4.4.4 Inte ”besserwisser” 

Samtliga enhetschefer understryker vikten av att socialpedagogerna är ödmjuka och inte tar på 

sig en allvetarroll. Detta uttrycks som att: 
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Man skall inte vara en expert som jobbar där, utan man skall höja kompetensen 

hos de andra. 

  

Det krävs god samarbetsförmåga och att socialpedagogen inte är jagfokuserad och tror att ”nu 

ska jag gå in och förändra denna verksamhet”. Förändringar sker istället tillsammans med 

övrig personal, vars erfarenhet och kunskap skall tillvaratas. Även socialpedagogerna 

uttrycker att den stora expertkunskapen ofta finns hos arbetsgruppen, som har den närmaste 

relationen till omsorgstagarna. Det handlar om att se arbetsgruppen som en tillgång - om de 

har hittat en metod som passar den enskilde omsorgstagaren, så kan man följa den metoden. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att följande inte förväntas ingå i socialpedagogens uppdrag. 

 

• Inte vara chef – att socialpedagogen inte skall ha personalansvar och andra chefsuppgifter, 

men ändå vara en pedagogisk ledare. 

• Inte utföra praktiska sysslor – att socialpedagogen inte skall städa, handla eller tvätta utan 

att det sker som ett pedagogiskt arbete tillsammans med omsorgstagaren. 

• Inte vara expert - att socialpedagogen inte tar på sig en allvetarroll, utan tar tillvara 

arbetsgruppens resurser. 
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5. Analys och diskussion 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att analysera det material som framkommit ur 

intervjuerna och det som varit mest centralt i resultatredovisningen. Vi hämtar stöd för 

analysen från teorier som vi funnit betydelsefulla i förhållande till studiens syfte, att beskriva 

och analysera innebörden av socialpedagogens yrkesroll inom social omsorgsverksamhet för 

personer med intellektuella funktionshinder. Analysen delas in i tre delar som motsvarar 

studiens huvudfrågeställningar. I beskrivningen av hur socialpedagogiken kommer till uttryck 

i verksamhet för funktionshindrade, har vi gjort en modell där vi analyserar socialpedagogens 

yrkesroll i förhållande till mål, innehåll och förhållningssätt/metodik.  

 

5.1 Enhetschefernas förväntningar  
De förväntningar som vi kan se att enhetscheferna har på socialpedagogerna är att de skall 

vara pedagogiska ledare, arbeta med utveckling och kompetenshöjning i arbetsgruppen samt 

medverka i direktarbete med omsorgstagarna.  

 

I socialpedagogens uppdrag ingår att ha pedagogiskt ansvar för verksamheten. De personliga 

egenskaper som cheferna efterfrågar hos en pedagogisk ledare är att denne skall vara 

handlingskraftig, drivande och ödmjuk inför den erfarenhet som finns i arbetsgruppen. Vi 

tolkar chefernas förväntningar som att socialpedagogen skall leda, men inte styra 

arbetsgruppen, påverka men inte framhäva sig själv; vara en slags osynlig koordinator i 

verksamheten. Cheferna understryker att socialpedagogen inte skall ha en chefsroll med 

personal- och administrativt ansvar, men vi kan tycka oss se att många av de egenskaper de 

efterfrågar samstämmer med vad som traditionellt brukar framhållas som viktiga 

chefsegenskaper. Thylefors (2000) menar att det finns både formella och informella 

förväntningar på en ledare och att det är det som gör rollen så otydlig. Det handlar inte bara 

om vad man skall göra utan också hur det skall göras. I de förväntningar som enligt Thylefors 

läggs på en mellanchef kan vi räkna upp: vara lyhörd, kunna ”bita ifrån”, se mer än andra, 

vara stödjande, hjälpa, ta för sig, ha ett varmt hjärta, vara uthållig och pådrivande, stå med 

fötterna på jorden, vara verbalt begåvad och ”änglalik”. Vi skulle kunna räkna upp fler 

egenskaper, men vi tycker att de vi räknat upp täcks av de förväntningar som enhetscheferna 

har på socialpedagogerna. Det kan tyckas svårt att  leva upp till dessa ideal, särskilt i en roll 

där man faktiskt inte har, eller skall ha chefens beslutsbefogenheter. 
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Vidare förväntar sig enhetscheferna att socialpedagogen genom reflektion och dialog skall 

utveckla och höja kompetensen i arbetsgruppen mot ett socialpedagogiskt förhållningssätt. 

Detta översättningsarbete sker genom att socialpedagogen använder sin förmåga att sätta ord 

på de erfarenheter som finns i arbetsgruppen och omsätta dem till allmän kunskap. Detta sker 

genom reflektion som enligt Molander (2000) innebär att arbetsgruppen får distans till 

verksamheten genom att ta ett steg tillbaka, för att se och tänka över sig själv och vad de gör. 

Socialpedagogen skall alltså kunna sätta ord på den ”tysta kunskap” som finns i 

arbetsgruppen. Molander beskriver denna tysta kunskap som det underförstådda eller det som 

inte kan uttryckas i ord, vilket vi tror, innebär en utmaning och ställer stora krav på 

socialpedagogerna att kunna teoretisera denna kunskap. Vidare skriver Molander att målet för 

dialogen är att ta fram den kunskap och insikt som deltagarna redan besitter, men som de inte 

vet om att de har; att genom frågor, svar och reflektion göra oreflekterad kunskap tillgänglig.  

 

Den sista aspekten vi vill lyfta är enhetschefernas syn på praktiskt arbete och direktarbete. I 

verksamheterna förväntas socialpedagogen medverka i direktarbetet med omsorgstagarna, 

men inte i praktiska göromål. Detta situationsrelaterade direktarbete kan utifrån Madsen 

(2001) förstås som medvetet planerade processer som skall leda till på förhand fastställda mål. 

Utgångspunkter för dessa lärandesituationer är, enligt Holm et al. (1997), att socialpedagogen 

i samspel med omsorgstagaren formulerar och stödjer förverkligandet av allsidiga visioner 

som omsorgstagaren har om den egna tillvaron - i förhållande till sig själv som individ och 

den sociala gemenskapen med andra. För att möjliggöra dessa insatser behöver 

socialpedagogen ha införlivat kommunikativa kompetenser i enlighet med Madsens (2001) 

bildningsblomma; socialpedagogen skall kunna organisera former för lärande utifrån en 

människosyn baserad på att människor har resurser som med rätt stöd kan utvecklas. 

 

5.2 Socialpedagogernas beskrivningar av yrkesroll/yrkesideal 
Det vi uppfattar som centralt när socialpedagogerna beskriver sin yrkesroll är att det förefaller 

sig vara ett ”ensamt arbete” med en otydlighet i rollen som innefattar förväntningar från både 

enhetscheferna och arbetsgruppen. 

 

Socialpedagogerna beskriver att i det uppdrag de fått, förväntas de vara en i arbetsgruppen, 

men ändå ha förmåga att distansera sig från densamma. De ser svårigheter med denna 

tudelning av socialpedagogens yrkesroll, då det kan leda till att socialpedagogen inte känner 
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av arbetsgruppens gemenskap på grund av sitt uppdrag. Lennéer-Axelson och Thylefors 

(1991) bekräftar att ledarroller kan innebära att man delvis mister en arbetsgemenskap, och 

den ensamhet som rollen medför kräver ett forum där man får träffa andra med motsvarande 

uppdrag. I Trollhättans Stad finns ett forum för yrkesverksamma socialpedagoger, vilket 

socialpedagogerna själva ser som mycket viktigt för erfarenhetsbyten. I förhållande till 

faktumet att flera socialpedagoger arbetar ensamma, ser vi att de socialpedagogiska 

yrkesträffarna är ett mycket värdefullt inslag i socialpedagogernas arbete. Holm et al. (1997) 

menar att ett professionellt stödarbete kräver att man får möjlighet att fortlöpande utveckla sin 

socialpedagogiska yrkeskunskap. De anser att kollegiala nätverk kan fungera som viktiga 

mötesplatser för diskussion och värdering kring egna pedagogiska insatser. Vi tror att alla 

socialpedagoger, särskilt de som är ensamma i sin yrkesroll i verksamheten, i de 

gemensamma träffarna kan finna betydande stöd för, och vidareutvecklas i sin yrkesutövning. 

När det gäller utvecklings- och förändringsarbete, betonar Lennéer-Axelson och Thylefors 

(1991), att det är väl använda resurser att vara två personer som tillsammans kan dela ansvar 

och samråda över verksamheten.  

 

Det är trots svårigheter en nödvändighet att socialpedagogen kan distansera sig och se 

verksamheten från ett helhetsperspektiv. Enligt Danielsson och Liljeroth (1996) innebär 

denna helhetssyn ”en strävan att se ett fenomen ur alla de aspekter som faktiskt påverkar 

skeendet” (s 101). Det kan vara svårt att se dessa påverkansfaktorer om man är mitt uppe i en 

situation och därför måste det finnas kunskap i arbetsgruppen om hur man distanserar sig och 

hittar alternativa handlingsvägar, vilket är en uppgift som socialpedagogen innehar. Detta 

kopplar vi till det Madsen (2001) i sin bildningsblomma kallar analytisk kompetens; att 

socialpedagogen kan förhålla sig kritiskt utforskande till verksamheten och se möjligheter i 

svårigheter. Det är också detta vi uppfattar som socialpedagogernas uttalade yrkesideal - att 

ha analytisk förmåga, att kunna se helheten; det som sker, vad handlar det om?  

 

Socialpedagogerna befinner sig i ett korsdrag av förväntningar från olika håll. Thylefors 

(2000) beskriver att detta kan innebära att chefen förväntar sig att vissa åtgärder blir vidtagna 

utan att personen som förväntas utföra dem, har fått mandat för det. Arbetsgruppen tror å sin 

sida att personen har detta mandat och förstår inte varför det inte används. Detta är typiskt 

inom människovårdande organisationer och chefer på mellannivå, menar Thylefors. 

Socialpedagogerna uttalar att de ibland känner av arbetsgruppens förväntningar på att de skall 

verka på enhetschefens områden. Dessa förväntningars dilemma kan ses förankrat i den 
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omorganiserade arbetsfördelning som skett inom fältet för omsorgsarbete - arbetsledarens 

traditionella roll som handledare, har utbytts till en mer administrativ roll – med distansering 

från omsorgsmötet i vardagen som följd (Johansson, 2002). Kanske är förväntningarna en 

kvarleva från den tid då enhetscheferna hade det pedagogiska ansvaret och var stationerade i 

verksamheterna? Enhetschefernas arbetsinnehåll av idag exkluderar det pedagogiska 

ledarskapet, som socialpedagogerna numera förvaltar och ansvarar för i verksamheterna. Vi 

tror att gamla föreställningar gör sig gällande, men försvinner sakta med tiden och förtydligar 

så småningom skillnaderna mellan socialpedagogens och enhetschefens roller.  

 

Svedberg (2000) beskriver att när de olika förväntningarna inte överensstämmer, kan det 

uppstå rollkonflikter där lojalitet, trohet och solidaritet ställs mot varandra. Det kan 

exempelvis handla om en person som både arbetar i verksamheten och har arbetsledande 

uppgifter. I denna mellanposition, som vi också kan se att socialpedagogerna har, påverkas 

man av både chefens/organisationens och arbetsgruppens förväntningar och det kan uppstå en 

lojalitetskonflikt där man ställs inför att välja sida. Om så sker, vart lägger man i så fall sin 

lojalitet; hos lagen, chefen eller omsorgstagaren? Det är här vi kan se att socialpedagogen 

måste verka som en balanskonstnär – med förmåga att avgränsa sin yrkesroll gentemot de 

förväntningar som finns. Häri ligger också Madsens (2001) handlingskompetens som åsyftar 

till att socialpedagogen i sin professionella yrkesroll har fått ett personligt förhållande till sina 

kvalifikationer och egenskaper och kan omsätta dem i handling.  
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5.3 Hur kommer socialpedagogiken till uttryck? 
Socialpedagogens arbete sker i förhållande till både omsorgstagarna och arbetsgruppen. 

Följande modell avser att beskriva dessa förhållanden  

 

 

 
 

Som modellen visar finns det ett samband mellan mål, innehåll och förhållningssätt/metodik. 

Socialpedagogen måste använda sig av olika insatser för att nå de uppsatta målen för både 

arbetsgruppen och omsorgstagarna, men det handlar inte bara om vad som görs, utan också 

om hur det görs. När det gäller innehåll och mål skiljer det sig en del mellan arbetsgruppen 

och omsorgstagarna, men när det gäller förhållningssätt/metodik handlar det stort sett om 

samma saker. Detta handlar om att socialpedagogen skall kunna identifiera och synliggöra 

behov och resurser i båda grupperna, samt vägleda och påverka de båda genom att vara en 

positiv förebild.  
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Mål och innehåll i förhållande till omsorgstagaren 

Målet med socialpedagogens arbete är att ge omsorgstagaren stöd i att bli delaktig i sitt eget 

liv samt att tillsammans skapa mening och innehåll i vardagen. Innebörden av professionellt 

stöd kan enligt Holm et al. (1997) ses som att genom utvecklande samvaro ge omsorgstagaren 

växande inflytande över sin vardag. För att detta professionella stöd skall lyckas, skall 

socialpedagogen kunna se situationer ur omsorgstagarens perspektiv. Först då möjliggörs en 

förståelse av vilken betydelse omsorgstagaren själv tillskriver händelser i sin omvärld och 

genom perspektivskiftet kommer handlingar att framstå som förnuftiga och sammanhängande 

inom ramarna för dennes värld. Holm et al. skriver vidare att stöd bara skall erbjudas när det 

finns behov och vara individ- och situationsbundet, i annat fall kan stödet bli passiviserande 

och likgiltigt för omsorgstagaren. Därför är det viktigt, vilket också framkommer i vår 

resultatredovisning, att stödet tar sin utgångspunkt från varje enskild individ och att det sker i 

dialog där omsorgstagaren tas på allvar.  Socialpedagogens arbete präglas av både kompetens 

- och personrelationer, vilket innebär att vara professionell och samtidigt vara medmänniska. 

För att kunna använda relationen som arbetsredskap, skall man vara medveten om de 

maktaspekter som ligger dolda i en professionell relation. Därför är det av stor vikt att 

relationen bygger på ömsesidig tillit som ger plats för omsorgstagaren att utveckla ett aktivt 

förhållande till omvärlden och till den egna livssituationen (Holm et al. 1997). 

 

Mål och innehåll i förhållande till arbetsgruppen 

Socialpedagogen har, vad vi kan se, en samordnande roll att fånga den kunskap som finns hos 

habiliteringsassistenterna och målet är kompetensutveckling mot ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt. Med det menar vi att socialpedagogen tillsammans med arbetsgruppen finner 

möjliga vägar för hur pedagogiska idéer kan förverkligas och utformas i det praktiska arbetet. 

Socialpedagogen skall leda pedagogiska konferenser där habiliteringsassistenterna får plats 

och mandat att uttala sina tankar och föra ett mer strukturerat resonemang i arbetsgruppen. 

Innehållet i socialpedagogens arbete gentemot arbetsgruppen kan ses i skenet av ett 

utvecklingsinriktat lärande, som karaktäriseras av att arbetsgruppen tillsammans får 

möjligheter att vara prövande, analyserande, och ifrågasättande kring sina arbetsuppgifter, 

verksamhetens mål och andra förutsättningar. Utvecklingsinriktat lärande öppnar således för 

kritiskt reflekterande, problemlösning och förändring (Nilsson, 1996). Detta betyder att 

arbetsgruppen får en aktiv roll att själv utveckla de delar i verksamheten som behöver ses 

över. Rollfördelningen blir, som vi ser det, att arbetsgruppen är huvudaktör och 

socialpedagogen inbjuder till ömsesidigt lärande. 
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Förhållningssätt och metodik i arbetet 

Ur omsorgstagarnas perspektiv har inflytande över det egna livet särskilt stor betydelse; dels 

för att man ofta är livslångt beroende av stöd och hjälp, dels för att man är särskilt utsatt för 

andras godtycke. Inflytande över den egna vardagen är alltså centralt för den som behöver 

samhällets hjälp- och stödinsatser (Holm et al. 1997). Socialpedagogen har således en oerhört 

viktig roll som etisk väktare att bevaka omsorgstagarnas integritet och fungera som 

vägledande förebild både för omsorgstagaren och för arbetsgruppen. För att identifiera och 

synliggöra omsorgstagarens behov och resurser måste socialpedagogen ha vad Madsen (2001) 

kallar för analytisk/syntetisk kompetens, vilket innebär att kunna utforska och utvärdera 

arbetsinsatser i förhållande till individens förutsättningar för lärande. Även i arbetsgruppen är 

det socialpedagogen som förväntas synliggöra kunskap och sätta igång lärandeprocesser. 

 

Swedner (1996) beskriver socialt förändringsarbete som en pågående process, där olika delar; 

mål, innehåll och förhållningssätt/metodik, går in i varandra. Därför kan man inte se dem som 

enskilda företeelser. Eftersom socialpedagogen är involverad i den process som fortgår både 

mot omsorgstagaren och mot arbetsgruppen är det viktigt att det finns en koppling mellan de 

båda. Dessa parallellprocesser innebär att socialpedagogen genom dialog och reflektion dels 

med omsorgstagaren, dels med arbetsgruppen, utvecklar och utvärderar användbara arbets-

metoder och kunskaper som behövs för att nå uppsatta mål. Detta ”förankringsarbete” som 

Swedner (1996) kallar det, består av två av varandra kompletterande aktiviteter. Dels måste 

förändringsarbetaren söka legitimitet för sina mål och handlingar hos människorna i den miljö 

han arbetar, dels måste han sätta sig in i och förstå hur omsorgstagaren upplever sig själv och 

sin omvärld. Härigenom kan han utveckla sin förmåga till inlevelse i andras livssituationer. 

Därför kan vi se vikten av att samma förhållningssätt som präglar socialpedagogens arbete i 

förhållande till omsorgstagarna, också bör vara vägledande i förhållande till arbetsgruppen. 

 

De slutsatser vi kan dra av studien är att den socialpedagogiska yrkesrollens komplexitet gör 

den ganska otydlig och svår att beskriva. Socialpedagogen befinner sig i en mellanposition 

och har förväntningar på sig från både enhetschefen och arbetsgruppen. Häri kan vi se att en 

av svårigheterna för socialpedagogen är att definiera och avgränsa sin yrkesroll, vilket kräver 

en trygghet i sig själv och sin kunskap. Det krävs också förmåga att kunna hantera 

förväntningarna – vara en slags balanskonstnär som både är i arbetsgruppen, men ändå 

utanför. Sedan kan man fråga sig om eller varför det skulle vara nödvändigt att avgränsa den 

socialpedagogiska yrkesrollen med tanke på sociala arbetets nödvändiga anpassningsbarhet 
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utifrån de ”nödsituationer” som människor ställs inför (Madsen, 2001). Vi kan se svårigheter i 

att rama in det socialpedagogiska arbetet, eftersom varje situation och människa kräver sitt 

specifika bemötande. Även om den socialpedagogiska yrkesrollen i verksamheterna behöver 

tydliggöras i förhållande till enhetschefernas och habiliteringsassistenternas roller, så får det 

inte ske på bekostnad av den flexibilitet som krävs i förhållande till omsorgstagarna. Det 

framgår också att i de verksamheter där det finns socialpedagoger, har det skett en positiv 

utveckling. Detta kan ses som ett tecken på att socialpedagoger behövs i omsorgs-

verksamheten om funktionshindrade för att utveckla och upprätthålla ett socialpedagogiskt 

förhållningssätt. Ett förhållningssätt som tar sin utgångspunkt i ständigt aktuella etiska 

diskussioner, såsom: ”Med vilken rätt ingriper jag i en annan människas liv?” och ” Med 

vilken rätt ingriper jag inte?” (Danielsson & Liljeroth, 1996, s.77).  
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Bilaga 1/ Bekräftelse av tid för intervju med enhetscheferna 
 
Högskolan Trollhättan – Uddevalla                                                                              
Institutionen för Individ och Samhälle 
Socialpedagogiska programmet 140p. 
 
 
 
Namn/enhetschef                                                                                     Trollhättan 2005-xx-xx 
Adress  
Postnummer/ort 
 
 
 
 
Hej! 
 
Tack för att Du har tagit Dig tid för en intervju med oss i samband med vår C-uppsats som 
handlar om socialpedagoger i social omsorgsverksamhet för funktionshindrade. 
 
Vi kommer vid intervjutillfället att ställa ganska få, öppna frågor runt utvalda teman. Vi 
beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 1 – 1 ½ timme.  
 
Dina svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt och redovisas anonymt i vår uppsats. 
 
Om Du har några frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till oss eller vår 
handledare Bibbi Ringsby Jansson. 
 
 
Tid: xxxx 
Plats: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Vi ser fram emot att få träffa Dig! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Pia Keränen Larsen                                                                                  Inger Tärneberg 
Gatuadress                                                                                      Gatuadress   
461 00 Trollhättan                                                                                    461 00 Trollhättan 
Tel: 0520 xxxxx                                                                                       Tel: 0520 xxxxx 
 
Handledare:  
Bibbi Ringsby Jansson 
Institutionen för Individ och Samhälle 
Högskolan Trollhättan – Uddevalla 
Tel: 0521 264282 



 54

Bilaga 2/Bekräftelse av tid för gruppintervju. 
 
Högskolan Trollhättan – Uddevalla                                                                      
Institutionen för Individ och Samhälle 
Socialpedagogiska programmet 140p. 
 
 
Namn /Socialpedagog                                                                       Trollhättan xxxx-xx-xx 
Adress  
Postadress 
 
 
Hej! 
 
Tack för att Du har tagit Dig tid för att träffa oss i samband med vår C-uppsats som handlar 
om socialpedagoger i social omsorgsverksamhet för funktionshindrade. 
 
Du ingår i en grupp om fyra socialpedagoger som vi kommer att intervjua gemensamt.  
Temat för intervjun är socialpedagogens yrkesroll och yrkesideal.  
 
Dina svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt och redovisas anonymt i vår uppsats. 
 
Vi bjuder på smörgås och dricka. 
 
Om Du har några frågor eller funderingar går det bra att höra av sig till oss eller vår 
handledare Bibbi Ringsby Jansson. 
 
 
Tid: xxxxx 
Plats: xxxxx 
 
 
Vi ser fram emot att få träffa Dig! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Pia Keränen Larsen                                                                           Inger Tärneberg 
Gatuadress                                                                                        Gatuadress   
461 00 Trollhättan                                                                             461 00 Trollhättan 
Tel: 0520 xxxxx                                                                                Tel: 0520 xxxxx 
 
Handledare:  
Bibbi Ringsby Jansson 
Institutionen för Individ och Samhälle 
Högskolan Trollhättan – Uddevalla 
Tel: 0521 264282 
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Bilaga 3/ Intervjuguide för enhetschefernas intervjuer. 

 
 
 
Här vill vi komma åt chefernas förväntningar på socialpedagogerna. 
 
Vi börjar med att kort beskriva studiens syfte, vilket vi redan informerat om i den första 
kontakten med dem. Frågar om vi kan banda intervjun och informera om frivilligheten att 
medverka. 
 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du varit anställd som enhetschef? 
Vad har du arbetat med tidigare? 
 
Första temat handlar om Förväntningar: 
 

1. Vad vill ni uppnå genom att anställa socialpedagoger inom omsorgsverksamheten? 
• Varför just socialpedagoger; vad kan de som andra inte kan lika bra? 
• Vilka pedagogiska insatser förväntas av socialpedagogen; kan du ge 

konkreta exempel? 
 
 
Andra temat handlar om Personliga egenskaper och speciella kunskaper. 
 

2. I platsannonsen står det att stor vikt läggs vid personlig lämplighet; vad är personlig 
lämplighet för dig?  

• Kan du utveckla det eller ge något exempel? 
• Vilka övriga egenskaper och kunskaper tycker du att en socialpedagog skall 

ha? Kan du ge exempel på situationer när det kommer till uttryck? 
 
Tredje temat handlar Om hur enhetschefen ser på socialpedagogik. 
 

3. Vad är socialpedagogik för dig? 
• Vad är kärnan i socialpedagogiken? Hur kommer den till användning inom 

verksamheten för funktionshindrade? 
• Hur är en professionell socialpedagog?  
• Vad är det viktigaste i socialpedagogens arbete? 
• När har socialpedagogen lyckats i sitt arbete? Exempel 
• Vad är svårt i socialpedagogens arbete? Exempel 

 
Fjärde temat handlar om Förutsättningar för socialpedagogiskt arbete. 
 

• Vad krävs av organisationen för att kunna arbeta socialpedagogiskt? 
• Finns det förutsättningar för att kunna arbeta socialpedagogiskt? 
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Bilaga 4 /Intervjuguide för socialpedagogernas gruppintervju 
 
 
Temat för träffen är socialpedagogens yrkesroll och yrkesideal. (Vi vill alltså veta hur de ser 
på sin yrkesroll som socialpedagog och om de har några yrkesideal och hur dessa i så fall ser 
ut). 
 
Vi börjar träffen med att presentera oss och syftet med studien. Sedan frågar vi om det går bra 
att banda det som sägs och tar upp frågorna vad gäller anonymitet och frivilligheten. Vi 
informerar om hur fokusgruppsträffen fungerar samt våra respektive roller. Vi tar sedan upp 
temat som skall diskuteras.  
 
Varje deltagare får berätta hur länge de har arbetat som socialpedagoger och när de avslutade 
sina studier.  
 
Ideal och yrkesroll 
 

• Vad är socialpedagogik för dig? 
• Vad innebär det att vara professionell socialpedagog? 
• Hur ser ni på er yrkesroll ( exempelvis handlingsutrymme och etiska aspekter?) 
• Har ni några yrkesideal och hur skulle ni i så fall vilja beskriva dem? 

Vad är en bra socialpedagog? Hur är man då? På vilket sätt skiljer sig 
socialpedagoger från andra? 

 
Praktiskt utövande (kärnan i det socialpedagogiska arbetet) 
 

• Hur använder ni socialpedagogiken i ert arbete?  
• Vad är det viktigaste för er i ert arbete? 
• När känner ni att ni lyckas i ert arbete? Ge gärna konkreta exempel på situationer. 
• Vad är svårt i ert arbete? Ge gärna konkreta exempel på situationer.  
 

Kunskapsfrågor 
 

• Vilken kunskap behöver ni i ert arbete? 
• Vad kan socialpedagoger som andra yrkesgrupper inte kan lika bra? 
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