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ABSTRACT 

Author: Lidiia Lapshina 

Title: The social pedagogue in Russian schools: a qualitative study of a social pedagogue’s 

perceptions of their professional role. [translated title] 

Supervisor: Anna Tegunimataka 

Assessor: Dolf Tops 

Social work as an occupation started in Russia at the beginning of the 1990s. Social 

pedagogue as a profession was created in the school system to provide assistance and 

guidance for children. As a relatively new, and quite unique occupation in schools, social 

pedagogues experience some difficulty concerning the ambiguity of their professional role. 

The purpose of this study was to examine how social pedagogues interpret their role in 

Russian schools. The study is based on 12 qualitative semi-structured interviews. From the 

occupational theoretical perspective, the study analyses the definition of the term 

“occupation”, the process of professionalizing among social workers, and boundary work. 

The results show that social pedagogues choose certain directions in their practice to better 

clarify their professional role. The work duties of social pedagogues can be blurry, because 

they often receive tasks irrelevant to their occupation. Some of them experience feelings of 

being excluded from teachers. Social pedagogues often feel that the teachers do not recognize 

the value of their profession. Social pedagogues recognize that among other issues, everyday 

problems include differing opinions between the teachers and themselves, an excessive 

amount of paperwork, and a deficit of workings methods, tools and experience. Nonetheless, 

social pedagogues can influence the decision making process in school. It is also very 

important for social pedagogues to witness the results of their work in child care. Cooperation 

with teachers is considered to be a complex factor of the social pedagogue’s practice. 

Teachers are often uninterested to cooperate with social pedagogues. The study also shows 

that social pedagogues often cooperate with the school psychologists, and this cooperation, to 

their opinion, is often productive and practically without conflict.  

Key words: social pedagogue, professional role, social workers, school social work. 
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1. Inledning 

I de flesta länder i Europa och Amerika uppstod och utvecklades yrket ”socialt arbete” för 

länge sedan. Det dröjde dock till 1990-talet innan yrket etablerades i Ryssland (Bocharova 

2007: 10). Omstruktureringsperioden, ”perestroika”, i Sovjetunionen i slutet av 1980-talet 

ledde till kontextuella förändringar i det ryska samhället, både kulturellt, socialt och politiskt, 

vilket ställde många sociala problem på sin spets och i stor omfattning påverkade människors 

liv. I början av 1990-talet etablerades socialt arbete som yrke (Iarskaia-Smirnova & Romanov 

2002:124). Redan tidigare fanns det specialister inom andra organisationer som sysslade med 

socialt arbete i olika former, men då krävdes det ingen speciell utbildning eller kompetens för 

att utföra det arbetet (Iarskaia-Smirnova & Romanov 2002:126). Socialpedagoger i skolan var 

den första yrkesgrupp som skapades bland socialarbetare som krävde en särskild utbildning 

och särskilda kvalifikationer (Nikitina 2003:8-9; Bocharova 2007:19). Denna första erfarenhet 

av hur ett yrke inom det sociala området kunde utformas påverkade starkt uppkomsten av 

andra former av socialt arbete i Ryssland (Nikitina 2003:9). Trots att yrket socialpedagog 

etablerades år 1991, dröjde det ändå cirka 10 år innan socialpedagoger med 

specialistutbildning började arbeta (Petrova & Sirotkina 2012: 132). 2010 utarbetades 

socialpedagogernas nya arbetsuppgifter i ryska skolan men trots detta ändrades 

socialpedagogernas yrkesroll i skolan inte i någon större omfattning (Borovik 2011: 82). 

Bocharova (2007: 10) menar att yrket socialpedagog fortfarande är under utveckling. Det 

finns inte mycket forskning om socialpedagoger i den ryska skolan, särskilt avseende 

professionalisering av yrket (Moroz 2007: 7). Den befintliga forskningen handlar oftast om 

professionalisering av socialpedagoger på en tidig nivå, dvs när socialpedagogerna får sin 

utbildning (ibid.). Det faktum att yrket är relativt nytt och fortfarande inte är studerat i någon 

större omfattning gör att jag anser att det är av intresse att titta närmare på yrket och i detta 

arbete lyfter jag fram olika problem som uppkom under yrkets utvecklingsprocess i den ryska 

skolan.  

2. Problemformulering 

Den ryska skolan är en huvudaktör i det statliga programmet ”Rysslands Barn” som syftar till 

att ge pedagogisk och social hjälp till barn som behöver socialt skydd (Vasilkova 2010:80). 

Detta program definierar socialt arbete som en av de viktigaste funktionerna i skolan (ibid.). 

Demidova (2010:20) menar att socialpedagoger utför ett socialt arbete i skolan där de arbetar 

med att hjälpa barn och ungdomar att organisera sitt liv, förbättra sitt psykologiska tillstånd 
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samt normalisera relationer i familj, skola och samhälle. Den centrala uppgiften i 

socialpedagogens arbete är att skapa villkor som underlättar för barnen att socialiseras rätt i 

olika livssituationer, att bevaka barnens rättigheter samt att skapa trygga miljöer i barnens liv 

och yrkesgruppen är därför betydelsefull för skolan som institution, för barnen och för 

barnens familjer (Frolova 2004:31; Kapustina 1999:4). Trots detta är socialpedagoger i skolan 

ett relativt nytt yrke och ännu inte helt etablerat, varken på den enskilda socialpedagogens 

arbetsplats eller i samhället. Det är inte sällan som socialpedagoger upplever olika svårigheter 

vad gäller arbetsuppgifter och samarbete med andra aktörer i skolan. Yrkesutövandet saknar 

fortfarande erkännande, både i allmän mening samt av andra yrkesgrupper (Iarskaia-Smirnova 

& Romanov 2002:123). Enligt Nikitina (2003: 5) finns det även en risk att yrket 

socialpedagog kommer att misskrediteras.  

Nikitina (2003:5) skriver i sin bok om socialpedagoger inom skolan att rektorer ofta utgår från 

skolans behov när de definierar socialpedagogens arbetsuppgifter. Det kan vara rätt, men det 

leder ofta till att socialpedagoger utför arbetsuppgifter som inte är relevanta för deras yrke 

(Nikitina 2003:5; Zavitaeva 2004: 91). De utför ofta andra arbetsuppgifter som ibland ligger 

ganska långt från deras egentliga yrkesuppgifter, exempelvis administrativa uppgifter eller 

uppgifter som ligger inom ramen för en skolsköterskas yrkesområde (Petrova & Sirotkina 

2012:132). Amerikanska forskare tar upp samma problem bland skolkuratorer (Henry et al. 

2005; O´Dell et al. 1996; Zalaquett & Chatters 2012). Socialpedagoger i den ryska skolan 

blev ett yrke som ”finns till hands” utan sin egen professionella strategi (Nikitina 2003:5). 

Kapustina (1999:10), D-Wester (2005: 12) och Wåglund (1999:24) menar också att 

skolsocialarbetare ofta inte själv kan bestämma omfattning och innehåll i sitt arbete vilket gör 

att personen inte alltid har kontroll över sitt arbete. Därför kan socialpedagogens yrkesroll 

betraktas som ganska ”suddig” när det gäller arbetsuppgifter (Petrova & Sirotkina 2012:132).  

En del av problemen som socialpedagoger kan stöta på under sitt yrkesutövande grundar sig i 

att den pedagogiska kårens åsikter dominerar i den ryska skolan och många gånger skiljer sig 

från socialpedagogens synsätt, vilket resulterar i att socialpedagogens yrkesroll blir 

motsägelsefull och många gånger svår (Kapustina 1999:10). Nikitina (2003:5) skriver att 

socialpedagoger ofta upplever en yrkesmässig ensamhet, dvs att det inte finns någon 

förståelse från lärarnas sida. Detta är något som svenska forskare också tar upp. I sin 

avhandling om elevvård nämner Backlund (2007:240) att skolkuratorn är ensam med sin 

utbildning i skolan och är omgärdad av ”starkare” professioner, så till vida att de andra 

yrkesgrupperna är fler till antalet eller har tydligare och mer väldefinierade arbetssätt. D-
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Wester (2005:11) menar också i sin bok om socionomen i skolan att skolkuratorer utövar ett 

självständigt arbete, där man är ensam inom sitt yrke på pedagogernas arena. Det innebär att 

man arbetar i ett system som till stor del har ett annat synsätt, förhållningssätt och arbetssätt 

än socionomens ursprungliga (ibid.). Enligt både rysk och internationell forskning råder det 

också en viss osäkerhet bland andra yrkesgrupper inom skolan beträffande vad 

socialpedagoger eller skolkuratorer gör (Petrova & Sirotkina 2012:132, Iarskaia-Smirnova & 

Romanov 2002: 131, Aluede & Imonikhe 2002; Henry et al. 2005; O´Dell et al. 1996). Ryska, 

amerikanska och svenska forskare är eniga om att socialpedagogernas och skolkuratorernas 

status i det pedagogiska kollektivet är låg (Backlund 2007:240; Curry och Bickmore 2012; 

Frolova 2004:31; Wåglund 1999:12). 

Socialpedagogerna i skolan arbetar med samma elevkategorier som t.ex. psykologer, 

skolsköterskor och lärare. Som ett helt nytt yrke, sammanfaller och delvis täcker 

socialpedagogens arbete andra, mer traditionella, yrken (Iarskaia-Smirnova & Romanov 

2002:130). Socialpedagogens och psykologens arbeten har, t.ex., liknande ”arbetszoner” och 

gränsdragningen mellan yrkena är inte självklar vilket kan medföra konfliktsituationer (ibid.). 

Backlund (2007:160) tar upp att stöd och råd till enskilda elever och familjer är en uppgift 

som ofta utförs av lärare och skolsköterskor, vilket tyder på att denna uppgift kan vara särskilt 

utsatt för ”gränskonflikter”. Även de amerikanska forskarna Henry, McNab och Coker (2005) 

skriver att olika roller och funktioner i yrken inom elevvård kan överlappa varandra vilket 

skapar problem. Skolsköterskor, kuratorer och lärare kan tyvärr inte alltid samordna sina 

handlingar för att tillfredsställa elevernas behov (ibid.). 

De undersökningar inom området som finns tyder på att socialpedagoger har svårigheter i sitt 

yrkesutövande och jag koncentrerade därför min studie mot att ta reda på hur socialpedagoger 

i dagens Ryssland betraktar sin yrkesroll samt vilka svårigheter och problem de stöter på i sitt 

dagliga arbete. Socialpedagoger i den ryska skolan kan ses som ett exempel på en profession 

inom socialt arbete som är under tillväxt. 

3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa socialpedagogernas uppfattning om sin yrkesroll i den 

ryska skolan och hur deras rolluppfattning kan förstås utifrån ett professionsteoretiskt 

perspektiv. 
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4. Frågeställningar 

 Hur beskriver socialpedagogerna i den ryska skolan sin yrkesroll? 

 Vilka svårigheter och möjligheter upplever socialpedagogerna i sina dagliga 

arbetsuppgifter? 

 Hur uppfattar socialpedagogerna samverkan med andra aktörer på skolan? 

5. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur yrket socialpedagog skapades i Ryssland och vilka 

arbetsuppgifter en socialpedagog i den ryska skolan har. 

5.1. Ett yrkes utveckling 

Under Sovjetunionens tid ansågs invånarna i landet ha ett mycket bra och långtgående socialt 

skydd och att det inte fanns behov av ett socialt arbete som särskilt yrke (Bocharova 2007:10). 

Under en svår period i landets historia, under ombyggnadsperioden på 1980-talet, förändrades 

de politiska och ekonomiska systemen, vilket skärpte de sociala spänningarna i samhället 

(Bocharova 2007:103). Antalet barn som inte gick i skola ökade plötsligt, många familjer blev 

utblottade och fler barn växte upp i hem där det förekom våld (Zavitaeva 2004:91). Trots detta 

fanns det inget yrke som sysslade specifikt med socialt arbete (Bocharova 2007:106). Andra 

yrken såsom t.ex. lärare, läkare och polis utförde dock ett visst socialt arbete (ibid.). De 

sociala åtgärderna som gjordes på den tiden var inte systematiska, var främst av ekonomisk 

karaktär och resulterade ofta endast i övergående ekonomiska och politiska effekter 

(Bocharova 2007:103). Det blev också praktiskt svårt att hjälpa människor som ingick i 

”riskgrupper” (Nikitina 2003:5). Till följd av detta var bland annat lärare i skolan 

överbelastade med uppgifter som störde deras direkta arbetsuppgifter (Bocharova 2007:106). 

Dessutom upptäcktes under denna tid att endast ekonomisk hjälp inte alltid är effektivt 

(Bocharova 2007:103). På grund av detta fick den ryska skolan en ny yrkeskategori, sin egen 

socialarbetare, som kom att kallas för socialpedagog (Nikitina 2003:4). Yrket etablerades för 

att lösa sociala problem som upplevdes av både enskilda människor och av samhället i stort 

(ibid.). Det var sociala och psykologiska konflikter, fattigdom, missbruk, diskriminering, 

misshandel, brott, etniska problem och föräldrars grymhet (ibid.). Det nya yrket registrerades i 

officiella dokument 1991 och strax därefter startades drygt 50 program på olika universitet 

och högskolor som utbildade socialarbetare (Bocharova 2007:10,104). Det skapades också 
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möjligheter för andra yrkesgrupper att specialisera sig inom socialt arbete i ett led att 

kompensera bristen på utbildade socialarbetare under det nya yrkets utformande (ibid.). 

5.2. Socialpedagogens arbetsuppgifter 

Socialpedagoger kan anta olika sociala roller under sitt yrkesutövande: mellanhand, försvarare 

och organisatör (Botalova 2003:87). Arbetsuppgifterna som en socialpedagog i skolan har är 

definierade i ett dokument som är fastställt av det ryska ministeriet för hälsovård och social 

utveckling (Borovik 2011). Enligt detta dokument innehåller socialpedagogens arbete ett 

flertal aktiviteter som syftar till att uppfostra, utbilda, utveckla eleverna samt ge eleverna ett 

socialt skydd både inom olika organisationer och hemma (ibid.). 

Dessa aktiviteter bör inte väljas på ett slumpmässigt sätt utan socialpedagogen måste 

genomföra en utredning om elevernas personligheter och levnadsmiljöer (Nikitina 2003: 31). 

Med hjälp av utredningen lyfter socialpedagogen sedan fram barnens intressen och behov, 

svårigheter och problem samt konflikter och avvikelser i beteende (ibid.). Utredningens arbete 

utgör basen för socialpedagogernas uppgifter vilka leder till social hjälp och stöd till eleverna 

(ibid.). En socialpedagog måste sedan kunna definiera syfte, metod och former för sitt arbete 

med eleverna samt formulera personliga och sociala problem (Nikitina 2003: 32). 

Socialpedagogens uppgift är att vidta åtgärder för att skydda eleverna och värna elevernas 

rättigheter samt ge dem ett social skydd. En socialpedagog arbetar också med att skapa en 

psykologiskt bekväm miljö, säkerhet, livsskydd och hälsoskydd för elever (ibid.). För att detta 

ska kunna göras krävs det att socialpedagogen måste hjälpa elever att samarbeta med olika 

institutioner, sin familj, miljö, specialister från olika sociala organisationer och administrativa 

organ (ibid.). Socialpedagoger arbetar inte endast med barn och familjer som redan har 

problem utan utför även ett viktigt förebyggande arbete (Parabina 2010: 117). 

En del av socialpedagogernas uppgifter innefattar organisering av olika sociala aktiviteter 

med syfte att utveckla sociala initiativ, projekt och program (Nikitina 2003: 33). En 

socialpedagog hjälper alltså elever att bygga kontakter med organisationer för barn och 

ungdomar som kan locka barn att delta aktivt i samhällslivet (ibid.). Det kan t.ex. vara en 

organisation som arbetar med ungdomar för hjälp till äldre eller plantering av träd i staden 

(ibid.). Socialpedagoger organiserar också aktiviteter i skolan där de tar hänsyn till elevernas 

personlighet, utveckling och förmågor (Nikitina 2003: 34). Socialpedagoger bjuder, t.ex., in 

specialister från nykterhetsvård och polis för att hålla föreläsningar och informera eleverna 

(ibid.).  
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De viktiga uppgifter som socialpedagoger utför gäller hjälp till föräldralösa elever, barn med 

funktionsnedsättning, barn med avvikande beteende eller elever som är i svåra och utsatta 

situationer (Zavitaeva 2004:92). I dessa fall medverkar socialpedagogen till att eleven ska 

samarbeta med lärare, föräldrar och specialister från sociala organisationer, 

arbetsförmedlingen och välgörenhetsorganisationer (ibid.). Socialpedagoger deltar också i 

arbetet med kontaktfamiljer och hjälper till vid arbetssökande och boende, att få ett 

ekonomiskt stöd, att göra bankinsättningar och att använda värdepapper (ibid.). 

Slutligen, ingår det även en prognostisk funktion i socialpedagogernas arbete som innebär att 

socialpedagoger deltar i olika regionala och kommunala program om socialt arbete (Parabina 

2010: 117).  

5.3. Socialpedagogens befogenheter 

För att kunna genomföra sina arbetsuppgifter använder socialpedagoger sina befogenheter 

(Nikitina 2003:37). Socialpedagoger kan genomföra offentligt eller privat socialarbete om 

han/hon har en adekvat utbildning (ibid.). Socialpedagoger kan företräda och bevaka sina 

klienters intressen hos offentliga och statliga institutioner, göra officiella förfrågningar hos 

offentliga och statliga organisationer med begäran om hjälp för personliga och sociala 

problem, rekommendera olika organisationer att uppmuntra föräldrar, familjer och volontärer 

att ta sociala initiativ samt informera statliga institutioner om de stöter på något problem inom 

sitt arbetsområde (ibid.). För att kunna utreda problem kan socialpedagoger samla in 

information om barns och vuxnas hjälpbehov, bedriva sociologisk forskning och utföra 

diagnostiska undersökningar (ibid.). Socialpedagoger kan även leda ideella föreningar i syfte 

att lösa konkreta sociala problem (ibid.). 

6. Tidigare forskning 

Enligt Backlund (2007:25) finns nästan inga svenska studier när det gäller skolkuratorer och 

Huxtable (1998:98) skriver att det även ur ett internationellt perspektiv finns för lite forskning 

gjord om skolsocialt arbete. De flesta artiklar och avhandlingar jag funnit om socialpedagoger 

i den ryska skolan handlar om utbildning för socialpedagoger. Jag har dock funnit flera 

arbeten som ger en översikt över skolsocialt arbete i olika länder.  

6.1. Svensk forskning  
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D-Wester (2005:23) menar att skolkuratorer ses som en stödfunktion vars kompetens 

kompletterar skolornas övriga pedagogiska kompetens. Även Backlund (2007:160) tar i sin 

avhandling upp skolkuratorernas yrkesroll och skriver att skolkuratorer har en central roll i 

elevvårdsarbetet när det gäller råd och stöd till elever, familjer och lärare samt när det handlar 

om kontakter med det omgivande samhället samt konflikthantering. Skolkuratorer har, trots 

det, mindre ansvar i elevvårdsteamet än andra yrkesgrupper (ibid.). Enligt D-Wester (2005: 

12) aktualiseras ärenden hos skolkuratorn ofta i form av beställningar av insatser där 

problemformuleringen redan är gjord utifrån beställarens synsätt. Wåglund (1999:24) säger, i 

en intervjustudie om socionomens yrkesroll, att socionomer riskerar att uppfattas som en 

grupp som ska göra det andra har bestämt. Den senaste elevvårdsutredningen (SOU 2000:19: 

88) visar ändå att skolkuratorer i de flesta fall själva bestämmer vad de ska arbeta med och 

vad de ska prioritera. Backlund (2007:240) menar att skolkuratorers arbete dels utformas av 

kuratorns eget intresse och inriktning och dels av omgivande krafter, där rektorn har en 

central position.  

Det framkom i SOU (2000:19: 101) att skolkuratorer upplever sin isolerade tillvaro som ett 

problem. När skolkuratorer diskuterar yrkesmässiga problem med kollegor, efterlyser de 

samarbete och stöd av medarbetare (SOU 2000:19: 102). Wåglund (1999:12) poängterar att 

socionomer känner sig osäkra om de inte får stöd från kollegor. Det stöd man som skolkurator 

får i sin yrkesroll varierar från arbetsplats till arbetsplats och det är en fördel om skolkurator 

inte är det första arbetet man väljer som nyexaminerad (D-Wester 2005:17-18). Wåglund 

(1999:11) skriver även att socionomerna i undersökningen berättade att utbildningen inte gav 

hjälp i det praktiska arbetet utan mer handlade om stora drag. Enligt D-Wester (2005:17) 

krävs tillgång till ett professionellt nätverk för att skolkuratorer ska kunna behålla sin 

professionalitet och utvecklas i sin yrkesroll. På de skolor där skolkuratorer tar aktiv del i 

skolans verksamhet, känner de inte samma isolering och upplever mer tillfredsställelse i sin 

arbetssituation (SOU 2000:19: 101). Enligt Wåglund (1999:9) nämner socionomer att man 

ska vara professionell, dvs att man ska engagera sig i sina klienter. Det är också viktigt för 

socionomen att se resultat av arbetet och att det går bra för klienterna (Wåglund 1999:10). 

En dokumentstudie av Isaksson och Larsson (2012) som handlar om skolkuratorsyrkets 

historiska utveckling i Sverige är också relevant för min studie. Författarna menar att 

kontaktarbete mellan elever, föräldrar, skola och sociala myndigheter samt information om 

samhällets sociala resurser utgör centrala uppgifter för skolkuratorer i det dagliga arbetet 

(Isaksson & Larsson 2012: 29). Artikeln tar även upp en jurisdiktionsfråga som är viktig för 



13 
 

min studie. Isaksson och Larsson (2012: 30) menar att det på 1940-talet inte var lätt att 

avgränsa en kurators uppgifter från en skolsköterskas eller en lärares, då skolkuratorn var en 

helt ny funktion i skolan och medicinska aspekter ansågs mer viktiga än sociala. På samma 

sätt har man i Ryssland inte lagt särskild vikt vid sociala problem under Sovjetunionens tid 

och socialt arbete i skolan utfördes då av olika yrkesgrupper vars direkta arbetsuppgifter inte 

var socialt arbete (Bocharova 2007: 10, 106). Etableringen av professionella 

sammanslutningar samt att skolkuratorer skulle ha en socionomutbildning, fastställde vilka 

uppgifter som ingår i skolkuratorernas arbete (ibid.). Detta utryckte en stark jurisdiktion för 

skolkuratorer (Isaksson & Larsson 2012: 31).  

Även Andreas Liljegrens (2008) avhandling är av intresse. Avhandlingen beskriver hur 

professionella konstruerar gränser mot varandra i språket. Artiklarna som ingår i 

avhandlingen handlar om professionella grupper, om de offentliga välfärdsorganisationer som 

socionomer verkar inom och om språkets roll i detta sammanhang (Liljegren 2008: 11). 

6.2. Internationell forskning 

Artikeln av Henry et al. (2005) beskriver att det är viktigt att elevvård finns på den 

amerikanska skolan. På samma sätt som svenska forskare, t.ex. Backlund (2007:160), menar 

Henry et al. (2005) att skolkuratorernas roll inom elevvård är centralt. Enligt Zalaquett & 

Chatters (2012) tycker rektorer i skolan att skolkuratorer har ett positivt inflytande på 

skolmiljön, på elevernas beteende och psykiska hälsa, samt är effektiva i arbetet med barnens 

föräldrar. Det framkom också att rektorer ansåg att lärarna uppfattade att skolkuratorer bidrar 

till en bra skolmiljö (ibid.). O`Dell et al.(1996) menar ändå att framtiden för yrket skolkurator 

är osäker. Många skolor har valt att ta bort yrket eller förändra dess roll (ibid.). Ofta utför 

skolkuratorer uppgifter som ligger utanför deras yrkesroll (Henry et al. 2005; O´Dell et al. 

1996; Zalaquett & Chatters 2012). Zalaquett och Chatters (2012) menar i sin studie att 

rektorer är medvetna om att skolkuratorer ofta inte utför sina direkta uppgifter och rektorerna 

skulle vilja att skolkuratorerna får utföra sina relevanta uppgifter. Enligt rektorer skulle ideala 

uppgifter för skolkuratorer vara rådgivning för individer och små grupper, krishjälp, 

konsultationer för föräldrar, lärare och administratörer samt samordning av utredningsarbete 

(ibid.).  

Ett väsentligt problem är att det inte finns klar förståelse för vad skolkuratorns roll innehåller 

(Aluede & Imonikhe 2002; Henry et al. 2005; O´Dell et al. 1996). För att förbättra denna 

situation behöver skolkuratorer informera elever och lärare om vilka tjänster de utför (Aluede 
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& Imonikhe 2002). Enligt Curry & Bickmore (2012) upplever skolkuratorer i USA också 

andra svårigheter i sin roll, bla en låg social status, ett stort antal uppgifter, rollkonflikt och 

avsaknad av en klart definierad yrkesidentitet. En intervjustudie bland skolkuratorer, lärare 

och rektorer i Clevelandsområdet visade att det är svårt att anställa skolkuratorer eftersom 

yrkesgruppen i vissa fall är överbelastad med uppgifter, medan det i andra fall snarare är så att 

deras kunskap inte utnyttjas fullt ut (O´Dell et al. 1996). 

Curry och Bickmore (2012) poängterar att rektorns relation till skolkuratorn spelar stor roll 

för att skolkuratorer ska uppleva hög status och prestige i skolan samt känna sig framhävda 

inom skolkollektivet (ibid.). Därför är det viktigt att skolkurator deltar i officiella möten vilka 

är en integrerad del av ledningsgruppen med ingång på skolövergripande beslut och får 

tillgång till viktig information (ibid.). Informella möten med rektorn kan också ge ett 

personligt stöd till skolkuratorn (ibid.). Relationer med elever och dessas förtroende för 

skolkuratorerna, framgång i prestationer och uppskattning av skolkuratorernas roll kan även 

ses som betydelsefulla faktorer för skolkuratorerna (ibid.).  

Den amerikanska forskaren Agresta (2004) gjorde en surveyundersökning och kom fram till 

att skolkuratorer lägger största delen av sin arbetstid på individ- och grupprådgivning samt på 

konsultation till lärare samt rektorn (Agresta 2004: 159). Skolkuratorer vill ägna mer tid åt 

individ- och grupprådgivning och mindre tid åt konsultationer (ibid.). Psykologer skulle också 

vilja arbeta mer med individ- och grupprådgivning, men inte så mycket som skolkuratorerna 

(Agresta 2004: 160). Svensk forskning beskriver att det råder otydlighet kring vad som är 

skolkuratorernas egen specifika teknologi som avgränsar deras insatser i förhållande till andra 

yrkesgrupper inom elevvården (Backlund 2007: 283). Agresta (2004: 160) menar att det inte 

finns förutsättningar för att skolkuratorer och psykologer ska konkurrera om arbetsuppgifter.  

Huxtable & Blyth (2002) betraktar skolsocialt arbete i flera länder. De beskriver bla vilka 

huvuduppgifter socialarbetare har i skolan. I Storbritannien, t.ex., handlar 73% av 

anmälningarna till EWS (”education welfare service”) om elevernas frånvaro (Blyth & 

Cooper 2002: 22). Det ser annorlunda ut i Canada där socialarbetare inom skolan inte tar hand 

om frånvaro utan arbetar med familjer, social och emotionell funktion, fysisk och psykisk 

hälsa, föräldraskap och ekonomin (Loughborough, Shera & Wilhelm 2002: 67). I Tyskland 

ligger en viktig del av skolsocialt arbete i att vara en länk mellan skolan och socialtjänsten 

(Wulfers 2002: 127). Eftersom skolsocialt arbete är relativt nytt i Tyskland, sysslar de 

yrkesverksamma mycket med att utveckla relationer med kollegor (Wulfers 2002: 129). 
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Lärare ser ofta på skolsocialarbetarens roll som en krishanterare där socialarbetaren 

förbereder elever för undervisning och återför dem tillbaka till klassen (ibid.). Socialarbetaren 

i sin tur upplever inte att lärarens roll är utveckling av eleven som en hel person (ibid.). Ett 

gemensamt drag i det skolsociala arbetet i olika länder är att ledningsprinciper för alla 

skolsocialarbetare är att skydda barnens rättigheter och att hjälpa alla barn att använda sin 

fulla potential (Huxtable & Blyth 2002: 234). 

6.3. Rysk forskning 

En avhandling av Kapustina (1999:17) beskriver socialpedagogens verksamhet i den ryska 

skolan och författaren menar att socialpedagoger är beroende av rektorer i sitt arbete. På 

samma sätt skriver Curry och Bickmores (2012) om skolkuratorer i amerikanska skolor. I den 

ryska skolan beror det nämnda beroendeförhållandet på att ett autoritärt förhållningssätt 

fortfarande råder (Kapustina 1999:17). Rektorn samt andra kollegor i skolan saknar ofta 

förståelse för vad en socialpedagog skall göra (Petrova & Sirotkina 2012:132; Iarskaia-

Smirnova & Romanov 2002: 131). Detta upplever man även i andra länder (Aluede & 

Imonikhe 2002; Henry et al. 2005; O´Dell et al. 1996). 

Enligt Demidova (2010:21) måste socialpedagogernas yrkesroll innehålla tre inriktningar: 

materiell hjälp, social omsorg och självhjälp. Socialpedagoger arbetar inte med hela klassen 

utan med en enskild elev eller med små grupper, dvs familjer (ibid.). Frolova (2004) 

poängterar att insatser som socialpedagoger utför inte får vara enstaka utan ska vara 

systematiska och kontinuerliga. Aktiviteter med barn måste inte endast ha en formell karaktär 

och handla om att allt är rätt dokumenterat utan även ha praktiskt resultat och ge riktigt hjälp 

till barnen (ibid.). Enligt Petrova och Sirotkina (2012:132) är detta inte alltid möjligt på grund 

av en mängd pappersarbete och avsaknad av reella möjligheter att hjälpa barnen.  

Ett problem med socialpedagogernas yrkesroll är att den ofta har otydliga syften (Kapustina 

1999:25). Det finns inte några sammanstämmiga åsikter om vilket resultat socialpedagoger 

skall ha i sitt arbete (Petrova & Sirotkina 2012:132). Ändå menar Nikitina (2003: 23), på 

samma sätt som Backlund (2007:160) och Henry et al. (2005), att socialpedagoger spelar en 

viktig roll inom elevvård och att samarbetet inom elevvårdsarbetet ofta beror på 

socialpedagogernas professionella förhållningssätt. En annan svårighet med 

socialpedagogernas yrkesroll är att utbildningen som de flesta socialpedagoger har inte är 

tillräcklig för deras professionella roll (Borovik 2011: 86; Kapustina 1999:25). Frolova (2004) 
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och Iarskaia-Smirnova & Romanov (2002: 126) menar att det är svårt att anställa en 

socialpedagog med en speciell utbildning eftersom yrket har låg status och låg lön (ibid.). 

Iarskaia-Smirnova & Romanov (2002: 130) menar att varje yrkesgrupp försöker definiera 

frågor som relaterar till deras professionella kompetens. Denna professionaliseringsstrategi 

kan skapa allvarliga konflikter mellan yrkesgrupper och de som försöker ifrågasätta deras 

status. Demidova (2010: 21) skriver också om detta och menar att det är av särskild vikt för 

socialpedagoger att kunna skapa en bra kommunikation med lärare, psykologer, elever och 

föräldrar (ibid.).  

7. Metod  

7.1. Val av metod 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod i min forskningsprocess. Fokus i kvalitativ 

forskning ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i 

en viss miljö tolkar denna verklighet (Bryman 2011:341). En kvalitativ studie ger mig 

möjligheten att uppfylla arbetets syfte och undersöka hur mina respondenter uppfattar och 

tolkar sin situation. Om jag hade valt att använda ett kvantitativt angreppssätt hade studien 

kunnat omfatta ett större antal respondenter vilket skulle ha ökat studiens generaliserbarhet. 

Eftersom syftet med min studie dock inte varit att få svar som kan generaliseras, använde jag 

mig av en kvalitativ metod. Enligt Rennstam och Wästerfors (2011:196) är det inte mängden 

data som är viktigast i en kvalitativ studie utan variationen och innebörden i det insamlade 

materialet. Genom att använda en kvalitativ metod har jag kunnat fånga synsätt och åsikter på 

ett djupare plan vilket inte skulle varit möjligt om jag hade valt att göra en kvantitativ studie. 

Kvantitativ forskning speglar också forskarens intresse, men jag var mer intresserad av att 

lyfta fram den intervjuades ståndpunkter (Bryman 2011:413). 

Enligt Bryman (2011:371) håller forskarna i kvantitativa studier en viss distans till 

respondenterna och de är inte involverade i undersökningspersonerna. Vid kvalitativ 

forskning är det tvärtom – forskaren eftersträvar en nära relation till de personer som studeras 

för att kunna uppfatta världen på samma sätt som de gör (ibid.). Eftersom min studie handlar 

om socialpedagogernas uppfattningar var det viktigt för mig att kunna träffa mina 

respondenter eftersom det gav mig en större förståelse för dem och deras situation. Till 

skillnad från kvantitativ forskning studerar man vid kvalitativ forskning människor i deras 

naturliga miljö (Bryman 2011:372). Om jag skulle välja att göra ett kvantitativt 
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forskningsupplägg skulle det vara komplicerat att upptäcka de särskilda egenheter och 

kännetecken som gäller socialpedagogernas sysselsättning just i den ryska skolan. 

7.2. En semistrukturerad intervju 

För att samla in empiri till min studie och kunna belysa hur socialpedagogerna ser på sin 

yrkesroll använde jag mig av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju 

innebär att forskaren har en lista över specifika teman som ska beröras, men intervjupersonen 

har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2011:415). Anledningen till att jag 

valde en semistrukturerad intervjumetod var att jag hade ett klart tema att diskutera och ville 

säkerställa att samtalen skulle hållas inom syftets ramar. Samtidigt ville jag att 

intervjupersonerna skulle ha möjlighet att utrycka eventuella åsikter helt eller delvis utanför 

angivna frågor. En fördel med den semistrukturerade intervjun är att ett viss mått av struktur 

ger intervjuaren en större möjlighet till jämförbarhet (Bryman 2011:416).  

Den semistrukturerade intervjun är strukturerad genom att forskaren själv har valt område 

som ska behandlas och konkretiserat dem i ett antal frågor (Aspers 2011:143). Det medför att 

forskaren utgår från sin egen horisont och sina frågor och att det finns mindre möjlighet för 

den som blir intervjuad att lyfta upp sitt perspektiv (ibid.). Inför mina intervjuer med 

socialpedagogerna konstruerade jag en intervjuguide med 18 frågor som var formulerade 

utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv och tidigare forskning. Jag är medveten om att 

intervjuguiden endast gav mig ett begränsat utrymme att vara flexibel då jag måste följa de 

frågor som ingick. Med hänsyn till detta formulerade jag frågorna i intervjuguiden så öppet 

som möjligt. Jag erbjöd också intervjupersonerna att ta upp aspekter som de tyckte var viktiga 

i sammanhanget och som var i linje med mina intervjufrågor och undersökningens syfte. 

En fördel med en semistrukturerad intervju är att frågor som inte ingår i intervjuguiden också 

kan ställas om intervjuaren knyter dem till något som intervjupersonen sagt (Bryman 

2011:415). I de flesta fall höll jag mig till frågeföljden i intervjuguiden men någon gång valde 

jag att ändra ordningen, t.ex. om intervjupersonen började svara på en fråga jag inte ännu 

hunnit ställa. Under intervjuerna ställde jag också uppföljningsfrågor och bad respondenterna 

utveckla sitt svar om jag uppfattade att den extra informationen skulle kunna vara väsentlig 

för min studie. 

En nackdel med intervjuer är att de i första hand bygger på verbalt beteende och sådant som 

intervjupersonerna tar för givet och som blir tydligt i en deltagande observation (Bryman 
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2011:440). Jag valde att inte använda mig av observation som metod då det inte var möjligt på 

grund av att socialpedagogernas arbete innehåller sekretessbelagda moment. Det var det inte 

heller möjligt enligt den etiska principen om samtycke. Eftersom socialpedagoger mest 

arbetar med barn måste vårdnadshavarna godkänna att deras barn skulle delta i forskningen 

(Bryman 2011:132). Att inhämta alla vårdnadshavarnas samtycke var inte möjligt inom denna 

uppsats ramar. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:57) kan en intervju kompletteras 

med dokumentstudier. Under genomförandet av min studie tog jag del av ryska lagar, 

regeringsdokument och municipala bestämmelser som avser socialpedagoger i de ryska 

skolorna. 

7.3. Urval 

Min undersökning baseras på 12 intervjuer med socialpedagoger som arbetar i skolan i Sankt-

Petersburg. Mitt urval är ett bekvämlighetsurval då valet av stad, Sankt-Petersburg, gjordes 

eftersom det är min hemstad och det var lättast för mig att resa dit. Jag vände mig dock till 

skolor som ligger i olika administrativa stadsområden. Mitt syfte var inte att jämföra de olika 

områdena utan att uppnå en viss geografisk spridning. Socialpedagogernas arbete kan 

påverkas av något specifikt som endast finns i deras stadsdel och socialpedagoger som arbetar 

i samma områden har regelbundna möten vilket kan göra att de har påverkat varandras åsikter. 

Jag valde också att intervjua socialpedagoger i skolor som inte har någon speciell inriktning 

så som t.ex. skolor för barn med funktionsnedsättning eller skolor för särskilt begåvade barn. 

Genom detta tillvägagångssätt valde jag en enhetlig miljö för min studie vilket gav resultaten 

en ökad säkerhet (Svensson & Ahrne 2011:24). 

För att få kontakt med 10 respondenter använde jag mig av ett målinriktat urval vilket innebär 

att forskaren gör sitt urval utifrån en önskan att intervjua personer som är relevanta för 

problemformuleringen och forskningsfrågorna (Bryman 2011:434). Då min undersökning 

handlar om socialpedagogernas yrkesroll har jag valt att intervjua representanter för det yrket. 

Jag sökte efter lämpliga intervjupersoner på skolornas hemsidor. I fyra fall var informationen 

om socialpedagoger på skolorna inte tillgänglig på hemsidan och jag valde då att kontakta 

skolsekreteraren på respektive skola. Jag sökte upp 22 socialpedagoger och av dem var 10 

stycken intresserade av att delta i min studie. Den huvudsakliga anledningen till att övriga 

socialpedagoger inte ville bli intervjuade var att deras arbetsbelastning var mycket stor och de 

därför inte hade tid att delta i studien. En socialpedagog tackade nej till att bli intervjuad pga 

osäkerhet avseende hur jag skulle använda informationen från intervjun. 
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Jag använde mig av ett snöbollsurval för att hitta 2 intervjupersoner till. Vid denna typ av 

urvalsprocess försöker forskaren initialt att få kontakt med människor som är relevanta för 

undersökningens syfte och använder därefter dessa för att få kontakt med ytterligare 

respondenter (Bryman 2011:196). Av misstag kontaktade jag en socialpedagog som inte 

arbetade i en skola utan på ett fritidscentrum för barn. Eftersom jag var intresserad av att 

intervjua socialpedagoger som arbetar i skolan, hjälpte hon mig att kontakta två kollegor som 

arbetar i olika skolor.  

Problemet med de två urvalsprocesser jag valde är att de är icke-sannolikhetsurval och därför 

inte möjliggör en generalisering till en större population (Bryman 2011:196, 392). Enligt min 

mening kan man dock finna vissa likheter i de problem som skolsocialarbete i Ryssland och 

andra länder kan uppleva, även om alla länder har olika landsspecifika lagar samt lokal miljö 

och kultur. 

7.4. Genomförande och bearbetning av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under två veckor och ägde rum på platser enligt intervjupersonernas 

önskan. Nio samtal genomfördes i skolorna då respondenterna tyckte att det var smidigt att 

träffas på deras arbetsplats. Två intervjuer ägde rum på café och en på biblioteket på grund av 

att dessa intervjupersoner delar sitt arbetsrum med kollegor och önskade genomföra 

intervjuerna utanför skolan. I samråd med respondenterna valdes en tyst plats på caféet, dels 

för att få avskildhet och dels för att jag skulle kunna spela in intervjun.  

Intervjuerna var mellan 45 minuter och 1 timme 30 minuter långa. En av de intervjuade 

socialpedagogerna ville få intervjuguiden skickad till sig i förväg för att förbereda sig inför 

intervjun. Samtliga respondenter samtyckte till att jag använde diktafon. Att spela in 

intervjuerna var viktigt för att sedan kunna göra en detaljerad analys (Bryman 2011:420). 

Som komplement till diktafonen förde jag anteckningar för att kunna återställa samtalens 

innehåll om tekniken skulle fallera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:53). 

Alla intervjuer genomfördes på ryska. Eftersom mitt modersmål är detsamma som 

intervjupersonernas var det inte några problem med den verbala kommunikationen. 

Respondenterna tolkade mina frågor på det sätt jag hade avsett och vi kunde diskutera saker i 

detalj. Jag var inte säker på om socialarbetare i Ryssland har lika mycket erfarenhet av att bli 

intervjuade som socialarbetare i Sverige kanske har, där det görs många studier inom detta 

område. Jag var därför beredd på att anpassa mig efter olika situationer. Mina farhågor visade 
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sig vara ogrundade eftersom jag redan tidigt i intervjuerna märkte att respondenterna tog 

intervjun på allvar, och tolkade mina frågor på det vis jag hade tänkt och intervjuerna 

genomfördes utan problem.  

Jag valde att inte översätta intervjuerna från ryska till svenska då det inte krävdes för att jag 

skulle kunna analysera materialet. Jag valde dock att översätta de delar av intervjuerna som 

jag skulle använda som citat i mitt arbete. Jag transkriberade varje intervju samma dag som 

den genomfördes. När jag hade skrivit ut och läst den första intervjun upptäckte jag att frågan 

om socialpedagogens inflytande inte var korrekt översatt från svenska till ryska. Det medförde 

att respondenten inte hade förstått den frågan på det sätt som jag avsåg. Jag korrigerade frågan 

och kompletterade intervjun per telefon.  

Efter transkribering läste jag igenom alla intervjuer för att få en helhetsbild av det insamlade 

materialet. Därefter kodade jag det med hjälp av marginalmetoden vilket innebär att man 

använder papper och pennor i olika färger för att markera koder i marginalen på de papper 

som är utskrivna (Aspers 2011:184). Vid kodningen utgick jag från ett deduktivt 

bearbetningssätt och kopplade teoretiska begrepp till ett tema (Aspers 2011:169). Jag lyfte 

också fram de begrepp som intervjupersonerna använde (Aspers 2011:192).  

7.5. Metodens tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning används fyra kriterier för bedömning av en studies kvalitet: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 2011:354). 

Begreppet pålitlighet motsvarar reliabilitet inom kvalitativ forskning (Bryman 2011:355).  

Reliabilitet avser frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen genomförs på nytt (Bryman 2011:49). Reliabilitet handlar i grunden om 

mätinstrumenten (Bryman 2011:161). För att öka reliabiliteten använde jag mig av en 

bandspelare, skrev ut intervjuerna, kodade data och använde mig av en frågeguide under 

intervjuerna. 

Ett annat kriterium för bedömning av undersökningar är trovärdighet som handlar om att 

forskningen måste vara trovärdig för att få genomslag både i forskarvärlden och i det 

omgivande samhället (Svensson & Ahrne 2011:26). Ett sätt att ge forskningstext en 

transparens är att diskutera, kritisera och avslöja tillräckligt mycket om forskningsprocessen 

(Svensson & Ahrne 2011:27). Jag har gjort min text genomskinlig genom att beskriva hur jag 

har gått till väga och tänkt kring metodval. Ett annat kriterium, överförbarhet, står för den 
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utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer 

(Bryman 2011:352). Eftersom min studie handlar om socialpedagoger i den ryska skolan som 

är en speciell miljö ökade jag överförbarheten i mitt arbete genom att beskriva yrkets 

bakgrund och socialpedagogernas uppgifter. 

Tillförlitligheten i kvalitativ forskning stärks med möjligheten att styrka och konfirmera 

(Bryman 2011:355). Det kan t.ex. vara att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning påverka genomförande av och slutsatserna från en undersökning 

(ibid.). Jag gjorde min studie i Ryssland som är mitt hemland. Jag tycker att jag var neutral i 

min bedömning och åsikter under forskningsprocessen eftersom jag inte har någon personlig 

erfarenhet som kan förknippas med socialpedagogernas arbete som skulle kunna orsaka 

negativa eller positiva åsikter om yrket. Jag har en positiv syn på landet och det kan prägla 

hur jag förstår och tolkar den ryska miljön och på det viset finns det risk att mina egna åsikter 

kan ha påverkat studien. För att minimera den risken har jag uteslutande använt mig av koder 

grundade i ett teoretiskt perspektiv och empirin. Mitt forskningsresultat säkerställs också 

genom att jag på ett medvetet sätt valde teoretiska begrepp för analysen (Rennstam & 

Wästerfors 2011:202). 

7.6. Etiska överväganden 

Jag betraktade fyra etiska principer när jag genomförde min studie: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2011:131-132). Jag har 

arbetat kring informationskravet genom att informera socialpedagogerna om studiens syfte, 

om vilken teori analysen skulle grundas på, om vem som skulle ha tillgång till min uppsats 

och om vilka moment som skulle ingå i undersökningen (Bryman 2011:131). Respondenterna 

bestämde själva över sin medverkan i min studie och på vilka villkor de skulle delta (Bryman 

2011:132; Vetenskapsrådet 1990:10). Innan varje intervjutillfälle informerade jag 

respondenterna om att de när som helst kunde avbryta intervjun och att de kunde avstå från att 

svara på vilka frågor som helst (Bryman 2011:132). Alla intervjupersoner fick mina 

kontaktuppgifter så att de skulle kunna kontakta mig efter intervjun om de i efterhand kände 

att de ville att information de lämnat skulle uteslutas ur studien (Bryman 2011:137). Jag har 

övervägt nyttjandekravet när jag upplyst respondenterna om att de uppgifter som samlades in 

inte kommer att användas för något annat syfte än min c-uppsats (Bryman 2011:132). Det 

etiska dilemmat som har uppkommit i min studie är konfidentialitetskravet då två av mina 

respondenter valdes med snöbollsurval. Det betyder att socialpedagogen på det fritidscentrum 



22 
 

som hjälpte mig att kontakta två intervjupersoner vet att de deltog i undersökningen. Jag 

uppfyllde ändå konfidentialitetskravet då jag avidentifierade alla intervjupersoner och i 

rapporten kallar dem socialpedagog 1,2,3 osv. Jag nämnde inte heller vilka skolor 

respondenterna arbetar i eller vad området där skolorna ligger heter. All information som 

antecknats och spelats in förvarades så att ingen obehörig hade tillgång till dem (ibid.). För 

säkerhets skull antecknade eller spelade jag aldrig in intervjupersonens namn eller uppgifter 

på skolan där de arbetar.  

7.7. Litteratursökning 

För att kunna utveckla mitt tema har jag sökt forskningslitteratur om socialt arbete i skolan 

som handlar om Ryssland, Sverige och andra länder. Enligt Backlund (2007:19) kan 

skolsocialt arbete i en vidare bemärkelse utföras av olika aktörer i skolan så som, t.ex., 

skolsköterskor, psykologer och lärare och därför sökte jag forskningslitteratur om den 

profession som är den främsta representanten för socialt arbete i skolan. I Sverige är det 

skolkuratorer och i Ryssland socialpedagoger.  

För att hitta litteratur om skolsocialarbetare på internationell nivå har jag sökt artiklar och 

avhandlingar i databaserna Lubseach, Libris, Google Scholar, Lovisa (Lunds Universitets 

elektroniska bibliotekskatalog) och EBSCOhost. Jag har också sökt i tidskrifterna 

”Socionomen” och ”Socialvetenskaplig tidskrift”. För att hitta forskningsmaterial på ryska 

använde jag den ryska databasen Dslib.net (biblioteket för akademiska avhandlingar) och E-

library.ru (elektroniskt vetenskaplig bibliotek). Jag har också besökt det ryska nationella 

biblioteket i Sankt-Petersburg där jag sökte information i databasen Inion för vetenskaplig 

forskning och i bibliotekets övriga elektroniska databas Nlr. 

Mina sökord har varit: ”social pedagogue in school ”, ”social pedagogy + Russia”, ”social 

pedagogue + Russia”, ”social work in school”, ”social work + Russia”, ”social work 

education”, ”counselors”, ”counselors + professional role”, “socialt arbete i skola”, 

“skolkurator”, “социальная работа в школе” (socialt arbete i skola), ”социальный педагог” 

(socialpedagog).  

Min tidigare forskning består till största delen av litteratur som är vetenskapligt granskad, 

men jag använde mig även av icke granskade källor eftersom det inte finns mycket forskning 

om mitt ämne. Boken av D-Wester (2005) och SOU 2000:19 är exempel på icke granskade 

källor. 



23 
 

8. Teori 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för professionsteoretiskt perspektiv som är en 

grundval för analysen av socialpedagogernas upplevelse av sin yrkesroll, svårigheter och 

möjligheter i arbetsuppgifter samt samverkan med andra aktörer i skolan.  

8.1. Begreppet ”profession” 

Flera forskare diskuterar vad som menas med en profession (Johnsson & Lindgren 1999:15). 

Ursprungligen kommer ordet ”profession” från latines ”professio” med betydelsen 

erkännande, uppgift eller yrke, och ”professionell” betyder yrkesmässig (Selander 1989:12). 

Enligt Johnsson & Lindgren (1999:15) är det vanligast att man definierar begreppet 

profession genom att räkna upp ett antal egenskaper eller attribut som antas vara 

kännetecknande för professioner. Greenwood (1957:45) och Johnsson & Lindgren (1999:15) 

med referenser till Greenwood (1957) anger fem attribut för en profession.  

Det första attributet är att man använder systematisk teori som gör att arbetet utmärks av ett 

vetenskapligt synsätt (Johnsson & Lindgren 1999:15). Detta leder till en specialiserad 

kunskap som skiljer professionella från lekmän (ibid.). Det andra attributet är professionell 

auktoritet som handlar om att grupper utanför professionen inte kan ifrågasätta den 

professionelles auktoritet (ibid.). Den tredje egenskapen är samhällets sanktion som innebär 

att den professionella auktoriteten stöds av t.ex. legitimationssystem, vilket gör det möjligt att 

utestänga andra grupper från att utöva de professionella aktiviteterna (ibid.). Det fjärde 

kännetecknet är etiska regler som styr förhållandet till kollegor och klienter (ibid.). Det finns 

två typer av etiska koder – formella och informella (Greenwood 1957: 50). Formella koder är 

skrivna på papper, medan informella inte är skrivna (ibid.). I relationer med kollegor omfattar 

etiskt beteende stöd till varandra, kooperativt arbete och utjämnande förhållande (ibid.). Det 

femte attributet handlar om egen kultur som består av vissa värderingar, normer och symboler 

som utvecklas inom professionen och denna kultur understöds av professionella 

sammanslutningar (Johnsson & Lindgren 1999:15). Johnsson & Lindgren (1999:16) menar att 

ju fler attribut en yrkesgrupp uppfyller, desto närmare befinner den sig professionerna. 

Greenwood (1957:54) menar att socialt arbete redan är en profession och strävar efter att nå 

en högre position inom den professionella hierarkin för att kunna få maximal prestige, 

auktoritet och monopol.  
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Selander (1989: 14) menar att en stark tolkning av dessa attribut innebär att samtliga måste 

vara uppfyllda för att ett yrke ska kunna betraktas som en profession. Det är dock ovanligt att 

något yrke fullgör alla dessa krav (ibid.). En svagare tolkning handlar om att endast några av 

kriterierna behöver vara uppfyllda (ibid.). Enligt Greenwood (1957:54) är de 

attributspositioner som betecknar professioner överdrivna och skapar en ideal typ av 

begreppet ”profession”. Den modellen av begreppet ”profession” visar vilka problem 

professionalisering kan ha för socialarbetare (Greenwood 1957:55). En progressiv 

professionalisering ska involvera socialarbetare i nya, dvs förändrade relationer med klienter, 

kollegor och andra professioner (ibid.).  

Brante (1989:44) har en annan syn på hur begreppet ”profession” kan definieras. Enligt 

författaren bör den formella utbildningen inte betonas för mycket då många professionella 

erhåller sina kunskaper efter den formella utbildningen (ibid.). Dessa kunskaper och 

färdigheter får även vara förbundna med hög status och höga materiella belöningar (ibid.). 

Höga värden på båda dessa variabler utmärker topp-professionerna (ibid.). Yrken som är 

allför svaga på en av variablerna räknas inte som professioner (ibid.). 

På 1960-talet skapade Etzioni begreppet semiprofession (Johnsson & Lindgren 1999:16). De 

semiprofessionella befinner sig mellan de icke-professionella grupperna och de väletablerade 

professionerna (ibid.). De har bristande självständighet i yrkesutövandet och är underordnade 

andra grupper (ibid.). Etzioni placerade socialarbetare här (ibid.). Johnsson & Lindgren 

(1999:22), med referens till Etzioni (1972) skriver vidare att det finns halvprofessionella 

organisationer. I dessa blir det oftast viktigare att ett ärende handläggs rätt än att klienten 

faktiskt får hjälp att förändra sig själv och sin livssituation. Johnsson & Lindgren (1999:16) 

refererar också till Hasenfeld (1983) som menar att det som kännetecknar en semiprofession 

är att yrkesutövarna inte har sin egen kunskapsbas eller fullständig kontroll över sitt arbete. 

Enligt Johnsson & Lindgren (1999:16) är socialarbetare ofta underställda en administrativ 

styrning (ibid.). De arbetar inom hierarkiska byråkratier där beslutsfattande styrs av lagar och 

regler snarare än av ett kunskapsområde som avgränsats och som socialarbetarna ansvarar för 

(ibid.).  

8.2. Professionaliseringsprocessen i socialt arbete 

Begreppet professionalisering används främst för att beskriva hur en yrkesgrupp förtjänar 

professionellt status, med andra ord förvärvar vissa professionskarakteristika (Johnsson & 
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Lindgren 1999:18). Enligt Johnsson & Lindgren (1999:19-20) behöver en person uppnå 

följande positioner för att kunna anses som professionell: 

 Ha egna integrerade värderingar gällande yrket och dess utövande.  

 Reflektera över yrket för att självständigt kunna lösa nya situationer man inte tidigare 

mött. 

 Ha en tydlig yrkesidentitet som omfattar yrket som helhet och ha en klar uppfattning 

av såväl yrkes möjligheter som dess begränsningar. 

 Kunna utföra olika arbetsmoment med automatik och rutin tack vare långvarig 

träning. 

 Vara väl förtrogen med generella handlingsmönster och specifika metoder. 

 Kunna utöva yrket i samverkan och samspel med omvärlden och se det i detta 

sammanhang. 

Professionaliseringsprocessen i socialt arbete är svårare än i många andra yrken (Johnsson & 

Lindgren 1999:20). Det tar tid innan yrkesidentiteten blir tydlig (Johnsson & Lindgren 

1999:21). Det finns följande skäl till detta. Socialarbetaren stötar ofta på motstridiga intressen 

när hans arbete utförs i en skärningspunkt mellan klientens, övriga aktörers och samhällets 

intresse (Johnsson & Lindgren 1999:20). Då blir socialarbetarens uppgift att kunna arbeta i 

och med denna komplexitet (ibid.). Det är viktigt att ha helhetssyn i det sociala arbetet samt 

att ha en bred kunskapsbas och kännedom om många teoretiska perspektiv (ibid.). 

Professionaliseringsprocessen i socialt arbete påverkas starkt av att socialarbetaren är 

personligen involverad i yrkesutövningen där den egna personen utgör ett instrument i arbetet 

(Johnsson & Lindgren 1999:21). Det professionella sociala arbetet förknippas även med 

samverkande funktionen som innebär att socialarbetare samverkar med andra aktörer (ibid.). 

Detta visar på ytterligare ett specifikt problem i professionaliseringen då den samverkande 

funktionen kan innebära en risk att socialarbetaren kan slätas ut till ett ingenting i stället för 

att vara ett specifikt något i detta samarbete (ibid.). Dessutom kräver 

professionaliseringsprocessen i socialt arbete ett eget engagemang och stöd utifrån (ibid.). 

Ett sätt att driva fram processen mot en tydlig yrkesidentitet kan vara att specialisera sig inom 

yrkesområdet (Johnsson & Lindgren 1999:21). Kunskapsmängden kan då reduceras och de 

sammanhang som socialarbetaren skall verka i kan bli mindre komplexa (ibid.).  

8.3. ”Boundary work” – professionellt gränsarbete 
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Liljegren (2008:45) analyserar nyckelmetaforer som återfinns i professionssociologin. 

Författaren menar att i fallet professioner används landskapsmetaforen för att betrakta och 

förstå yrkesgrupper (Liljegren 2008:45). Det finns flera centrala begrepp i den här traditionen 

så som fält, territorier och områden, men det viktigaste begreppet är gränser (Liljegren 

2008:46). En profession sett som ett landområde kontrolleras och inmutas med hjälp av ett 

antal gränser mot kringliggande områden (ibid.). Dessa gränser kan konstrueras inom vänlig 

eller fientlig miljö (Liljegren 2008: 8). Det är vanligt att professionella grupper aktivt 

konstruerar och dekonstruerar gränser bland annat för att uppnå kontroll över ett yrkesfält 

(Liljegren 2008: 46). Denna process heter ”boundary work” eller gränsarbete (Liljegren 

2008:8). Gränsarbete har sin grund i motpoler så som ”insider” och ”outsider”, deras och vårt 

arbete, önskade och oönskade uppgifter (Liljegren 2008:8). Gränser är en viktig aspekt när 

yrkesgrupper skapas, då lokala arbetsplatser konstrueras med tillfälliga gränser och sedan 

utvecklas fastställda gränser emellan dem (Liljegren 2008:9). I socialt arbete har både 

kunskapsområdet och yrkespraktiken en del öppna och oklara gränsytor till vissa andra 

professionella områden, vilket betyder att det finns en lång rad ”boundary objects”, dvs 

aktiviteter och arbetsuppgifter som man konkurrerar med andra om (Dellgran & Höjer 2005: 

249) 

En viktig typ av gränsarbete är jurisdiktionen som aktualiserar frågor kring vilken yrkesgrupp 

som skall göra vad (Liljegren 2008:46). Jurisdiktionen handlar också om vilken kontroll en 

yrkesgrupp har över en given mängd arbetsuppgifter (ibid.). Det betyder att yrkesgrupper gör 

anspråk på önskvärda arbetsuppgifter (ibid.). Liljegren (2008:10) menar dock att det förutom 

jurisdiktion finns andra gränser t.ex. skapandet av en positiv identitet, inmutandet av ett 

kunskapsområde, handlingsfrihet, status eller ekonomiska belöningar. Dessa aspekter 

sammanvävs i praktiken (ibid.). T.ex., bygger en positiv identitet på att man får göra rätt 

arbetsuppgifter på ett sätt som yrkesutövaren själv bestämmer och att man får bra betalt för 

sitt arbete (ibid.). 

9. Resultat, analys och diskussion 

I mina intervjuer kunde jag finna likheter avseende vad respondenterna pratade om och det 

var möjligt att identifiera tre teman: hur socialpedagoger beskriver sin yrkesroll, 

socialpedagogernas uppfattning om svårigheter och möjligheter i sitt vardagliga arbete samt 

socialpedagogernas syn på samverkan med andra aktörer i skolan. Dessa teman kunde ibland 
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sammanvävas med varandra. I detta kapitel kommer jag att redovisa min empiri och analysera 

den utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv. 

9.1. Socialpedagogernas beskrivning av sin yrkesroll 

Inriktning i arbete 

Under intervjuerna berättade socialpedagogerna vilka uppgifter de har på sin arbetsplats. 

Jämförelserna av intervjuerna visade att socialpedagogernas arbetsuppgifter är likartade och i 

hög grad innehåller de uppgifter som finns i dokument som är fastställt av det ryska 

ministeriet för hälsovård och social utveckling. Det framkom att flera socialpedagoger fick 

välja att fokusera på en inriktning i sitt arbete. Socialpedagoger 1, 4 och 10 berättade att deras 

huvuduppgift är att arbeta med barn som har avvikande beteende eller/och har problem i 

familjerna. Det innebär att man arbetar med barn som begått brott eller med barn vars 

föräldrar t.ex. har missbruksproblematik. Detta problem uppfattas som det mest aktuella 

problemet i deras skolor. Enligt dessa socialpedagoger valde de själv den inriktningen 

eftersom socialpedagogernas verksamhet är mycket omfattande och det är svårt att arbeta med 

allt samtidigt. O`Dell et al. (1996) och Curry & Bickmore (2012) har också kommit fram till 

att skolkuratorer i USA har för många arbetsuppgifter. Vissa socialpedagoger i min 

undersökning förklarade att de hade möjlighet att fokusera på vissa delar av sitt arbete tack 

vare att rektorerna litar på dem och utövar mjuk kontroll över deras arbete. Socialpedagog 3 

berättade att hon också själv hade bestämt sig för att inrikta sitt arbete på vägledning och 

förebyggande arbete eftersom det nästan inte finns några barn eller familjer med sociala 

problem i den skolan där hon arbetar. Socialpedagog 2 har också koncentrerat sitt arbete på 

barn med avvikande beteende, men i hennes fall var det rektorn som valde den inriktningen 

för hennes arbete. Däremot berättade socialpedagoger 5,6,8,9 och 11 att det inte finns 

möjlighet för dem att välja vad de ska arbeta med. Socialpedagoger 7 och 12 har aldrig sett 

sina arbetsinstruktioner och arbetar enligt rektorernas bestämmelser. Curry och Bickmores 

(2012) och Kapustina (1999:17) menar också i sina studier att rektorer påverkar 

socialarbetarens verksamhet i skolan. Backlund (2007:240) skriver att kuratorns eget intresse 

och rektorernas krav påverkar skolkuratorns arbete.  

Johnsson & Lindgren (1999:16) menar att semiprofessionella har begränsad självständighet 

där begränsningen är satt av deras överordnade. Det framkom i intervjuerna att 

socialpedagogerna ser olika på hur mycket de själva kan bestämma i sina yrkesroller när det 

gäller fokus på riktlinjer i arbetsuppgifterna. De fyra socialpedagoger som själva valde att ha 



28 
 

en viss inriktning i sitt arbete kan uppfattas som vara mer i kontroll över sina arbetsuppgifter. 

De är inte helt underordnade rektorns kontroll och har en viss handlingsfrihet (Johnsson & 

Lindgren (1999:16) med referens till Hasenfeld (1983). Samtliga socialpedagoger tyckte 

också att deras arbete omfattar många uppgifter med olika inriktningar. Att koncentrera sitt 

arbete på ett visst område kan ses som ett sätt att försöka skapa en form av specialisering 

inom sitt yrkesområde och en önskan att tydliggöra sin yrkesroll. Detta går i linje med 

Johnsson & Lindgrens (1999:21) teori om specialisering inom yrkesområden. 

Diffus yrkesroll 

I min undersökning framkom att trots att det finns dokument som innehåller arbetsuppgifter 

för socialpedagoger upplever flera av respondenterna att deras yrkesroll är diffus och ofta 

saknar klara gränslinjer. Detta framkom även i studier av Petrova & Sirotkina (2012:132), 

Nikitina (2003:5), O`Dell et al. (1996), Henry et al. (2005) och Zalaquett & Chatters (2012). 

Så här berättar socialpedagog 1 om sina arbetsuppgifter:  

Mina arbetsuppgifter är tänjbara och jag kan inte exakt definiera dem. Det finns 

möjlighet att ge mig vilken som helst arbetsuppgift. T.ex., fick jag samla in 

information om att flyktingarna som går i vår skola har alla nödvändiga 

dokument. Det är inte min uppgift […]. Jag har inte kompetens för detta arbete 

eftersom jag inte vet vilka papper flyktingarna bör ha. (Socialpedagog 1).  

Socialpedagoger 3, 9 och 12 menade att de fick i uppdrag av rektorn att dela ut kuponger för 

”social mat” som ger barn med arbetslösa föräldrar rätt att äta frukost gratis i skolan. Alla tre 

socialpedagogerna upplevde att detta inte ska vara deras uppgift, men att det tar ungefär 30-

50% av deras arbetstid. Socialpedagog 12 utryckte detta så här: 

Rektorn bestämde att jag skulle ansvara för ”social mat” trots att den uppgiften 

är oförenlig med min yrkesroll. Det finns endast en sak gemensam mellan 

”social mat” och socialarbetare och det är ordet social. Skolsekreteraren eller 

en helt separat tjänst måste ansvara för dessa kuponger. Jag har för mycket eget 

arbete. Jag har inte tid att skriva rapporter om vilka barn som fick ”social mat” 

eller att vara vakt i matsalen på alla raster och kolla vilka elever som kommit 

med kuponger. (Socialpedagog 12).  

Socialpedagoger 7, 8 och 9 menar att alla arbetsuppgifter de åläggs att utföra kan leda till 

professionell utbrändhet.  
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Ovanstående visar att socialpedagogerna som deltog i min undersökning ofta inte kan 

bestämma vad ska ingå i deras arbetsuppgifter och de är ibland tvingade att utföra arbete som 

de upplever inte tillhör deras yrkesroll. Enligt Kapustina (1999:17) inträffar detta på grund av 

att rektorer ofta har en auktoritär ställning. Allt detta kan ses som att socialpedagoger inte 

alltid har fullständig kontroll över sitt arbete och att deras självständighet är inskränkt. Det 

kan också ses som att det finns gränsarbete i relationer mellan socialpedagoger och deras 

chefer, dvs rektorer. Detta beskrivs också i studien av Zalaquett och Chatters (2012) som visar 

att rektorer vet att skolkuratorer ofta inte utför sina direkta uppgifter, och att rektorerna skulle 

vilja att skolkuratorer gör sina relevanta uppgifter. Socialpedagogerna i min studie uppfattar 

också att det finns skillnad mellan ”deras” arbete och ”andras”. I intervjuerna framkom att 

socialpedagogerna inte är positiva till att behöva utföra ”andras” arbete som de inte själva 

bestämmer över. Om man tänker i samma banor som Liljegren (2008:9) kan man säga att 

socialpedagogerna har tillfälliga gränser inom sin yrkesroll som de skulle vilja omkonstruera.  

Alla intervjuade socialpedagoger beskrev att de ofta gör lärarens eller skolsköterskans arbete 

eftersom de professionerna ibland saknar tid. Socialpedagog 7 berättade att hon ibland läser 

och ritar med elever istället för läraren och följer med elever till läkaren istället för 

sjuksköterskan. Socialpedagogerna uppfattar att detta inte är deras uppgifter och betraktar 

dessa uppgifter som en extra belastning. De tycker ändå att det kan vara dåligt för hela 

skolans arbete om de inte hjälper annan personal vid behov. Socialpedagog 3 anser att hela 

skolans kollektiv har samma mål och att det inte spelar någon roll vilka arbetsuppgifter som 

görs av vem.  

I detta fall definierar socialpedagogerna också sin yrkesroll som diffus trots att de själva 

bestämde sig för att utöka sina arbetsuppgifter och konstruerade gränser inom sin yrkesroll 

enligt egen vilja. Socialpedagogerna i min studie var eniga i sina val att ibland ta en del av 

andras arbete på sig. I enighet med Greenwood (1957:50) kan detta ses som att det finns en 

viss informell etisk regel bland socialpedagoger som innebär att de stödjer sina kollegor fast 

det skapar en viss obekvämhet i deras eget arbete. Trots att det inte finns någon formell 

etikpolicy för socialpedagoger i Ryssland, har de, enligt socialpedagoger 3 och 9, under 

utbildningen fått information om förhållningssätt som ska tillämpas i arbetet. Eftersom alla 

socialpedagoger måste ha en relevant utbildning, bidrar det till att skapa etiska riktlinjer för 

socialpedagogernas yrkesutövande. Enligt Brante (1989: 44) har formell utbildning dock inte 

så stor betydelse.  
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Ensamhet i yrkesroll 

D-Wester (2005:17), Nikitina (2003:5) och SOU 2000:19 beskriver att skolkuratorsarbetet 

och arbetet socialpedagoger utför är ett ensamarbete. Jag fick litet varierande svar om detta i 

min undersökning. Åtta respondenter svarade att de inte känner sig ensamma i sin yrkesroll. 

Socialpedagoger 4, 5, 6, 11 och 12 berättade att de alltid har möjlighet att vända sig till 

rektorn eller lärare om de behöver stöd. Socialpedagog 7 menade att hon arbetar i ett ”tätt 

samarbete” med en psykolog som hjälper henne när hon känner sig villrådig. Liknande 

resultat avseende stöd från kollegor kan man se i Wåglunds (1999:12), Curry och Bickmores 

(2012) undersökningar samt i SOU 2000:19. Socialpedagoger 2 och 9 angav att de får stöd 

från andra socialpedagoger som de regelbundet träffar på gemensamma seminarier eller 

möten. Samma resultat fick D-Wester (2005:17) och Isaksson & Larsson (2012: 31) i sina 

studier av skolkuratorer. Socialpedagog 3 arbetar själv utan något stöd och berättade att hon 

inte känner någon ensamhet i sin yrkesroll. Hon säger dock även att detta är möjligt eftersom 

hon har omfattande erfarenhet av att arbeta som socialpedagog inom skolväsendet.  

Fyra respondenter svarade att de känner sig ensamma i sin yrkesroll. Socialpedagog 1 

uttryckte det så här: 

Jag har ett annat system i arbetet än lärarna. Jag jobbar inte på lektioner och 

har ett helt annat schema. Det finns för lite arbetsmoment där jag har något 

gemensamt med lärare. Jag känner inte att jag tillhör kollektivet. 

(Socialpedagog 1).  

Socialpedagog 2 anser att det är svårt att få stöd från någon i skolan eftersom de flesta inte 

tycker att hennes arbete är betydelsefullt. Socialpedagog 10 hade helt motsatt erfarenhet och 

berättade att hon får stöd från både lärare och rektorn. Hon känner sig dock ändå ensam i sin 

yrkesroll eftersom andra yrkesgrupper i skolan inte deltar i arbetet med barnens problem på 

samma sätt som hon gör. T.ex., anser hon att lärare inte bryr sig mycket om ifall en elev 

hamnar i en svår situation eller begår brott.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de socialpedagoger som får stöd från rektorer eller 

kollegor, inte känner sig ensamma i sin yrkesroll. Johnsson & Lindgren (1999: 22) menar att 

stöd från chefer är viktigt för socialarbetaren. I min undersökning framkom det att orsaker till 

att socialpedagogerna kan känna sig ensamma dels är att de inte har en gemensam syn på 

arbetet med lärare eller övrig personal och dels att de upplever att de inte får stöd. Detta 
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stämmer överens med resultat från D-Westers (2005:11) studie som visar att det pedagogiska 

synsätt som råder i skolan medför att skolkuratorerna upplever sig vara ensamma i sin 

arbetsroll. 

Behov av socialpedagoger i skolan 

En annan kopplig till yrkesrollen är behovet av socialpedagoger som en yrkesgrupp i skolan 

eller om andra yrkesgrupper i skolan skulle kunna utföra socialpedagogernas arbete. Nästan 

alla respondenterna menar att deras yrke är nödvändigt i skolan. Detta överensstämmer med 

resultaten från studierna av Zalaquett och Chatters (2012), Nikitina (2003: 23), Backlund 

(2007:160) och Henry et al. (2005). Vissa respondenter påpekade att det även finns behov av 

flera socialpedagoger i skolan för att hinna utföra alla arbetsuppgifter och ta hand om alla 

barn i skolan. I min studie var elva socialpedagoger eniga om att det behövs specialkompetens 

inom flera ämnen och en utbildning för att kunna utföra deras arbete. De berättade att lärare 

eller psykologer inte har relevant kunskap för detta. Enligt socialpedagog 6 kan lärare inte 

skapa förtroliga relationer med barn eftersom detta kräver kompetens inte bara inom 

pedagogik utan även inom psykologi. Socialpedagog 11 berättade följande: 

Mitt arbete kräver en utbildning med en speciell teoretisk grund. Man anställer 

ibland lärare som socialpedagoger, men de kan bara lagar och har inte kunskap 

inom psykologi, om samhället osv. (Socialpedagog 11).  

Socialpedagog 10 menade att man kan klara sig utan socialpedagoger i skolan. Psykologer 

och klassföreståndare kan dela upp det arbetet och psykologen kan vara samordnare mellan 

klassföreståndaren och andra organisationer.  

Intervjuerna visade att nästan alla respondenter tycker att det finns ett behov av deras 

profession i skolan. Med tanke på Greenwoods (1957: 45) teori där han talar om att ett attribut 

i begreppet ”profession” är systematisk teori kan det vara viktigt att uppmärksamma att 

socialpedagogerna berättade att det behövs speciell kunskap inom flera områden för att utföra 

deras arbete. I enighet med Greenwood (1957: 45) skiljer en specialiserad kunskap 

socialpedagogerna från amatörer. Detta stämmer också överens med Johnsson & Lindgrens 

(1999: 20) teori om att professionalisering i socialt arbete är kopplad till en 

kunskapsorientering bland teoretiska perspektiv. Detta ger även möjlighet för socialpedagoger 

att utestänga andra professioner från att utöva deras professionella uppgifter.  

Status och erkännande av yrkesroll 
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När jag ställde frågor om hur socialpedagogerna upplever sin status på skolan och om de 

känner respekt för sin yrkesroll fick jag varierade svar. En del respondenter berättade att deras 

yrkesroll är respekterad och att professionen har en hög status bland kollegor i skolan. Detta 

visar också studien av Aluede & Imonikhe (2002). I min studie är anledningen till detta att 

lärare och rektorer i skolan förstår betydelsen av yrket socialpedagog och använder 

socialpedagogernas kompetens i olika problemsituationer. Socialpedagog 1 utryckte detta så 

här: 

De lärare som jag samarbetat med och som vet att jag är riktigt bra på att nå ett 

gott resultat i mitt arbete, respekterar mig som socialpedagog och vänder sig 

ganska ofta till mig. (Socialpedagog 1).  

Några av socialpedagogerna i min studie menade att de inte känner respekt för sin yrkesroll 

och upplever att deras status i skolan är låg. Till samma resultat kom Backlund (2007:240), 

Curry och Bickmore (2012), Wåglund 1999:12 i sin studie om skolkuratorer samt Frolova 

(2004:31). Enligt socialpedagog 9 förstår lärare inte alltid vad hon gör i skolan: 

Min yrkesrolls status i skolan är låg eftersom 90 % av lärare inte vet vad 

socialpedagoger får göra. Jag gör allt möjligt. (Socialpedagog 9).  

Socialpedagog 2 berättade att lärarna tycker att hon latar sig eftersom de anser att deras arbete 

är viktigast i skolan och att annat arbete inte har så stor betydelse. Enligt Henry et al.(2005), 

O`Del et al. (1996) och Petrova & Sirotkina (2012:132) vet kollegorna i skolan ofta inte vad 

en skolsocialarbetare gör. Flera av socialpedagogerna i min studie anser att yrkets status bland 

kollegorna i skolan är beroende av rektorns inställning. Om rektorn informerar skolkollektivet 

om vad en socialpedagog gör och vilken betydelse det arbetet har för skolan, visar kollegorna 

respekt för socialpedagogen. Det samma framkom även i Curry och Bickmores (2012) studie 

om skolkuratorer. 

Enligt Brante (1989: 44) är det väsentliga vad gäller professioner att det rör sig om kunskap 

som bland annat är förbunden med hög status. Analysen av intervjuerna visade att 

socialpedagogerna upplever att skolkollektivet inte alltid är medvetet om socialpedagogernas 

yrkesroll. Lärarna vet i många fall inte vilken kunskap socialpedagoger har och hur man kan 

tillämpa den kunskapen i skolan. Detta leder till att socialpedagoger har låg status och inte 

alltid upplever att deras yrkesroll respekteras. Enligt socialpedagogerna i min undersökning 

beror deras status i skolan på hur rektorer upplever deras yrkesroll och informerar andra om 



33 
 

detta. I termer av Liljegren (2008:8) påverkas socialpedagogernas status alltså av vilken miljö 

rektorerna skapar i skolan.  

Tre socialpedagoger förknippade sitt yrkes låga status med lönen. I detta fall avsåg de yrket 

socialpedagog i samhället i stort. Samma forskningsresultat fick Iarskaia-Smirnova och 

Romanov (2002: 126) och Frolova (2004). Socialpedagog 8 berättade följande: 

Nuförtiden mäter man allt i pengar. Min lön är väldigt låg fast jag är 

professionell och har omfattande vidareutbildning. På grund av den låga lönen 

tycker jag att mitt yrke har låg status. Jag lägger ner mycket mer energi i 

arbetet än vad jag får ut i pengar. (Socialpedagog 8).  

I teorin om gränser som Liljegren (2008: 10) talar om påverkar en låg lön hur socialpedagoger 

ser på sin yrkesidentitet och hur de skapar en positiv identitet av sin profession. 

Sammanfattning 

I intervjuerna kan man se att socialpedagogerna uppfattar att deras yrkesroll i stort sett är 

beroende av rektorernas förhållningssätt. Socialpedagogernas handlingsfrihet påverkas av 

rektorns uppfattning om socialpedagogernas kompetens och professionalism. Om rektorn tror 

att socialpedagogen kan ta fullt ansvar, får socialpedagogen ett visst mått av 

självbestämmande i sitt arbete. Socialpedagogerna upplever att rektorns stöd är viktigt för 

dem. Rektorn bidrar ofta till att göra socialpedagogernas yrkesroll i skolan otydlig genom att 

belasta socialpedagogerna med uppgifter utöver deras egna. Socialpedagogernas status bland 

kollegorna i skolan beror också på hur deras roll stöttas av skolans rektor. Allt detta visar att 

socialpedagogerna jag intervjuade upplever att deras yrkesroll i många fall påverkas av 

ledningen, dvs rektorn och inte avgränsas av ett kunskapsområde som endast socialpedagoger 

har ansvar för (Johnsson & Lindgren 1999: 16). 

Socialpedagogerna upplever att deras profession är betydelsefull för skolan eftersom den 

omfattar speciella och unika kunskaper. För att kunna tydliggöra sin yrkesidentitet väljer vissa 

socialpedagoger att koncentrera sig inom ett specifikt område. Enligt Johnsson & Lindgren 

(1999: 21) kan det minska komplexiteten i de sammanhang som socialarbetaren verkar i. 

9.2. Svårigheter och möjligheter som socialpedagoger upplever i sina dagliga 

arbetsuppgifter 
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Olika synsätt på samma problem 

D-Wester (2005: 11-12) och Kapustina (1999:10) menar att skolsocialarbetare arbetar i ett 

system där pedagogernas uppfattningar är dominerande. I min studie framkom att 

socialpedagoger kan uppleva att deras perspektiv och synsätt skiljer sig från pedagogernas. 

Socialpedagoger 1, 2, 3, 5, 7, 9 och 10 förklarade att lärare har en annan ståndpunkt avseende 

barn som upplever svårigheter. De sociala eller personliga problem elever kan ha är inte 

viktiga för lärarna. Enligt socialpedagog 7 delar lärarna upp barn i de som har bra respektive 

dåliga prestationer och tar inte hänsyn till eventuella problem i barnens familjer som ofta kan 

ligga bakom dåliga prestationer. Wulfers (2002: 129) kom till motsatt resultat i sin studie och 

skriver att socialarbetare i tyska skolor upplever att lärarens roll är att endast bry sig om 

utbildningen. Samtliga socialpedagoger i min studie var överens om att lärare inte visar 

engagemang i elevernas sociala och personliga problem. Detta försvårar socialpedagogernas 

arbete eftersom en av uppgifterna i deras arbete är att studera elevernas personligheter och 

levnadsmiljöer samt lyfta fram elever som är i en ”riskgrupp”. Socialpedagogerna menade att 

lärare har mycket större möjlighet att upptäcka elevernas problem i tid eftersom de träffar 

eleverna varje dag. Socialpedagog 10 utryckte detta så här: 

Lärare bara upplyser elever och bryr sig inte om dem. Vi hade en elev med 

missbrukande föräldrar, men jag fick kännedom om detta först när eleven gick i 

sjätte klass eftersom läraren inte lade någon stor vikt vid det. (Socialpedagog 

10).  

Johnsson och Lindgren (1999: 19) menar att den professionelle har egna integrerande 

värderingar i sitt yrkesutövande. För min undersökning innebär detta att socialpedagogerna 

har sitt eget synsätt på problem och sina egna värderingar som skiljer sig från pedagogernas 

perspektiv. Detta leder till en viss kamp mellan socialpedagogernas och lärarnas värderingar 

även om det gäller samma problem eller situationer. Socialpedagogerna ser sociala problem 

som viktiga, medan lärare ofta inte tycker på samma sätt. Det kan antas att lärare inte 

förknippar elevernas sociala och personliga problem med deras prestationer. Detta är 

självklart för socialpedagogerna. Oavsett oförståelse mellan socialpedagoger och det 

pedagogiska kollektivet är det positivt att socialpedagoger utför sitt yrke i samspel med 

omvärlden och kan placera sig i omgivningens kontext. Enligt Johnsson & Lindgren (1999: 

20) är det en position som måste uppfyllas inom professionaliseringsprocessen i socialt arbete.  
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Professionaliseringsprocessen i socialt arbete är komplex på grund av att socialarbetarens 

yrkesutövande är förknippat med motstridiga intressen (Johnsson & Lindgren 1999: 20). 

Socialpedagoger 6 och 10 menade att lärare ibland även kan dölja att elever har sociala 

problem för att inte försämra klassens rykte. Enligt socialpedagog 6, 10 och 12 vill lärare helst 

inte att en elev med problem i familjen ska gå i deras klass. I detta fall kolliderar lärarens och 

barnens intresse. Enligt socialpedagoger skapar detta också svårigheter i deras arbete eftersom 

de hela tiden behöver förklara för lärare hur viktigt det är att uppmärksamma elevernas 

sociala och personliga problem och det uppfattas inte alltid som positivt av lärare.  

Pappersarbete 

Vid frågan om vilka svårigheter socialpedagoger upplever i sin vardag berättade halva 

respondentgruppen att pappersarbete är deras största problem. Petrova och Sirotkina 

(2012:132) understryker samma problem i sin studie. Enligt socialpedagogerna i min studie 

tar pappersarbete för mycket tid eftersom de måste dokumentera varje samtal och skriva 

redovisningar om sitt arbete vilket medför att de har för lite tid för elevarbete. Enligt 

socialpedagoger skulle det vara bättre om de fick göra sina primära uppgifter, dvs att ha 

kontakt med elever och hjälpa dem istället för att ägna sig åt pappersarbete. Detta kan kopplas 

till Agrestas (2004: 159) studie som visar att skolkuratorer skulle vilja lägga mer tid på 

individ- och grupprådgivning. Enligt socialpedagogerna i min undersökning är redovisningar 

ett sätt för rektorerna att kontrollera deras arbete, men de är i de flesta fall meningslösa 

eftersom de inte visar effektiviteten i socialpedagogernas arbete.  

I relation till professionaliseringsprocessen i socialt arbete är det en fördel att socialpedagoger 

klart kan definiera och förstå begränsningar i sin yrkesroll då detta skapar en tydlig 

yrkesidentitet (Johnsson & Lindgren 1999: 19-20). Det är en nackdel att socialpedagoger är 

tvungna att göra arbete som de upplever inte är relevant när man pratar i termer av 

gränsarbete. Då utför de oönskade uppgifter som påverkar deras yrkesidentitet på ett negativt 

sätt. Redovisningarna är rektorernas krav och i och med detta konstruerar rektorer gränser i 

socialpedagogernas arbete och begränsar deras handlingsfrihet.  

Arbetsinstrumenten 

Flera av mina respondenter upplevde bristen på specifika arbetsinstrument som en svårighet i 

sitt arbete. Detta stämmer överens med Backlunds (2007: 240) och Petrova & Sirotkinas 

(2012:132) studie. Socialpedagogerna i min undersökning berättade att de inte har konkreta 
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möjligheter att hjälpa barn eftersom staten inte ger dem rätt att påverka situationer. Enligt 

socialpedagogerna är samtal deras enda huvudinstrument i arbetet och de kan inte ställa krav 

på barnen eller på deras föräldrar. Socialpedagog 1 utryckte detta så här: 

Jag fick i uppgift att arbeta med papperslösa familjer som nyligen kommit till 

Ryssland. Jag skulle se till att de vände sig till administrativa organ och 

försökte skaffa dokument, annars skulle deras barn förlora rätten att gå i den 

ryska skolan. Jag hade ändå inga instrument för att hjälpa eller kontrollera 

dessa familjer. Hur skulle jag då utföra denna uppgift? (Socialpedagog 1).  

Socialpedagogerna förklarade också att de har för lite rättigheter när det gäller att lösa 

elevernas problem. T.ex., berättade socialpedagog 6 att de har en elev som har uteblivit från 

skolan under flera månader. Socialpedagogen kan i detta fall endast vända sig till polisen eller 

barnvårdnadsmyndigheten. Dessa organisationer reagerar ofta långsamt och socialpedagogen 

kan inte göra något i denna situation utan bara vänta tills organisationen löser problemen.  

I enlighet med Greenwoods (1957: 45) teori kan det lyftas fram att socialpedagoger saknar de 

instrument som man kan får genom samhällets sanktion. Detta är särskilda instrument som 

skulle kunna hjälpa dem i arbetet. Instrumenten som nämndes av socialpedagogerna i 

intervjuerna måste vara utgivna av staten och stå i lagen om socialpedagogernas uppgifter och 

befogenheter. Socialpedagoger har, enligt rådande lagstiftning inte tillgång till sanktioner som 

tillåter att man blandar sig djupt i familjens liv. Deras funktion är endast att vara samverkare 

mellan familjer och andra organisationer. Således, har socialpedagogerna en avgränsad 

specifik jurisdiktion.  

Nya situationer 

Enligt Johnsson & Lindgren (1999: 19) måste man bland annat kunna lösa nya situationer för 

att kunna anses som professionell. I min studie upplevde åtta respondenter att nya situationer 

skapar svårigheter i deras arbete. De är endast beredda att lösa enkla situationer själv, men 

inte betydelsefulla nya situationer. Enligt socialpedagog 6 kan det, t.ex., vara att en elev 

vägrar ha skoluniform på sig. Då kan hon själv bestämma att hon ska prata med eleven och 

hans/hennes föräldrar. Socialpedagogerna berättade att de i de flesta fall saknar kunskap för 

att lösa nya omfattande situationer. T.ex., förklarade socialpedagog 12, hände det i deras skola 

att många elever började röka och då visste hon inte själv vilka aktiviteter man kan utveckla 

och tillämpa i ett sådant fall. Socialpedagog 2 berättade följande: 
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Jag har inte alltid den kunskap eller erfarenhet som jag behöver i mitt arbete. 

Om jag ställs inför nya situationer vänder jag mig till lärare, psykolog, 

biträdande rektorn eller rektorn. Jag kan inte bestämma något eller göra något 

själv i detta fall. (Socialpedagog 2).  

Enligt Johnsson & Lindgren (1999: 19) måste den professionelle ha kunskap som gör att han 

kan agera självständigt. Det framkom i intervjuerna att det inte alltid är möjligt för 

socialpedagoger att agera självständigt i nya situationer eftersom de ofta känner sig osäkra 

vad gäller kunskap och arbetsmetoder. Socialpedagogerna 5 och 10 har arbetat som 

socialpedagoger i många år och ställs inte länge inför nya situationer som de inte kan lösa 

själva. Socialpedagog 5 berättade att när hon började arbeta som socialpedagog vände hon sig 

då och då till sina kollegor i skolan när hon hamnade i nya situationer. Således, utvecklas 

socialpedagogens yrkesidentitet ofta efter den formella utbildningen och det krävs tid innan 

man känner sig säker på sina kunskaper (Brante 1989:44; Johnsson & Lindgren 1999: 21).  

Inflytande i skolan  

I mina intervjuer framkom det att nästan alla socialpedagoger upplever att de har inflytande 

på skolan vad gäller skolsocialt arbete. Detta uppfattar socialpedagogerna som en möjlighet i 

det vardagliga arbetet. Socialpedagogerna menar att rektorn alltid rådgör med dem kring 

sociala frågor eller problem. De uppfattar att de starkt påverkar rektorns beslut kring 

skolsocialt arbete. Socialpedagogerna förklarade att de bland annat kan påverka den stora års 

planen i skolan och på vilket sätt skolan samarbetar med administrativa organisationer 

angående just sociala ärenden. På det sättet medges socialpedagogernas professionella 

auktoritet av rektorn (Johnsson & Lindgren 1999: 15). Yrket ses inte som underordnad andra 

grupper i skolan utan anses vara likställt med övriga yrkeskategorier. Curry och Bickmores 

(2012) studie visade också att det är viktigt för skolkuratorer att delta i officiella möten på 

skolledningsnivå. 

Socialpedagogerna 7, 12 och 10 berättade att de upplever det problematiskt att det kan vara 

svårt för dem att påverka lärarens arbete med elever. Gränskonflikter är något som Backlund 

(2007:160), Iarskaia-Smirnova & Romanov (2002:130) och Henry et al. (2005) också tar upp. 

Socialpedagogerna beskriver att lärare oftast inte lyssnar på socialpedagoger fast många 

uppgifter gäller deras gemensamma ansvar. Socialpedagog 10 berättade att lärare inte alltid 

bjuder in henne om det uppstår konflikter mellan elever fast det ingår i hennes uppgift att lösa 

dessa problem. Socialpedagogerna anser att även om lärarna är medvetna om vad 
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socialpedagogerna gör tror de ändå inte att socialpedagoger kan hjälpa dem. Således, 

ifrågasätter lärarna socialpedagogens auktoritet och kompetens. Utifrån detta konstruerar 

lärarna gränser som tar en del av socialpedagogernas yrkesfält (Liljegren 2008: 46). Detta 

leder till att socialarbetare inte alltid kan kontrollera sin jurisdiktion.  

Hjälp till barn  

Vid frågan om vilka möjligheter socialpedagoger har i sitt arbete berättade samtliga 

socialpedagoger att den viktigaste möjligheten är att hjälpa barn och göra skillnad i deras 

svåra situationer. Respondenterna i min studie utryckte att det är viktigt att se resultat i sitt 

arbete. Detta stämmer överens med Wåglunds (1999:10) och Curry och Bickmores (2012) 

studie, trots att Kapustina (1999:25) och Petrova & Sirotkina (2012:132) menar att det inte är 

klart vilket resultat socialpedagogernas arbete ska leda till. Socialpedagog 10 menade att om 

hon lyckas rädda ett barn, tycker hon att hon fullgjort sin uppgift. Med tanke på Etzionis 

(1972) teori (Johnsson & Lindgren 1999: 22) om halvprofessionella organisationer är det 

relevant att lyfta fram att socialpedagogerna upplever att de får ett resultat i arbetet endast när 

barn har fått reell hjälp och inte när de gjorde ärendet rätt ur ett formellt perspektiv.  

Flera av de intervjuade socialpedagogerna tycker också att en av tillgångarna i deras arbete är 

att de kan känna glädje i att deras arbete är nödvändigt för eleverna. Socialpedagog 8 utryckte 

detta så här: 

Jag känner en glädje när jag lyckas hjälpa något barn eller familj. Jag arbetar 

med sådan inlevelse att det känns att jag lever mitt liv med dem. (Socialpedagog 

8).  

På det sättet är socialpedagogerna mycket personligt inblandade i sitt arbete. Johnsson & 

Lindgren (1999: 21) skriver att detta inslag starkt påverkar professionaliseringsprocessen i 

socialt arbete då det är svårt att åstadkomma en god distans till klienten. Enligt 

socialpedagogerna stör nära relationer med barn och familjer inte deras arbete utan ger bättre 

möjlighet att arbeta som en sammansvetsad grupp tillsammans med barn och deras föräldrar.  

Sammanfattning 

I detta avsnitt beskrevs olika svårigheter och möjligheter som socialpedagogerna upplever i 

sitt arbete. Bland svårigheter nämnde socialpedagogerna att de och det pedagogiska 

kollektivet har olika synsätt och inte alltid hittar ett gemensamt språk. Socialpedagogerna 
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upplever ändå att de behöver lärarnas hjälp i sitt yrkesutövande. Lärarna i sin tur, enligt 

socialpedagogernas uppfattningar, erkänner inte alltid att professionen socialpedagog kan vara 

en resurs i skolan. Därmed berövas socialpedagogernas yrkesauktoritet. Socialpedagogerna 

tycker annorlunda om rektorer eftersom de tillåter socialpedagoger att delta i sina beslut. 

Detta gör att socialpedagogerna känner att deras yrkesroll är betydelsefull och inflytelserik i 

skolan.  

Socialpedagogerna upplever också att en av svårigheterna i deras arbete är att de får göra 

mycket pappersarbete som är inte nödvändigt. Det begränsar deras yrkesutövande och tar tid 

som måste användas för socialpedagogens primära uppgifter. Det är viktigare för 

socialpedagogerna att ge faktisk hjälp till elever än att göra pappers arbete. Socialpedagoger 

upplever att de är mycket personligt involverade i sitt arbete och ofta inte kan distansera sig 

från eleverna och deras familjer. Detta upplevs som en fördel i arbetet och ger en möjlighet att 

utföra sitt arbete bättre. Det framkom även att socialpedagogerna ofta saknar kunskap i nya 

situationer och arbetsinstrument som skulle kunna hjälpa dem att undsätta eleverna. Det leder 

till att socialpedagogerna upplever en osäkerhet i sin yrkesroll.  

9.3. Socialpedagogernas syn på samverkan med andra aktörer i skolan 

Jag har i tidigare avsnitt tagit upp samverkan mellan socialpedagoger och andra yrkesgrupper 

i skolan. I detta avsnitt kommer jag att redovisa empirin från min studie i helhet avseende 

detta område. 

Samarbete med lärare 

Samtliga socialpedagoger berättade att de mest samarbetar med lärare i skolan eftersom lärare 

fortare kan upptäcka elevernas problem. Socialpedagoger 1, 2, 4, 7 och 12 poängterade dock 

att de är emot att lärare vänder sig till dem direkt. Varje gång försöker de få lärarna att skriva 

en officiell förfrågan till rektorn om att det finns problem som behöver utredas eller lösas. 

Socialpedagog 2 utryckte detta så här: 

Lärare vänder sig till mig med en begäran, men jag vill inte att de ska göra det 

muntligt utan genom en officiell förfrågan till rektorn. I den förfrågan måste 

upplysningar om problemet ges och information om huruvida problemet redan 

har blivit utrett ges. (Socialpedagog 2). 
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Efter den officiella begäran måste rektorn skriva ett uppdrag om att socialpedagogen ska 

syssla med den uppgiften. Enligt socialpedagoger 2 och 7 underlättar det samarbetet med 

lärare om socialpedagoger bara får de uppgifter som är relevanta för deras yrkesroll. I termer 

av teori om gränsarbete innebär detta att socialpedagogerna vill avgränsa sitt uppdrag. Det 

betyder att en yrkesverksam person gör anspråk avseende önskade arbetsuppgifter (Liljegren 

2008:46). De försöker få kontroll över ett begränsat antal arbetsuppgifter. Problemet i detta 

fall är att socialpedagogerna inte själva bestämmer vilka arbetsuppgifter som tillhör deras 

yrkesroll utan rektorn gör detta. Enligt D-Wester (2005: 12) och Wåglund (1999:24) upplevs 

ibland socialarbetare som en yrkesgrupp som gör det andra har fastställt. Det kan också 

upplevas som att socialpedagoger i detta fall utför sitt gränsarbete i fientlig miljö eftersom det 

inte råder enighet mellan socialpedagoger och lärare om deras gemensamma arbetsuppgifter 

(Liljegren 2008:8). 

Socialpedagog 1, 4 och 12 menade att de inte vill att lärare ska vända sig till dem direkt 

eftersom det är viktigt att rektorn vet vad socialpedagogerna gör. En officiell förfrågan 

innebär också att de får hela ärendet som sin uppgift. Om det inte sker kan det hända att lärare 

påverkar ärendet för mycket eller uteslutande använder socialpedagogen som hjälp för 

småsaker. Detta bekräftar teorin om att socialarbetarens yrkesroll kan försvinna i samarbetet 

med andra professioner (Johnsson & Lindgren 1999: 21). Socialpedagogerna 4, 7, 8, 9 och 10 

upplever också att det svåraste i samarbetet med lärare är att lärare inte är intresserade att 

samarbeta med socialpedagoger. Socialpedagog 7 berättade följande: 

Ett problem som jag upplever inom skolkollektivet är att lärare inte vill 

samarbeta med mig. När jag vänder mig till lärare och ber om tillåtelse att 

släppa ut någon elev från klassen för att prata med honom/henne eftersom detta 

är nödvändigt för eleven, tillåter läraren inte det. (Socialpedagog 7).   

Socialpedagog 9 berättade att hon fick hjälpa lärare och göra mycket arbete som ska utföras 

av lärarna för att skapa en fungerande gemenskap med dem och för att lärarna skulle börja 

samarbeta med henne. Demidova (2010:21) tar också upp vikten av bra kommunikation med 

lärare. En möjlig slutsats utifrån detta är att socialpedagoger ofta får ta initiativ för att 

förändra sin professionaliseringsprocess och skydda sin roll i samarbetet med lärare. Deras 

status inför rektorn är också viktig att upprätthålla och visar att socialpedagogernas yrkesroll 

är viktig i skolan.  

Att undvika problem i samarbete med lärare 
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Samtliga socialpedagoger menar att nästan alla samarbetsproblem uppstår med lärare och att 

det är svårt att undvika dem. Flera socialpedagoger menar att lärarna behöver upplysas om 

socialpedagogernas arbete och om socialt arbete med barn. Aluede & Imonikhe (2002) 

föreslår detsamma i sin studie för att klargöra socialarbetarens roll i skolan. 

Socialpedagogerna menar också att det är viktigt vilket förhållningssätt socialpedagogen har. 

Socialpedagog 12 utryckte detta så här:  

Det är viktigt vilket förhållningssätt socialpedagogen väljer i samarbetet med 

lärare. T.ex., hade vi en litteraturtävling mellan elever och jag själv gick och 

lyssnade på eleverna fast ingen bjöd in mig. Detta hjälpte mig att lära känna 

elever och lärare. Om socialpedagogen deltar i klassens liv är det lättare att 

samarbeta med läraren.(Socialpedagog 12). 

Socialpedagoger 2 och 9 berättade att man inte får känna sig sårad när en lärare inte vill 

samarbeta utan försöka skapa bra kontakt med läraren i alla fall. Således, är det viktigt för 

socialpedagoger att arbeta i ett sammanhang och i samspel med omvärlden (Johnsson & 

Lindgren 1999: 20).  

Samarbete med psykolog 

Samtliga socialpedagoger berättade att de samarbetar mycket nära med psykologer eftersom 

deras uppgifter gäller samma kategori av barn. Detta stämmer överens med studien av 

Iarskaia-Smirnova & Romanov (2002:130). Deras samarbete ser ändå olika ut. 

Socialpedagoger 3, 4 och 7 förklarade att de kommit överens med psykologen om vem som 

gör vad. T.ex., berättade socialpedagog 7: 

Vi har kommit överens med psykologen om att vi gör diagnostik tillsammans. 

Hon gör utredningen med hela klassen och skickar enskilda elever till mig för 

vilka jag sedan gör en individuell utredning. (Socialpedagog 7). 

På det sättet markerade dessa socialpedagoger tydliga gränsytor för att undvika konflikter i 

samarbetet med psykologen. Socialpedagoger fick alltså en tydlig jurisdiktion med en 

bestämd mängd arbetsuppgifter (Liljegren 2008:46).  

Socialpedagogerna 2, 8 och 10 berättade att de däremot inte delar upp arbetsuppgifter med 

psykologerna. De gör allt tillsammans och anser att det leder till ett bättre resultat. Agresta 

(2004: 160) fann också i sin studie att skolkuratorer och psykologer inte konkurrerar om 
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arbetsuppgifter (ibid.). Respondenterna förklarade vidare att de ofta saknar speciell kunskap i 

psykologi rörande arbete med barn och ser på samarbetet med psykologen som en positiv 

resurs. Socialpedagog 10 berättar följande om detta: 

Psykologen har mer möjligheter att lösa interpersonella konflikter än en 

socialpedagog. Socialpedagogen kan se att konflikten finns, men har inte 

metoder för att förstå orsaken bakom konflikten. Vi hade en elev som hela tiden 

rymde från skolan och endast psykologen kunde förstå att eleven var 

självmordsbenägen. (Socialpedagog 10). 

Enligt Johnsson & Lindgren (1999: 20) är en position i professionaliseringsprocessen att den 

professionelle kan yrkesspecifika metoder. Socialpedagoger som väljer ett nära samarbete 

med psykologer försöker stärka sin yrkesroll genom att ta del av psykologens kunskap. Det 

bekräftar också Brantes (1989: 44) teori om att professionella skapar många yrkeskunskaper 

efter den formella utbildningen.  

Sammanfattning 

I analysen av intervjuerna framkom det att socialpedagoger försöker tydliggöra och stärka sin 

yrkesroll i samarbete med andra aktörer genom att skapa olika gränser och få uppgifter som 

socialpedagoger skulle kunna kontrollera själva. I samarbete med lärarna föredrar 

socialpedagogerna att verka med hjälp av rektorn för att få lämpliga uppgifter och att urskilja 

sin roll i detta samarbete. Detta ger socialpedagogerna en viss auktoritet inför rektorn. För att 

undvika konfliktsituationer med lärare tycker socialpedagogerna att det är viktigt att få hjälp 

från rektorn. För ett bra samarbete med lärare är socialpedagogernas eget beteende och 

initiativ också viktigt. Samarbetet med psykologer upplevs av socialpedagogerna som mindre 

konfliktfyllt jämfört med samarbetet med lärare. Det går att komma överens med psykologer 

och arbeta tillsammans. Det framkom även att socialpedagogerna anser att de saknar kunskap 

som de behöver i sitt arbete. Därför är det av stor betydelse med tätt samarbete med 

psykologer.  

10. Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta arbete har jag valt att undersöka hur socialpedagoger i den ryska skolan uppfattar sin 

yrkesroll. Jag har analyserat materialet utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv. Min första 

fråga handlade om hur socialpedagogerna beskriver sin yrkesroll. Min andra frågeställning 
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handlade om vilka svårigheter och möjligheter socialpedagogerna upplever i sina dagliga 

arbetsuppgifter och min tredje fråga handlade om hur socialpedagogerna uppfattar samverkan 

med andra aktörer i skolan. För att besvara dessa frågor har jag använt mig av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer.  

Resultaten i min forskning visar att socialpedagogerna uppfattar att de har mycket omfattande 

arbetsuppgifter och att de därför tycker det är viktigt att ha möjlighet att koncentrera sitt 

arbete mot en special inriktning för att ta hand om elevernas behov på bästa vis. Flera 

socialpedagoger beskriver sin yrkesroll som oklar då de kan få vilka arbetsuppgifter som helst 

av rektorn. Det händer även att socialpedagogerna själva tar på sig uppgifter som inte är 

relevanta för deras yrkesroll. Detta visar att yrket socialpedagog ännu inte är helt etablerat och 

ibland har en oklar yrkesroll. Socialpedagoger har dock möjlighet att utföra sin primära 

professionella roll eftersom de i stort sett har samma arbetsuppgifter som nämns i officiella 

dokument angående vad en socialpedagog bör arbeta med. Socialpedagogerna i min studie 

berättade att de kan känna en viss ensamhet i sin yrkesroll om de inte får stöd och förståelse 

från rektorn eller kollegor. De upplever också att de kan ha en låg status i skolkollektivet om 

omgivningen inte förstår deras yrkesroll. Socialpedagogerna säger trots det att det finns ett 

stort behov av deras profession i skolan på grund av deras unika kunskap som är särskilt 

användbar inom skolväsendet. Det överensstämmer med det jag nämnde i inledningen av 

uppsatsen angående att professionen socialpedagog skapades eftersom det krävdes specialister 

i skolan med kvalifikationer och utbildning inom socialt arbete (Nikitina 2003:8-9; Bocharova 

2007:19). 

Socialpedagogerna säger att de själva och lärarna har olika sätt att se på barns sociala problem 

vilket kan göra det svårt för socialpedagogerna att utföra sitt arbete. Lärarna tar, enligt 

socialpedagogerna, inte elevernas sociala problem på allvar vilket socialpedagogerna gör. 

Brist på arbetsredskap i form av konkreta möjligheter att hjälpa barn upplever 

socialpedagogerna också som ett problem i yrkesutövandet. Med konkreta möjligheter menar 

socialpedagogerna specifika arbetsinstrument som skulle ge dem rätt att engagera sig mer i en 

specifik situation. Min studie visade att socialpedagogerna upplever att deras största möjlighet 

i arbetet är att kunna ge reell hjälp till barn. Pappersarbete beskrivs också som störande och 

tar tid från socialpedagogernas primära arbetsuppgifter. Socialpedagogerna känner att deras 

kunskap i vissa fall inte är tillräcklig vilket kan göra det svårt att lösa situationer som de inte 

stött på tidigare. Detta kan ses som att socialpedagogerna inte utför den funktion som var 

avsikten med yrket när det etablerades. Enligt socialpedagogerna finns det också möjligheter i 
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deras arbete, t.ex., att kunna delta i ledningsprocessen inom skolan som socialpedagogerna 

avser vara en stor fördel i deras yrkesutövande. Socialpedagogerna i undersökningen uppfattar 

dock samarbetet med lärarna som en svårighet då det är svårt att delta i ärende som en lärare 

startar. Att arbeta med personlig inlevelse upplevs också som en möjlighet och stor fördel i 

yrkesutövandet då det underlättar genomförandet av arbetsuppgifterna.  

Min studie visade också att socialpedagogernas yrkesroll innehåller aktivt gränsarbete som 

innebär att socialpedagogerna kämpar för kontroll över vissa arbetsuppgifter. 

Socialpedagogernas samverkan med olika aktörer i skolan kan se olika ut. 

Socialpedagogernas handlingsfrihet, självbestämmande, status och de uppgifter de får beror 

på rektorernas förhållningssätt. Socialpedagogerna samarbetar mest med lärare och 

psykologer i skolan. Socialpedagogerna i min studie upplever samarbetet med lärarna som 

komplext och de väljer ofta att samarbeta med dem genom rektorn. På så viss är det lättare för 

socialpedagogerna att få relevanta och betydelsefylla arbetsuppgifter. Samarbetet med lärarna 

försvåras av att lärarna, enligt socialpedagogerna, är inte intresserade av att samverka med 

socialpedagogerna. Det förhållningssätt som socialpedagogerna väljer gentemot lärare och 

elever är också viktigt. Socialpedagogerna i min studie talar om samarbetet med psykologer 

och beskriver det som nästan konfliktfritt då man delar upp arbetsuppgifter eller arbetar 

tillsammans. I denna situation kan det ändå finnas risk att socialpedagogerna kan förlora sig i 

samverkan (Johnsson & Lindgren 1999: 20) och försvaga sin yrkesidentitet istället för att 

förstärka den. Socialpedagogerna har inte nämnt att de samarbetar med andra aktörer än lärare 

och psykologer i skolan, fast socialpedagogerna också måste samverka med biträdande 

rektorn och skolsköterska.  

Jag har i min forskning kommit fram till att socialpedagoger inte alltid uppfyller alla de fem 

kännetecken för en profession som är beskrivna av Greenwood (1957). Socialpedagoger 

saknar t.ex. kännetecken som samhällets sanktion och ibland professionell auktoritet. Det är 

inte alla positioner inom professionaliseringsprocessen som Johnsson och Lindgren (1999) 

beskrev som är uppnådda av socialpedagogerna i min studie. Socialpedagogerna kan inte 

alltid handla självständigt i nya situationer och behärskar inte alltid specifika arbetsmetoder. 

Såtillvida kan man säga att socialpedagogyrket i den ryska skolan inte kan betraktas som 

professionellt. Enligt Johnsson och Lindgren (1999:16), med referens till Etzioni (1969), är ett 

centralt drag för en semiprofession bristande självständighet i yrkesutövandet. 

Socialpedagogernas yrkeskategori skulle därför kunna sägas utgöra en semiprofession.  
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Det är inte möjligt att generalisera min forskning eftersom endast 12 socialpedagoger blev 

intervjuade. Dessutom upplever inte alla socialpedagogerna samma svårigheter. De 

socialpedagoger som har större arbetserfarenhet upplever sig ofta som mer etablerade i sin 

yrkesroll än de som inte har arbetat så länge. Enligt Johnsson och Lindgen (1999:19) krävs 

det tid innan man uppnår alla professionella positioner.  

Eftersom socialpedagogyrket i den ryska skolan är en relativt ny profession är det inte 

konstigt att den fortfarande utvecklas och går igenom professionaliseringsprocessen. Det 

skulle därför vara intressant att studera ämnet om ett par år igen för att följa utvecklingen. 

Enligt Greenwood (1957:55) förändrar professionalisering relationer mellan socialarbetare 

och kollegor och andra professioner. Det kan därför vara intressant att undersöka 

socialpedagogernas yrke utifrån ett annat teoretiskt perspektiv. T.ex., kan teoriperspektivet 

om gräsrotsbyråkrati visa vilket handlingsutrymme socialpedagoger har. Det skulle också vara 

intressant att undersöka hur den pågående professionaliseringsprocessen och samverkan med 

andra aktörer påverkar socialpedagogernas arbete med elever. I min studie beskrev 

socialpedagogerna bland annat hur de tycker att lärare uppfattar deras yrkesroll. Jag anser att 

det skulle vara intressant att undersöka hur lärare själva, psykologer och andra aktörer i skolan 

ser på socialpedagogernas yrkesroll.  

Min studie visade att socialpedagoger upplever flera problem i sin yrkesroll. För att förbättra 

deras position i skolan och minska deras svårigheter krävs det bla ingrepp på strukturell nivå, 

d.v.s. socialpedagogerna måste få stöd från staten. Det kan, t.ex., vara genom att undersöka 

vilken kunskap socialpedagoger saknar i sin yrkesroll och erbjuda dem relevant 

vidareutbildning, ordna informationskampanjer bland skolkollektiv om socialpedagogernas 

arbetsuppgifter, minskning av pappersarbete samt höjning av lönenivån för att ge 

socialpedagogerna stimulans i sitt arbete.  
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12. Bilagor 

12.1. Intervjubrev [översatt från ryska] 

Hej! 

Mitt namn är Lidiia Lapshina och jag är student på Lunds Universitet i Sverige. Under 

höstterminen 2014 skriver jag en kandidatuppsats om socialpedagoger i den ryska skolan. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur socialpedagoger uppfattar sin yrkesroll. Tonvikten 

kommer att ligga på hur socialpedagoger upplever sina vardagliga arbetsuppgifter, status på 

skolan och samarbetet med andra aktörer på skolan. Jag är därför intresserad av att intervjua 

socialpedagoger som har sin arbetsplats på skolan. Jag skulle uppskatta om Du vill vara med 

som intervjuperson. Deltagandet är frivilligt och Du som intervjuperson kan avbryta intervjun 

när som helst samt avstå från att besvara vilka frågor som helst. Det insamlade materialet ska 

endast användas till min uppsats och alla intervjupersoner kommer att anonymiseras när jag 

redovisar mitt arbete. Vid intervjun skulle jag vilja använda en bandspelare för att sedan 

noggrant kunna återge samtalet. Intervjun kommer att ta ungefär 40 min – 1 timme. Det finns 

också möjlighet att få intervjufrågorna i förväg.  

Du är välkommen att kontakta mig om Du undrar något! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lidiia Lapshina  

lidiia.lapshina.784@student.lu.se 

Tel: 007-911-XXXXXXX eller 046-XXXXXXXXX 

 

Handledare: 

Anna Tegunimataka  

Anna.tegunimataka@ekh.lu.se 
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12.2. Intervjuguide [översatt från ryska] 

Tema: Arbetsuppgifter  

1. Vad har du för utbildning?  

2. Vad har du för arbetsuppgifter på skolan? Skiljer de sig från de arbetsuppgifter som står i 

officiella dokument för socialpedagoger? 

3. Vem bestämmer dina arbetsuppgifter?  

4. Vad tycker du om dina arbetsuppgifter?  

5. Vem kontrollerar dina arbetsuppgifter? 

6. Vem bestämmer på vilket sätt utövar du dina arbetsuppgifter?  

Tema: Svårigheter och möjligheter i socialpedagogernas arbete 

1. Upplever du att din yrkesroll är diffus? Varför? 

2. Upplever du att du i egenskap av socialpedagog har ett annat synsätt/ideologi/perspektiv 

än andra kollegor och det pedagogiska kollektivet? Skapar det i så fall några problem? 

3. Känner du dig ensam i din profession och yrkesroll?  

4. Vilka hinder och möjligheter möter socialpedagoger i sitt arbete? 

Tema: Status 

1. Hur uppfattar du din status bland lärare och övriga specialister på skolan?  

2. Känner du respekt/erkännande för din yrkesroll? 

3. Hur är ditt inflytande på skolan?  

4. Kan socialpedagoger agera självständigt i nya situationer och ta självständiga beslut? I 

vilka fall? Eller varför inte? 

5. Tycker du att det finns ett behov av en socialpedagog i skolan?  

Tema: Samverkan med andra aktörer i skolan  

1. Vem samarbetar socialpedagoger med på skolan? 

2. Hur fungerar det samarbetet? Kan du ge ett exempel på det samarbetet?  

3. Hur undviker man problem i samarbetet med andra aktörer på skolan och vad gör man om 

problem uppstår? 

 


