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SAMMANFATTNING 
 

Sveriges skolor står inför många utmaningar med sjunkande kunskapsresultat och med en 

ökad andel elever som mår dåligt. Förutom sin kunskapsförmedlande uppgift har skolan även 

en fostrande roll. Denna studie belyser betydelsen och benämningen av socialt arbete i skolan. 

Syftet är att undersöka vad skolpersonal upplever att socialt arbete i skolan är samt hur det 

sätts i relation till kunskapskraven. Studien är präglad av en induktiv ansats och bygger på 

fem kvalitativa intervjuer i semistrukturerad form med en rektor, kurator, barn- och 

ungdomsassistent samt två lärare vid en kommunal grundskola. Resultatet visar att varken 

socialt arbete i skolan eller skolsocialt arbete i dagsläget är vedertagna begrepp inom svensk 

skola och lagstiftning. Vad som definieras som socialt arbete i skolan varierar beroende på 

vilken kontext fenomenet diskuteras i. Skolpersonalen upplevde socialt arbete i skolan som ett 

brett arbete som går hand i hand med skolans kunskapsförmedlande uppdrag.  I studiens 

slutsatser diskuteras vikten av relationer i skolan och det sociala arbetets betydelse för elevers 

mående och studieresultat. 

 

 

Nyckelord: skolsocialt arbete, skola, elevhälsa 
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INLEDNING 
 

Inför valet 2014 var skolan en av de mest omtalade valfrågorna och stod i fokus under många 

debatter. Med sjunkande kunskapsresultat befinner sig skolan i en svår situation och står inför 

många utmaningar, detta samtidigt som forskning visar på att barn och unga mår allt sämre.  I 

media syns rubriker som “PISA-studien: Resultaten för svenska elever fortsätter falla” 

(Dagens arena, 2013) och “Elever som inte mår bra kan inte prestera” (Aftonbladet, 2014). 

 

Skolan har en central roll i det svenska samhället, inte bara som kunskapsförmedlare i 

betydelsen traditionell ämneskunskap, utan även som producent av specifika normer och 

värden (Ljungberg, 2005). Skolans syfte är i första hand kunskapsbaserat, men skolan har 

också en fostrande roll och ett ansvar att ta hänsyn till barns olika behov. Hur kommer det sig 

att kunskapsresultaten för svenska elever faller och att elever mår allt sämre? 

 

I den svåra situation som skolan befinner sig i idag är det av högsta vikt att klargöra det 

sociala arbetets roll och inverkan för elevernas mående och studieresultat. Kunskapsmålen är 

definierade i detalj men vart finns den samlade synen och definitionen av det sociala arbetet? 

Läroplanen (Lgr11) slår fast att alla som arbetar inom skolan har ett socialt ansvar, innebär 

det att alla också utför socialt arbete? Har ett fungerade socialt arbete i skolan en inverkan på 

elevers förutsättningar att nå kunskapskraven? 

 

“Ingen kommer någonsin att skapa pedagogiska metoder som eliminerar de olika slags 

svårigheter elever har att anpassa sig till de aktiviteter som skolan erbjuder. Det som är 

viktigt är istället hur man bearbetar svårigheter av detta slag, hur man försöker stötta elever 

och utveckla skolans arbetsformer så att nya generationer av barn och ungdomar känner sig 

hemma och utvecklas” (Hjörne & Säljö, 2007. s.56). 

 

Skolpersonal har till uppgift att både förmedla kunskap, normer och värden. Mot bakgrund av 

att resultaten för svenska elever sjunker och att forskning visar på att barn mår allt sämre är 

det en högst angelägen fråga hur skolpersonalen själva ser på sina dubbla roller och hur 

kunskap och socialt arbete hänger ihop. Denna studie syftar därför till att undersöka hur 

skolpersonal upplever det sociala arbetets struktur och dess betydelse för elevers skolgång. 
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1. BAKGRUND MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING 
 

I detta avsnitt presenteras den lagstiftning svenska skolor lyder under, kunskapsläget kring 

barns mående och skolgång samt socialt arbete kopplat till skolan. 

 

1.1 Alla barn ska gå i skolan 

År 1842 grundades den allmänna svenska folkskolan och alla Sveriges barn fick rätt att gå i 

skolan. Bestämd struktur och klara förväntningar på verksamheten kännetecknade skolan som 

institution och de elever som inte klarade det som förväntades av dem tillrättavisades eller 

kunde till och med bli relegerade (Hjörne & Säljö, 2007). Idag omfattas alla barn som bor i 

Sverige av skolplikt (7 kap. 2 § Skollagen). Skolplikten inträder från och med det år barnet 

fyller sju år (7 kap. 10 § Skollagen) och upphör vid slutförandet av vårterminen det nionde 

året (7 kap. 12 § Skollagen). I och med uppkomsten av skolan som institution föddes 

gestalterna elev och lärare. Som elev eller lärare förväntas det att man har förståelse och 

respekt över rättigheter och skyldigheter för att kunna vistas i skolverksamheten. I skolan 

uppträder man på ett visst sätt och att vara elev skiljer sig från att vara barn (Hjörne & Säljö, 

2007). 

 

1.2 Barns mående 

Sedan 2000-talet har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar uppmärksammats i flera 

rapporter med ett tydligt budskap att den psykiska ohälsan ökar. Psykisk ohälsa kan i sin 

vidaste mening betyda allt ifrån lindriga psykiska besvär till allvarligare former av psykisk 

sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns i dagsläget inget bestämt svar på varför 

utvecklingen ser ut som den gör, men ökningen tycks ske inom hela gruppen. Inte enbart 

bland barn och ungdomar som är särskilt utsatta på grund av försvårande psykosociala 

faktorer som missbruk eller psykisk sjukdom hos en förälder. Detta tyder på att det kan ha 

skett förändringar på en samhällelig nivå (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Socialstyrelsen (2013) tar vidare upp skolan som exempel då detta är en plats där barn och 

ungdomar spenderar en stor del av sin tid, och framhåller vikten av att uppmärksamma barn 

och ungdomars psykiska hälsa tidigt.  Konsekvenserna av psykisk ohälsa kan på sikt bli 

allvarliga, exempelvis svårigheter att klara av skolan, komma ut i arbetslivet och att knyta och 

bevara goda relationer. En ökad andel barn och ungdomar med psykisk ohälsa utgör därför 

inte enbart lidande för den enskilde utan också ett växande problem för samhället. 

 

1.3 Skolans grundläggande värden 

I början av förra seklet lämnade den svenska skolan en skolform som präglades av 

kristendomskunskap för en skolform som bygger på ämneskunskaper (Brante, 2008). 

Syftet med utbildningen inom skolväsandet återges i Skollagen (2010:800). 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
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rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. (1 kap. 4§ Skollagen) 

 

I specialmotiveringen till paragrafen förklaras vidare syftet med utbildningen, att den är av 

betydelse inte bara för den enskilda individens utveckling utan även för samhällsutvecklingen. 

Utbildningssystemet har genom alla tider varit grundläggande för att påverka hur 

medborgarna ser på omvärlden. Att skolan har en värdeförmedlande roll är inget nytt 

fenomen, men skolans fostrande och värdeförmedlande uppdrag belystes i och med ändringen 

av läroplanerna på 1990-talet (Assarson, Ahlberg, Andreasson & Ohlsson, 2010). 

Gudmundsson (2011) menar att skolans uppdrag kan ses som tudelat men sammanhängande, 

ett uppdrag som bygger på kunskap och demokrati. Det demokratiska uppdraget syftar till att 

eleverna ska utveckla kunskaper om demokrati och värdegrund men också om att de ska 

fostras till demokratiska samhällsmedborgare. Det demokratiska uppdraget går inte att 

separera från skolans uppdrag att främja barn och ungas lärande, skolan är en social och 

kulturell mötesplats som ur ett samhällsperspektiv är en arena för demokratiska möten. Men 

där måste det också finnas utrymme för olikheter och pedagogerna måste få verksamheten att 

fungera parallellt med en öppenhet för eleverna som utmanar skolans verksamhet (Assarsson 

et al. 2010). 

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet återges hur skolan ska sträva 

efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Det 

fastställs att skolan har en viktig roll i elevers trygghet och självkänsla men klargör att den 

grundläggs i hemmen (Skolverket, 2011). Alla som är anställda inom skolan och andra som 

har uppdrag inom verksamheten ska främja de mänskliga rättigheterna och motverka all form 

av kränkande behandling (1.kap 5§ Skollagen). De som arbetar inom skolan ska motverka 

diskriminering, utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, låta arbetet genomsyras av 

solidaritet och jämställdhet, utveckla elevers känsla för samhörighet, uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd samt samverka för att skolans miljö ska främja 

utveckling och lärande (Skolverket, 2011). 

 

1.4 Elevhälsans roll 

Skolsvårigheter har och kommer alltid att finnas. Den vardagliga uppgiften för skolan är att 

stötta eleverna och det ansvaret ligger på alla som arbetar där, men det dominerande forumet 

för att hantera problem i den svenska skolan är elevhälsan. Tidigare var elevhälsa förknippad 

med kroppslig hälsa men i samband med välfärdssamhällets utveckling så har den fysiska 

hälsan för barn förbättrats och istället ersatts med psykosociala, relationsmässiga och 
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pedagogiska problem (Hjörne & Säljö, 2007). I Skollagen framgår det att det ska finnas en 

elevhälsa och hur dess omfattning ska se ut beskrivs. 

 

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (2 kap. 25 § 

Skollagen). 

 

1.5 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Från och med hösten 2011 började nya styrdokument för skolan att gälla och det innebar att 

arbetet med särskilt stöd i viss mån förändrades. Skolverket tog i samband med det fram 

allmänna råd som ett stöd i arbetet för lärare, övrig skolpersonal, rektor och huvudmän 

(Skolverket, 2014, a). I den juridiska vägledningen från skolverket utgiven 2012 framgår att 

det inte finns någon uttalad bestämd tolkning av begreppet “behov av särskilt stöd”, orsakerna 

kan vara många till att en elev har behov av detta (Skolverket, 2012). Skolverket har nu 

reviderat de allmänna råden efter att bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrades 1 juli 

2014 (Skolverket, 2014, a). 

 

I skollagens tredje kapitel beskrivs barns och elevers utveckling mot målen. 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter 

från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl 

att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens 

behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant 

stöd (3 kap. 8 § Skollagen). 

 

Det finns två former av stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd. Extra anpassningar 

är insatser som är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom den normala 

undervisningen. Särskilt stöd handlar till skillnad från extra anpassningar om sådana 

stödinsatser som inte är möjliga att göra inom ramen för den normala undervisningen 

(Skolverket, 2014, a). 
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Det framgår att dessa insatser av ytterligare stöd är ett verktyg för att eleverna ska nå 

kunskapskraven och kunskapsmålen. Vikten av tidiga och korrekta insatser framhålls för att 

alla elever ska ha chansen att utvecklas mot utbildningens mål. Bedömningen av stödbehovet 

ska alltså utgå från hur eleven förväntas nå kunskapsmålen och kunskapskraven, men även 

elever som för tillfället når kunskapskraven men påvisar andra svårigheter nämns: 

 

“Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, 

men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre 

fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det 

kan till exempel handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, 

psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad 

eller långvarig frånvaro. Även i dessa fall kan eleven vara i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd” (Skolverket, 2014, a). 

 

I läroplanen för grundskolan beskrivs rektorns roll med det övergripande ansvaret för skolans 

resultat. Rektorn har ett ansvar att undervisning och elevhälsans verksamhet utarbetas på ett 

sätt som möjliggör att elever som är i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver. 

Läroplanen påtalar även elever i behov av särskilt stöd, riktlinjerna anger att det är alla som 

arbetar i skolans ansvar att uppmärksamma och stödja dessa elever (Skolverket, 2011). 

 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn för första halvan av 2014 visar att ungefär sex av tio 

grundskolor brister i arbetet med särskilt stöd. Cirka fyra av tio grundskolor tillhandahåller 

inte heller särskilt stöd på det sätt eller i den omfattning som eleverna behöver och har rätt till 

(Skolinspektionen, 2014). 

 

1.6 Socialt arbete i skolan 

En vid och allmän definition av vad socialt arbete innebär återfinns i Socialt arbete en 

grundbok: “... organiserad verksamhet som med fokus på svaga samhällskategorier har till 

syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra förhållanden får förtryckande eller på 

andra sätt problemskapande sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller 

individer” (Meuwisse & Swärd, 2009, s.28). 

 

Morén (2010) skriver om det sociala arbetets många uppgifter och utmaningar, att det alltid 

finns människor som av olika anledningar har svårigheter i sina liv som en följd av det 

moderna samhället. Svårigheter som funktionsnedsättning, sjukdom och relationer är faktorer 

som påverkar den enskilda människans liv och ofta får sociala konsekvenser. Skolan är ett av 

många verksamhetsområden för socialt arbete. 

 

Skolan speglar hur samhället ser ut och är en plats för möten med alla slags människor, precis 

som i övriga livet och det är därför viktigt att skolan ser barns olikheter som tillgångar; 



9 
 

“Utåtriktade och inåtvända, framfusiga och blyga, talföra och tystlåtna, glada och ledsna, 

fogliga och oppositionella, svenskfödda och utlandsfödda, fattiga och rika- så är det, och det 

är något att vara tacksam över” (Gustafsson, 2009. s.117). 

 

Eftersom människor är olika och skolan är en plats där alla någon gång befinner sig är det 

oundvikligt att dilemman och problem av olika slag uppstår (Hjörne & Säljö, 2008). 

Internationellt benämns socialt arbete i skolan som school social work, och socialarbetaren i 

skolan går under olika titlar, exempelvis school social worker, welfare officer, social assistant. 

Socialt arbete är ett inslag som finns i skolor världen över, dock med vissa skillnader. Vem 

som utför arbetet samt vilka insatser som görs varierar (Huxtable and Blyth, 2002). 

 

Backlund (2013) använder begreppet skolsocialt arbete för att benämna socialt arbete i skolan 

och beskriver det som skolans arbete kring omständigheter som kan ha en negativ inverkan på 

elevers förmåga att tillgodogöra sig sin utbildning. Även arbete med problem av social 

karaktär såsom svårigheter som kommer till uttryck i relationer i skolan, elever emellan, 

mellan lärare och elev eller mellan elev/individ och skola. Skolkuratorns arbete är ett sätt att 

definiera skolsocialt arbete, men det är många andra som arbetar i skolan som också utför 

skolsocialt arbete. 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Mot ovanstående bakgrund är det angeläget att undersöka hur skolpersonal ser på det sociala 

arbetet i skolan och dess betydelse för elevers förutsättningar att få en framgångsrik skolgång. 

 

Syftet är att undersöka vad skolpersonal upplever att socialt arbete i skolan är samt hur det 

sätts i relation till kunskapskraven. 

 

Följande frågeställningar behandlas i studien: 

 Hur tolkas och benämns det sociala arbetet i skolan? 

 Vilken praktisk innebörd har socialt arbete i skolan? 

 Hur tolkas 3 kap. 8 § i Skollagen med fokus på andra svårigheter? (se bilaga 2). 

 Hur ser skolpersonalen på kunskapskraven i relation till det sociala arbetet? 

 

2.1 Begreppen socialt arbete i skolan och skolsocialt arbete 

För att få klarhet i hur skolan officiellt benämner det sociala arbete som utförs genomfördes 

vid två tillfällen telefonsamtal med skolverket. I samtalen framkom att varken socialt arbete i 

skolan eller skolsocialt arbete är benämningar som används, utan att ”elevhälsa” och arbetet 

kring det är det samlingsbegrepp som skolverket uppger används inom skolan gällande socialt 

arbete (Skolverket, personlig kommunikation, 16/10 & 21/10-2014). Genom att i denna studie 

använda benämningen socialt arbete i skolan och senare i diskussionen skolsocialt arbete, 

vilka inte är uttalade benämningar i skolans värld, är syftet att få en öppnare ingång till 
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fenomenet. Valet av benämningar syftar inte till att bortse från elevhälsans arbete eller att 

ifrågasätta elevhälsa som begrepp, utan att se det sociala arbetet i skolan ur ett mer 

övergripande perspektiv. 

 

2.2 Avgränsning 

I denna studie har skolpersonals upplevelser av socialt arbete i skolan undersökts. Det är 

elevernas vardag och skolsituation vi skriver och uttrycker oss om i detta arbete och deras 

åsikter hade i vidare forskning varit viktiga att ta del av. Vi har dock valt att avgränsa oss från 

elevernas, vårdnadshavares och andra verksamheters åsikter i frågan. Då det är de som arbetar 

i skolan som har till uppgift att göra elevernas skolgång så bra som möjligt är det i denna 

studie dem vi valt att höra. 

 

 

3. METOD 
 

3.1 Forskningsansats 

Syftet med denna studie är att undersöka vad personal i en skola upplever att socialt arbete i 

skolan är samt hur det sätts i relation till kunskapskraven. Således är förhoppningen att i den 

empiriska insamlingen ta del av skolpersonalens subjektiva upplevelser kring ämnet, vilket i 

det här fallet motiverar valet av en kvalitativ forskningsansats. Bryman (2011) beskriver 

kvalitativa studier som en forskningsstrategi som fokuserar på ord och som kännetecknas som 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Studien är präglad av en induktiv ansats, det vill 

säga att utgångspunkten har varit intervjupersonernas erfarenheter och tankar kring ämnet. Då 

socialt arbete i skolan inte har en uttalad roll och benämning var förhoppningen att låta 

insamlingen av empiri ske utan styrning, därmed att de som befinner sig i den verklighet som 

studeras också får uttala sig om den. 

 

3.2 Urval och beskrivning av intervjupersoner 

Val av intervjupersoner till undersökningen har skett genom ett bekvämlighetsurval, vilket 

kännetecknas av att urvalet består av personer som finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 

2011). Tidsbegränsning samt det faktum att det fanns en kontakt med skolan som 

intervjupersonerna arbetar på motiverar i det här fallet bekvämlighetsurvalet. Det är 

forskningsfrågan som är avgörande för vilken grupp eller vilka grupper av människor som är 

intressanta för intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). I och med att skolan är en 

arbetsplats för olika yrkeskategorier var förhoppningen att intervjuerna i största möjliga mån 

skulle spegla skolans mångfald. Valet av intervjupersoner föll därför på en rektor, en kurator, 

en barn- och ungdomsassistent samt två lärare. Denna urvalsprocess kan beskrivas som ett 

snöbollsurval, då en anställd på skolan kontaktades och förmedlade kontakt till övriga 

intervjupersoner (Bryman, 2011). 

 

För att belysa tankesättet hos både lärare som jobbar med yngre barn på lågstadiet respektive 

lite äldre barn på mellanstadiet så beslutades att intervjua två lärare, en från vardera stadium. 

Barn- och ungdomsassistentens huvudsakliga arbetsuppgifter är samtal och förebyggande 
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arbete. Rektorn och kuratorn ges ingen närmare presentation då deras arbetsuppgifter inte 

skiljer sig från det förväntade uppdraget deras roll innebär. Samtliga intervjupersoner arbetar 

på en kommunal grundskola med elever från förskoleklass till årskurs sex. De har en varierad 

erfarenhet av att jobba inom skolan från två till trettio år. För att få en bredare förståelse hade 

det varit önskvärt att intervjua fler som jobbar på skolan, men i och med tidsomfånget för 

studien begränsades urvalet till fem intervjupersoner. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Kvalitativ forskning kan utföras genom flera olika metoder, varav en av dem är kvalitativa 

intervjuer (Bryman, 2011).  Denna studie är byggd på kvalitativa intervjuer i semistrukturerad 

form, vilket kännetecknas av att man använder sig av en intervjuguide med specifika teman 

som ger intervjupersonen möjlighet att forma sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 2011). 

Studiens intervjuguide består av fyra teman som är nära sammankopplade till studiens syfte 

och frågeställningar (se bilaga 1). Inledningsvis finns två kortare bakgrundsfrågor som följs 

av de fyra temana. Varje tema innehåller tre till sex öppna frågor som är utformade för att 

kunna ställas till samtliga intervjupersoner. Dessutom fanns det utrymme för följdfrågor och 

möjlighet för intervjupersonen att själv berätta och diskutera kring vad intervjupersonen själv 

finner relevant. Ett av temana berör en paragraf i skollagen, och inför denna del i intervjun 

lämnades en kopia av denna paragraf till intervjupersonen (se bilaga 2). 

 

Då intervjuerna genomfördes utgick dessa från Backlunds (2013) definition av skolsocialt 

arbete och intervjuguiden (se bilaga 1) är utformad utifrån detta begrepp. Det visade sig dock 

att skolsocialt arbete inte var ett känt begrepp hos intervjupersonerna. Därför används socialt 

arbete i skolan som förvisso inte heller förekommer i skolans organisation, men som i större 

utsträckning är en känd benämning. 

 

Intervjuerna ägde rum på olika platser beroende på vad som lämpade sig bäst för 

intervjupersonen, två av intervjuerna hölls i grupprum på Umeå universitet och tre hölls på 

skolan där intervjupersonerna arbetar. Alla platser var tysta och ostörda vilket underlättade 

intervjuerna.  Samtliga intervjuer spelades in med intervjupersonernas tillåtelse och pågick i 

cirka 40 minuter vardera. 

 

3.4 Litteratursökning 

I sökningen efter tidigare forskning inom socialt arbete i skolan har databaserna SwePub, 

Google Scholar, SocINDEX använts. För svenska artiklar har sökorden varit socialt arbete + 

skola + skolsocialt arbete + elevhälsa + kunskapskrav, och för internationella artiklar har 

sökorden varit school social work + school + collaboration + pupil welfare.  Sökningarna i 

dessa databaser har genererat ett flertal artiklar och avhandlingar. De läro- och fackböcker 

som använts i studien har uppmärksammats genom inläsning på ämnet, via andra källor samt 

genom tips av lärare vid universitetet. Skollagen samt paragrafernas specialmotiveringar har 

varit en viktig grund i studien för att förstå skolans uppbyggnad och uppgift. Skollagen har 

använts via den juridiska databasen Zeteo. Ytterligare en viktig källa för denna studie har varit 

skolverket och ett flertal av deras rapporter, vilka har hämtats från skolverkets hemsida. 
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3.5 Överförbarhet och tillförlitlighet 

Samtliga intervjupersoner kommer att ta del av studien för att bekräfta att det insamlade 

materialet har uppfattats på rätt sätt och därmed stärka trovärdigheten. Inom kvalitativ 

forskning är det i regel en liten grupp som studeras, och således ligger fokus på djup snarare 

än bredd (Bryman, 2011). Överförbarheten i denna studie, det vill säga hur pass överförbara 

resultaten i forskningen är till en annan miljö eller tidpunkt, är svår att bedöma. Detta på 

grund av studiens begränsande antal intervjuer som genomfördes på endast en grundskola. 

Resultaten kring socialt arbete i skolan som presenteras i studien kan alltså inte antas vara 

representativa för skolor i övrigt. Bryman (2011) framhåller dock att forskning som inte går 

att generalisera ändå kan fungera som en språngbräda för vidare forskning. 

 

Fejes och Thornberg (2009) diskuterar relationen mellan forskaren och det som studeras, och 

belyser det faktum att forskaren alltid har en inverkan på det han eller hon undersöker. En 

verklighet tolkas på olika sätt beroende på vem som genomför tolkningen. I utförandet och 

framställandet av denna studie har vår egen inverkan haft betydelse. Detta är oundvikligt men 

något vi varit medvetna om och kontinuerligt reflekterat över. Vi såg det som en styrka att 

vara två i intervjusituationen, då är man också två som uppfattat situationen vilket gör det 

möjligt att i större utsträckning säkerställa att det som sägs i intervjuerna uppfattas på rätt sätt. 

 

3.6 Forskningsetiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (HFSR, 2002) påtalar fyra huvudkrav gällande forskningsetik som samtliga 

tagits i beaktning: 

 

Informationskravet: De som är berörda av forskningen ska informeras om dess syfte. Vidare 

ska de informeras om frivilligheten att deltaga (HSFR, 2002). Samtliga intervjupersoner blev 

informerade om studiens syfte i samband med att de blev tillfrågade om att deltaga och vid 

intervjun. De informerades också om att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. 

 

Samtyckeskravet: De som deltar i en undersökning avgör själva över sin medverkan, forskaren 

ska erhålla samtyckte från samtliga deltagare (HSFR, 2002). Fyra av intervjupersonerna gav 

muntligt samtycke när de tillfrågades att deltaga. Den femte intervjupersonens samtycke 

inhämtades genom en sms-konversation. Inför varje intervju informerades deltagarna igen om 

frivilligheten i deltagandet och att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet: Alla personer som ingår i en undersökning ska ges största möjliga 

konfidentialitet (HSFR, 2002). Samtliga intervjupersoner informerades om att deras 

identiteter inte ska gå att identifiera i studien samt att skolans namn och lokalisering inte 

kommer framgå. I resultatet benämns till största del skolpersonalen som intervjupersonerna, 

förutom då det fanns skäl att veta vilken yrkeskategori som uttalade sig. Dock kan ingen 

garanti ges för att de som verkar inom skolan intervjupersonerna arbetar på inte ska kunna 

identifiera vilka intervjupersonerna är. Detta på grund av att vissa intervjuer utfördes på 

skolan samt att av vissa yrkeskategorier finns det bara en till antalet. 
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Nyttjandekravet: Information som framkommer om enskilda får bara brukas för forskningens 

syfte (HSFR, 2002). Allt empiriskt material som studien resulterat i har enbart används för 

forskningens ändamål. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur moraliska och etiska frågor genomsyrar 

intervjuforskning. Forskningsetik förmedlar att man medvetet reflekterar över vad 

forskningen i sig kan ha för inverkan för de som deltar i forskningen (Kalman & Lövgren, 

2012). Som nämndes gällande konfidentialitetskravet kan ingen garanti för anonymitet ges 

inom arbetsplatsen. Detta kan få konsekvenser för enskilda intervjupersoner och har därför 

tagits i beaktning i framställningen av resultatet. 

 

3.7 Bearbetning av material 

I bearbetningen av det empiriska materialet har en konventionell innehållsanalys genomförts. 

Intervjuerna transkriberades och skrevs ut. Därefter påbörjades en omfattande genomläsning 

av samtligt material. I nästa steg togs meningsbärande enheter ut, det vill säga meningar och 

fraser med relevant innehåll för frågeställningarna, för att sedan kodas. För att se mönster 

mellan de olika intervjuerna användes ett färgsystem, där koder med liknande innebörd 

markerades med samma färg. Koderna resulterade i fyra kategorier som på en manifest nivå 

speglar innehållet i texterna. Slutligen formulerades ett tema som på en latent nivå beskriver 

det övergripande temat i intervjuerna. Koderna, kategorierna och temat presenteras i tabellen 

nedan. 

 

 

TEMA: ATT SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ELEVER 

Kategori 1 

ETT ODEFINIERAT 

ARBETE FÖR ATT 

ALLA SKA MÅ 

BRA 

Kategori 2 

ALLAS ANSVAR 

OCH ÖVERALLT 

Kategori 3 

RÄTT TILL STÖD 

– OAVSETT 

SVÅRIGHET 

Kategori 4 

FRAMGÅNGSFAKTORER 

FÖR ELEVERS 

LÄRANDE OCH HÄLSA 

Koder: 

Allt 

Inget begrepp 

Socialt sammanhang 

Elevers lika rätt 

 

Koder: 

Arbetslaget/lärarna 

Elevhälsoteamet 

Alla har ett ansvar 

Samarbete 

Helhetsperspektiv 

Koder: 

Rättighet 

Skyldiga att ge hjälp 

Svårdefinierat 

Andra svårigheter 

Koder: 

Relationer 

Hänger ihop 

Trygghet 

Miljö 

Kunskapsinriktat 

Barnets mående 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Svensk forskning kring elevvård är främst inriktad på specialpedagogiska insatser och är 

skriven utifrån ett pedagogiskt, utbildningssociologiskt eller psykologiskt perspektiv. Ämnet 

elevvård behandlas främst i kartläggningar och rapporter från Skolverket och Socialstyrelsen 

(Backlund, 2007). I detta avsnitt presenteras aktuell nationell och internationell forskning som 

funnits tillgänglig relaterat till socialt arbete i skolan, barns mående och skolsituation. 

4.1 Barns mående och skolsituation 

Ahrén (2010) skriver om hur den psykiska ohälsan har ökat bland barn i skolålder under de 

senaste tjugo åren, och att skolmiljön har en inverkan på barns mående. Det står klart att det 

finns ett samband mellan hur unga mår och hur de presterar i skolan, men att det i dagsläget 

saknas kunskap om hur vi ska komma tillrätta med problemet. Barn i dagens samhälle står 

inför många utmaningar under sina skolår. Vissa barn går igenom skolåren utan större 

problem, men många möter svårigheter i diverse former. Exempel på detta är fysiska och 

psykiska problem med hälsan, inlärningssvårigheter och familjeproblem såsom skilsmässa, 

sjukdom, våld och missbruk. Skolmiljön är också ett stort problem där stökiga klassrum 

bidrar till problem för elever. Barn som tillhör minoritetsgrupper i form av religion, etnisk 

tillhörighet och immigrationsstatus står också inför ökad risk för svårigheter under skolåren. 

Alla dessa problemområden är utmaningar för socialt arbete i dagens skola (Huxtable och 

Blyth, 2002). 

 

Enligt Skolverket har även elevers psykosociala hälsa försämrats under de senaste åren. Barn i 

grundskolan upplever i större omfattning kränkande behandling. Nära var tionde elev i årskurs 

4-6 uppger att de känt sig oskyldigt anklagad av en eller flera andra elever varje vecka. Även 

upplevelser av att andra elever visat avståndstagande genom att viska, skämta och retas 

(Skolverket, 2013, a). 

 

4.2 Kunskaper 

I en rapport från skolverket beskrivs den svenska skolans situation och dess utmaningar. Den 

svenska skolan har många styrkor och förtjänster, men såväl nationella som internationella 

studier visar på att kunskapsresultaten försämrats under en längre tid. Detta samtidigt som 

skillnaderna i resultaten ökar mellan både individer och skolor (Skolverket, 2010). 

PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-

projekt med 34 involverade länder som granskar hur olika ländernas utbildningssystem 

medverkar till att elever som snart har avslutat den obligatoriska skolgången är förberedda för 

framtiden. PISA-undersökningen upprepas vart tredje år och resultaten år 2000 visade på att 

Sverige låg över medel i alla tre undersökta kunskapsområden samt att Sverige låg i framkant 

med att ha en nationellt jämlik skola. Sedan dess har PISA-resultaten inte varit lika positiva 

och visat på problem med såväl sjunkande medelresultat som nationell likvärdighet i 

utbildningarna (Skolverket, 2014, b). 

Dessa försämrade resultat ligger till grund för de förändringar som gjordes i skollagen som 

började gälla från och med första juli 2011, som en satsning för att förbättra skolans 
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kunskapsresultat. En av de stora förändringarna som infördes i och med reformen var 

betygssystemet. Elever i svensk skola får numera betyg vid varje terminsslut från och med 

sjätte klass i alla ämnen förutom språkvalet (Skolverket, 2013, b). Samtidigt som forskning 

visar på att barn mår allt sämre (Socialstyrelsen, 2013) och skolresultaten försämras 

(Skolverket, 2010) görs reformer i skolan för att höja skolans kunskapsresultat (Skolverket, 

2013, b). 

 

4.3 Finland ett framgångsexempel? 

I PISA-undersökningen 2012 placerade Finland sig på en 12-e plats och Sverige på 38-e 

(OECD, 2014). Resultaten har även varit positivare för Finland än för Sverige i tidigare 

undersökningar och Åman (2011) ställer sig frågan hur Finlands PISA-resultat kan vara så 

mycket bättre än Sveriges när Finlands skolsystem på många sätt är likt det svenska. Finland 

har också en 9-årig grundskola, kommunaliserade lärartjänster och likartade läro- och 

kursplaner. Samtidigt som Finland visar goda kunskapsresultat så visar undersökningar att 

elever i de finska skolorna trivs sämre till skillnad från andra nordiska barn, Uljens (2010) 

diskuterar om detta är priset Finland får betala för framgången. De finska elevernas 

uppfattning om skolans klimat är i jämförelse med andra OECD länders väldigt negativ, 

eftersom skolklimatet påverkar elevers motivation och inställning till lärande borde skolledare 

arbeta för att förbättra inlärningsmiljön. De finska grundskolorna står inför en mängd sociala 

problem och förändringar i elevers värderingar, än anser man dock att det är inom rimliga 

gränser och den finska grundskolan vilar på en solid grund och uppvisar kvalité med höga 

elevprestationer (Välijärvi et al., 2007). 

 

4.4 Relationer och samverkan i skolan 

Brante (2008) beskriver förhållningssättet i klassrumsundervisningen genom hela 

skolsystemet som byggt på traditionella strukturer i relationen mellan lärare och elev, 

relationer som till vad kunskap är och hur skolverksamhet ska bedrivas. Han menar att 

lärarens fokus måste flyttas från kunskaper och ämnen till deras personliga relationer med 

barnen i klassrummet, inte för att kunskaper är oviktiga utan för att relationen är viktig för 

vilka kunskaper som eleverna tar till sig. Relations-, ledar- och ämneskompetens är vad som 

behövs för att vara en god lärare och det som leder till bättre inlärning för eleverna och 

därmed ett bättre kunskapsresultat. 

 

Lärarrollens fokus och avgränsningar i förhållande till familjen diskuteras av Persson & 

Tallberg Broman (2002), de beskriver läraruppdraget som utvidgat med ett större ansvar för 

barndomen. I deras intervjuer med förskollärare och grundskolelärare framkom att lärarna 

ansåg att det sociala ansvaret ökat samtidigt som de tycker att de har minskade möjligheter att 

ta sig an detta ansvar. Lärarna beskriver sitt jobb som ett “mångsyssleri” där man förväntas 

ingå i olika arbetsgrupper och ett övertagande av arbetsuppgifter som det förr fanns andra 

anställda för. Intervjugruppen var i stort sett överens om att den utvidgade lärarrollen är 

synonymt med mer socialt arbete. 
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Backlund (2013) skriver om elevhälsoteamet i förhållande till arbetslaget, där lärarna ingår. 

De problem som kommer till elevhälsoteamets kännedom påverkas i hög grad av i vilken 

utsträckning lärarna väljer att involvera elevhälsoteamet. Vidare skriver Backlund om 

arbetslagen som en första instans för problemlösning i skolan, och lärare lyfts fram som 

viktiga bärare av elevvårdande arbete gällande konflikthantering, problemanalyser och 

föräldrasamarbete. 

 

Utifrån ett samverkansperspektiv diskuterar D’Agostino (2013) socialt arbete i skolan. För att 

nå ett fungerande socialt arbete i skolan krävs en samverkan både inom och utanför skolan. 

Inom skolan framhålls vikten av en interprofessionell samverkan där socialarbetare, eleven, 

dennes familj och övrig skolpersonal strävar mot samma mål. Vidare diskuteras skolans 

samverkan med andra skolor, och ett samarbete mellan socialarbetare från olika skolor lyfts 

fram som positivt där goda erfarenheter kan utbytas. Relationer i skolan framhålls som 

otroligt viktigt, inte bara yrkesprofessioner emellan, utan även mellan lärare och elev. En god 

samverkan i skolan bidrar till ett bättre, tryggare och mer positivt skolklimat, och det är i ett 

sådant sammanhang elever kan växa emotionellt, etablera relationer och följaktligen prestera 

bättre studieresultat. 

 

4.5 Sambandet mellan hälsa och lärande 

Elevhälsan har ett hälsofrämjande uppdrag, och Gustafsson (2009) använder sig i detta 

sammanhang av en vid definition av begreppet hälsa, att främja hälsa i skolan är “att lära 

elever handskas med livet så som det är”. Detta innebär att det hälsofrämjande arbetet börjar i 

klassrummet, i matsalen och på skolgården. Vidare framhåller Gustafsson lärarna som 

nyckelpersoner i detta arbete, men understryker att all personal i skolan är viktig. Att ha ett 

elevhälsoteam är obligatoriskt på varje skola för att finnas som ett stöd i det dagliga 

elevhälsoarbetet. 

 

Elevhälsoteamet som i svenska skolor har till uppgift att analysera, bereda och fatta beslut 

kring elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet ser olika ut beroende på lokala förhållanden såsom 

skolans storlek, och består av företrädare från olika professioner. Att elevhälsoteamen är 

multiprofessionella ses som en styrka i elevhälsans arbete (Hjörne & Sälje, 2008).  

 

Strolin-Goltzman Sisselman, Melekis, & Auerbach (2014) har gjort en studie om School-

based health centers (skolbaserade hälsocentraler) i USA, vilket innebär en hälsocentral med 

läkare, sjuksköterska, tandläkare, psykolog och socialarbetare som är belägen på skolan. I 

studien jämfördes elever som använde sig av skolans hälsocentral med elever som inte gjorde 

det i förhållande till studieresultat och trivsel. Resultaten visar på att användandet av 

skolbaserade hälsocentraler har positiva effekter på elevers psykiska och fysiska hälsa. Elever 

som använde de skolbaserade hälsocentralerna uppnådde både bättre studieresultat och 

upplevde större trivsel i skolan. 

 

Sambandet mellan lärande och hälsa belyses av Gustafsson et al. (2010). En god hälsa leder 

till ett ökat välbefinnande och med det också bättre förutsättningar för lärande. I rapporten 
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framkommer också att lärande i sig, att klara skolan och få godkända betyg, leder till minskad 

ohälsa, kriminalitet och utanförskap i framtiden. Det finns ett starkt samband mellan 

svårigheter och problem i grundskolan och psykisk ohälsa och utanförskap i senare tonåren. 

Att klara skolan är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för barns framtida mående.   

 

Westling Allodi (2010) har skrivit om kopplingen mellan skolmiljö och elevers välbefinnande 

och hälsa. Skolans arbetsmiljö kan bidra till ohälsa bland elever på samma sätt som miljön på 

arbetsplats kan skapa ohälsa bland vuxna. Faktorer i skolmiljön som påverkar elevers 

välbefinnande och hälsa är erfarenheter av mobbning, stress och hög arbetsbelastning. Den 

faktor som har störst inverkan på elevers psykosociala hälsa sägs vara problem med vänner i 

skolan. Backlund, Ekberg, Hugo, Isaksson och Strand (2012) belyser sambandet mellan 

skolans betydelse och socialt arbete, att lyckas i skolan beskrivs som en skyddsfaktor. De 

beskriver hur skolrelaterade problem och social utsatthet ofta hänger ihop och hur relationer i 

skolan är av vikt för hur elever presterar. 

 

4.6 Socialt arbete i skolan internationellt och nationellt 

Internationellt beskrivs socialt arbete i skolan (school social work) som det arbete skolans 

socialarbetare utför, och som ett relativt vanligt inslag i skolor världen över. 

Grundvärderingarna i arbetet är gemensamma med barns rättigheter och målet att hjälpa 

elever uppnå sin potential. Föräldrakontakt, stödsamtal, konsultation och samarbete med 

lärare samt samverkan med övriga samhällsorgan är grundläggande uppgifter som gäller för 

socialarbetare i skolan världen över även om de tar sig uttryck i olika former beroende på 

kulturella, ekonomiska och historiska skillnader (Huxtable & Blyth, 2002). 

I USA innefattar socialarbetarnas tjänst i skolan att göra bedömningar gällande elever som 

behöver specialundervisning, stödsamtal, gruppsamtal med olika teman exempelvis för elever 

som gått igenom förlust av en närstående. samverkan mellan elev, föräldrar, skola och 

samhälle är också en viktig arbetsuppgift. Socialarbetare i USAs skolor arbetar också mycket 

med olika preventionsprogram för droganvändning, tonårsgraviditet, självmord och våld 

(Hernandez Jozefowicz, Allen-Meares, Piro-Lupinacci & Fisher, 2002). 

Det sociala arbetet i Storbritanniens skolor innebär ett övergripande ansvar över elevnärvaron 

i skolan. Förutom detta har socialarbetare ett brett spektrum av arbetsuppgifter med elever och 

deras familjer, exempelvis arbete med samverkan för barn i behov av skydd och kontakt med 

socialtjänst, barn med behov av specialundervisning, barn beteendeproblem och problem med 

alkohol, droger och mobbning (Blyth & Cooper, 2002). 

I de nordiska länderna ser det sociala arbetet i skolor relativt lika ut, kuratorerna eller 

motsvarande arbetar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå (Andersson, Pösö, 

Väisänen & Wallin, 2002). I Sverige finns det olika tolkningar av vad som innefattas i skolans 

sociala arbete, och vem som utför det. Morén (2010) beskriver socialt arbete i skolan som det 

arbete skolans socialarbetare, skolkuratorn, utför. Arbetet innefattar elevvårdande insatser, att 

hjälpa elever med personliga och sociala problem i skolsituationen. Dessutom har det sociala 

arbetet i skolan en viktig förebyggande uppgift. Kuratorn samarbetar mycket med 

skolsköterska och psykolog, men också med lärare, elevassistenter och föräldrar. Backlund 
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(2013) benämner det sociala arbetet i skolan som skolsocialt arbete, och skriver att detta 

arbete kan ses ur ett bredare perspektiv än det arbete som skolkuratorn utför. I en vidare 

mening innefattas allt arbete i skolan av social karaktär, exempelvis skolk, mobbning och 

andra normbrytande beteenden vilket innebär att fler aktörer än skolkuratorn ingår i det 

skolsociala arbetet. 

 

 5. RESULTAT 

Resultatet av intervjuerna presenteras utifrån de kategorier som innehållsanalysen genererade 

i (se s. 13). 

5.1 ETT ODEFINIERAT ARBETE FÖR ATT ALLA SKA MÅ BRA 

Socialt arbete har som tidigare nämnt inte en tydlig roll och benämning inom svensk skola. 

Med avsikten att få en övergripande bild över hur intervjupersonerna tolkar och benämner det 

sociala arbetet som utförs i skolan ombads de diskutera vad de själva upplever att arbetet 

handlar om samt hur det benämns. 

”Det kanske är för att det inte finns något begrepp som riktigt ger ordet för det så blir det 

ofta så att man måste beskriva det på så många olika sätt.” 

Ovanstående citat från en av intervjupersonerna sammanfattar väl hur skolpersonalen pratade 

om och resonerade kring hur skolans sociala arbete benämns. Samtliga intervjupersoner var 

överens om att det inte fanns ett begrepp som användes där hela skolans sociala arbete 

innefattades. Hur de själva benämnde skolans sociala arbete innefattade en stor variation av 

begrepp.  

“Jag tänker ju att det är det vi inom skolan kallar för elevhälsa.” 

Elevhälsa var ett begrepp som togs upp, men de flesta intervjupersoner ansåg att skolans 

sociala arbete inte bara var synonymt med elevhälsa, utan att elevhälsa är en del i det sociala 

arbetet, dock en väldigt viktig sådan. Annat som kom fram var sociala nätverk, kamratskap, 

mobbning och hemförhållanden. Även likabehandlingsarbete, arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling, främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. 

”Det finns ju ingen annanstans som man kan göra så mycket förebyggande arbete som i 

skolan. Och det tycker jag är dumt att inte ta tillvara på.” 

Med anledning av Backlunds (2013) unikt vida definition av skolsocialt arbete ombads 

intervjupersonerna reflektera kring detta begrepp. Resultatet visade att detta var ett nytt 

begrepp som i dagsläget inte används av skolans personal, men som uppfattades som positivt 

och spännande.  

När intervjupersonerna pratade om vad de själva tycker att socialt arbete i skolan är beskrevs 

ett arbete som varken var specifikt situationsbundet eller kopplat till en särskild yrkesroll. 

Förebyggande arbete, relationsskapande åtgärder, likabehandlingsarbete och 

hälsofrämjande arbete med elever togs upp av flera intervjupersoner. Arbetet beskrevs också 



19 
 

med olika ord som något som ständigt är i rörelse och som är föränderligt och 

anpassningsbart, exempelvis ”det (arbetet) måste få vara flytande” och ”det (arbetet)bara 

rullar runt”. 

”All den här kontakten du ska bygga upp med varje elev för det första, det är ju som nummer 

ett i det sociala arbetet, för känner du inte barnen då kan du inte hjälpa dem i olika 

situationer heller.” 

Intervjupersonerna uttryckte att det framförallt handlade om det sociala snarare än det 

teoretiska, men att båda delarna hänger ihop och skolan har ett ansvar för både lärande och 

omsorg. 

“En framgångsrik skola är den skola som når de sociala målen och kunskapsmålen... att det 

handlar om att vi har ett lärande men att vi också har en social gemenskap som fungerar 

väl.”  

5.2 ALLAS ANSVAR OCH ÖVERALLT 

”Ingen kan frånskriva sig det… det är ju ingen som kan säga att jag inte har ett socialt 

ansvar.” 

Samtliga intervjupersoner var överens om att socialt arbete i skolan inte är förknippat med 

specifika yrkesroller. Alla vuxna som arbetar i en skola har ett socialt ansvar att se och möta 

eleverna. Kuratorns roll och yrkeskompetens lyftes fram som en viktig del i det sociala 

arbetet, men intervjupersonernas övergripande bild av skolans sociala arbete är att det är allas 

ansvar och något som sker överallt och hela tiden i skolan. 

”Det är hela tiden. När man är i klassrummet, när man är ute, när man sitter och äter… 

precis exakt hela tiden!” 

Intervjupersonerna ombads också förklara i vilken utsträckning socialt arbete ingår i deras 

yrkesroll och praktiska arbete. För kuratorn och barn- och ungdomsassistenten blev denna 

fråga inte lika relevant då socialt arbete upptar hela arbetet. Övriga intervjupersoner berättade 

om hur det sociala arbetet integreras i allt annat arbete. Flera av intervjupersonerna relaterade 

skolans sociala arbete till relationsskapande och bemötande, och menade på att en följd av 

detta blir att det sociala arbetet finns med hela tiden, det går inte att skilja ut från annat arbete. 

”Ja alltså, eftersom inlärning bygger på relationer är det ju det första man gör.” 

Barn- och ungdomsassistent och kurator 

Kuratorn lyfter fram det som en stor förmån att bara jobba på en skola, det ger väldigt goda 

möjligheter till att skapa en nära kontakt med eleverna vilket också leder till att det blir 

mycket individsamtal. Citatet nedan visar på komplexiteten i kuratorsrollen då arbetet ska ske 

på såväl individ som gruppnivå. 

 

“... jag har ganska mycket samtal och det är väl lite sådär. Det kommer man alltid vilja ha 

och det kommer alltid att behövas, men vi har litegrann på oss att vi måste jobba lite bredare 

alltså mer på grupp och organisationsnivå och inte så mycket på individnivå. Så man försöker 
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jobba sig bort från det men det är svårt, för när man är där så mycket så kommer det också 

mycket elever själva som vill prata och då vill man inte heller säga nej.” 

 

Lärarna beskriver kuratorns jobb på ett positivt sätt, någon som man alltid kan vända sig till 

som lärare och vikten av att det finns någon som barnen kan få komma och prata med. En 

framhåller att kuratorstjänsten är viktig men att den skulle kunna utökas och kommer därefter 

in på skolans barn- och ungdomsassistent som beskrivs som spindeln i nätet med en väldigt fri 

roll som kan komma till klassrummet om det krisar. 

 

“Jag menar kuratorer och sådär dom har så mycket annat så det finns inte en tillstymmelse 

till tid för sånt här arbete, det finns inte, utan dom vänder sig till dom som få vid just det 

tillfället har problem eller har det jobbigt, då kommer dom in... men som däremellan fattas 

det någonting.” 

 

Även rektorn nämner barn- och ungdomsassistenten som viktig, fördelarna med att ha en 

person som besitter en yrkeskompetens och har möjlighet att möta upp och ge stöd i den 

sociala samvaron i skolan. Barn- och ungdomsassistenten pratar om socialt arbete i skolan 

som en av pelarna för att skapa trygghet hos barnen och kommer in på sin egen roll: 

 

“Det är ju därför barn uppfattar mig... som när jag kommer och går på skolgården, då är jag 

ju barnens trygghetszon. Jag blir en viktig person för dom, jag lyfter upp dom, kramar dom 

eller skojar med dom. Det blir en trygghetszon, sådana ska det finnas många av i skolan!” 

 

“Men ju mindre man gör ju bättre! Det låter fult va men det är faktiskt sant. Det räcker med 

att man går över skolgården, äter med dem i matsalen, bara finnas runt dom.” 

 

Lärare 

Genomgående beskrivs lärarnas jobb som tudelat mellan att vara undervisande pedagog och 

att ha ett stort socialt ansvar. Alla intervjupersoner fick frågan att beskriva sina huvudsakliga 

uppgifter och följande citat kan ses som beskrivande för lärarrollens komplexitet. 

 

“Ja, jag har faktiskt funderat några dagar nu över vad det inte är [skrattar] det flyter ihop 

väldigt väldigt mycket olika uppdrag, allt ifrån små möten med elever när något hänt... men 

annars är det ju att undervisa.” 

 

En lärare diskuterar stressen kring kunskap och att mäta det och att de stundtals funderat över 

hur de ska hinna få in det sociala, något de nu ser till att ta sig tid för. Den andra läraren 

nämner en situation i klassrummet, där den teoretiska kunskapen ibland får stå tillbaka för det 

är så mycket annat som man måste ta hand om efter exempelvis en rast. I intervjuerna 

framkom att lärarna ses som nyckelpersoner i mötet med eleverna och kontakten med 

föräldrarna, och att det måste få vara så när allt pekar på att relationer är viktiga för 

inlärningen. Rektor, kurator och barn- och ungdomsassisten nämner alla på olika sätt lärarens 

viktiga roll, i relationer, med förebyggande arbeten i klasserna och som länken mellan skola 
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och föräldrar och en av dem diskuterar vidare om att det känns som att man i viss mån lastar 

på dem jobb. 

 

“Det här måste ju lärarna ta, lärarna måste ta det här och det här, och så är det ju men det 

finns ju också en gräns för hur mycket en person kan göra. Och där måste man ju kanske hitta 

nån slags avlastande för en person... men sen behöver ju läraren ha den dagliga kontakten 

så...” 

 

Samverkan 

Skolpersonalen fick beskriva hur socialt arbete fungerade på skolan och de återgav olika 

arbetssätt och samverkansområden. Många lyfte fram det dagliga arbetet i klassrummet med 

pedagogerna i arbetslaget runt elevgruppen, att lärarna i klassrummet har en viktig funktion i 

det förebyggande arbetet. Elevhälsoteamet och kuratorns roll betonas av alla, men några 

framhåller de snarare som ett stöd i det “vardagliga arbetet” som utförs på skolan och andra 

som att det är den ledande funktionen. Vidare nämns kontakter med socialtjänst och 

vårdnadshavare, specialpedagogerna, barn- och ungdomsassistenten, ledningsgruppen, 

likabehandlingsgruppen samt klass- och elevråd som viktiga delar i skolans sociala arbete. 

”Det är lärares ansvar, men det är också vaktmästarens ansvar att fungera på ett korrekt sätt 

och det är en lokalvårdares ansvar. Men det är klart att vi behöver kuratorer som har en 

yrkeskompetens i det och vi behöver fritidspedagoger och vi behöver förskolelärare. Vi hittar 

en god samverkan där så tänker jag att det är då vi hamnar optimalt.” 

Samverkan sker på olika nivåer med elevhälsoteamet som ett forum där flera olika 

yrkeskategorier sitter med och diskuterar kring individer. Rektorer, kurator, skolsköterska, 

specialpedagoger och barn- och ungdomsassistent ingår i elevhälsoteamet och de tre 

intervjupersoner som sitter med där var överlag nöjda med hur det samarbetades i gruppen. 

De olika arbetslagen som lärarna ingår i beskrivs av en intervjuperson som grundbulten i 

samverkan för det sociala arbetet i skolan. Lärarna berättade båda om samverkan i respektive 

arbetslag som de ingår i. Den ena upplever att pedagogerna på skolan har en gemensam 

strävan mot samma mål, men att man såklart arbetar olika i olika arbetslag. Den andra tycker 

att den mesta samverkan sker inom arbetslaget och att det är där det mesta händer men belyser 

kuratorn och rektorn som de personer som de ska signalera vidare till. En intervjuperson 

talade även om eleverna som en viktig del i samverkansarbetet, att uppmuntra dem till att 

alltid säga till en vuxen om något hänt. 

“Vi lär barnen att säga till, man kan inte känna fel men man kan tänka fel. Det innebär att de 

måste säga till och då måste alla vara på tå. Man måste ta allting på allvar... samverkan är ju 

nyckeln i många verksamheter, inte bara i skolan.” 

 

5.3 RÄTT TILL STÖD -OAVSETT SVÅRIGHET 

Under intervjuerna fick intervjupersonerna en utskrift på 3.kap 8§ i Skollagen om behov av 

särskilt stöd och bads att fritt tolka paragrafen. Gemensamt för tolkningarna var att de i första 
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hand inte tolkade vem som har rätt att få särskilt stöd utan snarare hur man går tillväga i 

arbetet med eleverna som berörs av det. En intervjuperson nämnde elever som inte uppnår 

kunskapskraven i sin tolkning, medan de andra pratade om elever mer generellt. Att skolan 

har en skyldighet att hjälpa dessa elever genomsyrade samtligas svar. 

“Näemen det handlar ju om att skapa absoluta förutsättningar för varje elev. Och då finns det 

egentligen inte... det finns ingen ursäkt att inte försöka vara/skapa situationer så att man både 

förstår ‘på vilket sätt har du problem’ eller ‘vad är det som gör det svårt för dig’ och vad kan 

vi göra...” 

En intervjuperson relaterade till en specifik elev och dennes rättigheter att få stöd i sin 

skolgång. En annan tänkte på hur kommunal ekonomi styr alla typer av stöd och att de nya 

direktiven om anpassning i klassrummen är en följd av detta. Att paragrafen låter bra och 

vacker men att det i verkligheten är en fråga om ekonomi och att det inte finns tillräckligt med 

resurser att hjälpa alla. 

“När man kommer till skolan, det är som att komma till vårdcentralen, man ska vara jävligt 

frisk. Man får inte vara i dåligt skick själv... och sen om föräldrarna är det också…” 

Intervjupersonerna ombads sedan att titta närmare på meningen “Behovet av särskilt stöd ska 

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.” i paragrafen och 

frågades vad de skulle definiera som just andra svårigheter. Socialt samspel, tolkningshjälp 

med att förstå och uttrycka sig, alla typer av utåtagerande, hemförhållanden och psykisk 

ohälsa är några saker som relaterades till vad andra svårigheter i elevers skolsituation kunde 

vara. Paragrafen ger utrymme för tolkningar såväl på individ som på organisationsnivå, 

följande citat visar på hur en av intervjupersonerna resonerade kring detta. 

“… vi har ju samma möjlighet att kunna tydliggöra sociala mål som att vi kan tydliggöra 

kunskapsmålen, men det är ju så mycket svårare. Så därför har vi ju valt att inte definiera i 

våra tolkningar och så men däremot att aktivt arbeta för det...” 

På frågan om hur vanligt förekommande de anser det är att elever får hjälp utifrån andra 

svårigheter är den gemensamma nämnaren att man försöker se och fånga upp dessa elever. En 

intervjuperson tyckte att det borde definieras vad andra svårigheter är men uppskattade att 

ungefär 60 % av eleverna får den hjälp de behöver och att hjälpen då i första hand ges i 

klassrummet. Medan en annan tyckte det var svårt att säga men tror att stödet är ganska gott. 

En tredje menar att det är vanligt i den meningen att stöd kan se olika ut, som arbetet med 

skolans struktur. 

“... det är ju inte så enkelt att alltid när man får stöd att det är en resurs. Alltså i form av att 

det är en person.” 

Slutligen beskrev en intervjuperson stödet utifrån andra svårigheter i relation till särskilt stöd 

för att uppnå kunskapskraven och hur det skiljer sig åt. 
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“Ja, jag tänker att det ges... men att det är ju inte formaliserat. Det är ju liksom inte skrivit 

kring det och det kanske inte heller följs upp på samma sätt, utan det blir någon slags 

parallellprocess liksom... där det absolut finns utvecklingsutrymme.” 

 

5.4 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVERS LÄRANDE OCH HÄLSA 

Intervjupersonerna fick frågan Vad tycker du ger elever goda förutsättningar för att kunna 

uppnå kunskapsmålen? Svaren innehöll en mängd faktorer, och ofta togs samma faktorer upp 

av flera intervjupersoner. Relationer nämndes av samtliga intervjupersoner som en 

grundläggande faktor för att en elev ska lyckas med inlärningen, en god relation till 

framförallt läraren, men också till skolans övriga vuxna och till andra elever sågs som en 

viktig förutsättning.  Basala behov som att elever sover ordentligt och äter frukost innan 

skolan lyftes fram. Även trygga hemförhållanden och att elever ska må bra, vilket relaterades 

till både fysiskt och psykiskt mående lyftes fram som en framgångsfaktor upprepade gånger i 

intervjuerna. 

“De ska få vara barn och ha lång tid på sig, och veta att det alltid går att komma igen. Det är 

fullt av omstarter.” 

Citatet ovan beskriver ett annat område som togs upp av flera intervjupersoner och handlar 

om att minska press och stress för elever. Barn ska få den tid de behöver och de ska veta att 

det alltid går att komma igen. 

Miljön med betydelsen både en fysiskt trevlig och inspirerande omgivning, i kombination 

med ett öppet, trivsamt och tillåtande klimat där elever känner sig trygga var ett annat område 

som skolpersonalen ansåg skapa goda förutsättningar för lärande. 

“Alltså lite såhär nämen vi tar den här skitfula korridoren och så tänker vi att här ska barn 

må bra?!” 

“Det är otroligt viktigt att miljön är sådan att jag hela tiden vill lära mig mer, och har en 

tilltro till att jag kan lära mig mer.” 

Att elever har tilltro till sin egen förmåga och att de vet mot vilka mål de jobbar framhölls 

också som viktiga förutsättningar och i relation till detta togs även personalens arbete upp. En 

engagerad personal med rätt kunskap och glädje ansågs i allra högsta grad betydelsefull. 

“Vi måste ju hela tiden möta dem, var är du och vart ska du? Man ska ge dem förutsättningar 

att och de ska få veta vart ska jag? För jag menar vet de inte vart de ska jamen då kommer de 

inte dit heller.” 

När kunskapsmålen inte nås 

Ibland uppnår inte elever kunskapsmålen, och intervjupersonerna ombads diskutera vilka 

orsaker som kan ligga bakom detta. Faktorer som trötthet och orkeslöshet togs upp, och 

kopplades återigen ihop till elevers hemförhållanden och familjesituation. 
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”Vissa barn behöver så mycket mer hjälp än vad de får, och barn som misslyckas gång på 

gång de lägger ner till sist.” 

En annan viktig faktor som togs upp handlade om att elever tröttnar. Detta kan ha flera 

orsaker, att kraven som ställs på eleven inte är på rätt nivå, att förväntningarna som ställs 

antingen är för höga eller för låga.  En av intervjupersonerna lyfte fram skolans stora uppgift 

att möta varje elev där denne befinner sig idag, och ibland finns det helt enkelt inte tillräckligt 

med tid och personal att ge alla elever det stöd de skulle behöva. 

“Jag tycker det är viktigt att… att man lägger det på skolan och inte enskilda elever. Det är 

faktiskt skolans ansvar att se till att de klarar målen även om de har de på ett visst sätt 

hemma eller ett funktionshinder.” 

I intervjuerna konstaterades att orsakerna till att elever ibland inte uppnår kunskapsmålen är 

många. Flera av intervjupersonerna påpekade att problemet kring detta ligger hos skolan, och 

inte eleven. Intervjupersonerna resonerade kring skolans ansvar att möta alla elever oavsett 

vilka förutsättningar de har. 

“Är det elevernas svårigheter? Eller är det våra egna svårigheter i skolan? Jag kan tänka 

mig att vi har ganska mycket där vi behöver titta på vårt sätt att organisera, lära ut och tänka 

kring lärande.” 

Skolans sociala arbete i förhållande till arbetet för att elever ska nå kunskapskraven 

I intervjuerna diskuterades skolans tudelade uppdrag, att lära ut kunskap till eleverna och att 

eleverna ska må bra och utvecklas. Att skolan pendlar mellan dikena och under en längre tid 

haft krav på sig att höja kunskapsnivån framkom, en av intervjupersonerna beskrev hur det 

vid en period var stort fokus kunskapskraven; 

“När kunskapskraven nådde sin peak, då fick man nästan inte nämna hur en elev fungerade 

socialt.” 

Samtliga intervjupersoner uttryckte på olika sätt att det finns ett samband mellan det sociala 

arbetet och arbetet för att elever ska nå kunskapskraven. De två polerna måste i allra högsta 

grad gå hand i hand. 

“Vi har lärande och vi har omsorgen. Så omsorgsbiten och lärandet är liksom någonting som 

alltid följs åt. Och jag tänker då att går dom hand i hand så är det då som mår bra.” 

En av intervjupersonerna associerade det till ett bredare arbete, eftersom skolan är en så pass 

viktig del av elevers liv är det viktigt att socialtjänst och föräldrar har det som händer i skolan 

i åtanke när man pratar om hur barn mår. I slutändan hänger allt ihop. 

”Att man tänker att barn som mår bra har större chans att nå målen, vi vill att barnen ska må 

bra, hur gör vi då?... man får in allt genom den tanken på något vis.” 

Två av intervjupersonerna beskrev relationerna till skolans vuxna som det centrala i 

förhållandet mellan det sociala arbetet och arbetet för att eleverna ska nå kunskapskraven. 

“Helt klart, jag menar har dom inte tryggheten så kan dom inte ta in kunskap heller, det är 

kärnan…” 
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“Det hänger ju ihop, NATURLIGTVIS hänger det ju ihop. För om man säger att relationerna 

till de vuxna pedagogerna är avgörande, så hänger det ihop.” 

 

6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras resultatet i relation till gällande lagstiftning och tidigare forskning. 

Skolpersonalen, Skolverket och lagstiftningen använder olika benämningar när de relaterar till 

vad socialt arbete i skolan är. I analysen används elevhälsa, elevhälsoteam och 

hälsofrämjande arbete, dessa ska ses som synonymt med socialt arbete i skolan. 

 

6.1 Elevhälsan -bara en del av det sociala arbetet 

Studiens resultat visade på att det inte fanns ett specifikt begrepp som skolans personal 

använde sig av för att beskriva det sociala arbetet som innefattar hela skolans personal. Inte 

heller i skolans styrdokument finns ett begrepp som innefattar hela skolans sociala arbete, 

däremot förekommer begreppet elevhälsa. I kontakt med skolverket framkom att 

benämningen socialt arbete i skolan inte förekommer i deras organisation. Istället hänvisade 

de till elevhälsoteamet och begreppet elevhälsa (Skolverket, personlig kommunikation, 16/10 

& 21/10-2014), som beskrivs i Skollagen som förebyggande och hälsofrämjande samt 

stödjande för elevernas utveckling mot utbildningens mål (2 kap. 25 § Skollagen). 

 

Övergripande visade resultatet att elevhälsan sågs som en del i skolans sociala arbete snarare 

än synonymt med det. Intervjupersonernas associationer visar på att socialt arbete i skolan 

tolkas ur ett brett perspektiv. Det handlar om arbete som står utanför den teoretiska ramen, 

men det ansågs varken specifikt situationsbundet eller kopplat till bara en yrkesroll.  Detta 

innebär ett bredare perspektiv än för begreppets internationella betydelse. School social work 

framställs främst som arbetet skolans socialarbetare utför, detta arbete grundar sig i barns 

rättigheter och målet är att hjälpa elever uppnå sin potential (Huxtable & Blyth, 2002). Morén 

(2010) talar om det sociala arbetet i skolan och beskriver även han det som skolkuratorns 

arbete i första hand, med uppgifter som elevvårdande insatser, däribland att hjälpa elever med 

personliga och sociala problem i skolsituationen. Som tidigare nämnt så benämner Backlund 

(2013) det sociala arbetet i skolan som skolsocialt arbete och ser det skolsociala arbetet ur ett 

bredare perspektiv än kuratorns arbetsuppgifter.  Intervjupersonernas breda tolkning av 

skolans sociala arbete överensstämmer med Backlunds tolkning att det handlar om allt arbete i 

skolan av social karaktär, och som följaktligen kan utföras av fler aktörer. 

 

6.2 Alla inom skolan har ett socialt ansvar 

I enlighet med 1 kap. 5 § Skollagen visar resultatet att intervjupersonerna ansåg att alla som 

verkar inom skolan har ett socialt ansvar. 

 

Alla som är anställda inom skolan och andra som har uppdrag inom verksamheten ska främja 

de mänskliga rättigheterna och motverka all form av kränkande behandling (1.kap 5§, 

Skollagen). 
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Lärare och kurator lyftes fram som viktiga i skolans sociala arbete på olika sätt av samtliga 

intervjupersoner. Den vardagliga kontakten och relationsskapandet med eleverna framhölls 

som något som skapar trygghet.  

 

Alla som arbetar inom skolan ska motverka diskriminering, utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt, låta arbetet genomsyras av solidaritet och jämställdhet, utveckla elevers 

känsla för samhörighet, uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd samt 

samverka för att skolans miljö ska främja utveckling och lärande (Skolverket, 2011). 

Gustafsson (2009) framhåller elevhälsoteamets funktion som ett stöd i det vardagliga 

elevhälsoarbetet och definierar det hälsofrämjande arbetet som att lära elever att handskas 

med livet “så som det är”, att det således sker i klassrummet, i matsalen, på skolgården osv. 

Lärarna kan följaktligen ses som nyckelpersoner i det hälsofrämjande arbetet. Persson & 

Tallberg Broman (2000) beskriver läraruppdraget som utvidgat, och syftar till att arbetet går 

utanför ramen av traditionell kunskapsförmedling och mer mot socialt arbete. 

 

Värdet av samverkan betonades under intervjuerna, olika arbetssätt och samverkansområden 

togs upp, däribland elevhälsoteamet och arbetslagen där lärarna ingår. Backlund (2013) 

skriver om elevhälsoteamet i förhållande till arbetslaget. De problem som kommer till 

elevhälsoteamets kännedom påverkas i hög grad av i vilken utsträckning lärarna väljer att 

involvera elevhälsoteamet. Vidare skriver Backlund om arbetslagen som en första instans för 

problemlösning i skolan, och lärare lyfts fram som viktiga bärare av elevvårdande arbete. 

D’Agostino (2013) diskuterar värdet av en interprofessionell samverkan i skolan där personal 

tillsammans med elev och förälder strävar mot samma mål. En god samverkan med goda 

relationer skapar ett tryggt klimat där elever kan utvecklas och prestera bättre studieresultat. 

 

6.3 Elevers rätt - skolans skyldighet 

I resultatet var den gemensamma nämnaren av intervjupersonernas tolkningar av paragrafen 

att det är elevers rättighet och skolans skyldighet att ge alla det stöd de behöver för att klara 

sin skolgång. Ahrén (2010) skriver att den psykiska ohälsan har ökat bland barn i skolålder 

under de senaste tjugo åren. Huxtable & Blyth (2002) framhåller att vissa barn går igenom 

skolåren utan större problem, men många möter svårigheter i diverse former. Det kan handla 

om fysiska och psykiska problem med hälsan, inlärningssvårigheter och familjeproblem 

såsom skilsmässa, sjukdom, våld och missbruk. Skolmiljön är också ett stort problem där 

stökiga klassrum bidrar till problem för elever. 

 

Enligt svensk skollag har alla elever rätt till särskilt stöd om de riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolgång (3 kap.8 § 

Skollagen). Dock rapporterade skolinspektionen (2014) efter sin senaste tillsyn av Sveriges 

grundskolor att sex av tio skolor brister i arbetet med särskilt stöd och fyra av tio skolor 

tillhandahåller inte heller särskilt stöd på det sätt eller i den omfattning som elever har rätt 

till.  Utformningen av 3 kap. 8§ i Skollagen gör en uppdelning av kunskapskrav och andra 

svårigheter. 
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Denna beskrivning ges av rätten till särskilt stöd då elever riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven: 

 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter 

från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl 

att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens 

behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

 

Denna beskrivning ges om rätten till särskilt stöd utifrån andra svårigheter: 

 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation. 

 

Nedanstående citat presenterades i resultatet och visar på utmaningen som skolpersonalen 

uttryckte med att definiera vad som är andra svårigheter. 

 

“... vi har ju samma möjlighet att kunna tydliggöra sociala mål som att vi kan tydliggöra 

kunskapsmålen, men det är ju så mycket svårare. Så därför har vi ju valt att inte definiera i 

våra tolkningar och så men däremot att aktivt arbeta för det...” 

 

“Ja, jag tänker att det ges... men att det är ju inte formaliserat. Det är ju liksom inte skrivit 

kring det och det kanske inte heller följs upp på samma sätt, utan det blir någon slags 

parallellprocess liksom... där det absolut finns utvecklingsutrymme.” 

 

Intervjupersonerna relaterade andra svårigheter till följande problematik, socialt samspel, 

tolkningshjälp med att förstå och uttrycka sig, alla typer av utåtagerande, hemförhållanden 

och psykisk ohälsa. I de allmänna råden från Skolverket om behov av särskilt stöd och andra 

anpassningar ges exempel på vad andra svårigheter kan vara, funktionsnedsättning, 

psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 

koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro. 

 

6.4 Skolans sociala arbete och kunskapsinhämtande hänger ihop 

Resultatet ger en bild av att samtliga intervjupersoner på olika sätt uppfattade att 

kunskapsinhämtande och det sociala arbetet står i relation till varandra, men det framkommer 

ingen gemensam syn på hur. Enligt Skolverket (2010) har Svenska skolors kunskapsresultat 

försämrats under en längre tid och enligt Socialstyrelsen (2013) visar forskning på att barn 

mår allt sämre. Samtidigt görs reformer i skolan för att höja kunskapsresultaten (Skolverket 

2013, b). Finland visar goda kunskapsresultat och har till skillnad från Sverige placerat sig 

högt i de senaste PISA undersökningarna (OECD, 2014). De finska barnen trivs sämre i 
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skolan än andra nordiska barn enligt undersökningar och Uljens (2010) diskuterar om det är 

priset Finland får betala för kunskapsframgångarna. 

 

Relationer, elevers hälsa och skolans miljö kan sammanfattas som de tre främsta 

framgångsfaktorerna som intervjupersonerna tog upp. Samtliga nämnde relationer som 

betydelsefulla för att en elev ska kunna uppnå kunskapsmålen. Framförallt relationen mellan 

elev och lärare som har den dagliga kontakten med varandra. Brante (2008) beskriver hur 

skolsystemet bygger på traditionella konstruktioner i relationen mellan lärare och elever, en 

relation som präglas av kunskap. Han menar att lärarens fokus måste vara på personliga 

relationer med barnen istället för på kunskaper och ämnen, eftersom relationen är otroligt 

viktig för att eleverna ska kunna ta in kunskap. Relations-, ledar- och ämneskompetens 

kännetecknar en god lärare och vad som leder till bättre inlärningsresultat för eleverna. 

 

Intervjupersonerna tog på olika sätt upp hälsa i både psykisk och fysisk mening som en 

framgångsfaktor för elevers lärande. Att elever har sina basala behov tillsfredställda, att de har 

trygga hemförhållanden och att de på ett övergripande sätt mår bra och känner sig trygga 

sammanfattar vad som uttrycktes i intervjuerna gällande hälsa som framgångsfaktor för 

elevers lärande. Gustafsson et al. (2010) belyser sambandet mellan lärande och hälsa. En god 

hälsa leder till ett ökat välbefinnande och med det också bättre förutsättningar för lärande.  I 

Strolin-Goltzman Sisselman, Melekis, & Auerbachs (2014) studie framkom att elever som 

använde sig av den hjälp och stöd som fanns att tillgå för både fysisk och psykisk hälsa i de 

skolbaserade hälsocentralerna uppnådde både bättre studieresultat och att de trivdes bättre i 

skolan. 

 

Miljö lyftes fram i intervjuerna som betydelsefull för elevers möjlighet att uppnå 

kunskapsmålen, både med betydelsen en fysiskt trevlig och inspirerande omgivning och ett 

öppet, trivsamt och tillåtande klimat där elever känner sig trygga. Westling Allodi (2010) har 

skrivit om sambandet mellan skolmiljö och elevers välbefinnande och hälsa, och understryker 

hur skolans arbetsmiljö kan bidra till ohälsa bland elever på samma sätt som miljön på 

arbetsplats kan skapa ohälsa bland vuxna. 

 

 

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Inför denna studie intresserade vi oss för socialt arbete i skolan och insåg tidigt att det fanns 

vissa oklarheter kring vad det arbetet innebär och hur det benämns. Förhoppningen var att 

intervjupersonerna som alla arbetar i skolan utifrån olika utgångspunkter skulle resonera kring 

vad socialt arbete i skolan innebär för dem. Under studien har en rad olika arbetsområden och 

arbetssätt diskuterats, vilket är det vi velat undersöka och i denna diskussion vill peka på, att 

socialt arbete i skolan har olika innebörd för olika personer. Det finns ännu ingen konsensus 

kring fenomenet, vilket vi anser det finns anledning att klargöra. 
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7.1 Begreppet skolsocialt arbete 

Vi kom i ett tidigt skede i kontakt med begreppet skolsocialt arbete som presenterades i 

kapitlet Bakgrund (1.6), detta genom Backlunds forskning (2013) där skolsocialt arbete 

beskrivs som något större än det arbete som kuratorer utför. Begreppet intresserade oss då 

dess definition möjliggjorde en mer öppen ingång till och bredare tolkning av fenomenet. I 

dagsläget råder ingen fullständig samstämmighet i hur skolverket, lagstiftningen och 

intervjupersonerna i sin tur benämner det sociala arbetet i skolan och inte heller vad arbetet 

innefattar. Skolverket hävdar att socialt arbete i skolan är elevhälsans arbete, medan 

intervjupersonerna överlag anser att detta är något som all skolpersonal utför och har ansvar 

över.  

 

Att det saknas en gemensam benämning eller tolkning av det sociala arbetet som utförs i 

skolan ser vi som ett problem. “Socialt arbete i skolan” är en benämning som skolpersonalen 

förstår och har kunnat relatera till under studien, det är dock inget begrepp som de använder 

inom skolan. Den tolkning av socialt arbete i skolan som framkommit i studiens resultat 

stämmer väl överens med Backlunds (2013) definition av skolsocialt arbete. Att ha ett uttalat 

begrepp som innefattar såväl elevhälsans arbete som det övriga sociala arbetet i skolan, menar 

vi skulle ge det viktiga arbetet som sker dagligen ett erkännande.  Följaktligen (i de bästa av 

världar) mer resurser, en tydligare lagstiftning men framförallt ett tydliggörande av vikten av 

socialt arbete i skolan. I resterande diskussion kommer därför begreppet skolsocialt arbete 

användas för att benämna socialt arbete i skolan. 

 

Skolan är i högsta grad en arena för socialt arbete. Det finns generellt ingen annan plats där 

barn spenderar så mycket tid utanför hemmet, och således ingen bättre plats att rikta socialt 

förebyggande arbete. I skollagen står det tydligt att skolan ska främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. Skolans uppgift är större än att lära ut ämneskunskap och kräver 

något utöver pedagogik och ämneskunskap. Den kräver också något utöver elevhälsan, att alla 

som arbetar på skolan tar ett socialt ansvar. För trots elevhälsans väl fungerande funktion så 

når den inte ut till alla elever och viss problematik kommer aldrig till dess kännedom utan 

hanteras i andra sammanhang eller inte alls. Vi anser därför att skolsocialt arbete ska ha en 

uttalad roll i skolan hela vägen från vardag till lagstiftning. 

 

Denna figur illustrerar vår bild av skolsocialt arbete i 

förhållande till elevhälsan. Skolsocialt arbete är något 

större men de hänger ihop. Skolverket uttryckte att 

elevhälsa är synonymt med skolsocialt arbete, men vi 

menar att elevhälsan är en del av det skolsociala 

arbetet. Elevhälsan är tydligt reglerad och dess uppgift 

specificerad. Skolsocialt arbete utförs dagligen, men 

det är inte uttalat och vagt reglerat. Skulle det övriga 

skolsociala arbetet få samma utrymme skulle det 

möjliggöra att fler elever blir sedda och gruppen som i 

dagsläget blir föremål för elevhälsan kan minska.  
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7.2 Vem kan utföra skolsocialt arbete? 

En återkommande fråga under denna studie har varit om alla på en skola kan utföra 

skolsocialt arbete. Krävs en viss yrkeskompetens eller handlar det mer om relationsskapande 

och att finnas bland eleverna? Att vuxna i skolan ser elever, lyssnar till deras problem och 

finnas runt omkring dem borde även det ses som skolsocialt arbete.  Denna studie bygger 

endast på fem intervjuer med personal från en kommunal grundskola, men på olika sätt 

uttrycker samtliga intervjupersoner hur lärare får ta ett stort socialt ansvar, vilket kan ses som 

självklart när det är de som har den dagliga kontakten med eleverna. Som Brante (2008) 

betonar att lärarens fokus måste ligga på relationer till eleverna istället för kunskap, eftersom 

relationer är viktiga för kunskapsinhämtning. Kan vi begära att lärare både ska vara en 

undervisande pedagog och som lärarna i Persson & Tallberg Bromans (2000) studie uttryckte 

att de också är socialarbetare? Detta är frågor som känns relevanta i diskussionen om vem 

som egentligen utför skolsocialt arbete. Vi menar att lärare idag i allra högsta grad utför 

skolsocialt arbete och borde därför också ges tid och utrymme för det. 

 

Skolans uttalade socialarbetare kuratorn behövs och fyller en viktig funktion, kuratorn har 

mycket individsamtal och det måste få vara så då behovet finns för det. Men emellan lärarens 

dagliga kontakt med eleverna och den bokade samtalstiden med kuratorn uttrycktes att något 

fattades. Den på skolan anställda barn- och ungdomsassistenten framhålls i intervjuerna på 

olika sätt som en viktig person med en fri roll som var ute bland barnen och kunde komma till 

undsättning i klassrummet om det krisade. Kanske är det en roll som kan fylla glappet i 

dagens skolor, någon som kan avlasta läraren i klassrummet och jobba mer på gruppnivå och 

fungera som ett komplement till kuratorn. 

 

Skolpersonalen var alla väldigt positiva till att få prata om skolsocialt arbete och de uttryckte 

på olika sätt att de tyckte det var viktigt. Att skolsocialt arbete har en viktig roll som går hand 

i hand med skolans pedagogiska uppgift framkom tydligt i intervjuerna. Resultaten visar att 

samverkan sker i olika former; elevhälsoteam, arbetslag och kollegor emellan, och beskrivs 

som god men med utrymme för utveckling. För att alla elevers problem och svårigheter ska 

komma till personalens kännedom krävs en god kommunikation, där sådant som 

uppmärksammas förs vidare. Backlund (2013) framhåller att de problem som kommer till 

elevhälsoteamets kännedom i hög grad påverkas av i vilken utsträckning lärarna väljer att 

involvera elevhälsoteamet. Genom att ha en tydlig bild av det skolsociala arbetet och hur 

samverkan bland personalen är strukturerad, bör resultera i att risken för att elevers problem 

inte faller mellan stolarna. 

 

7.3 Kunskap och andra svårigheter 

Resultaten av denna studie visar att skolpersonalen är måna om att alla barn ska ha det bra och 

beskriver på olika sätt hur det genomsyrar arbetet i skolan. Som författare av denna studie har 

vi inget att kritisera i skolpersonalens vilja och ambitioner utan vill istället rikta blicken till 

lagstiftningen och Skolverket. Skollagen är en ramlag och lämnar utrymme för tolkningar, 

vilket är positivt då det ger skolan handlingsutrymme att anpassa verksamheten efter 

elevernas behov. 3 kap. 8§ i Skollagen är den paragraf som uttrycker elevers rätt till särskilt 

stöd för att uppnå kunskapskraven men också utifrån andra svårigheter. Paragrafen kan ses 
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genom skolans tudelade uppdrag, det kunskapsinriktade som ges mycket utrymme i 

paragrafen och de sociala svårigheterna som nämns i en mening. Att lagen är utformad på 

detta vis tyder på att svårigheter med att nå kunskapskraven ses som mer grundläggande än 

andra svårigheter. Att mäta kunskap är betydligt lättare än att mäta andra svårigheter, som en 

intervjuperson uttryckte sig. Att barn i större utsträckning mår dåligt idag är fakta (Ahrén, 

2010) och den delen av paragrafen som påtalar andra svårigheter är enligt allmänna råden och 

skolpersonalens tolkningar kopplade till just sådan problematik. 

 

PISA rapporterar om sjunkande resultat för svenska skolor och det måste ses som en 

självklarhet att det också är just kunskap som skolan i första hand ska förmedla. Allt pekar på 

att kunskap inte kan inhämtas om man inte mår bra (Gustafsson et al. 2010). Om vi riktar 

blickarna till vårt grannland Finland ser kunskapsläget bland eleverna helt annorlunda ut och 

Finland skulle kunna ses som ett framgångsexempel. Dock visar undersökningar att finska 

elever överlag trivs sämre i skolan än andra nordiska barn. Precis som Uljens (2010) så ställer 

vi oss frågan om detta är priset som Finland måste betala för de fina framgångarna?  Allt 

pekar på att kunskap inte kan inhämtas om man inte mår bra (Gustafsson et al. 2010). Att inte 

må bra och trivsel är inte synonymer till varandra men båda berör barns situation och 

välbefinnande. Finland kan således ses som ett undantag för vad forskningen pekar på, att 

sambandet mellan kunskapsinhämtning och välmående hänger ihop. Detta visar på att det inte 

finns ett enkelt svar på hur en framgångsrik skola uppnås. Vi tror och hoppas dock att en 

skola kan nå framgång både i kunskap och i arbetet med att elever ska må bra. Att det ena inte 

behöver utesluta det andra. 

 

7.4 Slutsatser 

För att återknyta till ena delen av studiens syfte; att undersöka vad personal i en skola 

upplever att socialt arbete i skolan är, kan vi sammanfatta det som en rad olika men viktiga 

delar. Det utförs av lärare, kurator, elevhälsoteam, vaktmästare och städpersonal för att nämna 

några. Det handlar om förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande arbete på såväl individ 

som gruppnivå. Det sker dagligen, lärare som har samtal med upprörda, ledsna eller 

förtvivlade elever efter rasten och vaktmästare som reder ut bråk på skolgården. Detta bör 

betraktas som lika mycket socialt arbete som samtalen på kuratorns rum. Socialt arbete i 

skolan handlar inte om vem som gör det, utan vad som görs. 

 

Ett mer tydligt skolsocialt arbete menar vi kan leda till att elever både mår bättre och presterar 

bättre skolresultat. Att hitta en väg ur skolans sjunkande resultat bör vara av största vikt för 

samhället och för att nå en förändring på samhällsnivå måste arbetet starta på individ- och 

gruppnivå. Gustafsson et al. (2010) framhåller vikten av att klara som den enskilt viktigaste 

faktorn för barns framtida mående. Även (Backlund, Ekberg, Hugo, Isaksson & Strand, 2012) 

skriver om betydelsen av att lyckas i skolan och framhåller detta som en skyddsfaktor för 

barn. 

 

Relationer är något vi ser som ett genomgående tema i denna studie. Vikten av relationer till 

eleverna, i samverkan mellan personal och inte minst relationer som framgångsfaktor i 

kunskapsinhämtande. Vi kan inte annat än instämma i skolpersonalens uppfattning om att 
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skolsocialt arbete inte kan skiljas från arbetet med att elever ska nå kunskapsmålen. Det 

hänger ihop och leder oss in på andra delen av studiens syfte, om hur skolsocialt arbete sätts i 

relation till kunskapskraven. Intervjuerna resulterade i en bild av att det finns ett nära 

samband. Forskning visar på att det finns ett samband mellan inlärning och hälsa (Gustafsson 

et al., 2010), vilket styrks av intervjupersonernas tankar kring att barns välmående är en 

förutsättning för att de ska kunna nå kunskapsmålen. För att på ett övergripande plan kunna 

höja kunskapsresultaten menar vi att skolan behöver satsa mer på skolsociala insatser, före 

fokus läggs på att skärpa upp kunskapsinlärningen. Vår bild är att de satsningar på reformer 

för att höja kunskapsresultaten är att börja i fel ände av problemet. Vad är egentligen 

viktigast, att en elev får E i matte, eller att hen trivs i skolan och ser fram emot att gå dit? 

Givetvis är båda optimalt, men för att återgå till vikten av relationer så vågar vi nog påstå att 

det senare är att föredra. 

 

Slutligen vill vi återigen nämna att överförbarheten för denna studie inte är särskilt hög i och 

med studiens omfattning. Dock menar vi att denna studie kan ses som inspiration till vidare 

forskning, då forskningen inom området enligt Backlund (2007) är begränsad. Resultaten som 

kunnat utläsas kan inte ses som representativa för hur en optimal skola ska bedrivas, då skolor 

är fyllda av individer och därmed är ingen skola den andra lik. Förhoppningen är att denna 

studie kan bidra till att uppmärksamma komplexiteten med att strukturera skolan på ett sätt 

som ger alla elever bästa möjliga förutsättningar för en lyckad skolgång, samt belysa vikten 

av att aktivt sträva efter att göra skolvardagen så bra som möjligt för varje barn. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat inom skolan? 

 

Tema 1. Tolkning och benämning av skolsocialt arbete 

 

Vad tänker du på när du hör begreppet skolsocialt arbete? 

Hur benämner du det sociala arbete som utförs i skolan? 

Vad tycker du är socialt arbete i skolan? 

Vilka yrkeskategorier anser du har till uppgift att utföra socialt arbete i skolan? 

 

Tema 2. Det skolsociala arbetets praktiska innebörd 

 

Beskriv hur skolsocialt arbete fungerar på er skola. 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

I vilken utsträckning ingår socialt arbete i din yrkesroll och ditt praktiska arbete? 

Hur ser samverkan ut mellan personalen som arbetar på skolan gällande skolsocialt arbete? 

Beskriv en situation som du tycker är beskrivande för vad skolsocialt arbete kan vara. 

 

Tema 3. Tolkning av 3 kap. 8§ i Skollagen med fokus på vad som benämns som andra 

svårigheter 

 

Hur tolkar du 3 kap 8§ i skollagen om behov av särskilt stöd? 

Vad skulle du definiera som andra svårigheter enligt 3 kap. 8§ i Skollagen? 

Hur vanligt förekommande upplever du det är att elever ges särskilt stöd utifrån andra 

svårigheter? 

Vilka andra typer av hjälpinsatser har en elev som uppfyller kunskapskraven men uppvisar 

andra svårigheter rätt till? 

 

Tema 4.  Skolsocialt arbete i förhållande till kunskapskraven 

 

Vad tycker du ger elever goda förutsättningar för att kunna uppnå kunskapskraven? 

Vad upplever du är den vanligaste orsaken till att en elev inte når kunskapskraven? 

Beskriv hur du ser på skolsocialt arbete i förhållande till arbetet för att elever ska nå 

kunskapskraven 
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BILAGA 2 

3 kap. 8 §, Skollagen 

 

“Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter 

från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att 

anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar 

andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.” 

 


