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Huvudsyftet med denna kvalitativa studie var att undersöka 

fil.kand. behandlingspedagogers upplevelser av sitt arbete och 

vilka arbetsuppgifter de har inom skolans verksamhet. Vidare 

undersöktes om dessa behandlingspedagoger upplever att de har 

den kompetens som krävs för detta arbete och om 

behandlingspedagoger kan kallas en profession. Metoden som 

användes var kvalitativ med semi-strukturerade intervjuer med tre 

behandlingspedagoger som är verksamma inom skolan. Resultatet 

tolkades utifrån bakgrundslitteraturen. Resultatet visade att 

behandlingspedagoger har kompetens att arbeta som kuratorer och 

pedagoger i skolan. Arbetsuppgifter de har är exempelvis enskilda 

samtal med både elever och föräldrar, arbeta för samverkan med 

andra myndigheter och att motivera elever. Slutsatsen som kan 

dras är att man har kompetens att arbeta inom skolans 

verksamheter efter att ha genomgått utbildningen till Fil. kand. 

behandlingspedagog. 



 



Förord 

Vi vill tacka våra respondenter för att de tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter och tankar om hur det är att som behandlingspedagog arbeta inom 

skolan. Utan er hade vi inte lyckats med vår studie att undersöka vad som gör en 

behandlingspedagog lämplig att arbeta inom skolan. 

Vi vill även tacka Margareta Ekberg som delade med sig av sin tid och berättade 

om sina tankar om hur man drar lärdom av alla möten och stärkte oss i tanken att 

behandlingspedagogen kan ha en given roll inom skolan. 

Vi vill givetvis också tacka vår handledare Maria Alm för allt stöd och all hjälp vi 

fått. Tack för att du har stått ut med oss och all kreativ feedback vi fått. 

Till sist vill vi tacka våra familjer som stått ut med oss under den här tiden, då vi 

varit mentalt frånvarande även om vi varit kroppsligt närvarande. Utan ert stöd 

hade vi inte rott i land detta arbete. 

Maria Hasselgren 

Eva Oijennus 

Mars 2011 
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INTRODUKTION 

I denna C-uppsats presenteras en studie av vilka arbetsuppgifter verksamma 

behandlingspedagoger har inom skolan, efter att de har studerat till fil.kand. 

behandlingspedagog vid Programmet för ungdoms- och missbruksvård vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi valde detta område då vi är intresserade av 

behandlingspedagogiskt arbete i skolan och eftersom det omnämns i bl.a. 

informationsbroschyren för programmet som en framtida arbetsplats för den 

yrkesgruppen. (Linnéuniversitetet, 2010) 

 Ekberg (2010) menar att det finns brister, både i forskningen och i hur samhället 

fungerar, när det kommer till samverkan kring ungdomar och deras livssituation. Trots 

lagar och förordningar är det inte alltid självklart att skolan samverkar med andra 

myndigheter för att hjälpa elever när de på något sätt verkar fara illa. 

De unga ger uttryck för att de blivit mötta med kunskapsbrist och brist 

på delaktighet i mötet med samhällets representanter. (Ekberg, 2010, 

s.145) 

Enligt Ekberg (2010) upplever ungdomar att samhällets insatser och åtgärder inte alltid 

är riktade mot att hjälpa dem med problem som uppstått i samband med deras 

livssituation. De unga upplever att destruktiva mönster, så som drogmissbruk, är något 

som samhällets representanter (lärare, socialtjänst och poliser) tar för lätt på, medan 

ungdomarna själva anser att det är livsavgörande att de får hjälp. Skolan ska vara en 

plats för alla elever, inte enbart för dem som lyckas kunskapsmässigt. Därför har skolan 

och hur den fungerar en viktig roll när det gäller att förhindra att elever misslyckas i 

skolan och/eller att en negativ utveckling sker hos eleverna (Ekberg, 2010). 

De unga efterfrågar ett förhållningssätt där det relationella perspektivet 

är utgångspunkten. De vill få möjlighet till delaktighet och 

kommunikation kring sitt eget liv. (Ekberg, 2010, s.146) 

I en intervju på utbildningens hemsida, säger Jenner (2010) att nyckelordet inom 

behandlingspedagogik är delaktighet. Med det menar han att om livet känns 

överblickbart och hanterbart så är man delaktig i sitt eget liv. Att känna att man tillhör i 

ett sammanhang och känna att man har fotfäste i samhället gör att man är delaktig i det 

omgivande livet. Vidare menar han att för att en människa ska känna delaktighet så 

måste det finnas ett samspel med andra människor. Dessa samspel kan ske på många 

olika sätt beroende av att och hur vi kommunicerar. 

Eftersom det finns behandlingspedagoger som arbetar inom skolans verksamhet är 

intentionen med denna studie att ta reda på vad det kan finnas för behov av 

behandlingspedagoger som yrkesgrupp inom skolan. Det som eftersträvas i studien är 

att genom intervjuer ta reda på hur ett antal behandlingspedagogers faktiska arbete ser 

ut och vad de har för arbetsuppgifter. Vi har även försökt ta reda på om den kompetens 

behandlingspedagoger har, är tillräcklig för att arbeta inom skolans verksamhet, hur 

professionsutvecklingen ser ut för behandlingspedagoger inom skolan och om 

behandlingspedagog kan benämnas som en profession. 
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Bakgrund 

Utbildningsprogrammet behandlingspedagogik 

Socialstyrelsen gjorde under 1980-talet på uppdrag av regeringen en undersökning om 

hur kompetensen inom missbruksvården såg ut (Linnéuniversitetet, 2010). De kom fram 

till att det fanns stora brister. Det saknades utbildnings- och fortbildningsmöjligheter 

inom missbruk på högskolenivå. Detta ledde till att Institutet för Kunskaps- och 

Metodutveckling (IKM) bildades 1991 med syfte att ge personalen inom 

missbruksvården möjlighet till utbildning, men även hjälp med utvärdering av de 

insatser de gör på sina verksamheter. Detta lyder numera under Institutionen för 

pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Under de första åren var det enbart 

fortbildning för de som redan arbetade inom ungdoms- och missbruksvård man erbjöd, 

men från och med 1994 kunde man även erbjuda Programutbildningen i ämnet 

Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård, som även kallades IKM-

programmet. Den utformning som programmet har idag, har den haft sedan hösten 1998 

och är den enda utbildningen i Sverige med den inriktningen (Linnéuniversitetet, 2010). 

Att definiera innebörden av den behandlingspedagogik som lärs ut vid på 

Linnéuniversitetet i Växjö, är komplext. Dels för att utbildningen skapar möjligheter för 

en stor yrkesbredd för de examinerade behandlingspedagogerna och dels för den 

specialisering som utbildningen faktiskt ger inom ungdoms- och missbruksvård. För att 

vidare förklara utbildningens bredd och samtidiga specialisering beskrivs utbildningen 

utifrån utbildningsplanen (Linnéuniversitetet, 2009). 

Utbildningen till behandlingspedagog vid Linnéuniversitetet i Växjö är 

en specialiserande högskoleutbildning i pedagogik – inriktning 

behandlingspedagogik i ungdoms- och missbruksvård. Utbildningen 

sträcker sig över 3 år under vilka 180 högskolepoäng läses in. 

Tyngdpunkten i utbildningen ligger just på ämnet pedagogik, som löper 

som en röd tråd genom hela utbildningen. Syftet med utbildningen är att 

studenterna ska uppnå kompetens inom, främst tre områden, ungdoms- 

och missbruksvård, behandlingspedagogiskt arbete och vetenskapligt 

förhållningssätt och forskningsarbete, (Linnéuniversitetet, 2009). 

Genom kunskaper inom pedagogik, utvecklingspsykologi, kommunikation, 

behandlingsarbete, motivation, utredningsarbete, dokumentation och drogkunskap 

bygger studenterna en kompetens för behandlingsarbete. Studenterna får även 

kombinera teori med praktisk erfarenhet under 17 veckors praktik under år 2, vilket ger 

förutsättningar att använda teorin i praktik och tvärtom. I utbildningsplanen beskrivs: 

Den pedagogiska grundsyn som är basen för programmet utgår från 

teorier om yrkeskunskapens natur där syftet är att studenten ska kunna 

integrera teori och praktik på ett fruktbart sätt. Målet är att utveckla ett 

reflekterande förhållningssätt. Kunskapsutveckling handlar här om att 

låta erfarenhetsbaserad kunskap och teoretisk kunskap prövas och 

speglas mot varandra genom att integrera livserfarenheter, 

yrkeserfarenheter och vetenskapligt baserad kunskap. Studenternas 
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erfarenheter bildar underlag för analys, bearbetning och diskussion. 

Detta ger tillfälle att ta tillvara andras erfarenheter och synsätt och 

därmed vidga det egna perspektivet (Linnéuniversitetet, 2009). 

Efter avslutade studier kan studenterna erhålla följande examen: Filosofie 

kandidatexamen med inriktning mot behandlingspedagogik i ungdoms- och 

missbruksvård. 

Håkan Jenner, professor i pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård, 

är den vetenskapliga ledaren för programmet (Linnéuniversitetet, 2010). 

Behandlingspedagogik finns inte som ett akademiskt ämne utan är en del av 

pedagogikämnet. Som förklaring till termen behandlingspedagogik står det att läsa i 

informationsbroschyren: 

Behandlingspedagogik handlar om att i pedagogiska möten utveckla nya 

tankesätt och handlingsstrategier, så att människor i svårigheter får bättre 

möjligheter att hantera och förändra olika livssituationer. I tillitsfulla 

möten kan också ett ömsesidigt lärande växa fram (Linnéuniversitetet, 

2010). 

I informationsbroschyren (Linnéuniversitetet, 2010) och utbildningsplanen 

(Linnéuniversitetet, 2009) för Programmet för ungdoms- och missbruksvård beskrivs ett 

professionellt förhållningssätt. Vad som ingår i det professionella förhållningssättet är 

bland annat utvecklingen till en reflekterande praktiker, att kunna använda den 

teoretiska kunskapen i det praktiska arbetet. Det framgår även att studenten får lära sig 

betydelsen av hurdan människosyn man har, att kunna se helheten och förmågan att 

reflektera över sitt eget perspektiv och hur det påverkar ens sätt att se på andra. 

Ytterligare en viktig kunskap de får med sig ut i arbetslivet är att bemöta människor i 

svårigheter. Studenterna får kunskaper om hur människor i underläge kan uppleva sin 

situation, hur de kan arbeta med att försöka höja en människas livskvalitet och hur 

förebyggande arbete mot missbruk och kriminalitet går till. 

Behandlingspedagogisk kompetens  

För att kunna arbeta med olika individer måste behandlingspedagogen kunna se 

individen i sitt sociala sammanhang (Jenner 2001). När det kommer till arbetet inom 

skolan är detta viktigt, för att som behandlingspedagog kommer man i sitt arbete att 

möta barn, ungdomar och även föräldrar som har eller har haft negativa erfarenheter av 

skolan. Vidare krävs det att behandlingspedagogen har en professionell och etisk 

hållning som innehåller kunskap, självkännedom och empati. Det ger eleven möjlighet 

att känna; att på det sätt som behandlingspedagogen ser eleven, skulle eleven vilja 

kunna se sig själv. 

I installationsföreläsningen som professor, beskriver Jenner (2001) det pedagogiska 

mötet. Han talar om vikten av Jag – Du relationer som är en del av kommunikationen i 

det pedagogiska mötet. Dessa relationer innebär, att oavsett var man arbetar och vem 

man möter, måste behandlingspedagogen vara medveten om det ojämlika förhållandet 

mellan behandlare – klient eller pedagog – elev, som beror på det övertag som 

behandlaren/pedagogen har i sin yrkesroll. I dessa relationer måste 
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behandlingspedagogen ta ansvar för att i det möte som sker, se klienten/eleven som en 

individ, en person och inte som ett det – något som ska fixas eller lagas. För att det ska 

vara möjligt att skapa goda pedagogiska möten så måste behandlingspedagogen, enligt 

Jenner (2004), gå utanför sitt eget perspektiv och göra sitt bästa för att se världen med 

elevens ögon och att eleven blir sedd i sin kontext. På så sätt kan även tankar och 

beteenden, som kan upplevas vara irrationella, bli begripliga. En ytterligare aspekt som 

är viktig att vara medveten om, enligt Jenner (2004) är att förväntningarna som vi har 

inför mötet påverkar hur det hela blir och att det viktiga inte ligger i att, utan snarare i, 

hur man blir sedd. I den pedagogiska rapporten När skola möter behandling - om 

pedagogikens villkor på de särskilda ungdomshemmen beskriver Jenner (1997) sina 

tankar och sin teoriutveckling om vad det pedagogiska mötet är och hur det 

behandlingspedagogiska arbetet bör se ut. Holm (2001) säger, för att kunna ha en 

professionell hållning krävs att man har kunskaper om psykologiska och sociala 

förhållanden, att man är villig att utveckla och omvärdera den kunskapen och att 

förmågan att använda dessa kunskaper finns. En annan del är att ha självkännedom, att 

ha lärt känna sig själv och vara medveten om sina egna känslor och behov. Även om det 

är omöjligt att vara medveten om dessa i varje sekund, krävs en önskan att fördjupa sin 

självkännedom och att vara medveten om de begränsningar man har. Ytterligare är det 

ett krav att ha förmåga att sätta sig in i och kunna förstå en annan människas känslor 

och psykiska situation – detta är vad som är empati. Holm och Jenner är eniga om att 

professionell hållning består av kunskap, självkännedom och empati. Dessa bitar arbetar 

man mycket med under utbildningen och är en viktig del i behandlingspedagogisk 

kompetens. 

För att behandlingspedagogen ska kunna inta en professionell hållning krävs det en 

etisk ståndpunkt. Denna ståndpunkt bygger på att aldrig nyttja det övertag i relationen 

på ett sätt som kan vara oetiskt. Människovärdet är existentiellt, inte funktionellt och 

ska därför alltid stå i fokus och på så sätt kan det fungera som ett rättesnöre i den 

professionella hållningen (Jenner, 2004). 

von Wright (2000) talar om att det är viktigt att kunna se och möta eleven utan att 

uppfatta eleven som ett vad. Istället trycker hon på vikten av att vilja ta reda på vem 

eleven är. Med vad menar hon att det är lätt att fastna i alla de egenskaper och 

erfarenheter som en elev bär med sig, att exempelvis elevens problemfyllda 

hemförhållande och koncentrationssvårigheterna som visas i skolan blir eleven. Elevens 

vem uppstår i relationen mellan pedagog – elev (von Wright, 2000). För att det ska vara 

möjligt så innebär det att inte bara eleven är delaktig utan att även 

behandlingspedagogen visar vem hon/han är för eleven. Det relationella 

förhållningssättet är ytterligare en del i den behandlingspedagogiska kompetensen. 

Behandlingspedagogiskt arbete  

I informationsbroschyren för utbildningen till fil. kand. behandlingspedagog beskrivs de 

arbetsområden man får kompetens att arbeta inom. Det kan vara socialtjänsten, 

kriminalvården, psykiatrin, på behandlingshem och institutioner, med arbetsinriktad 

rehabilitering och inom skolan (Linnéuniversitetet, 2009). Där förekommer även en 

sammanställning av vilka olika slags arbetsuppgifter en behandlingspedagog kan ha. 

Det kan röra sig om förebyggande arbete, planering av behandling, behandlingsarbete, 



 

5 

självständigt arbete med enskilda klienter och med nätverksarbete runt en klient. Som 

behandlingspedagog kan man även ha kompetens att göra utvärdering av sin verksamhet 

eller behandlingsarbetet där man arbetar. Ofta förekommer det att man ska dokumentera 

eller journalföra det dagliga arbetet. Man kan även ha kompetens att handleda kollegor 

(Linnéuniversitetet, 2010). 

Alm (2010) har sammanställt vilka yrkestitlar och arbetsuppgifter tidigare studenter 

(som arbetar inom området) har idag och kommit fram till att de 155 respondenterna har 

46 stycken olika titlar, där den vanligaste är behandlingsassistent. Det visade sig även 

att de flesta som har titeln behandlingspedagog arbetar inom landstinget, medan de som 

är behandlingsassistenter hade arbetsgivare från olika områden. Det förekom titlar där 

ordet ”behandling” eller ”utredning” ingår, även de med ordet ”missbruk” och/eller 

”pedagog”. De färdigheter som skattades högst var de som mer ingår i förhållningssätt 

än i faktakunskap, såsom att samtala med människor i utsatta situationer och att 

samarbeta med andra. De vanligast förekommande sysslorna var motivations- och 

stödsamtal, men även nätverksarbete, miljöterapi och utredningsarbete. Alm menar att 

de flesta av de tidigare eleverna som deltagit i undersökningen har en yrkesrelevant 

anställning, vilket leder till slutsatsen att det finns ett behov av den kompetens 

utbildningen till Fil. kand. behandlingspedagog ger. De flesta är nöjda med sin 

utbildning, vilket bland annat gett dem personlig utveckling och förståelse för 

människor i svårigheter. Det eleverna efterfrågar är dock en yrkeslegitimitet för att ge 

en viss status och stärka yrkesstoltheten.  

Skolans dubbla uppdrag 

Läroplanen för grundskolan (Lpo94, 2006), som är giltig t.o.m. 30 juni 2011, säger bl.a. 

att skolan vilar på demokratiska grunder, att alla har ett likavärde och att skolan ska 

gestalta och förmedla solidaritet med svaga och utsatta. Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling. Resurser ska fördelas utifrån olika elevers behov och 

förutsättningar och skolan har ett ansvar för elever i behov av särskilt stöd. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet. (Lpo94, 2006, s. 3) 

Enligt Lpo94 (2006) är den svenska skolans uppgift att förmedla kunskaper, färdigheter 

och kompetenser. Detta ska ske utifrån varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande. Undervisningen ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet och utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Skolan ska även 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära, en plats där eleven möter respekt för sin egen person och sitt arbete. Det är här den 

behandlingspedagogiska kompetensen kan finna sitt utrymme. Genom sin förmåga till 

motivationshöjande insatser och det relationella perspektivet kan en 

behandlingspedagog komplettera och ge stöttning till både elever och skolpersonal. 
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Barn och ungdomars situation idag 

Folkhälsoinstitutet (2011) gör årliga mätningar på befolkningens hälsa, regionalt och 

nationellt. De undersöker den psykiska hälsan hos elever i årskurs 6 och årskurs 9 för att 

kunna mäta utvecklingen. De kan se en ökad psykisk ohälsa bland unga, vilket 

föranleder ökade insatser, både med behandling och förebyggande insatser. De menar 

att alla berörda i barns och ungas livsmiljö bör få ökade resurser och möjlighet till 

ökade kunskaper om hur stödjande insatser kan göras.  Det har avsatts pengar till ett 

projekt som kallas 50-miljonersprojektet, för att kommunerna ska kunna satsa på 

hälsofrämjande insatser, både fysiskt och psykiskt. 

Det är i mångt och mycket samma orsaker som påverkar en elevs förmåga till inlärning 

och dess hälsotillstånd. Forskning visar att barn som växer upp under svåra 

hemförhållanden och barn med sämre hälsa har svårare att klara skolan på ett 

problemfritt sätt. Det har även framkommit att om man växer upp i en familj som lever 

på socialbidrag eller där föräldrarna är skilda ökar riskerna för att drabbas av 

arbetslöshet och psykisk ohälsa. Det är förmodligen inte skilsmässan eller 

bidragstagandet som är problemet, utan ska snarare ses som symtomen på att det finns 

problem hos de vuxna, vilket kan ge negativa följder för barnet (SOU 2010:64). För att 

uppmärksamma svårigheter på endera plan för en elev krävs ett gott samarbete mellan 

elevhälsan och övrig personal i skolan och givetvis att det finns personal med kunskap 

om hur man uppmärksammar tidiga signaler för ohälsa.  Det är lika viktigt att det finns 

en samverkan med socialtjänsten och övrig hälso-sjukvård, exempelvis barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). 

Lundborg (2009) visar genom sin rapport hur viktigt det är att tänka och agera på lång 

sikt när det gäller barns och ungdomars hälsa och framtid. Att om samhället arbetar för 

att skapa goda förutsättningar för barn och unga genom tidiga insatser ökar 

möjligheterna för att dessa barn och ungdomar ska klara skolan och få arbete i 

vuxenlivet. Ekonomiskt minskar kostnaderna för samhället då arbetslösheten och 

kostnaden för socialbidrag minskar. Ur hälsosynpunkt minskar även riskerna för 

psykisk och psykosomatisk ohälsa, vilket också är bra ur samhällsekonomiskt 

perspektiv, hos barn och ungdomar medan relationer och positiv social förmåga 

förbättras. För att dessa tidiga insatser ska vara så goda som möjligt och främja tidig 

uppmärksamhet på barns utsatthet krävs det ett samarbete mellan skola, socialtjänst och 

myndigheter. 

God samverkan kring barn och ungdomar är den enda möjliga vägen till 

bättre hjälp och hushållning med resurser (Lundborg, 2009, s. 61). 

Jablonskas (2009) har gjort en studie som bekräftar sambandet mellan elevers psykiska 

ohälsa och låga betyg, som ofta tar sig uttryck i form av självskadebeteenden. Studien 

visar också att dessa faktorer kan leda till ökad självmordsrisk. Hon kan se sambandet 

mellan elevens förmåga att lära in, låga betyg och psykiska hälsa. Om man inte känner 

att man lyckas och kan prestera i skolan sjunker självförtroendet och man känner att 

skolans krav blir för höga, vilket kan leda till psykisk ohälsa och känslan av 

utanförskap. Nu vet man dock inte hur den psykiska hälsan var innan undersökningen, 

så därför går det inte att fastställa att dåliga betyg är orsaken till ohälsan. Men det kan få 

den verkan, att psykisk ohälsa ger sämre betyg. Hon menar att om det finns personal 
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tillgänglig med kunskaper inom området så skulle det kunna minska antalet elever som 

skadar sig själva. Det som kan göra skillnad är att det finns någon vuxen de har en bra 

relation till som kan stötta dem att tro på sig själva så att det i deras framtid finns några 

ljusglimtar, att de inte ska känna att de är värdelösa på allt. 

Elevcentrering 

Giota (2002) menar att ett hinder för att nå elevens inre värld och egen motivation att gå 

i skolan har med de vuxnas förhållningssätt gentemot eleverna i skolan att göra. Ska en 

lärare kunna nå elevens inre värld och deras verklighet måste de först upptäcka och 

reflektera över sitt eget bidrag till de krav och förväntningar som eleven möter dagligen 

i skolan. Att kräva av eleven att denne ska anpassa sin inre värld och verklighet för att 

uppföra sig så som de vuxna, är en av de faktorer som bidrar till att eleven förlorar sin 

motivation att lära i skolan. Vidare säger hon att ett annat hinder för elevens inre värld 

är att de vuxna ofta ser eleven utifrån ett begränsat perspektiv, de ser alltså eleven 

enbart som en skolelev. Forskningen visar att om de vuxna ska nå fram till eleven måste 

de reflektera över och ta hänsyn till elevens totala livssituation. 

Giota (2002) menar, för att skolan ska nå läroplanens mål måste såväl lärare som 

forskare utgå ifrån ett barn- eller elevperspektiv på skolan och även förändra skolans 

pedagogiska miljö på ett sådant sätt så den passar alla eleverna. Både lärare och forskare 

måste ta hänsyn till olika elevgruppers sätt att agera i skolan och deras egen motivation 

att lära och utvecklas över tid. Barnet måste sättas i centrum och man måste försöka att 

se det sociokulturella systemet utifrån barnets perspektiv och position i samhället. 

Olika yrkesgrupper i skolan 

Skolan har två uppdrag: kunskap och socialisation. För att lyckas med uppdraget behövs 

flera kompetenser i skolan, där behandlingspedagogisk kompetens kan vara en viktig 

del. För att undersöka vilken kompetens behandlingspedagoger kan bidra med för att ta 

sig in som yrkesgrupp inom skolan, får man jämföra med vad andra yrkesgrupper har 

för kompetenser. Lärare med lärarexamen är självklara som anställda på skolorna. Deras 

kompetens ska vara ämnespedagogisk. Det finns även de som byggt på med 

specialpedagogexamen. Det kan även förekomma fritidspedagoger i verksamheten och 

annan personal med stödjande arbetsuppgifter såsom elevassistenter. För att utbilda sig 

till specialpedagog krävs yrkeserfarenhet och de flesta som söker till programmet är 

sedan tidigare förskollärare, lärare och fritidspedagoger. De har alla en pedagogisk 

examen (Högskoleverket, 2006). Huvudmålet för de som genomgått specialpedagogiska 

programmet är att ”ha kunskaper som behövs för att aktivt kunna arbeta med barn, 

ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller 

habilitering/ rehabilitering”. Andra mål är att göra pedagogiska utredningar, utveckla 

principer och former för pedagogisk mångfald samt att vara pedagogisk rådgivare för 

föräldrar, kollegor och skolledning. Detta leder till att många av de som arbetar som 

specialpedagoger inte arbetar direkt med barnen, utan mer som stöd och rådgivare för 

lärarna. I lärarnas styrdokument finns inget som tyder på att läraren ska ha kunskaper i 

arbete med barn i behov av särskilt stöd, ej heller ett inkluderande synsätt. 

Specialpedagogprogrammet i Växjö ligger under institutionen för pedagogik, samma 

som Behandlingspedagogprogrammet. Det finns en ambition att kombinera dessa 
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ämnen och båda tillhör avdelningen för special- och behandlingspedagogik 

(Högskoleverket, 2006). De har samma mål: att bli en ”reflekterande praktiker”. Det 

finns många likheter med huvudmålen för den behandlingspedagogiska utbildningen, 

förutom att för specialpedagogen appliceras kunskaperna i skolmiljö.  

Elevhälsan 

Ursprungligen var skolhälsan till för preventioner vad gäller den fysiska hälsan. Man 

mätte, vägde och kollade synen regelbundet. Skolmat och badlektioner ingick även de i 

det hälsoförbättrande arbetet. När sedan den svenska välfärden blommade ut var det inte 

längre problem med hygien eller undernäring som var vanligast. Då kan man säga att 

ohälso-termen utvecklades, menar Hjörne & Säljö (2008). 

Olika bakgrund och behov hos eleverna ger en mångfald som är berikande men 

samtidigt leder till att det uppstår konflikter och meningsskiljaktigheter, då inte alla har 

samma grundförutsättningar för det sociala samspelet eller inlärning. Självklart ligger 

det på skolans ansvar att få till det pedagogiska arbetssättet så att elevstödjande arbete 

kan vidareutvecklas så att det uppstår en tryggare miljö, anser Hjörne & Säljö. 

Elevhälsans uppdrag är att ta hand om de problem som kan uppstå i skolmiljö för en 

elev, men även att stötta och hjälpa elever med psykosociala, relationsmässiga och 

pedagogiska problem. De som ansvarar för elevhälsofrågor ingår i ett elevhälsoteam 

som träffas regelbundet och som är en mix av olika professioner med anknytning till 

skolan, men även socialsekreterare kan vara med. Det kan vara lärare, rektor, 

skolkurator, skolsköterska, fritidspedagog, specialpedagog med flera. Oftast är rektorn 

ordförande och den som formellt tar beslut. Det är viktigt att få en bredd bland 

deltagarnas kompetenser, för att olika professioners synsätt ska komma till tals. 

Elevhälsans arbetsuppgifter är; att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd, att 

stödja den enskilda eleven, att utreda, dokumentera, att åtgärda och att följa upp och 

utvärdera (SOU 2002:121). 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande 

och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 

stödjas (SFS nr: 2010:800, Elevhälsa, 25 §). 

När den nya skollagen träder i kraft den 1 juli 2011 blir det vissa förändringar i 

elevhälsans verksamhetsbeskrivning.  Det är tre olika områden som bör finnas i 

elevhälsan: skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser. De ska täcka upp 

de tre spåren som är formulerade i skollagen, nämligen hälsa, lärande och trygghet. De 

är relaterade till varandra och kan påverkas av samma faktorer, så det är viktigt att 

skolan strävar mot en miljö som främjar elevens kunskapsmässiga och personliga 

utveckling. Det som idag kallas för hälsokontroll kommer att kallas för hälsobesök. Det 

beskriver bättre elevhälsans uppdrag att vara förebyggande och hälsofrämjande. Syftet 

med en samlad elevhälsa är bl.a. att den ska kunna resultera i beslut om 

specialpedagogiska åtgärder för eleven. I och med ändringar av elevhälsan blir det 

obligatoriskt att det finns tillgång till: skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, 

specialpedagoger och skolkurator. De ska ha adekvat utbildning för sitt yrke 

(Skolverket, 2011). 
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Skolverket (dåvarande Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling) och 

Rikspolisstyrelsen gav tillsammans ut en skrift 2007, ”Strategi för samverkan kring 

barn och unga som far illa”. Utifrån den har Skolverket utformat en samverkansplan 

med tre punkter, nämligen Styrning, Struktur och Samsyn. Nackdelen med projekt är att 

när pengarna tar slut, tar insatserna också slut. 

Styrningen ligger på chefs- och politikernivå så de har en förståelse till vad det innebär 

med samverkan. Söderström (2005), betonar att ett gott pedagogiskt ledarskap kan 

urskilja kompetenser och erfarenheter hos de olika professionerna man har att tillgå och 

lyckas med att ena och entusiasmera dessa genom förståelse för deras yrkesvillkor, 

stöttning av densamma och strävan mot en gemensam anda, en ”vi”-känsla. 

Strukturen är viktig så att rutiner och gemensamma mål utformas och görs tydliga för 

alla inblandade, som kan vara föräldrar, skola, socialtjänst och barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP). 

Samsyn innebär att de parter som är inblandade har samma syn på vad som är till hjälp 

och vad som är barnets problem och behov. I en studie av Guvå (2010), om olika 

professioners syn på vad som är elevhälsa, konstateras att de olika professioner som 

ingår i elevhälsan överlag är enade om elevhälsan som hälsofrämjande och 

förebyggande insatser på en generell nivå och att den borde ske utifrån ett salutogent 

perspektiv, vilket innebär att man arbetar med det som fungerar och intar ett relationellt 

perspektiv. När det kommer till enskilda insatser använder man sig dock ofta av ett 

patogent perspektiv, vilket leder till att det är barnet som ska ”rättas till”, utan tanke på 

att se över vad i skolan eller pedagogiken som det brister för den enskilda eleven. 

Tanken med den nya Elevhälsan är att de olika professioner som ingår ska ha en samsyn 

om de tre huvudmålen: hälsa – lärande - trygghet. Man betonar även ett helhetstänkande 

och hoppas att de olika yrkesgrupperna inom elevhälsan ska kunna samordna sina olika 

perspektiv ”till något som är mer än summan av delarna”. Det finns en önskan om att 

det blir till en rutin med denna strategi och Skolverket kan se en antydan till att man ser 

mer till barns behov än dess problem. 

Om man kan få till stånd ett samarbete mellan alla yrkesgrupper som är involverad i en 

ungdom med beteendeproblem når man snabbare ett positivt resultat, genom att det blir 

en tydlighet för ungdomen. Den uppfattningen har Andresen (2000), som beskriver att 

det ofta rör sig om en bristande helhetsförståelse som gör ett barn till ”problembarn”, 

men om man kan få alla aktörer runt den unge att kollektivt enas om samma 

förhållningssätt ger det barnet större begriplighet för sin situation. Andresen (2000) 

lyfter även problematiken med att en lärare ser sitt klassrum som sin domän, där den har 

”makten”, och svårigheter med att förena en pedagogisk syn och uppdraget som 

kunskapsförmedlare. Denna problematik lyfter även Gerrevall & Jenner (1997), då de 

funnit svårigheter på de särskilda ungdomshemmen att förena lärare och pedagoger till 

ett gemensamt synsätt. 

Behandlingspedagogiskt arbete i skolan 

Margareta Ekberg (personlig kommunikation den 2 februari 2011), är filosofie doktor i 

pedagogik med en 30-årig bakgrund som lärare och upplever idag att skolan många 

gånger delar upp kunskapsuppdraget och det sociala uppdraget. Detta anser hon skapar 
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problem för elever som mår dåligt och redan har problem med att klara de mål som 

skolan har. Enligt Ekberg har lärare ibland en slags föreställning om att det inte går att 

förvänta sig att alla elever klarar de mål som skolan har. Medan Ekberg menar att det är 

en självklarhet att alla ska kunna nå dessa mål. Däremot ska inte fokus ligga enbart på 

prestationen, utan att de som arbetar inom skolan måste ha fokus på både inlärning och 

elevens välmående. 

För att komma tillrätta med detta anser Ekberg att skolan måste se till båda uppdragen 

och låta dem samverka i arbetet med eleverna. Att genom att ha en dialog, med både 

elev och lärare, där man diskuterar vad som kan behövas för att just denna elev ska 

klara målen i exempelvis matte. Vidare menar Ekberg att alla elever inte kan anpassas 

till undervisningen, utan undervisningen måste anpassas efter eleverna, för att hjälpa 

dem att klara målen samtidigt som de får hjälp att må lite bättre. Här anser Ekberg att 

behandlingspedagoger kan göra skillnad i skolan, för både elever och skolpersonal. Hon 

menar att det inte enbart handlar om att lära sig exempelvis geometri, utan att eleven får 

lära sig att hon eller han är en person som kan lära sig. Den kunskapen menar Ekberg är 

den allra viktigaste och att det här finns stor plats för behandlingspedagogers 

specialkompetens inom skolans verksamhet. ”Att hur kan man hjälpa alla elever, så att 

alla lär sig att de kan lära sig”. 

Ungdomar som av olika anledningar börjar skolka, söker sig till mer alienerade gäng i 

samhället som också har haft en trist skolgång och som i värsta fall börjar använda 

droger och också blir kriminella. När och om myndigheter som socialtjänsten försöker 

få igång ett samarbete med skolan så går det oftast dåligt och här skulle 

behandlingspedagoger kunna vara en förträfflig länk, anser Ekberg. Vidare menar 

Ekberg att det gäller att förstå det sammanhang och det beroende den här eleven 

utvecklat av den ”sociala värld” de har vistats i och att de riskerar att bli 

marginaliserade. Med den kunskap behandlingspedagogen har om drogmissbruk i 

kombination med pedagogisk kompetens skulle behandlingspedagogen kunna hjälpa 

dessa ungdomar till ett fungerande liv. Ekberg menar att det finns en stor risk för dessa 

unga att bli bortglömda och inte få en chans eftersom skolpersonal inte hinner eller inte 

vet vad de ska göra. ”Det är ju belagt att klarar man skolan så ökar chanserna till ett 

bättre liv…” Ekberg (2011). 

Teoretiska utgångspunkter 

Professioner är yrken som baserar sin verksamhet på vetenskaplig 

forskning. De utgör avantgardet i kunskapssamhället. De tillhör 

medelklassen. Som samhällsskikt uppvisar de den ojämförligen största 

expansionen i både antal och mängd arbetsuppgifter under de senaste 

decennierna, och utgör nu 15-20 procent av arbetskraften. 

(Brante, 2009, s.15) 

Att definiera vad som gör en profession är en ”djungel”. Många forskare och teoretiker 

har framställt egna definitioner och omarbetat tidigare definitioner, vilket leder till att 

det inte finns en självklar och absolut definition av begreppet. Brante (2009) menar att 

det som dock är gemensamt för olika klassiska professioner är att de bygger sin 

auktoritet på vetenskaplig kunskap. Så som exempelvis läkare, arkitekter, ekonomer 
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m.fl. Sedan finns det som kallas semiprofessioner, yrken som delar antingen vissa av de 

klassiska professionernas attribut eller delar alla attribut men inte i lika hög 

utsträckning, så som sjuksköterskor, lärare och socionomer (Brante, 2009). 

En definition som har använts genom tiderna, trots kraftig kritik är Geoffrey Millersons 

professionsteori, funktionalistisk professionsteori i uppräknande av termer. Denna 

definition används ibland än idag för att definiera vad som gör en profession (se bl.a. 

Berglund, Malmgren, Riddersporre & Sandén, 2007 och Ingemansson & Schulz, 2008) 

Edwin Sutherland, kriminolog och amerikansk professor i sociologi, är en av dem som 

har riktat kritik mot professionsteorin t.ex. för att den organiserade brottsligheten 

uppfyller ett flertal av kriterierna för vad som gör en profession. Han menar bl.a. att de 

utbildas och tränas i sin kriminalitet, de får genomgå en typ av examinering för att ingå i 

den inre kretsen, att de har en intern yrkesetik samt att de har en stark organisation. Det 

som dock saknas för att uppfylla Millersons kriterier gällande professioner är att den 

organiserade brottsligheten inte (vanligen) strävar efter att uppnå det allmänna bästa 

(Brante, 2009; Encyclopædia Britannica, 2011; Sutherland, 1988). Nedan ges, som 

exempel, Millersons professionsteori i uppräknande termer: 

1. Användande av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

5. Utförandet av tjänster för det allmänna bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna (Brante, 

2009, s. 18). 

Idag är det mer och mer vanligt att välkända professionsforskare ger egna definitioner 

av vad som gör en profession. För många av de nya och mer moderna 

professionsteorierna och även för flera av de tidigare definitionerna, som exempelvis 

Millersons (se ovan) finns det en gemensam nämnare, nämligen att det finns en 

kunskapsbas. Med kunskapsbas menas att kunskapen grundas i forskning, 

universitetsutbildning och yrkespraktik.  

Julia Evetts definierar en profession som ett yrke som är 1) 

kunskapsbaserat, där kunskapen är grundad i flera års högre utbildning 

och yrkespraktik, träning. De tillhör i första hand 2) medelklassen och 

förekommer inom tjänste- eller servicesektorn. Vidare är de i större eller 

mindre utsträckning 3) självreglerande vad avser licensiering och 

arbetsrutiner.(Brante, 2009, s.22) 

Utbildningen till behandlingspedagog är en 1)flerårig universitetsutbildning där teori 

integreras med praktik. Huruvida behandlingspedagoger i första hand 2) till hör 

medelklassen kan inte uttalas i detta examensarbete, men det är ett yrke som främst 

förekommer inom tjänste- och servicesektorn. När det gäller 3) självreglering av 
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licensiering har behandlingspedagoger själva inte inflytande eller möjlighet att styra 

vilka som får en examen. En examen ger heller inte en absolut självreglering vad avser 

arbetsrutiner, även om utbildningen ger en grund för detta. Behandlingspedagoger får 

träna och lära olika rutiner vid olika förfarande, men om dessa används fullt ut eller inte 

är beroende av arbetsplats och vilka lagar och regler som är gällande för den 

arbetsplatsen. 

Brante (2009) talar om tre olika professionsgenerationer. Den första generationen är den 

klassiska professionen, som exempelvis läkare, som härrör ur 1800-talet. Den andra är 

semiprofessioner som växt fram under välfärdssystemets uppkomst under 

efterkrigstiden, så som sjuksköterskor eller lärare. Den tredje kallas pre-professioner, 

d.v.s. yrken som idag har högskoleutbildning och ofta har till uppgift att skapa en 

marknad för den speciella kompetensen. Det kan ske genom en strävan att nischa in sig 

på redan etablerade områden eller skapa nya nischer för de tjänster de specialiserat sig 

på. En del pre-professioner kommer antagligen att misslyckas medan andra kommer att 

etablera en tredje generation av professioner. Brante (2009) påpekar att även de tidiga 

och idag väletablerade professionerna, som exempelvis läkare, en gång var pre-

professioner. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka om det finns behov av behandlingspedagogisk 

kompetens i skolan och om yrket behandlingspedagog kan betraktas som en egen 

profession. Den personal som är i fokus är behandlingspedagoger som tagit examen i 

behandlingspedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård. Syftet leder 

fram till följande frågeställningar: 

 Vilka arbetsuppgifter kan man ha som behandlingspedagog inom skolan? 

 Har behandlingspedagoger kompetens för att arbeta inom skolans 

verksamhet? 

 Kan man kalla behandlingspedagogyrket för en profession? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 

för att försöka fånga verksamma behandlingspedagogers arbete inom skolan. Studien 

syftar till att försöka nå behandlingspedagogernas egna föreställningar och upplevelser 

av den behandlingspedagogiska utbildningen i relation till det arbete de utför. Vår 

metodologiska utgångspunkt härrör ur hermeneutiken. 

Hermeneutik innebär att tolka alla typer av mänskliga företeelser, både på individnivå 

och på samhällsnivå. Som hermeneutiker menar man att en människa har en egen 

förförståelse om föreställningar om världen och dessa går inte att mäta för att få 
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kunskap om, utan det krävs att man tolkar människans beteende i sin helhet (Hartman, 

2004). 

Kvalitativ studie 

Anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ studie är att vårt intresse ligger i att 

undersöka hur behandlingspedagoger upplever (och även själva tolkar) sin 

arbetssituation i förhållande till sin utbildning. För att vi sedan ska kunna tolka deras 

berättelser och det de eventuellt har skrivit ner måste vi, enligt Hartman (2004) och 

Patel & Davidson (2003) ha en viss förförståelse för de huvudsakliga begrepp/termer 

som utgör en del av skolans och behandlingspedagogers värld. Genom att tillhöra 

gruppen behandlingspedagoger har vi med oss begrepp och erfarenheter som vi, till viss 

del, delar med andra behandlingspedagoger. När det gäller begrepp som rör skolan har 

vi fått läsa in oss på skollagen och utbildningsplaner, för att ha en viss förförståelse med 

oss. Huvudsaken här är att vi är medvetna om att det vi gör är en tolkning, som grundar 

sig i förförståelser och föreställningar, av beteenden – det är inte en exakt mätning. 

Kvalitet i en kvalitativ studie 

Kvale & Brinkmann (2009) tar upp svårigheten i att validera en tolkning. De för ett 

resonemang kring ”sanningen” i en kvalitativ intervju, då intervjusvaren inte behöver 

vara sanna om ett faktiskt förhållande, utan att de kan vara sanna utifrån respondentens 

uppfattning. För att uppnå det Bryman (2008) kallar trovärdighet i en kvalitativ studie 

finns fyra kriterier som måste uppfyllas. 

Tillförlitlighet – Hur tillförlitligt är det som har kommit fram i studien? Vad som avgör 

detta är om den studie man har utfört svarar mot de regler som finns och att de som har 

deltagit i studien har fått ta del av det färdiga resultatet och kan avgöra att deras 

verklighet har tolkats på ett sätt som överensstämmer med den verkligheten. 

Överförbarhet – Går det som kommit fram i studien att överföra till andra kontexter 

eller andra situationer? Styrkan i en kvalitativ studie är att den bygger på djup snarare 

än bredd och att den är rik på deskriptiva detaljer. 

Pålitlighet – Genom att spara alla data (under 10 år) från alla faser som studien 

genomgått, så som problemformulering, val av deltagare till studien, anteckningar från 

fältarbetet, intervjutranskriberingarna och så vidare, så det går att få tillgång till igen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera – Att styrka och konfirmera att den eller de som 

utfört studien har agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning påverka studiens utförande och slutsatser (författarens egen 

översättning av Bryman, 2008). 

För att stärka en kvalitativ studie, komplimenteras trovärdigheten med kriterier för 

äkthet. Dessa kriterier är att studien ger en rättvis bild, ontologisk autencitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 
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Äkthetskriterierna är väldigt subjektiva och kan vara svåra att styrka i en sådan här 

mindre studie som utförs under så kort tid, därför tas enbart hänsyn till de två kriterierna 

– rättvis bild och pedagogisk autenticitet. 

Genom att respondenterna gavs möjlighet att läsa igenom vår tolkning av 

intervjuresultatet bidrar det till att studien ger en rättvis bild. När respondenterna fått 

läsa det färdiga resultatet ges de en möjlighet att få inblick i hur andra 

behandlingspedagoger upplever sin arbetssituation, vilket motsvarar den pedagogiska 

autenticiteten. 

Planering och genomförande 

Urval 

Vi hade tänkt använda oss av Linneúniversitetet och IKM:s register över tidigare 

studenter som gått denna utbildning och via mail eller brev skicka ut en förfrågan till 

dem. Det visade sig att det inte fanns något sådant register. Vi fick av vår handledare 

och en lärare på programmet några namn på tidigare studenter som man trodde arbetar, 

eller har arbetat inom skolan. Vi sökte efter dem på olika skolors hemsidor och 

kontaktade dem via telefon. Vi frågade om de var villiga att ställa upp på en intervju om 

hur de upplever det dagliga arbetet och om de själva känner att de har kompetens genom 

sin utbildning att arbeta inom skolans verksamhet. Sedan skickade vi ett 

informationsbrev med ett missiv bifogat till dem som ville delta, med våra huvudfrågor 

och upplysning om att de gärna fick ta med sig minnesanteckningar från en arbetsdag 

för att använda som underlag vid intervjun. Minnesanteckningar kan vara ett bra sätt att 

förbereda sig inför en intervjusituation och för att synliggöra för sig själv vad som 

faktiskt görs i arbetet. Eftersom vi fick problem med att få intressenter kunde vi tänka 

oss att använda snöbollsmetoden, det vill säga att de som nappar kan tipsa om andra. 

Tyvärr lyckades inte det så väl. Vi önskade få mellan fyra och sex intervjupersoner, 

men fick nöja oss med tre stycken. Vi utformade frågorna till intervjun samt samlade in 

relevant bakgrundslitteratur och forskning medan vi sökte efter intervjupersoner. 

Intervjuguide 

Vi reste runt och träffade dem som deltog i studien i deras hemort eller arbetsort, allt för 

att de skulle uppoffra så lite tid och besvär som möjligt. Vi genomförde en 

semistrukturerad intervju. Vår intervjuguide (se bilaga) innehåller flera huvudfrågor 

som alla fick besvara, sedan kom följdfrågorna att variera. Vi höll oss inte strikt till 

ordningen i guiden, utan använde den mer som en checklista, så vi säkert fick med alla 

frågeställningar. 

Insamling 

Vi båda deltog i alla intervjuer och delade upp ansvaret för att få med alla frågor i 

intervjuerna. Intervjuerna spelades in för att säkerställa att informationen blir rätt 

uppfattad och vi gjorde även stödanteckningar, ifall inspelningen av någon anledning 

inte skulle hålla bra kvalitet. Sedan skrev vi ut intervjuerna ordagrant. Detta arbete var 
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tidskrävande och tog mer än två veckor. Inför intervjuerna hade vi intentionen att 

försöka genomföra en eller två testintervjuer för att försäkra oss att intervjufrågornas 

utformning passar för uppsatsens syfte. Det hanns tyvärr inte med, då vi blev uppbokade 

med intervjuer i ett tidigt skede av studien. För att få göra en ”testintervju” bad vi 

Margareta Ekberg att delta i vår studie och bidra med bakgrundsmaterial genom att vara 

med i en intervju och berätta om sin doktorsavhandling. 

Analysmetod 

Som analysmetod användes meningskoncentrering som innebär: 

1. Att hitta helheten när man läser igenom intervjun 

2. Fastställa de naturliga meningsenheterna så som respondenten uttrycker det 

3. Formulera meningsenheten i det som respondenten uttrycker i teman som de 

uppfattas av den som undersöker 

4. Ställa frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte 

5. Knyta samman hela intervjuns centrala teman i en beskrivning (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning görs inom de flesta områden för att utveckla redan befintliga kunskaper och 

för att upptäcka nya sådana. För att få anslag till forskning måste studien godkännas av 

forskningsetiska rådet. En forskning ska leda framåt, man måste se att det gör någon 

slags nytta. Vetenskapsrådet har sammanställt de forskningsetiska principer som 

behandlar de krav som ställs på studien. 

Först och främst är det informationskravet, d.v.s. att respondenten blir informerad om 

vad syftet med studien är, att de deltar frivilligt och att de när som helst har rätt att 

avbryta sitt deltagande. 

Sedan är det samtyckeskravet som innebär att respondenten måste ge sitt samtycke för 

medverkan i undersökningen, annars får man som forskare inte använda sig av den 

respondenten. Det bör göras skriftligt, för tydlighet åt båda parterna. Det innebär även 

att respondenten själv bestämmer om de vill avbryta sitt deltagande och det utan några 

som helst övertalningsförsök att fortsätta eller ifrågasättande till avhoppet. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, d.v.s. att respondenten ska hållas anonym 

och att inga uppgifter ska kunna leda till att någons identitet avslöjas. De som är 

inblandade i forskningsprojektet bör skriva under ett avtal om tystnadsplikt 

Fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den information som samlats 

in bara får användas till forskning. Dock kan materialet användas av andra forskare, 

som då måste hålla sig till samma begränsningar som angetts i den ursprungliga 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002) 
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Vi informerade respondenterna om studiens syfte och att de deltog frivilligt och hade 

rätt att avbryta sitt deltagande när de ville utan några försök till övertalning att fortsätta. 

Vi informerade även om att det endast är vi två och eventuellt vår handledare som 

kommer att lyssna på bandinspelningarna och att de efter utskrift och sammanställning 

kommer att raderas. Vi kommer inte att uppge någon vid namn eller med 

personuppgifter som kan göra det möjligt att känna igen dess identitet. Om de 

exempelvis uppger yrkesgrupper/personer som de uppfattar motarbeta dem, tror vi att 

om man inte specificerar det till person eller yrke så kan man använda informationen så 

att ingen blir omnämnd utan att tillfrågas.  Det är ju alltid svårt att avgöra om det är ens 

personlighet eller pedagogiska förhållningssätt som gör att man har svårt att förstå 

varandra. Vi tror inte att det kommer att bli några svårare etiska överväganden då våra 

respondenter inte delgav oss information om dem som de arbetar med utan mest en 

redogörelse över sina arbetsuppgifter och deras upplevelse av nyttan av sin utbildning i 

sitt arbete. 

RESULTAT 

Respondenterna i denna studie är tre behandlingspedagoger som arbetar inom skolans 

verksamhet. Nedan ges en kort presentation av dem, för att ge en bättre bild av deras 

tidigare erfarenheter och vad de arbetar med. Två av respondenterna arbetar som 

kuratorer och den tredje vikarierar som pedagog på en specialskola för barn med autism 

och liknande problematik. Den ena kuratorn har tidigare erfarenhet av åldringsvård, 

gruppboende, men även som fritidsledare bland barn och ungdomar. Den andra kuratorn 

gjorde sin praktik på skolan som han nu arbetar på och har tidigare vikarierat på 

fritidsgården, som är integrerad i skolan. 

Behandlingspedagogen i skolan 

Respondenterna berättar att skolan är en organisation med vissa ramar som styr hur 

verksamheten ska utformas. Det är Skollagen, som regeringen står bakom och som alla 

skolor i landet ska följa. Sen finns det lagar som reglerar olika anställningsformer och i 

varje kommun eller skolområde görs yrkesbeskrivningar som berättar om vilka 

arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. Det innebär att det finns regelverk på nationell nivå 

och även på lokal nivå att rätta sig efter. 

Uppdraget är väldigt brett, det är enskilda samtal, 

behandling, handledning till personal, kartläggning av olika 

slag, kunskap om socialtjänstlagar och annat att bistå rektor 

med. Föräldrasamtal, mobbnings- och 

kränkningsförebyggande arbete, gruppsamtal, ja det finns 

allt. 

En del har tydliga beskrivningar av vad som ingår i deras uppdrag, medan en del får 

forma och utveckla sitt uppdrag på egen hand. Andra uppfattar uppdraget som väldigt 

omfattande. 
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Jag har fria händer att bygga upp något nytt då jag är den 

första skolkuratorn inom grundskolan i kommunen. Jag har 

inga tydliga direktiv man får uppdrag delegerat till sig, olika 

individärenden 

Arbetsuppgifter 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för kuratorerna är enskilda samtal med elever och 

ibland föräldrar. Det kan röra sig om problem som uppstår i skolan, eller problem på det 

personliga planet som visar sig i skolmiljö. Förutom samtal med elever och föräldrar har 

kuratorerna regelbundna möten med exempelvis speciallärare, skolhälsan, rektorn och i 

vissa fall socialsekreterare. 

Vi säger som imorgon när jag åker ner till låg- och 

mellanstadieskolan, så är den fullbokad från klockan åtta till 

tre med samtal, i stort sätt hela tiden. Elevsamtal, möte med 

socialtjänsten, möte med lärare och skolsköterskan. 

Behandlingspedagogen kan också ha en stödjande funktion för lärarna, vilket vissa 

uppskattar. 

 Många lärare tycker det är väldigt bra att det finns någon 

som inte är inblandad i processerna i själva skolmiljön. Att 

man kan lyfta ut lite: ”Hur ser du på det här, hur ska jag 

tänka här?”. 

Här skiljer sig arbetsuppgifterna mellan respondenterna, då respondenten som arbetar 

på en specialskola har som huvuduppgift att stärka och motivera eleven i sitt arbete. 

Enskilda samtal är något som mer sker då olika situationer uppstår och vid behov. Här 

är även social inlärning en jättestor del av arbetet liksom att försöka skapa kreativa 

lösningar och hjälpmedel i arbetet med eleven. 

Alltså man går bara på individ. Du tänker inte på klassen eller gruppen 

eller nåt sånt där, utan det är ju individen. 

Stöttande och motiverande samtal är något alla individer behöver, i synnerhet under 

uppväxten. Om man inte känner sig tillräckligt duktig eller känner någon tillhörighet 

tappar man snabbt tron på sig själv. Som vuxen i skolan är det viktigt att 

uppmärksamma eleven, inta en stöttande roll och ur detta hjälpa eleven att hitta 

motivation. 

Mycket utav arbetet är att man stöttar och motiverar. 

Genom att skapa relationer, använda sig av motiverande samtal och visa engagemang 

kan eleven bli stärkt att utveckla nya strategier för svåra situationer. 

Vi ska motivera eleverna så att de faktiskt ser någon mening med vad de 

gör. Man får försöka hitta sätt, men det är inte alltid så lätt. 
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För att få en rättvis bild av eleven och dess situation måste man ha ett helhetsperspektiv. 

Man kan skaffa sig en rätt bra bild genom att ha insyn i hur fler livsområden ser ut, som 

hur de fungerar på fritiden. Att förlägga en del av arbetstiden i andra miljöer, så som 

fritidsgården, gör det lättare att skapa en mer avslappnad relation. 

Men sen vet jag väl inte liksom, jag kan ju känna som med utbildningen 

att jag är ju inte fritidsledare. Jag har inte alltid jättelätt att komma på 

bra kvällsaktiviteter men jag har ju fixat jobbet och har bidragit med en 

annan kompetens till teamet där som har varit viktig och bra för att det 

är ju mycket narkotika och så som florerar i den stadsdelen. 

I Skollagen finns det uttalat att det ska finnas rutiner för samverkansformer med 

socialtjänsten. 

Tänk om man kunde ha en behandlingspedagog anställd av skolan som 

familjebehandlare, tillsammans med socialtjänsten. De skulle inifrån 

skolan med sitt pedagogiska kunnande lyfta barnets skolbehov. För att 

stärka föräldrarna i sin föräldraroll hjälper man dem att urskilja sina 

egna förmågor till att stötta barnet i sitt skolarbete. Man skulle kunna 

jobba på ett bra sätt om man tidigt börjar stötta upp tillsammans. 

Så tyngden på elevhälsan ökar ju i den nya lagen. Och sen är det ju en 

ganska stor tyngdpunkt på att man ska arbeta förebyggande. Sen hur vi 

tolkar det förebyggande arbetet det är ju en annan sak. Man kan tänka: 

familjebehandling på förskola, det är förebyggande arbete. 

Forskning säger att en av de tidiga gränsöverskridningarna är skolk vilket är ett 

problem. Uppmärksammas det inte i tid kan det leda till allvarligare 

gränsöverskridningar. Orsaken bakom skolk är sällan enbart ett skolproblem, utan ett 

sammansatt bekymmer. 

Olika åtgärder mot ogiltig frånvaro, som att kontakta föräldrar eller samtalsinsatser med 

eleven för att kartlägga vad frånvaron beror på, visar att skolan uppmärksammar eleven. 

De elever som tidigt uppmärksammas kan i större utsträckning bli hjälpta av dessa 

åtgärder, uppger en respondent medan en annan respondent inte har det i sina 

arbetsuppgifter att uppmärksamma skolk och ser på problemet på ett annat sätt. 

Dom som skolkar femton timmar eller tjugo timmar i veckan som nästan 

aldrig är här, skiter i om det kommer en lapp hem till föräldrarna, för 

att dom har så pass mycket andra bekymmer. 

Vilka färdigheter krävs? 

Ungdomar spenderar stor del av sin tid i skolan vilket gör det viktigt att agera lite som 

en spindel i nätet för att uppmärksamma och fånga upp eleven så den kan få den hjälp 

och det stöd den behöver. I det arbetet är det viktigt att skapa en god relation. 
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Utan en god relation så kommer man ingenvart. Relationsskapande är 

jätteviktigt. Man måste va oerhört ödmjuk inför uppgiften, för att man 

ska få en ungdom att berätta om sina dolda hemligheter. 

Att finnas på plats för att lyssna och inte lägga några prestationskrav upplevs som en 

viktig egenskap. Elever och deras föräldrar som kommer i kontakt med en skolkurator 

kan ha erfarenheter med sig och vetskap om att det finns ett samarbete mellan kuratorer 

och socialtjänsten och då blir relationsskapandet en viktig bit. Ibland uppkommer en 

situation som eleven varit inblandad i eller som leder till att en anmälan görs. Då krävs 

det att någon på skolan måste ta en konflikt, vilket i sin tur kan skada relationen till 

eleven. 

Då ska man va noga att fundera på ”Vem ska ta det? Var gör det minst 

skada? Vilken relation är viktigast?”. Och ibland kan det va så att 

klassföreståndarens relation med eleven eller föräldrar är viktigare än 

min. Och då kan det vara bättre att det är jag som tar, och är den onde, 

så att säga. 

Att inta ett relationellt förhållningssätt underlättar det praktiska arbetet att bygga upp ett 

ömsesidigt förtroende. Inom skolan är det viktigt att alla inblandade drar åt samma håll, 

att arbetssättet genomsyrar hela skolan. Om detta ska fungera måste man ha en 

plattform att stå på, med samma riktlinjer för både personal och elever. 

Syftet för mig är att kunna hjälpa eleven, men då måste jag ha läraren 

med mig på samma bana. 

Det är också viktigt att man är engagerad, betonar den respondent som är mer 

involverad i undervisning.  

Man kan inte jobba med dom eleverna om man inte är engagerad, för då 

har man inte det där kreativa tänket och man bryr sig inte om att lära 

känna eleven. 

Om du inte är tydlig, om du inte är flexibel och kreativ av dig och har 

det här pedagogiska. ”Okej, hon förstod inte när jag förklarade på det 

här sättet, hur kan jag förklara det på ett annat sätt?” Det funkar ju inte 

annars, barnen blir så frustrerade när de inte förstår. Dom vill lära sig, 

de vill kunna saker. Dom vill inte va dumma, alltså dom vill ju inte 

känna ångestkänslor, alltså dom blir så glada när dom kan nånting. 

Vilka kunskaper krävs? 

Studenterna på programmet till behandlingspedagog har i sin utbildning fått kunskap 

om hur barn i riskzon och riskmiljöer formas. 

Vi vet att barn som finns i miljöer där det finns missbruk och psykisk 

ohälsa, löper större risk till att komma in i eget missbruk, att må psykiskt 

dåligt som vuxna och i kriminalitet. 
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Med en kunskapsbas inom psykisk ohälsa bygger behandlingspedagoger en 

specialistkompetens. Psykisk ohälsa kan ta sig uttryck på många olika sätt och förändras 

över tid. Just nu förekommer det många elever med självskadeproblem. Respondenterna 

känner sig aldrig fullärda utan menar att det finns alltid något område de vill förkovra 

sig i. Med kunskap inom området är det lättare att urskilja vilka elever som ska hänvisas 

till BUP.  

Mina enskilda samtal med elever har tredubblats, samtidigt har 

mätningar visat att just nu är den psykiska ohälsan högst på mina skolor 

i kommunen. Vilka slutsatser ska vi dra av det? 

Ett annat kunskapsområde som en respondent upptäckt att hon måste förkovra 

sig i är barns sorg. 

Vi har många barn på skolan som drabbas av sorg så det har jag 

fördjupat mina kunskaper inom. Jag känner att man behöver kunskaper i 

barns psykiska utveckling. 

Barn med autism eller de som faller under autismspektrat har ofta problem med de 

sociala interaktionerna. Det är något de är medvetna om men som de inte vet hur de ska 

hantera. Att inte ha förmågan att skapa nya relationer gör att dessa barn upplever 

ångestkänslor. Genom att inta ett relationellt förhållningssätt och att man står kvar för 

dem, även då de verkar ge upp, stöttar man dem och skapar förmågan att hitta ny 

motivation. Att ha den kunskapen är viktigt.   

Vissa av dem har så dålig självkänsla så att man får försöka bygga upp 

dem. Jag tycker att som behandlingspedagog så har man verkligen nytta 

av saker som man lärt sig på programmet. 

Rektorn använder mig och min kompetens som ett komplement i 

arbetsgruppen för att göra studiesociala utvärderingar när det behövs 

någon som utreder elevens levnadssituation och inte bara rent 

pedagogiskt. 

För att utföra ett gott arbete på både individ- och gruppnivå är det bra att vara medveten 

om och känna till hur olika samverkansorgan, som exempelvis socialtjänsten och BUP, 

fungerar och arbetar. En förmåga att inta andras perspektiv ses som en styrka av övrig 

personal. Kunskapen om att varje människa är unik, att man ska se till individen är 

något som respondenterna alltid bär med sig Det är också viktigt att kunna samarbeta 

inom arbetslaget och dela med sig av kunskaper. 

När man har upptäckt ett fungerande sätt att nå en elev så delar man 

med sig till hela arbetslaget så att alla vet om det och kan ta nytta av 

det. 

Den kompetens respondenterna har med sig in i sitt arbete fungerar som en bra grund. 

För att hålla kunskapen och kompetensen levande anser de att de ständigt behöver 

fortbilda sig. Att kunna genomföra svåra samtal är en färdighet som är värdefull. 
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Jag tycker att man måste ha bra samtalsteknik, det måste man kunna för 

att ha goda samtal. Då hjälper det väldigt mycket att man har gått lite 

bra utbildningar i hur man genomför samtal och man bygger på de man 

får i utbildningen. Sen måste man ju träna på det också. 

Sammanfattning av resultat 

Alla respondenterna i denna undersökning anger att det är elevarbete som är deras 

huvudsakliga syfte, även om en del av arbetet också riktar sig mot personalen i skolan. 

De har ett stort handlingsutrymme och gör många olika saker, som exempelvis att hålla 

samtal, handleda personal, arbeta förebyggande och motivera både elever och personal. 

De är en del av ett team samtidigt som de ska vara självständiga då de ofta är ensamma i 

sin yrkesroll på arbetsplatsen. För att kunna göra ett bra arbete med eleverna måste de 

kunna skapa goda relationer och kunna samarbeta med elever, föräldrar, övrig personal 

och andra instanser. Det här kräver att de kan anpassa sig efter olika situationer. I sitt 

arbete använder de sig av kunskaper de har med sig från sin utbildning, både rena 

faktakunskaper och förhållningssätt/perspektiv. Sammantaget upplever de att den 

kompetens de har är användbar som en bred bas men även de specialistkunskaper de har 

om bland annat missbruk, psykisk ohälsa och utredningsarbete ger dem kompetens att 

verka inom skolan. De som arbetar som kuratorer kan se en utveckling i sitt arbete 

genom tyngden elevhälsan får i den nya skollagen som börjar gälla 1 juli 2011. De kan 

se en möjlig utveckling för behandlingspedagoger inom skolan då skolans psykosociala 

uppdrag blir tydligare och att lagstiftningen trycker på en samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten. 

Teoretisk problematisering 

Det som krävs av intervjupersonerna som arbetar inom skolans verksamhet är att de har 

kunskap och kompetens inom området. Något som också är viktigt i deras arbete är att 

de har en förmåga att själva göra en avvägning i vad som förväntas av dem och att de 

har en förmåga att skapa relationer. Genom att ha utbildat sig till behandlingspedagoger 

har de både teoretiska och praktiska kunskaper som de har stor användning av inom sitt 

arbete. Enligt Giota (2002) är det viktigt för elevens välbefinnande att de vuxna har ett 

förhållningssätt som gör det möjligt att inta elevens perspektiv och inte vara fast i sitt 

eget perspektiv. Intervjupersonerna har i sin utbildning till behandlingspedagoger 

tränats i att gå utanför sitt eget perspektiv och se världen med den andres ögon och att 

den andre blir sedd i sin kontext. Det är en del av det pedagogiska mötet som Jenner 

(2004) talar om. Intervjupersonerna upplever att de ha stor nytta av detta i sitt arbete då 

de möter inte enbart eleverna och deras föräldrar utan att de även får nytta av detta i 

mötet med kollegierna. 

Med den kunskapsbas, som bygger på en flerårig universitetsutbildning, uppfyller 

intervjupersonerna Evetts (Brante, 2009) första punkt i professionsteorin. Detta leder till 

att behandlingspedagoger som utbildats vid Linnéuniversitetet har tagit ett första steg 

mot att vara en profession, enligt Evetts. 
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Intervjupersonerna talar om vikten av samarbete och samverkan mellan kollegor och 

andra myndigheter. För att kunna skapa sig en helhetsbild av eleven och elevens 

situation krävs det att alla som arbetar med eleven strävar mot samma mål. Lundborg 

(2009) menar att det bästa sättet att både hjälpa eleven och spara pengar på lång sikt är 

att det sker en samverkan mellan instanser. Samverkan underlättar arbetet för alla och 

minskar risken för psykisk ohälsa hos eleven (Lundborg, 2009). Då de intervjupersoner, 

som arbetar som kuratorer, agerar som spindeln i nätet och håller relationerna till andra 

myndigheter vid liv, är det lättare att uppmärksamma och fånga upp eleven i tid, så han 

eller hon kan få den hjälp som behövs. 

Den andra punkten i Evetts (Brante, 2009) professionsteori säger att för att ett yrke ska 

definieras som profession ska det utföras av medelklassen och förekomma inom tjänste- 

eller servicesektorn. Huruvida behandlingspedagoger tillhör medelklassen eller inte är 

inget som detta examensarbete ger något svar på. Däremot klassas ett yrke där man 

arbetar med människor tillsammans med andra människor som ett yrke inom tjänste- 

och servicesektorn, vilket är något utbildningen till behandlingspedagog vanligen leder 

till (jmf Alm, 2010). Även intervjupersonerna arbetar inom denna sektor.  

När det kommer till Evetts (Brante, 2009) tredje och sista punkt i professionsteorin 

handlar det om självreglering gällande licensiering och arbetsrutiner. Vad gäller 

licensieringen har behandlingspedagogerna inga möjligheter genom t.ex. en 

yrkesförening, att godkänna vilka som får ta examen eller inte, då en yrkesförening 

saknas. Då en examen inte heller ger en absolut självreglering vad avser arbetsrutiner 

uppfyller behandlingspedagogerna inte Evetts professionsteori fullt ut. Detta gör att vi 

har tittat på det som Brante benämner pre-professioner.  

Brantes beskrivning av pre-professioner stämmer bättre in på behandlingspedagogers 

arbetssituation inom skolan. De är ingen självklar yrkesgrupp, men försöker nischa in 

sig och skapa en marknad. Behandlingspedagoger arbetar främst med preventiva 

åtgärder i skolmiljön, då forskning visar att tidiga insatser har stor betydelse för en 

lyckad utgång för barn i sociala svårigheter. Utöver detta arbetar behandlingspedagogen 

med att handleda och bistå övrig skolpersonal som ger dem nya infallsvinklar och insikt 

i barnets problematik. 

DISKUSSION 

I detta avsnitt redovisas våra reflektioner och diskussioner som studien gett upphov till, 

under rubrikerna metoddiskussion, resultatdiskussion och slutsatser/implikationer. 

Metoddiskussion 

Det huvudsakliga syftet var att undersöka vilka arbetsuppgifter behandlingspedagoger 

som är verksamma inom skolan har och hur de själva upplever arbetet. Detta syfte har 

uppnåtts då intervjupersonerna kunde berätta om och beskriva vilka arbetsuppgifter de 

har. Den metod som användes härstammar ur hermeneutiken med kvalitativ ansats och 

var lämplig för huvudsyftet, då intervjupersonernas upplevelser var utgångspunkten. 
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Till bakgrunden har litteratur med anknytning till ämnet använts. Då vi valt att studera 

ett område som inte studerats tidigare har det varit svårt att veta vilken litteratur som 

varit relevant och inte. Det har lett till att litteraturläsningen har tagit mycket av tiden i 

anspråk. Trots en del villospår anser vi att det har varit lärorikt och intressant. Vi valde 

även att göra en personlig intervju med Margareta Ekberg i syfte att använda som 

bakgrundsmaterial. Denna intervju var engagerande och gav oss mycket att reflektera 

över och ledde även till vidare litteratur som bakgrund. Det finns säkerligen andra 

rapporter och annan litteratur att studera och fördjupa sig i än den som använts. 

Intervjupersonerna tolkade frågorna på olika sätt, vilket märktes på att svaren och 

följdfrågorna fick varieras för att få svar på det som var syftet med själva frågan. Hade 

frågorna formulerats på ett annat vis kunde detta kanske ha minskat deras olika 

tolkningar av dem. Trots att det resulterade i varierande tolkningar från 

intervjupersonerna gjorde det att intervjuerna kanske gav mer information än vad som 

hade blivit fallet om frågorna hade varit annorlunda. Något som var tydligt under 

intervjuerna var att vi som frågeställare hade lätt att falla in i diskussioner med 

intervjupersonerna och på så vis komma ifrån ämnet. Detta skedde på både gott och ont. 

Det resulterade i att både frågeställare och intervjuperson fick reflektera över sina 

kunskaper och färdigheter, men det tog längre tid att renskriva intervjuerna, än om 

enbart frågorna ställts så som de var. Det ledde även till att det blev svårare att hitta 

likheter och skillnader i de olika intervjusvaren. Trots detta upplevdes intervjuerna som 

givande och att de gav svar på frågeställningarna. 

I resultatet användes meningskoncentrering som analysmetod för att tolka utskrifterna 

av intervjuerna. Denna metod var lämplig för att kunna sammanfatta det som var 

huvudinnebörden i intervjupersonernas svar och hitta gemensamma nämnare. Det var 

svårt att jämföra och tyda vad som sades. Det var även svårt att tydligt hålla sig till det 

som intervjupersonerna faktiskt sa och att vi inte bara redovisade våra tolkningar av det. 

Resultatet kunde delas in olika teman som sedan återgavs med fyra huvudrubriker. Efter 

att ha delat in resultatet i olika teman och slutligen rubriker varvades tolkningar av 

resultatet med citat för att återge en beskrivande känsla av intervjupersonernas svar. 

De kvalitetskriterier som legat till grund i detta arbete är trovärdighet och äkthet. Vi 

anser att vi har följt dessa kriterier, som beskrivs under Metod, i detta examensarbete. 

När det gäller resultatet har vi dock eftersträvat att skydda intervjupersonernas identitet, 

enligt de etiska reglerna, vilket leder till en svårighet att djupare utläsa de kontexter som 

intervjupersonerna befinner sig i. Det som eftersträvats i resultatet är att skapa djup 

snarare än bredd, vilket vi anser att vi lyckats med. Intervjupersonerna har getts 

möjlighet att ta del av resultatet för att styrka och konfirmera att vi har uppfattat dem 

korrekt och inte medvetet låtit våra egna värderingar påverka tolkningen av resultatet. 

Vi har arbetat för att ge en rättvis bild av intervjupersonerna och deras upplevelser av 

det arbete de utför i skolan. Intervjupersonerna kommer även få ta del av det färdiga 

examensarbetet i önskan om att uppnå en pedagogisk autenticitet. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlingspedagoger som arbetar inom 

skolan upplever sin arbetssituation. De gav utförliga beskrivande svar, som varierade 



 

24 

 

stort både gällande arbetsuppgifter och hur styrt deras arbete var. Alla respondenterna 

uppgav att de erhållit en bred kompetens på utbildningen och att ledningen på deras 

arbetsplatser upptäckt kompetenser hos dem som har lett till utökade arbetsuppgifter 

såsom utredning, handledning och pedagogisk utveckling. För att lyfta fram 

behandlingspedagoger som yrkeskår inom skolan behöver rektorer och 

personalansvariga få kännedom om behandlingspedagogers utbildning, så de på ett bra 

sätt kan använda sig av behandlingspedagogers kompetens. Vi anser att resultatet 

besvarade den professionsteoretiska utgångspunkten, men att man skulle kunna se en 

utveckling som befäster teorin ännu mer, t.ex. genom licensiering eller kanske bättre 

marknadsföring av de högskoleutbildade behandlingspedagogerna. 

Respondenterna uppgav att de aldrig blir fullärda, att man alltid hittar nya områden att 

öka sina kunskaper inom. Dock var det den praktiska kompetensen de skattade högst, 

som relationsskapande och stöd- och motivationssamtal. Detta styrks även av Alm 

(2010) där respondenterna i hennes undersökning uppger ”att samtala med människor i 

utsatta situationer” och ”samarbeta med andra” som de högst uppskattade färdigheterna, 

jämfört med utredningsarbete som skattades lägst på skalan av kunskaper och 

färdigheter som krävs i arbetet. 

Samverkan är ett återkommande begrepp som dyker upp i all litteratur vi har läst. Man 

kan ana en oro inför vilken prioriteringsordning som ska gälla för den nya elevhälsans 

tre uppdrag: hälsa – lärande – trygghet. 

 Hälsa ska skolhälsovården värna om och deras perspektiv kan ses som att hälsa 

leder till välbefinnande och trygghet som leder till lärande. 

 Lärandet blir specialpedagogernas område inom elevhälsan och de ser det ur ett 

pedagogiskt perspektiv som att lärande leder till välbefinnande och trygghet som 

i sin tur leder till hälsa. 

 Trygghet blir elevvården som får arbeta med och ur deras psykosociala 

perspektiv ser de det som att trygghet leder till lärande som i sin tur leder till 

hälsa. 

Ett problem kan bli i vilken prioriteringsordning som ska gälla då de olika aktörerna har 

fokus på sitt eget perspektiv. Är det möjligt att kunna få en enad elevhälsa där de olika 

synsätten ska fås att gå ihop till något som blir mer än summan av delarna, så att det inte 

blir tre separat spår som går parallellt utan ett stärkt enat elevhälsospår? Trots att 

utbildningen till behandlingspedagog profilerar sig med pedagogik i titeln, så är det 

tryggheten och det elevvårdande arbetet ur ett psykosocialt perspektiv 

behandlingspedagogernas arbete kan komma att riktas mot. Dock har de en stor fördel 

att under utbildningen ha lärt sig att sätta sig in i andras perspektiv och tränat på 

samarbete. 

Även de vi intervjuade efterlyste bättre samverkan mellan de olika instanserna som kan 

finnas inkopplade runt en ungdom. I kursen Evidensbaserad praktik läste vi om Case 

Managern och dennes arbete. Det kanske hade varit något för kommunen att avsätta 

personal som fungerar enbart som en spindel i nätet, en samordnare mellan ungdomen, 

skolan, socialtjänsten och eventuella andra aktörer. Är problemet att enas om vilken 
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instans det är som ska ansvara för tjänsten som samverkansperson? Vi har under våra 

intervjuer kunnat utröna att det måste till mer samverkan över gränserna för att utnyttja 

de resurser som finns, på ett ekonomiskt gynnsamt sätt. Idag kan man starta parallella 

utredningar från flera håll utan varandras vetskap. Sådant är oekonomiskt och gynnar 

ingen, i synnerhet inte ungdomen, som verkligen får bilden av sig själv som ett stort 

problem som måste utredas till höger och vänster. 

Slutsatser/implikationer 

I den nuvarande skollagen är inte skolpsykolog och skolkurator obligatoriskt och vad 

som gått att utröna låg inte specialpedagogerna under elevhälsan tidigare. En 

behandlingspedagog kan ha kompetens att arbeta som skolkurator och ingå i 

elevhälsoteamet. Deras arbete är dels förebyggande, men även stödjande för barn och 

deras familjer, pedagogerna och skolsköterskan. Det kan även ingå visst 

behandlingsarbete, något som en behandlingspedagog har specialkompetens till. 

Vad är det då som fattas för att behandlingspedagoger ska bli en legitimerad eller i vart 

fall erkänd yrkesgrupp? De använder sig av befästa teorier och den senaste forskningen 

som hjälpmedel då de planerar behandling tillsammans med klienterna. De har ett 

förhållningssätt som får klienten att känna delaktighet, alltså har de den praktiska 

kunskapen som integrerar teori och praktik. Vad saknas? Erfarenhet bygger man upp 

under gång. Ska man ha arbetat inom socialt arbete en viss tid för att kunna få sin 

eventuella legitimation? Eller beror det helt enkelt på att det är ett för smalt yrke som 

bara är lokalt befäst i och kring Växjö för att det ens ska bli intressant för 

Socialstyrelsen att legitimera denna yrkeskår? Varför inför man inte utbildningen till 

fil.kand. behandlingspedagog på fler högskolor i landet för att öka kunskapsspridningen 

om det välgörande förhållningssätt studenterna får lära sig? 
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Bilaga I 

Missiv till deltagarna i studien 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, 

vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta 

att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte 

delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

Maria Hasselgren 

Eva Ojennus 

Växjö 2011-01-31 

Handledare: Maria Alm 

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg 
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Bilaga II 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

Växjö 2011-01-31 
   

Hej! 

Vi heter Maria Hasselgren och Eva Oijennus och går sista terminen på 

Linnéuniversitetet i Växjö, på programmet Behandlingspedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård. Nu är det dags att skriva C-uppsats och den har vi tänkt 

ska handla om behandlingspedagogers arbete i skolan. 

Detta brev är ett förtydligande av våra önskemål gällande intervjun som vi har bokat. 

Anledningen till att vi kontaktade dig är att du arbetar (eller har arbetat) inom skolan 

efter avslutade studier till fil.kand. behandlingspedagog och vill ställa upp på en 

intervju, vilken beräknas ta ca 1 timme. 

Vi fick upp intresset för detta då det står omnämnt som en framtida arbetsplats för oss i 

vår kursbeskrivning, men vi har haft svårigheter att få fram information om hur detta 

arbete kan se ut. Vi anser det viktigt att synliggöra vår yrkeskår på de olika arbetsplatser 

de förekommer och inte enbart på behandlingshem. Arbete inom skolans verksamhet 

och preventivt arbete är minst lika viktigt. 

Intervjun kommer, efter ditt godkännande, att spelas in på band. Intervjumaterialet 

kommer endast att användas i denna studie samt att förvaras på ett sådant sätt att det 

endast är tillgängligt för författarna och handledaren. Din anonymitet kommer att 

bibehållas. Det är frivilligt att delta i studien och du kan avbryta din medverkan när 

helst du önskar utan att ange anledning. Du bestämmer själv när och var vi kan intervjua 

dig. 

Det kan vara bra om du inför intervjun kan förbereda med lite minnesanteckningar får 

en arbetsdag, både positiva och mindre positiva erfarenheter. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Handledare är Maria Alm med mailadress: maria.alm@lnu.se 

Examinatorer är Mikael Dahlberg och Mats Anderberg 

Vid frågor eller synpunkter kan vi nås på mail: ma.kr_ha@hotmail.com el. 

evao65@hotmail.com  

Vänliga hälsningar Maria och Eva! 

mailto:maria.alm@lnu.se
mailto:ma.kr_ha@hotmail.com
mailto:evao65@hotmail.com


Bilaga III 

III 

 

Bilaga III 

Frågor till intervjupersoner 

 Berätta om dig själv; ålder, utbildning, antal år i yrket etc. 

 Beskriv verksamheten där du arbetar  

 Hur ser din anställningsform ut, vad är bra och vad skulle du vilja se 

annorlunda? 

 Beskriv dina arbetsuppgifter 

 Vad finns det för mål med ditt arbete på din arbetsplats? 

 Berätta om en typisk arbetsdag 

 Vad kommer du ihåg av din utbildning? 

 Vad behöver man kunna/ ha för kompetens i ditt arbete? 

 – Hur har du lärt dig det? 

 Saknas det något du hade velat ha i din utbildning? 

 Hur ser du på din utbildning så här i efterhand? 

 Hur tror du att ditt arbete uppfattas och uppskattas av övrig 

personal/ledning/eleverna?  

 Kan du se någon utveckling eller positiv förändring i arbetsuppgifterna eller på 

arbetsplatsen, ur en behandlingspedagogisk hänsyn? 

 Är det något annat som du känner är viktigt att berätta om när det gäller ditt 

arbete inom skolans verksamhet? 


