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Sammanfattning
Nyckelord: Lärare, fältassistent, samverkan, skola, vinjettstudie 
Studiens syfte är att beskriva och analysera lärares och fältassistenters syn på sina egna och varandras 

roller och arbetsuppgifter i arbetet med socialt utsatta barn, samt samverkan kring dessa barn. Vi har 

valt att utgå från två frågeställningar: (1) vilka uppfattningar har yrkesgrupperna gällande arbetet med 

socialt utsatta barn och vilka likheter och skillnader finns? och (2) vilka uppfattningar har 

yrkesgrupperna gällande det arbete som kan ske i samverkan och vilka likheter och skillnader finns? 

 För att bringa klarhet i dessa frågor gick vi ut till 10 respondenter, fem från varje yrkesgrupp som 

fick läsa en vinjett och sedan svara på 7 frågor som gav oss ett datamaterial som vi använde till att 

besvara dessa frågeställningar. Alla respondenter som vi gått ut till valde att delta i studien, men en 

respondent lämnade inte svar inom den avsatta tiden. Vi har tagit oss an frågeställningarna genom att 

koda och kategorisera svaren vilka sedan analyserats med hjälp av den sociala representationsteorin. 

Dessa svar sattes i kontext med hjälp av bakgrundsinformation som vi inhämtat från ett antal olika 

källor för att få en större förståelse för vårt problemområde. Inom ramen av denna studie har 

respondenterna haft möjlighet att ge sin syn både på sitt eget och andras arbete med socialt utsatta 

barn, samt sin syn på samverkan som ska ske mellan verksamheter när situationen kräver. 
Denna studie visar att det saknas en organiserad samverkan mellan lärare och fältassistenter. 

Respondenterna är enhälligt positivt inställda till samverkan i allmänhet, men det finns ingen plattform 

för samverkan mellan dessa yrkesgrupper. Lärare anser att det är så det bör vara, eftersom de arbetar 

och samverkar med skolans elevhälsa och i allvarligare fall socialtjänsten. Fältassistenter ger inte 

uttryck för ett önskat tillstånd för samverkan mellan sig själva och lärare, men konstaterar att det inte 

förekommer någon organiserad samverkan, och att den samverkan som finns med elevhälsa inte är så 

omfattande. Slutsatser som kan dras från detta är att det finns möjligheter att samverka inom skolan 

med socialtjänstens fältassistenter, men att möjligheterna är limiterade i dagsläget.   
 

Abstract
English title: Coexistance or cooperation?
Key words: Teacher, field worker, cooperation, school, vignette study 
The aim of this study is to describe and analyze the difference in perspectives between teachers and 

field workers, in terms of their own and each other’s roles in work respectively, but also in terms of 

cooperation concerning children in the common arena of schools. 

We have chosen to assume the following questions: (1) Which perceptions do the occupational groups 

have regarding work for socially disadvantaged children and what similarities and differences exist? 

And, (2) which perceptions do the occupational groups have regarding work that can be done in 

collaboration and what similarities and differences exist? 



 
 

To clarify these issues a total of ten respondents were contacted, five from each professional group, 

and a total of 9 responses were recieved. The respondents were presented a vignette and asked to 

answer seven questions associated with it. The main questions of this study were addressed by coding 

and categorizing the answers gathered, which were later analyzed using the theory of social 

representations. 

These answers were put in context using background information we obtained from a number of 

sources to gain a better understanding of our research problem. Within this study, respondents have 

had the opportunity to give their views on their own and others' work with socially disadvantaged 

children, as well as their views on cooperation that takes place between the two occupational groups 

when it is required. This study concludes that, although respondents are positive regarding cooperation 

in general, there is no formal platform for cooperation between the two professions.  

Teachers express that they are satisfied with the established system where they cooperate with the 

school health services and, in more severe cases, directly with social services. Field workers do not 

express a desired state of cooperation between themselves and teachers, but note that there is no 

organized collaboration between the two, and that their interaction with school health services is not 

extensive. Further conclusions that can be deduced are that there are opportunities for field workers to 

cooperate with teachers, however these opportunities are organizationally limited. 
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Inledning 
Detta kapitel kommer att redogöra för lärares, fältassistenters och samverkans bakgrund. Därefter 

presenteras problemområde, syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar. 
 

Fältassistenter har en typ av befattning som lägger sitt fokus i uppsökande och förebyggande praktiskt 

socialt arbete. De flesta fältassistenter försöker stå ungdomar i eller i närheten av social utsatthet till 

tjänst. Det praktiska arbetet som fältassistent i dagens storstäder riktar sig främst till ungdomar, i och 

utanför skolmiljöer, både dagtid och kvällstid samt vardagar och helger. Fältassistenter jobbar 

yrkesöverskridande med poliser, ungdomsledare, fritidspersonal, rektorer och lärare, och samordnar 

arbetsuppgifter med dessa för att arbetet ska ge effekt.   

 Lärare och fältassistenter är två i stort skilda yrkesgrupper, både ur ett historiskt perspektiv och i 

dagsläget gällande arbetsuppgifter. Det lärare och fältassistenter har gemensamt är barnen som man 

arbetar med. En annan gemensam punkt är att man önskar dessa barn goda förutsättningar framåt i 

livet. Lärare uppnår detta genom att lära ut och fältassistenter genom att arbeta preventivt med barn 

som är i eller riskerar att hamna i social utsatthet. För att nå barnen har alltså fältassistenterna tagit 

steget in i skolans och lärarnas värld och etablerat detta som sin främsta arbetsplats, 

för att få en närmare, tätare, och bättre kontakt och översyn av områdets unga.  

För att samverkan ska fungera där fältassistenter och lärare samverkar för barnets bästa, i detta fall 

att inte befinna sig i social utsatthet, vill vi veta de båda yrkesgruppernas uppfattningar om sitt eget 

arbete, den andras arbete och om samverkan.  

 Samverkan är idag lagstadgat både i Socialtjänstlagen, Skollagen och i Förvaltningslagen. I 

Proposition 2002/03:53 fastslår man att samverkan med rätt förutsättningar ger bättre resultat för 

individen, och med bakgrund till detta försöker man skapa en större struktur genom lagstadgade 

ansvar till att samverka. Regeringen ansåg att samverkan under rätt förutsättningar var bra, men att 

med fel förutsättningar kunde samverkan vara ineffektivt. 

 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att gå igenom tre huvudsakliga områden som är av relevans för att förstå 

problembilden som finns inom området. Vi kommer att redogöra för de två yrkena fältassistenter och 

lärare, deras bakgrund och var de befinner sig idag och därefter redogöra för samverkan och 

samverkansbegreppet som är centralt i denna studie. 

 

Fältassistenter 

Fältassistenter har som yrkesgrupp funnits sedan 1956 då den så kallade Kioskligan började röra sig i 

Hökarängen i södra Stockholm. Kioskligan var ett ungdomsgäng som inte fått fylla sin fritid med 

tillräcklig “positiv verksamhet”, som det hette då. Efter utredningen gick den lokala 
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barnavårdsnämnden snabbt till beslut att tillsätta en tjänst för fältarbete, där fältarbetarens (numera 

fältassistentens) främsta uppgifter var att (1) känna ungdomarna och deras förehavanden, (2) att leda 

ungdomarna till positiva sammanhang genom kontakt med andra samhällsinstitutioner och (3) ha god 

kontakt med övriga delar av socialavdelningens ungdomssektion (Nell, F. 2016).  

 Mycket har ändrats sedan 1956 både organisatoriskt och gällande hur man ser på barn och 

ungdomar som befinner sig i social utsatthet, vilka vi definierar som de barn som inte får sina behov 

tillgodosedda av sin omgivning. Det kan exempelvis handla om fysiskt/psykiskt våld eller 

försummelse, sexuella övergrepp, kränkningar eller socialt nedbrytande beteende (Germundsson, 

2011). Nell (2016) menar att den arbetsbeskrivning som gavs i stora drag fortfarande gäller för 

fältassistenter i dagens kontext. I Bilaga till betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga 

(SOU 2009:68), konstaterar man att välfärdssamhället har en roll i att garantera att barn och unga får 

stöd. Detta stöd ska säkerställas av välfärdssamhällets professionella utförare, bland annat 

socialarbetare.  

Ur det senaste styrdokumentet för fältassistenter i en stadsdel södra Stockholm har vi inhämtat 

information gällande deras arbetsbeskrivning (se Bilaga 2). Det kan vara bra att ha i åtanke att dessa 

arbetsbeskrivningar till viss del kan skifta från en stadsdel till en annan, men vi kan anta att de i stort 

ser likadana ut över Stockholm stad, eftersom socialtjänsten är huvudman och alla jobbar efter 

bestämmelserna i SoL.  

De flesta fältassistenter har bakgrund i socionomutbildning men det finns fältassistenter med andra 

utbildningar, som exempelvis fritidsledarutbildning eller beteendevetarutbildning (Andersson, B., 

2005).  

Ledordet för fältassistenter är förebyggande arbete. Börjeson (2010) menar att eftersom sociala 

problem inte uppstår ur tomma intet, är det en god intention att försöka gå in och intervenera det 

sociala problemet innan det uppkommit. Detta är vad som kallas socialt förebyggande arbete (2010). 

Det första steget för fältassistenten är således att kunna förebygga social utsatthet och problematik 

genom att skapa förtroende mellan sig själv och ungdomar. Utmaningen enligt Börjeson i att arbeta 

förebyggande är att det kan upplevas som ”slag i luften” eftersom man inte får återkoppling från de 

genomförda insatser och tagna initiativ. (s. 129, 2010). 

Konkreta arbetsuppgifter kan vara: Uppsökande arbete ute, uppsökande arbete i skolor, enskilda 

kontakter med både ungdomar och dess föräldrar, verksamheter i grupp, utbildning och utveckling, 

samverkan och samarbete med andra yrkesgrupper som exempelvis fritidsledare, lärare, kurator och 

skolledning, fritidsledare, polis och socialtjänst. Ambitionen för fältassistenter är att disponera 50 

procent av arbetsgruppens gemensamma arbetstid i ungdomars närvaro, och för att nå denna målbild 

är man noga med att inte låta möten med andra aktörer ta upp för mycket av tiden. Man möter 

ungdomen i ungdomens arena, och möter ungdomen efter ungdomens egen vilja och behov. Man 

hanterar problematik som psykisk ohälsa, ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak), kriminalitet, 

riskbeteende, internetkonflikter, rättigheter och skyldigheter, sex och samlevnad, normkritik. Man har 
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ett systemiskt tänk, alltså att man så långt som möjligt tar hänsyn till alla berörda parter i ungdomens 

liv. Man nyttjar och tar utgångspunkt i metoder och teorier som KASAM (Känsla Av Sammanhang) 

och MI (Motivational Interviewing) i kontakt med ungdomar. Man pratar om att komplettera andra 

vuxna och professionella och att vara uppmärksam på skolornas agenda kontra sin egen (Bilaga 2). 

 Stockholms stad, som idag har fältassistenter anställda i de flesta av stadens stadsdelsförvaltningar 

beskriver tjänsten på följande sätt: 
 

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet. 

Vi rör oss bland ungdomarna på kvällar, helger, och även dagtid, för att skapa en relation som bygger på 

frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet. Fältassistenterna samarbetar med fritidsgårdar, 

myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar. Vi är även uppdaterade med vad som händer i 

ungdomarnas värld samt vilka trender som är aktuella. Vi samarbetar också med föräldraföreningar, stödjer 

föräldravandringar, deltar i föräldramöten och upptaktshelger i högstadieskolor. Fältassistenterna deltar även 

i nätverk och verksamheter med andra fältassistenter, polis och ungdomsgårdar. [egen kursivering] 

(Stockholms stad, 2017)

I beskrivningen kan man se att skolan förekommer som en plats för möte med ungdomar men beskrivs 

inte som en plats för samarbete eller nätverksbyggande med lärare, utan kategoriseras som “andra som 

arbetar med ungdomar”.  

Fältassistenter ska sedan arbetets begynnelse ha haft kontakt och samverkat med skola (Nell, 2016) 

men ska sedan 90-talet ha befunnit sig och jobbat mer konkret i skolan (Nell, personlig 

kommunikation, 7 april 2017). Detta kan kopplas specifikt till den kommunalisering som gjordes av 

skolan 1991 som syftade till att minska byråkratiseringen i skolan (Sveriges kommuner och landsting, 

2011). 

 

Lärare 

Läraryrket har organiserats nationellt i Sverige sedan 1686. Den organiserade formen av lärande 

utgick fram till 1842 från den lilla katekesen, även om det pågick ett flertal utredningar om en mer 

omfattande skola från 1800-talets start. 1842 grundades folkskolan i Sverige och sedan dess har en rad 

förändringar skett, bland annat med vilka som hade rätt undervisa, vilken utbildning dessa skulle ha, 

samt hur lång den grundskolan skulle vara (Förbundet Högskollärarna, Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund och Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening, U.Å.). 1956, då tillsättandet 

av den första fältarbetaren kom, hade folkskolan redan existerat i 112 år. Läroplanen 94 ledde även till 

en ny förändring som gav lärarna i uppdrag att sköta sitt arbete med ett större fokus på mentorskap. 

Detta sammanföll med att nedskärningar skedde för kommunens fritidsverksamheter och många 

ungdomsgårdar lades ned, vilket ledde till att fältassistenter började leta efter nya samverkanspartners 

(Nell, personlig kommunikation, 7 april 2017). Den arbetsbeskrivning som finns idag för lärare ser 

olika ut beroende på uppdrag. Vi har fått ta del av två olika arbetsbeskrivningar för mentorer och 
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ämneslärare på en skola i södra Stockholm (se Bilaga 3). En mentor på skolan ska enligt 

arbetsbeskrivningen: 

o Följa elevernas kunskapsutveckling 

o Ha klassråd varje vecka 

o Ansvara för upprättande och reviderande av elevernas IUP1 

o Planera och leda klasskonferens en gång per termin 

o Följa elevens lärande, se mönster, samverka med vårdnadshavare samt sätta in stöd eller 

anmäla till elevhälsan om så behövs. 

o Följa elevens skolnärvaro, se mönster, samverka med vårdnadshavare samt sätta in stöd eller 

anmäla till elevhälsan om så behövs. 

o Följa elevens övriga utveckling och eventuella incidenter, se mönster, samverka med 

vårdnadshavare samt sätta in stöd eller anmäla till elevhälsan om så behövs 

 

Utifrån dessa grunder arbetar lärare med mentorskapet, som lägger stort fokus på eleverna, elevernas 

individuella utveckling och vad elever som grupp önskar av skola och lärare. Man nämner samverkan 

med bland annat elevhälsan och vårdnadshavare om det skulle uppstå problem gällande exempelvis 

skolnärvaro. Följande punkter skiljer sig från ämneslärarnas kriterier för en utveckling av skola och 

yrke: 
 

o det dagliga arbetet med eleverna 

o planering 

o reflektion 

o utvärdering 

o bedömning 

o kvalitetsarbete 

o långsiktigt utvecklingsarbete 

o kontinuerlig kompetensutveckling av hög kvalitet 

Det man kan säga om ämneslärarnas fokusområden är att de är mycket mer fokuserade på den 

kunskapsutveckling som ska ske hos alla elever, se till att den är likvärdig och kvalitetssäkrad utifrån 

skolans egna premisser.   

 Skolan har även en viss samhällelig funktion som inte nämns inom ramen för denna 

arbetsbeskrivning där man har ett fostrande uppdrag (Vainik, 2017), vilket ska ske bland annat i form 

av att vara ett stöd till vårdnadshavare (Lgr11). 

  

                                                      
1 IUP – Individuell utvecklingsplan 
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Samverkan 

Något som bör beaktas innan vi går in på samverkan är hur det professionella tjänstesamhället blev 

till. Enligt Inga Hellberg (1995) så kom professioner som ett svar på ett behov av kollektiva lösningar 

på individuella behov, och därmed att man har gjort individuella behov till samhälleliga. Den 

specialisering som professionaliseringen inneburit, skyndades också på i samband med 

högskolereformen 1977. Specialiseringen har också inneburit att det finns en tydlig benägenhet till 

exklusion av de som inte kan anses tillhöra professionen. Därmed skedde också en tydlig avgränsning 

mellan professionerna (Hellberg, 1995). 

 Danermark (2000) menar att samverkan är något mer än att samarbeta, då samarbete är något som 

vi gör varje dag när vi träffar andra människor. Han hänvisar till hur det går till när man bygger ett 

hus, där olika yrkesgrupper samverkar för att få klart bygget med väggar, tak, el och rinnande vatten. 

På detta bygge sker samverkan mellan grupperna och samarbete mellan individer. Danermark (ibid.) 

menar dock att det finns en viss nyansskillnad i att samverka med någon och att samverka om någon, 

och att det är svårare att samlas kring individer och samverka kring dessa, eftersom de har olika behov 

och förutsättningar (ibid.).  

Begreppet samverkan, som arbetsmetod, kom först att diskuteras på 1970-talet (Marie Fridolf, 

2004) då den nya socialtjänstlagstiftningen SFS 1980:629 skulle tas fram. Samverkan gällde då 

särskilt i förhållande till barn och unga, och missbrukare. Man gjorde då bedömningen att 

nämndsystemet skulle kunna ta till vara på behovet av samverkan som behövdes tillsammans med den 

splittrade lagstiftningen (ibid.). Framåt 1990-talet blev det dock återigen aktuellt att prata om 

samverkan mellan olika grupper för individens bästa. En dominoeffekt blev resultatet av den 

omarbetade Förvaltningslagen ([FL] SFS 1986:223) som påverkade de verksamheter som omfattas av 

lagen. Detta resulterade i en rad förändringar i både Skollagen, Socialtjänstlagen, Polislagen och 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2010:800; [SoL] SFS 2001:453; SFS 1984:387; [HSL]  

SFS 2017:30) som tvingade de berörda av dessa lagstiftningar att utföra, åtminstone, någon form av 

samverkan främst med andra myndigheter men även med civilsamhället i vissa fall (Fridolf, 2004). 

Samexistensen har som bakgrunden visar en viss historia inom svensk myndighetsutövning, och i 

samband med detta har det även gjorts studier kring hur samverkan fungerar. En utvärderande rapport 

av Fridolf (2004) gjordes på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I denna rapport 

kommer Fridolf fram till att det finns fem grader av samverkan, och redovisar detta i nedanstående 

figur.  
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Figur 1. En begreppsdefinition för grad av integrering (ur Fridolf, 2004 s. 30). 

 

Samverkan mellan olika yrkesgrupper kan fördelas över olika grader där samexistens är den lägsta 

graden och samsyn den högsta. Behovet av samverkan beskrivs av Fridolf (2004) som fyrdelat.  

 

1. Den första delen är att samverkan är ett sätt att överbrygga sektoriseringen mellan 

myndigheter och samhällsorgan. 

2. Den andra delen handlar om maktfördelning, både tillbaka till individen från myndigheter och 

myndigheter emellan. 

3. Den tredje delen handlar om kompetensutveckling för de yrken som samverkar, alltså en 

möjlighet att ömsesidigt lära av varandra och av varandras metoder. 

4. Den fjärde delen handlar om att komma ifrån hierarkiska system som ofta finns inom 

myndigheter. 
 

I vårt fall gäller det yrkesgrupperna lärare och fältassistenter och hur dessa grupper bör mötas på en 

likvärdig grund. Med bakgrund i informationen från Hellberg (1995) kan man se samverkan som ett 

övergripande försök att få välfärdssektorn att överlappa sina olika professioner.  

  

Problemområde 

Ett av de nyare tillskotten av yrken som arbetar inom skolans arena är fältassistenter som sökt sig dit 

för att på ett naturligt sätt komma närmare fler ungdomar som befinner sig i eller riskerar att hamna i 

social utsatthet. I denna arena kan det uppstå problem när lärares och fältassistenters uppfattningar inte 

överensstämmer om vad som innefattas i sitt eget respektive den andra yrkesgruppens arbete och hur 

det arbetet ska utföras. Med en ofullständig förståelse den för andra yrkesgruppers uppdrag, 

förutsättningar och syfte, blir det svårt att utföra samverkansarbete. Konsekvensen av detta är att barn i 

social utsatthet eller barn som riskerar att hamna i social utsatthet får hjälp för sent, eller eventuellt 
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inte alls. Barns välmående är en av de främsta uppgifterna för socialtjänsten och ska främjas genom 

uppsökande arbete och förebyggande arbete i enlighet med SoL 5 kap. 1 §. 

 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och analysera lärares och fältassistenters syn på sina egna och varandras 

roller och arbetsuppgifter i arbetet med socialt utsatta barn, samt samverkan kring dessa barn. 

 
Frågeställningar 
1. Vilka uppfattningar har lärare och fältassistenter gällande arbetet med socialt utsatta barn och vilka 

likheter och skillnader finns? 

2. Vilka uppfattningar har lärare och fältassistenter gällande samverkansarbete mellan grupperna och 

vilka likheter och skillnader finns? 

 

Avgränsningar 
I denna studie har vi endast valt att fokusera på lärare och fältassistenter även om vi är väl medvetna 

om att det finns många fler aktörer i barns närhet som kan och bör samverka, till exempel elevhälsa, 

fritidsledare, föräldrar, idrottsledare och andra delar av socialtjänsten. Vad gäller de respondenter som 

har deltagit, är de alla verksamma i Stockholms storstadsregion, närmare bestämt i den södra delen av 

Stockholm. Alla lärare är verksamma på kommunala högstadieskolor eftersom det var det enda sättet 

att garantera att de har erfarenhet av fältassistenter i skolan, och fältassistenters främsta målgrupp i det 

förebyggande arbetet är just barn på högstadienivå. Alla fältassistenter som deltagit i studien är 

anställda inom Stockholms stad. Studien har inte ämnat undersöka varför man samverkar, eller varför 

det är fördelaktigt att samverka, utan har utgått från att det ska göras i enlighet med gällande 

lagstiftning (FL 1986; SoL 2001:453; Skollagen 2010:800). Utöver diskussionspunkter som är direkt 

kopplade till respondenternas utsagor i förhållande till vald teori, förs diskussion kring redovisat 

kunskapsläge, i form av samverkansforskning och Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst 

(PPSS). Studien förhåller sig till barn och tillika elever i grundskolans högstadium. Vi har valt att 

definiera barn som individer under 18 år. (Förenta Nationerna 1989; Socialtjänstlagen 2001:453 1 kap. 

2 §). 

 
Teori
I detta avsnitt kommer vi att presentera vilka teoretiska utgångspunkter studien har. Vi kommer att 

redogöra för de teorier vi har valt och sedan teoriernas koppling till studiens empiri för att förtydliga 

hur vi applicerar teorierna i vår analys. 
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Social representationsteori 

Den sociala representationsteorin utvecklades av Serge Moscovici på 1960-talet. Teorin som 

Moscovici presenterade i sin avhandling “La psychanalyse, son image et son public” (sv. 

“Psykoanalysen, dess bild och publik”) tar utgångspunkt i Emilé Durkheims teori om kollektiva 

representationer som utvecklades av den sistnämnda på 1860-talet. Moscovici ansåg att förklaringen 

av representationerna var specifika, och att namnet kollektiva representationer speglade något som var 

allmängiltigt (Chaib & Orfali, 1995).   

 Moscovicis teori utgår enligt Chaib & Orfali (1995) från att “Vår föreställning om världen 

runtomkring oss betingas av de symboliska erfarenheter om vardagslivet som vi formar i en social 

interaktion med andra människor.” (s. 15). Moscovicis teori kretsar kring hur flera subjekt skapar en 

kollektiv bild eller uppfattning om ett fenomen. Denna uppfattning kallas för representation. Dessa 

representationer kan påverkas på olika sätt; genom massmedia, forskning och vardagliga samtal. Ett 

exempel kan vara att man på en viss plats i Sverige “vet” att det brinner bilar i någon av Stockholms 

förorter varje helg, på grund av till exempel massmedialt tryck och hur man som subjekt samtalar om 

dessa fenomen. Viktigt att påpeka är att, huruvida detta stämmer eller inte, inte spelar någon roll för 

den sociala representationen (Chaib & Orfali, 1995).  

 Sociala representationer i vårt fall handlar om de sociala representationer som utvecklas inom två 

olika yrkesgrupper gällande ett fixerat fenomen; socialt utsatta barn, samt de representationer som 

gäller samverkan kring fenomenet. Enligt den sociala representationsteorin bör de subjekt som finns 

inom en grupp, i vårt fall en yrkesgrupp och/eller arbetsgrupp, ha utvecklat en viss social 

representation kring det fenomen som är social utsatthet och hur man kan eller bör jobba och samverka 

kring detta. Sociala representationer är således också en socialpsykologisk teori som tar utgångspunkt 

från mikronivå men rör sig på en mesonivå, då man tar utgångspunkt i individen men även intresserar 

sig för intersubjektiva föreställningar (Moscovici, 2000). 

Studien har en komparativ ansats där vi undersöker två olika gruppers sociala representationer 

kring tre fenomen. Fenomenen är: sitt eget arbete, den andra yrkesgruppens arbete och samverkan med 

den andra yrkesgruppen. I och med att vi har två olika grupper som vi särskiljer efter yrke, blir det sex 

olika beskrivningskategorier med olika typ av information som är relevant för att svara på studiens 

syfte och frågeställningar. Beskrivningskategorierna är uppdelade utifrån vem/vilka representationen 

kommer från och vad den är riktad mot.  

Germundsson (2011) redogör för två begrepp som är grundläggande för att förstå hur sociala 

representationer uttrycks och produceras, objektifiering och förankring. Objektifieringsprocessen är 

den genom vilken individen i dialog med andra konverterar teoretisk information till faktisk, påtaglig 

kunskap. Germundsson använder sig av Bohrs modell av atomen som exempel.  
 

Då konceptet utvecklades var det endast en abstrakt, men matematiskt bevisbar, följd av vissa fysiska 

experiment. Resultaten från dessa experiment utgjorde grunden för Bohrs modell av atomen under den 
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följande teoriutvecklingen. Teorin fick en mer allmän spridning genom förenklade bilder där atomen 

beskrevs som mycket liten och bollformad med en hård kärna och elektroner i omloppsbanor kring 

denna kärna. (Germundsson, 2011, s.68). 

Den tidigare matematiska definitionen av atomen som från början var tämligen ofattbar för gemene 

man, hade symboliserats och därmed transformerats, till en allmän uppfattning som var begriplig för 

de flesta. Objektifieringen kan alltså underlätta den kommunikation som sker mellan människor så att 

vi i större utsträckning kan tala samma språk. Å andra sidan kan objektifieringsprocessen också bidra 

till att avlägsna begrepp från sitt ideologiska eller faktiska sammanhang (Germundsson, 2011). 

 Det andra grundläggande begreppet som lyfts fram är förankring. Förankring handlar om att 

inkorporera ny kunskap till sådan kunskap man redan innehar. Förankringsprocessen tillåter ny 

kunskap att integreras, relateras och placeras till redan existerande kategorier och klasser av åsikter 

och uppfattningar. I grund och botten är förankring att bekantgöra det som är främmande. 

(Germundsson, 2011). Införandet av ny information i en reguljär referensram tillför den nya 

informationen sin signifikans. (ibid). 

 För att exemplifiera på förankrade representationer använder Germundsson fenomenet AIDS.  
 

Ett sådant exempel är då AIDS under första delen av 1980-talet blev uppmärksammat och omskrivet 

över hela världen. Sjukdomen uppfattades först som en venerisk sjukdom som syfilis eller gonorré. 

Samtidigt såg många fenomenet som ett resultat av ett omoraliskt eller promiskuöst, ofta homosexuellt, 

leverne eller, av en del mer religiöst orienterade, som ett Guds straff mot mänskligheten. Det var först 

senare som representationen om AIDS utvecklades och gjorde det möjligt att i det vardagliga vetandet 

skilja sjukdomen från veneriska sjukdomar. (Germundsson, 2011, s.68). [egen kursivering] 

Olika diskurser, vare sig de är kulturella, religiösa eller sociala, influerar i allra högsta grad hur 

människor skapar nya representationer och omstrukturerar redan existerande. Detta innebär att sociala 

representationer alltid är komplexa samt beroende och påverkade av de systematiska uppfattningar 

som är förankrade i människors värderingar, traditioner och ontologiska föreställningar (Germundsson 

2011). De två processerna förankring och objektifiering borde anses fylla ut och vara bundna av 

varandra. När vi möts av ett främmande fenomen förankrar vi det i första hand i redan existerande 

kunskap och det, på så vis, resulterar i att vi tolkar det nya fenomenet mot förutsättning av den 

kunskap som redan finns. Förankring av det främmande fenomenet i något välkänt kan innebära till 

följd en objektifiering, där den nya kunskapen kommer att präglas av tidigare upplevelser och 

erfarenheter. (ibid).  
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Figur 2. Subjektets position mot fenomenet i social grupp. 

 En social representation kräver ett subjekt som bär på uppfattningen om ett fenomen. Själva 

representationen kan ses som det som sammanlänkar parterna subjekt och fenomen. Men en sista och 

tredje part, social grupp, är den hos vilken subjektet placerar sig i förhållande till fenomenet. Oavsett 

om fenomenet enbart är en föreställning eller om det är verkligt har representationen ett värde och en 

betydelse för både subjekt och grupp och representationen kan alltså inte existera utan ett fenomen 

som den hålls mot (Moscovici, 2000). Således är det representationens funktion att agera vägledare för 

den kommunikation och uppförande som sker inom gruppen och har inflytande över både subjektets 

och gruppens handlingar i förhållande till fenomenet. “En sådan påverkan på individen blir intressant 

… utifrån perspektivet att våra representationer vägleder beteende och kommunikation. Det är därmed 

rimligt att anta, att informanternas sociala representationer påverkar hur de agerar i mötet mellan olika 

yrkesgrupper vid interprofessionell samverkan.” (Germundsson, 2011, s. 71). 

 

Central Nucleus Theory 

När det gäller avvikelser från sociala representationer har en utveckling teoretiseras fram och resultatet 

har varit Central Nucleus Theory (CNT). Denna kan till svenska översättas till “den centrala kärnans 

teori” (De Sá, 1996). CNT rekommenderas när man har mer komparativa ansatser i en studie som vill 

undersöka de sociala representationer som hålls av två eller fler sociala grupper med olika positioner i 

samhället; där grupperna har olika sociala praktiker och olika kulturella bakgrunder. Detta har 

resulterat i att vi valt att förhålla oss till CNT. Teorin tar utgångspunkt i att en grupps sociala 

representationer kan delas upp i två huvudsakliga system, det centrala och det perifera. 

Det centrala systemet är sammansatt av en eller få kognitiva element som ansvarar för 

representationens stabilitet, stelhet och ömsesidighet. Dessa element är nära kopplade till det 

kollektiva minnet och historien av en social grupp, de är resistenta till förändring och föga mottagliga 
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för varierande sociala kontexter. Det förutsätts att det centrala systemet tjänar funktionen att generera 

den övergripande betydelsen av representationen och för bestämmandet av organiseringen av övriga 

element. Avsaknaden av centrala, fasta element skulle störa ordningen och ge representationen en 

annan mening (De Sá, 1996). 

Det perifera systemet är å andra sidan sammansatt av representationens alla element som tillåter 

mobilitet, flexibilitet och individuella skillnader. Således förser det perifera systemet integrationen av 

enskilda erfarenheter och historier, och stödjer utvecklingen av, motsättningar inom och 

heterogeniteten av en social grupp. I mångt och mycket består det perifera systemet av och svarar för 

det som inte är vedertaget inom en social grupp. På grund av att det perifera systemet är mer 

mottagligt för varierande sociala kontexter, har det funktioner för anpassning vad gäller konkreta 

sociala praktiker, samt för att skilja på representationens innehåll. Sålunda skyddar det perifera 

systemet kärnan från omständliga transformationer som omvärlden skulle kunna utsätta systemet för. 

(De Sá, 1996).  

 
Kunskapsläge
Innan vi inleder kapitlet om kunskapsläge vill vi göra några tydliggöranden kring det material vi valt 

att placera här och hur det ska användas. Kapitlet innehåller till stor del klassiska forskningskällor som 

böcker och tidigare studier. Vi har valt ett mer inkluderande förhållningssätt till kunskapsläget än att 

bara hålla oss till detta vilket innebär att det går att återfinna propositioner, statliga utredningar, 

policydokument och utvärderingar av projekt. Dessa är inte forskning per se, men är grundade på 

forskning och är något som de båda arbetsgrupperna måste förhålla sig till. Detta har gjort att vi har 

bedömt dessa som goda källor för att undersöka kunskapsläget. Kunskapsläget ska ge en bild av vilken 

kunskap som finns kring samverkan, och därmed också ge en bild av vad vår studie tillför i detta. 

Danermark & Kullberg (1999) menar att en förutsättning för samverkan, är att parterna som ska 

samverka har likartade förväntningar på samverkan. Ytterligare bör vissa inre och yttre betingelser 

vara uppfyllda, där de yttre betingelserna kan innefatta resursfördelning och de inre kan innefatta 

motivationen hos den som ska samverka.  

Josefsson (2007) skrev ett policydokument för samverkan gällande barn i social utsatthet på 

uppdrag av Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen som heter Strategi 

för samverkan - kring barn och unga som far eller riskerar att fara illa (2007). Där framläggs flera av 

de definitioner som vi har valt att använda oss av i vår studie gällande barn i social utsatthet. 

Författaren ger både en bild för “nuläget” som idag är för ett decennium sedan, och en bild att jobba i 

riktning mot, ett slags önskat tillstånd för samverkan mellan yrkesgrupper. Som teoretisk bas för 

samverkan riktat mot barn hänvisar Josefsson (2007) till Urie Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologi, som sätter barnets utveckling i en kontext med ett system som finns på mikro-, 

meso-, exo- och makronivå, alltså olika omfattande samhälleliga nivåer. 
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Josefsson (2007) menar att samverkan i sig inte kan vara ett mål, utan snarare ett (eller flera) medel 

för att uppfylla ett gemensamt mål. Problemet är att olika verksamheter kan ha olika mål, i vårt fall 

kan det handla om diskrepans mellan socialtjänstens och skolans mål och ska man då samverka kan 

det uppstå svårigheter.  Denna diskrepans kan inom samhällsvetenskapen förstås som strukturella och 

kulturella hinder (ibid.). Ett strukturellt hinder mellan samverkande verksamheter kan exempelvis vara 

olika regelsystem och ansvarsområden. Strukturella hinder kan i sin tur generera kulturella hinder för 

samverkan. Dessa kan vara olika sätt att se på en klient, patient eller elev, på grund av olika rådande 

regelsystem. Olika utbildningsbakgrunder, attityder och språkbruk kan bidra till att cementera de redan 

existerande strukturella och kulturella hindren mellan organisationerna (ibid.). 

Josefsson (2007) menar vidare att det finns tre förutsättningar för samverkan: styrning, struktur och 

samsyn. När det gäller styrning så ska det finnas direktiv från ledning på politisk nivå och ett arbete 

med att legitimera arbetet på lokala chefsnivåer. Det är även cheferna som måste samverka emellan 

och avgöra ansvarsfördelningen av arbetet samt utvärdera och följa upp detta. Det är även här som de 

gemensamma målen bör formuleras om samverkan ska ha någon form av långsiktig ambition. Struktur 

är den tydlighet som bör framkomma gällande avtal, riktlinjer och handlingsplaner. Exempel på 

strukturer för samverkan är till exempel samordnarfunktioner och gemensamma planer för 

individärenden, istället för ad hoc-lösningar både inför och under fall (ibid.). Samsyn är en 

samstämmighet kring vad det är för typ av fenomen man har framför sig, att ha en kommunikation och 

använda samma begrepp och ha en gemensam värdegrund. Det går inte ut på att man ska utföra 

samma arbete eller arbeta med samma saker men att man har samma uppfattning och mål och att detta 

ska vara förankrat även på ledningsnivå. För att uppnå samsyn behövs kunskap och förståelse för 

varandras restriktioner, tillgångar och uppdrag (ibid.). Exempelvis att fältassistenten vet vad lärarens 

arbete går ut på och en medvetenhet om att denna kompetens är ömsesidig, det vill säga att även 

läraren har kunskap om fältassistentens roll. En vital beståndsdel i strategi för samverkan är 

upprätthållande tvärprofessionell kompetensutveckling, som ska baseras på respekt och medvetenhet 

inför rådande regelverk och skillnader i arbetsuppgifter (ibid.). 

Germundsson (2011) menar i sin avhandling om socialsekreterares och lärares uppfattningar om 

varandra och om barn i utsatthet, att lärare och socialsekreterare har liknande uppfattningar 

(representationer för att vara mer exakt) kring barn i utsatthet. Detta bör leda till att lärare och 

socialarbetare inte har några skäl till att inte samverka, då det är ett rimligt antagande att när man har 

olika uppfattningar så kan det uppstå oenigheter. Däremot så har socialsekreterarna positiva 

associationer kring lärarna, men ansåg att de var okunniga kring socialsekreterare och deras 

förutsättningar. De positiva associationerna var dessutom ofta personbundna till specifika lärare. 

Lärarna hade i stort negativa associationer kring socialarbetare men dessa var kopplade i till det 

organisatoriska och till lagstiftning kring sekretess. Detta gör samverkansprocessen som dessa ska 

utföra komplex, trots att man inte har olika uppfattningar kring barn i utsatthet (ibid.). Denna studie 
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ligger nära vår egen och behandlar uppfattningarna som socialsekreterare och lärare har om varandra i 

förhållande till utsatta barn. 

Danermark (2000) talar om begreppet “personkemi”, som enligt honom är ett vagt alldagligt 

begrepp som syftar till relationer och psykologiska faktorer, vilket vi författare tolkar är det som ger 

uttryck för personbundna associationer som förekom i Germundsson (2011). Danermark (2000) påstår 

att personkemi inte är en avgörande faktor för en väl fungerande samverkan. Danermark menar istället 

att man ska se på samverkan ur ett motsatt perspektiv, att de psykiska belastningarna kan bli alltför 

påtagliga för de involverade om inte mer basala förutsättningar finns tillgängliga från ledningen till att 

börja med. 

 Vi har i vår genomgång av kunskapsläget märkt av att det finns en liten men vokal grupp forskare 

som står för stora delar av forskningen inom området med samverkan för samhälleliga institutioner, 

vilka är de författare som vi har redovisat hittills i kapitlet. Det är svårt att bedöma hur pass utbrett 

forskningsområdet kring samverkan är då det är samma författare som förekommer gång på gång, men 

det är å andra sidan inte heller något som gör forskningen som drivs av dessa illegitim. 

Sedan millennieskiftet har det förekommit mycket forskning på området barn i social utsatthet, 

med en koppling till vad skolans roll i förhållande till socialtjänsten var. I Proposition 2002/03:53 

föreslog regeringen att bl.a. Skollagen skulle ändras så att det skulle framkomma tydligare att 

samverkan ska ske på socialnämndens begäran. En viktig poäng som Proposition 2002/03:53 lyfter 

fram är att barn i social utsatthet inte är en homogen grupp, men att alla barn i social utsatthet behöver 

stöd och skydd från (olika) samhälleliga organ, såsom socialtjänst och skola. Det den dåvarande 

regeringen lyfte i propositionen, var en bedömning att:  
 

Så långt det är möjligt bör en gemensam syn skapas bland dem som i skilda sammanhang möter barn 

och unga under förhållanden där de far eller riskerar att fara illa. Ett barn riskerar att fara illa och 

barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande 

behov 

Proposition 2002/03:53, s. 46.   
 

Vår bedömning är att detta bör innefatta både yrkesgruppen lärare och fältassistenter, och att dessa bör 

sträva efter att skapa en gemensam syn på barn som befinner sig i social utsatthet. I propositionen 

fastställs att det finns ett övergripande ansvar från ansvariga myndigheters förvaltningschefer, eller 

motsvarande, att se till så att samverkan på ett övergripande plan finns (Prop. 2002/03:53, s. 59). På 

det lokala planet när man jobbar med enskilda individer bör man se till så att arbetet sker utefter 

dennes behov. Vidare så ska det finnas lokala strategier för samverkan som ska ske på strukturell 

basis, så att denna samverkan inte blir alltför personbunden eller sårbar. Man menar att barn i social 

utsatthet behöver all tillgänglig hjälp (Prop. 2002/03:53).  
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 Det kom en utvärdering från Socialstyrelsen i samarbete med Länsstyrelserna år 2006, vilken 

ämnade avgöra vilka effekter lagändringar som följde Proposition 2002/03:53 fick. Däri framkom att 

propositionen hade fått effekt, men att samverkan var krävande och att det inte löste resursproblemen 

som finns inom de offentliga verksamheterna (Socialstyrelsen, 2006).  

I Stockholms Stad har det pågått ett projekt som heter Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst 

(PPSS) som pågick mellan 2013 och 2016. Projektet syftade till att arbeta med samverkansgrupper, 

här benämnda som multikompetenta team. Bakgrunden till projektet var att skolor i vissa stadsdelar 

tampades med låga betyg och hög frånvaro, trots att det i vissa fall var så att eleverna befann sig i 

skolan. I dessa multikompetenta team så finns flertalet yrken både från skolan och socialtjänsten, där 

bland annat fältassistenter är uppradade som en potentiell yrkesgrupp för samverkan med 

specialpedagoger, skolkuratorer och studie- och yrkesvägledare. Syftet var att man på olika sätt skulle 

möta upp elever som behövde extra stöd att ta sig till skolan och/eller lektionerna, samt att stödja 

dessa elever med skolarbetet. Ungefär 350 elever var på något sätt delaktiga i projektet (Stockholms 

stad, 2015). I SOU 2010:95 redovisas arbetet med multikompetenta team och med skolnärvaroteam 

som en av många professionsöverskridande satsningar som riktar sig specifikt till barn och unga i 

socialt utsatthet. Delar av dessa team ska vara socionomer, specialpedagoger och psykologer, men 

även socialpedagoger, familjeterapeuter och fritidspedagoger kan delta. I SOU 2010:95 ges ingen klar 

uppfattning om vem som bär huvudmannaskapet, eller ansvaret, i frågan. Man säger istället att denna 

kan variera från plats till plats mellan socialförvaltning och utbildningsförvaltning, och att dessa också 

kan dela på ansvaret. En intressant aspekt som framkommer ur SOU 2010:95 är att det även 

förekommer tvärprofessionella team i kommuner oavsett befolkningsmängd.  

PPSS:s två huvudsakliga mål var att se till att fler blev godkända och kunde gå vidare till en 

gymnasieutbildning, samt att öka skolnärvaron för elever som riskerade att misslyckas i skolan på 

grund av hög frånvaro. Projektet blev tilldelat 10 miljoner kronor fördelat på åtta stadsdelar i staden 

som skulle täcka de utgifter som de nya tjänsterna och arbetet medförde. Man använde sig av en rad 

olika verktyg och instrument för att hålla kontakt med elever och vårdnadshavare på olika sätt. Det 

kunde handla om att stötta, sätta upp delmål för elever och att ha en individuell pedagogisk 

planläggning (Stockholms stad, 2015).  

 Utfallet av projektet har lett till ökad närvaro i skolan men däremot inte lett till en signifikant 

ökning av andelen godkända bland de deltagande, utan trenden med lägre betyg har fortsatt. 

Framförallt när det gäller de med lite högre betyg, som i regel har blivit sämre eller oförändrat 

(Stockholms stad, 2015). Projektet ska också bli en permanent lösning. (Stockholms stad, 2016).  

 

Metod och material 
I detta kapitel redogör vi först för vinjettmetoden som använts i denna studie för att sedan berätta mer 

ingående hur den används under avsnittet Datainsamling. Vi går sedan vidare och redogör och 
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diskuterar det urval som gjorts. Nästa avsnitt handlar om hur vi kodat och analyserat det insamlade 

materialet i förhållande till den fenomenografiska analysmetod vi har valt, som även den redogörs för i 

avsnittet. Avslutningsvis så redovisar vi en metodologisk diskussion som en plats för metodologisk 

reflexivitet över vad som har och har kunnat komma att påverka studiens riktning och resultat. 

 

Vinjettmetod
Vinjettmetoden har använts under några årtionden, både som komplement till och som ersättning för 

de mer traditionella mätmetoderna vid studier av människors uppfattningar och värderingar. (Jergeby, 

1999). “Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som försetts 

med karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en val- eller 

bedömningssituation” (Jergeby, s.7, 1999). Vi har inte själva skapat vår vinjettext utan vi har fått hjälp 

av en utomstående för att minska risk för vinkling. Vinjetten ser ut som följande: 

 
Nathalie är 14 år och bor med sin pappa och lillebror i en Stockholmsförort. Föräldrarna är skilda och 

mamman har flyttat till andra sidan stan. Hon har en ny familj och är inte så engagerad i Nathalie och 

hennes lillebror sedan några år tillbaka.  Ända fram till andra terminen i sjuan har skolan fungerat bra för 

Nathalie. Någon månad innan sommarlovet såg hennes omgivning hur hon började förändras. Hon 

skaffade nya vänner, drog sig undan från sina gamla kompisar, slutade spela handboll och började vara 

ute allt längre på kvällarna. Nu under vårterminen i åttan har hennes skolfrånvaro ökat markant och 

ibland är hon i skolan men håller sig undan från lektionerna. I genomsnitt är hon på tre av fem skoldagar i 

veckan. Ibland anmäler hennes pappa henne sjuk och ibland har hon olovlig frånvaro.  

 

Nathalies pappa har inte visat någon oro över situationen. Han har kommit på de två möten som skolan 

kallat till, men upplevs inte som om han tar det hela på allvar. Han hänvisar till sin egen tonår och menar 

att han själv festade och skolkade en del i högstadiet och att det hör tonåren till. Han jobbar mycket i det 

egna byggbolaget och lägger en del tid på att träna Nathalies lillebrors fotbollslag. Lillebror har en adhd-

diagnos och en del inlärningssvårigheter och han har behövt föräldrastöd genom hela skolgången. Nu som 

elvaåring går det ganska bra för honom och Nathalies pappa antyder i kontakten med skolan att han har 

gått på tillräckligt med möten i skolan och behöver få slappna av lite nu när det börjar gå bättre för 

lillebror. Mamman har sagt att hon ska komma på bägge mötena men har anmält förhinder i sista stund. 

Nu har lärarna hört på omvägar att Nathalie har skaffat en äldre kille, en 20-årig storebror till en av de 

andra eleverna i klassen. Killen är bekant för lärarna och kommer från en stökig hemsituation. Periodvis 

har han bott på behandlingshem och han har haft problem med både alkohol och andra droger. Nathalie 

har dessutom visat sig rejält full på fritidsgården vid minst tre tillfällen de senaste månaderna och bilder 

från hemmafester med unga vuxna och mycket sprit florerar i sociala medier.  

De vuxna omkring Nathalie är oroliga. Både hennes lärare och skolkuratorn har försökt att prata med 

henne, men hon är inte pratbar. Hon blir inte aggressiv eller trotsig när de försöker, utan bara tyst och 

undvikande och säger att hon har det bra. Att betygen är på väg att dala verkar hon inte bry sig om, vilket 
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är frustrerande för hennes lärare eftersom hon har god kapacitet. Hon kommer fortfarande alltid på 

lektionerna i svenska och det är också i det ämnet hon presterar bäst. Där deltar hon både i att skriva och i 

att läsa och diskutera och hennes lärare i svenska är nog den som fortfarande får se glimtar av den 

”gamla” Nathalie. 

Nathalies tidigare kompisar försökte hålla kontakten med henne i början, men har nu gett upp och hennes 

umgänge i skolan består nu mest av några killar och tjejer i nian som under större delen av skolgången 

behövt särskilt stöd både skolmässigt och socialt.  

Vinjetten är utformad för att ge ett flertal olika aspekter att ta hänsyn till som de båda yrkesgrupperna 

kan beröras av.  

Respondenter blir tilldelade följdfrågor till vinjetten som de skall ta ställning till och det faktum att 

samtliga respondenter ställs inför samma utgångspunkt i sina svar betonas vara en av metodens 

styrkor. En annan styrka är att risken för inflytande från forskare till respondent är mindre i vår val av 

metod då det inte existerar en fysisk intervjusituation, eftersom insamlingen av data sker elektroniskt 

och enskilt. Det är av stor vikt att vinjetten är verklighetstrogen och inte heller för extrem för att 

respondenterna ska kunna relatera till den. Den grundläggande idén är att att undersöka och analysera 

människors val och bedömningar av fiktiva situationer som konstruerats på sådant vis att de är så 

verklighetsnära som möjligt. (Jergeby, 1999).   

 Jergeby (1999) menar att vinjettmetoden har sin grund i den forskningstradition där kunskap om 

sociala fenomen skapas via kvantitativa data. Den tendensen har dock med tiden mjukats upp och det 

är numer allt vanligare att kvalitativa inslag, såsom öppna frågor och öppna svarsalternativ, präglar 

utformningen av vinjettstudien. Denna form kvalitativ tolkning av öppna svar har använts i denna 

studie. Jergeby (ibid.) presenterar 4 grundkriterier som en vinjett bör uppfylla; “1. Den ska vara lätt att 

följa och förstå 2. Den ska vara logisk 3. Den ska vara trovärdig 4. Den ska inte vara så komplex att 

respondenten tappar tråden” (se s.23).  

Vidare presenterar Jergeby (1999) även metodens utgångspunkter som att människors val och 

bedömningar kan ses i ett mer generellt perspektiv. Detta grundas på: 
 

1. Det är förhållandevis få karakteristika som avgör hur ett fenomen bedöms. Vid val av en bil till exempel 

är det relativt få funktioner bland alla möjliga som dominerar i valsituationen. 

2. Inom många områden är bedömningar socialt strukturerade, det finns någon grad av överenskommelse 

bland individer om vilken vikt som ska läggas vid relevanta karakteristika och hur dessa karakteristika 

ska kombineras för att bedömas. 

3. Varje individ tenderar att göra sina val och bedömningar i en viss riktning och utgår från en relativt 

vanlig inställning ur en allmän konsensus om hur bedömningar ska göras.  

I Jergeby 1999, s. 22. 
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Detta gör att vi har goda skäl att anta att respondenterna hade tänkt liknande även om situationen varit 

annorlunda och att man kan generalisera det till att svaren inte bara gäller respondenter.  

 Vår studies vinjett är av det slag som Jergeby (1999) betecknar som en vertikal vinjett. Den 

vertikala vinjetten syftar till att, till skillnad från den horisontella, genom få eller endast en vinjett ge 

möjlighet till en mer djupgående analys. Den vertikala vinjetten behåller fortfarande vinjettmetodens 

största fördel; en gemensam referens. Denna gemensamma referens gör det tydligt hur individers eller 

gruppers sätt att tänka kan te sig olika, även om de får utgå från samma referensram (ibid.) En annan 

aspekt av valet av en vertikal vinjett var studiens tidsomfattning där det kunnat bli svårt att få en 

tillräcklig kvantitet av respondenter, vilket hade kunnat förstöra studien innan den påbörjats.  

Öppna frågor i vinjettstudier kan vara både till för- och nackdel eftersom man kan få ett fritt svar 

som fortfarande bör hålla sig inom kontexten av vinjetten utan att sväva ut, men har precis som 

kvalitativa intervjumetoder en problematik i att respondenten själv kan definiera situationens mening 

(Jergeby, 1999). 

 

Datainsamling
Undersökningen har använt sig av en vinjett som respondenterna fått läsa och därefter svara utförligt 

på de frågor som medföljer vinjetten. Vinjetten beskriver Nathalie 14 år som lever i social utsatthet 

och har svårigheter med skolan. Samtliga respondenter har blivit tilldelade samma vinjett, samma 

frågor och frågorna berör de yrkesverksammas val av handlingar och tillvägagångssätt vad gäller 

barnets situation. Frågorna låter respondenten utgå från Nathalies fall som en gemensam referenspunkt 

när denne ger sin syn på hur arbetet ska utföras och hur samverkan ser ut mellan yrkesgrupperna.   
 

1. Vilka uppgifter ska du och dina kollegor börja med i syftet att hjälpa Nathalie, och varför? 

2. Vilka uppgifter ska den andra yrkesgruppen (lärare) börja med i syftet att hjälpa Nathalie, 

enligt dig och varför? 

3. Vilka andra eventuella myndigheter/nätverkskontakter ska kontaktas i arbetet med Nathalie? 

Vem ska ta dem kontakterna? 

4. Hur ser du på det arbete som ska [ske] gemensamt (samverkan) mellan yrkesgrupperna? 

5. Hur är denna samverkan organiserad? 

6. Hur utvärderas denna samverkan? 

7. Övrig information som du vill ange. 

 
Före vinjetten och ovan redovisade frågor kom även en kontrollfråga (Fråga 0), för att försäkra att alla 

deltagare har fått ta del av informationen inför studien och är medvetna om sina rättigheter som 

deltagare i en forskningsstudie. För mer information se Forskningsetiska överväganden. I fråga fyra 

finns även ett fel där ett ord har kommit bort, detta har lagts till i efterhand för att förtydliga för 

läsaren, men är inte något som respondenterna har fått ta del av. 
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 Vi har genom två internetbaserade survey-verktyg kunnat inhämta informationen på ett 

konfidentiellt sätt, där vi samtidigt ger utrymme för respondenterna att svara fritt på de frågor som vi 

ställt genom fritextsvar. Respondenter kan samtidigt ta god tid på sig när de besvarar frågorna i 

undersökningen utan att behöva känna sig stressade. Vi valde att använda oss av två identiska survey-

verktyg, men olika utskick beroende på yrkesgrupp för att underlätta arbetet med kodning och analys 

och för att kunna undersöka den externa validiteten efter undersökningen (se Vinjettmetod).  

 

Urval
Insamlandet av datamaterial har skett, bland både lärare och fältassistenter, efter det som Bryman 

(2011) förklarar som ett målinriktat urval, och detta har gjorts med anledning av studiens 

forskningsfråga samt begränsade tidsomfattning. Bryman (2011) menar att det målinriktade urvalet är 

i grunden strategisk eftersom forskaren väljer ut respondenter som bedöms vara relevanta för studiens 

problemformulering. Rent praktiskt har vi gått tillväga i urvalsprocessen på olika vis. Vi har främst 

kontaktat respondenter elektroniskt per mail, där mailadresserna sökts på Stockholm stads hemsida. 

Vissa respondenter har rekommenderats till oss av kurskamrater och ett antal har kontaktats fysiskt 

genom besök på arbetsplats. Det sistnämnda genom att vi strategiskt besökt skolor vi haft anledning 

att anta har samverkan med fältassistenter, enligt studiens inledande premisser. Av de tio respondenter 

som har tackat ja till deltagande har nio fullföljt och svarat på den enkät vi skickat ut. Vi anser att de 

nio av tio respondenter som svarat, fyra från lärargruppen och fem från fältassistentgruppen, ger 

mättnad i denna studie. Vi utgår alltså från att vi inte hade fått större spridning i svaren tillhörande 

frågorna i vinjetten om vi hade haft fler respondenter. Våra respondenter har gemensamt att de alla 

jobbar i Stockholm med omnejd.  

 För att referera till det kapitel vi skrivit om förförståelse så har vi valt att inte endast undersöka de 

stadsdelar som vi författare har personliga erfarenheter ifrån, utan försökt att bredda studien för att få 

en högre validitet.  

 

Kodning och analys
De skriftliga svaren som inkommit under studiens gång har kodats efter klassifikationer enligt 

nedanstående förutbestämda principer som ger uttryck för olika sociala representationer kring 

fenomenen (Watt-Boolsen, 2007). Svaren är i denna studie uppdelade utefter yrkesgrupp och det är 

således enklare att ge en komparativ bild av sociala representationer av fenomenet.  

 Kodningsprocessen delas vidare upp i ett överordnat klassifikationssystem, där klassificeringen är 

inordnat utefter kategorier som sociala representationer på fenomenet eller samarbete kring fenomenet. 

Här kommer olika typer av uttalanden som tar anspråk på; hur det är, hur det borde vara och hur man 

själv önskar att det var, och kodar det.  

 Analysarbetet är enligt Watt-Boolsen (2007) ett steg vidare från kodningen och föreslår att starten 

på analysfasen ska följa en liknande procedurbeskrivning:  
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1. När data är kodade leta efter mönster, teman o. dyl.  

2. Använd din inlevelseförmåga intuition och fantasi.  

3. Skapa ev. nya kategorier och överkategorier.  

4. Använd bilder och metaforer - på så vis kan du medverka till att speciella synvinklar identifieras eller 

framhävs för andra. 

5. Gör uppräkningar […] 

6. Gör jämförelser 

7. Indela vissa variabler i underkategorier 

8. Hitta gemensamma drag 

9.  Identifiera och formulera nya variabler 

10. Identifiera förhållandet mellan variabler. Vad är orsak? Vad är verkan? Hur ser sambanden ut? 

11. Ställ upp ett logiskt händelseförlopp […] 

12. Sätt in begreppen och analysen i en teoretisk ram.  

(Watt-Boolsen, 2007. s. 91-92). 

 

Watt-Boolsen (2007) menar härmed att vi utifrån denna analysprocess kan besvara frågorna i 

problemformuleringen. Vi har i vår analysprocess utgått från den föreslagna proceduren, men vi har 

även inspirerats av en fenomenografisk analysmetod som vi använt på vårt insamlade material.  

 Ming Fai Pang (2003) menar att fenomenografin syftar till att beskriva saker som de framstår för 

oss. En vanlig fråga för fenomenografiska studier är hur människor upplever ett fenomen och hur de 

upplever fenomenen det på olika sätt. Varje fenomen är oändligt komplext, men har dock ett limiterat 

antal olika utmärkande drag som gör det fenomenet urskiljbart från andra fenomen (ibid.). 

Fenomenografi är alltså i grunden deskriptiv och kan därmed användas i kombination med andra 

teorier så länge dessa inte stör fenomenografins grundvalar eller idéer om hur fenomen upplevs eller 

framstår i individens ögon. “Den fenomenografiska forskningens grundenhet är ett sätt att erfara 

någonting … och forskningens objekt är variationen i sätt att erfara fenomen”. (Marton & Booth, 

2000, s. 146. [egen kursivering]). 

 Fenomenografisk analys kan enligt Ference Marton (1988) appliceras på många olika datamaterial, 

även om den vanligaste är intervjuer. Ett exempel som ges är en studie som analyserade barns 

teckningar för att se vad de hade för föreställningar av döden (Fai Pang, 2003). Hur datamaterialet än 

samlas in så är det av yttersta vikt att respondenten själv får utrymme att uttrycka sig och själv välja 

vilken dimension av frågan som är viktigast för respondenten. Detta påvisar även vilken prioritering 

respondenten gör av frågan och vilken del av frågan som respondenten anser vara mest relevant 

(Marton, 1988). 

I fenomenografisk analys utgår man oftast utifrån ett textmaterial där man sedan försöker välja ut 

yttranden som i sig kan vara relevanta, men som också kan vara relevanta beroende av sin kontext. 

Den fenomenografiska analysen har en första fas som innebär att man måste koda och tolka beroende 

på de yttranden som kommer fram från individen gällande fenomenet. Dessa yttranden kan både i sig 



 
 

 24 
 

själva och i sin kontext vara intressanta. Vidare går analysen ut på att se yttranden i sin kontext och i 

den kategori eller pool med andra yttranden som gjorts gällande fenomenet som håller samma tema 

(Marton, 1988). 

Rent konkret så menar Marton (1988) att processen bör följa detta recept steg för steg; Yttranden 

sorteras i kategorier, de yttranden som kan tolkas olika undersöks och till sist så definieras de olika 

beskrivningskategoriernas attribut och blir fasta. Skillnaden från innehållsanalys är enligt Marton 

(1988), att innehållsanalysen har förutbestämda kategorier som används för sortering, medan 

fenomenografin har kategorier som skapas utefter sitt material. Det finns en form av abduktivt 

arbetssätt här där man går mellan kategorierna och datamaterialet och jämför, anpassar, sorterar och 

om-sorterar det data som man samlat in (1988).  Fenomenografin är i sig inte en metod, men inte 

heller en teori om erfarande, utan den bör snarare anses vara en ansats för att urskilja, uttrycka och 

hantera vissa slag av forskningsfrågor (Marton & Booth, 2000). 

 Analysmetoden anser vi kunna användas bra ihop med de utvalda teorierna sociala representationer 

och Central Nucleus Theory, då de både har ett liknande förhållningssätt till kunskap som något 

konstruerat. Vi menar att CNT:s kärnmodell kan sammankopplas med avvikande yttranden från 

respondenter som en manifestation för perifera sociala representationer.  

  

Beskrivningskategorier, vinjettfrågor och redovisning av resultat 

Vi har utifrån det datamaterial vi samlat in utgått från följande process:  

1. Läst igenom samtliga svar utförligt två gånger.  

2. Markerat specifika uttalanden i svaren som varit iögonfallande.  

3. Skrivit ner dessa uttalanden och resonemang för att sedan gruppera dem efter teman.  

4. Sorterat bort vissa uttalanden som antingen var irrelevanta för studiens syfte eller enkätens 

frågor.  

5. När ett visst resonemang identifierades så pass många gånger att vi ansåg att det utgjorde ett 

mönster, skapades en beskrivningskategori i enlighet med särskilt mönster. 

  

Detta resulterade i de åtta beskrivningskategorier som listas i resultatkapitlet. Dessa blir listade utan 

någon inbördes ordning, både i hänseende till relevans för studien och kronologisk ordning i 

analysarbetet. 

 

Metodologisk diskussion 

I den metodologiska diskussionen återfinns en reflektion över våra metodologiska val och antaganden 

uppdelade under tre underrubriker; Validitet och reliabilitet, förförståelse och metodologiska 

antaganden.  
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Validitet och reliabilitet 

Gällande validitet och reliabilitet kan man anta att vinjettmetoden har en god intern validitet, eftersom 

man ger alla svarande samma referenspunkt att utgå ifrån. Vad gäller extern validitet så kan fördelarna 

med en gemensam referenspunkt ske på bekostnad av den allmänna generaliserbarheten då det är ett 

avgränsat fall och inte nödvändigtvis skulle kunna ge ett svar på vad som sker i den genomsnittliga 

situationen (Jergeby, 1999).  

 Vår valda metod ger i sig inga försäkringar till att en god reliabilitet uppnås men Jergeby (1999) 

föreslår att om man är orolig över en dålig reliabilitet bör det genomföras en test-retest upprepning, 

vilket inte ligger inom ramen för denna studies omfattning. Däremot kan standardisering av en 

situation i sig ses som ett steg mot att få en högre reliabilitet då man kringgår faktorer av slumpmässig 

art, som annars hade kunnat spela roll. Man undviker även socialt tryck, intervjuareffekt och andra 

påverkansfaktorer som är kopplade till social önskvärdhet, då undersökningen innebär att man inte 

nödvändigtvis måste träffa forskarna utan att proceduren kan ske helt elektroniskt (ibid.). Möjligheten 

till att ställa direkta följdfrågor som vid en klassisk intervjusituation, är icke existerande i vår studie 

förvisso, men den möjligheten hade å andra sidan skett på bekostnad av alla de andra fördelar som 

vinjettstudien medför. 
 

Förförståelse 

Den förförståelse som vi tar med oss på förhand i studien är tudelad. En av oss genomförde nämligen 

sin praktik som fältassistent. Det var denna praktikperiod som i första hand gav praktikanten, och 

således bägge författare, uppslag till den forskningsfråga som vi sedan valde att undersöka. Under 

praktiken framkom det ganska tidigt att den samverkan som sker mellan de fältassistenter som 

handledde och lärare på vissa av stadsdelens högstadieskolor upplevdes bristfällig. Flertalet gånger 

uttrycktes det från fältassistenternas sida, hur pass svåra vissa av lärarna var att arbeta invid, samt att 

vissa lärare upplevdes ha felaktiga eller undermåliga uppfattningar om vilka arbetsuppgifter 

fältassistenter styrs och innefattas av.  

Den andra studentens förförståelse av fältassistenter är av mer generell karaktär och studenten 

saknar på förhand den förstahandserfarenhet som den andra erfarit under sin praktik. Med det sagt har 

så mycket information som möjligt självfallet delats oss emellan. Vi anser att det är till studiens gagn 

att vi haft två olika utgångspunkter inför studien för att minska risk för bias. Ingen av oss har upplevt 

‘det andra sidan av myntet’, det vill säga gemenskap med lärarkåren, vilken eventuellt hade kunnat 

vara till studiens fördel. Vi har dock erfarenhet av att vara elever i skolan eftersom vi båda har gått i 

svensk grundskola. 

 

Metodologiska antaganden 

I tidigare forskning som använt sig av sociala representationer och/eller CNT som teoretisk bas för 

analys, har flera studier haft en stor mängd respondenter, exempelvis De Sá (1996) med cirka 800 
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respondenter och Germundsson (2011) med cirka 200 respondenter. Detta kontrasteras till de nio som 

lämnat svar till vår studie. De berörda studierna har dock till skillnad från vår studie haft 

kvantifierbarhet som en central del i arbetet eftersom de i första hand avhandlat i vilken utsträckning 

olika sociala grupper gör associationer av vissa begrepp (De Sá, 1996; Germundsson; 2011).  

 

Angående fenomenografisk analys 

I den fenomenografiska analysmetoden hade ett vidare steg varit att skapa så kallade utfallsrum utifrån 

de beskrivningskategorier som återfinns i Tabell 1 och 2. Utfallsrum kan syfta till att visa på relationen 

mellan beskrivningskategorier samt mellan beskrivningskategorier och det undersökta fenomenet, men 

även för att rangordna beskrivningskategorier efter ordinalskalor. Detta återfinns inte i denna studie av 

anledningen att det inte finns en tillräckligt stark koppling mellan beskrivningskategorierna som 

behövs för att skapa utfallsrum, eller ett behov att rangordna något enligt en ordinalskala. Det enda 

fallet i vår studie är lärarrespondenternas koppling mellan information och elevhälsa, där dessa i 

mycket hög utsträckning benämns i sammanhang med varandra, exempelvis “vi kontaktar sedan 

skolkurator”, där kontakt är information och skolkurator är elevhälsa. Detta är det exempel som 

förekommer allra tydligast och vi författare har inte kunnat finna några andra exempel på 

beskrivningskategorier som kunnat skapa utfallsrum. Det har lett till att studien stannar vid att använda 

sig av beskrivningskategorier som slutsteg i det fenomenografiska tolkningsarbetet.  
  

Forskningsetiska överväganden
Ämnet för uppsatsen tolkas inte som känsligt då ämnet inte kränker någon av respondenternas 

integritet. Vi har tagit hänsyn till de allmänna råden från Vetenskapsrådet (2011) gällande god 

forskningssed och tillämpning av konfidentialitet. I utförandet har vi fått in anonyma svar från båda 

respondentgrupper och vi vet därmed inte vem som svarat. 

 I lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor framgår det att lagen ej ska 

tillämpas på forskning som sker inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå, och vi har därmed 

inte behövt etikpröva studien. Vi har dock i studien utgått från bland annat 13§-19§, som gäller 

bestämmelser för information, samtycke och återtagande av samtycke samt uppnådd ålder för att 

kunna samtycka, eftersom det fortfarande är relevanta utgångspunkter för alla former av studier.  

Alla dessa bestämmelser har uppnåtts genom det informationsbrev vi skickat ut till samtliga 

respondenter där vi informerat om studiens syfte och innehåll, samtycke och återtagande för 

densamma, samt att vi har valt att enbart vända oss till vuxna. Kontakten med våra respondenter har 

skett via mail, och vi har inte träffat någon av respondenterna. Mailadresserna har nästan uteslutande 

varit via respondenternas arbetsmail, vilket inneburit att vi har fått ta del av respondenternas för- och 

efternamn. Vi har kunnat veta vilka det är som har deltagit men på grund av den anonyma enkäten har 

vi inte kunnat koppla svar till namn. Som tidigare nämnt har vi också använt oss av en kontrollfråga i 

början av enkäten som säkerställde att respondenten hade tagit del av tidigare nämnt informationsbrev.  
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 När vi använt oss av citat från de anonyma svaren i studien har dessa granskats så att det inte går 

att känna igen vem det är som har svarat. Vi har likaså undvikit att använda svar på de olika frågorna 

som innehållit namn på anställda som innehar vissa positioner i organisationerna, eller anonymiserat 

dessa, för att skydda utomstående som inte deltar i studien. Vi har gjort detsamma när respondenterna 

har beskrivit sin arbetsplats av samma skäl.  

 

Resultat 
Detta avsnitt inleds med en sammanställning av lärares och fältassistenters övergripande uppfattningar 

gällande sina egna och varandras roller och arbetsuppgifter i arbetet med socialt utsatta barn, samt 

yrkesgruppernas uppfattningar gällande samverkan kring dessa barn. Det inleds med lärares 

uppfattningar kring sitt eget arbete, följt av fältassistenters uppfattningar kring lärares arbete och 

lärares uppfattningar kring samverkan. Sedan följer fältassistenters uppfattningar kring sitt eget arbete, 

följt av lärares uppfattningar av fältassistenters arbete och fältassistenters uppfattningar kring 

samverkan. Detta görs då vi vill redovisa en yrkesgrupps arbete och yrkesroll i taget. 

Därefter redovisas de åtta beskrivningskategorier som vi skapat efterhand utifrån den empiri som vi 

har samlat in, och efter det följer en kvantitativ redovisning av yrkesgruppernas svarsmönster. 

Avsnittet avslutas med en matris som redogör för de typsvar som ger en helhetsbild av de samlade 

svarens essens vilka ligger till grund för diskussion. 

 

Lärares uppfattningar kring arbetet med socialt utsatta barn
De uppfattningar som lärare yttrar kring deras roll i arbetet med socialt utsatta barn kan sammanfattas i 

ganska konkreta former. Det verkar till att börja med finnas en konsensus kring att man som lärare har 

ett informationsansvar när det kommer till socialt utsatta barn. Utan några större problem beskriver de 

flesta lärare hur de skulle gå till väga när det gäller en anmälan till socialtjänst och/eller skolans 

elevhälsoteam. Elevhälsoteamet är en konstellation av vissa lärare, skolkurator och skolsjuksköterska 

samt biträdande rektor, och verkar framstå som de på skolan som har någon form av arbetsansvar 

gällande de barn som är socialt utsatta. Alla lärare är alltså inte inblandade i arbetet framåt utan verkar 

lägga fokus på informationsansvar och anmälningsplikt. 

 
Som lärare är min främsta uppgift att undervisa. Som klassföreståndare är det att se till att eleven har en 

god skolgång [...] som lärare är helheten mitt ansvar. Att kalla till möten och möta eleven i 

skolvardagen men   sedan måste skolan ha stödfunktioner, i form av kurator, skolsyster, som tar över det 

"operativa" ansvaret. Detta är ett så pass tungt ansvar och arbete att det kommer ta allt för mycket fokus 

från själva grunduppdraget att undervisa en hel klass. Om man ska lyckas i sin undervisning så är det 

viktigt att skapa relationer med eleverna... 

- Lärare
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Elevhälsan, i citatet ovan beskrivet som en av skolans stödfunktioner, är en grupp som återkommer i 

svaren från flera av våra respondenter, och det verkar som att de flesta skolor i de områden vi 

undersökt har ett sådant team. Dessa team kan dock ha olika namn, variera i storlek samt vilka 

befattningar de innefattas av. På skolorna finns det personal vars syfte är att hjälpa de socialt utsatta 

barnen. Lärarkårens främsta uppgift är att hjälpa barnen genom att undervisa och lära ut. I de fall som 

lärarna blir aktiva vad gäller uppgifter utanför ramen för lärares främsta uppdrag, är det oftast i form 

av att arbeta med en pedagogisk plan för barnet.  

En uppfattning som verkar vara central i lärargruppen och framkommer i flertalet svar är fokusen 

på resultat och framtidsval som en motivator för socialt utsatta barn. Att man befinner sig i skolan 

verkar vara en prioritet för lärarna och frånvaron ses som det mest problematiska i Nathalies fall, trots 

att problembilden i sig är större än så. En lärare som svarar på frågan, vad man som lärare behöver 

göra för att hjälpa Nathalie, skriver nästan omgående att “Vi behöver ta tag i frånvaron” och diskuterar 

vilka som på skolan ska mötas. Många diskuterar även så kallade skolnärvaroteam i relation till 

frånvaron, vilka kan erbjuda hjälp för dem som av olika anledningar har svårt att ta sig till skolan, 

både rent praktiskt och motivationsmässigt. För kontext är skolnärvaroteam en del av det så kallade 

multikompetenta teamet inom PPSS, som vi redogjorde för i studiens bakgrund.  
 

Fältassistenters uppfattningar kring lärares arbetsuppgifter
Det fältassistenter uppmärksammar är att lärare arbetar pedagogiskt med barn och att det är där deras 

främsta arbetsuppgift finns. Det finns dock en önskan från fältassistenter att lärare i högre grad borde 

arbeta mer individuellt med elever och utforma arbetet efter enskilda behov. Framförallt verkar det 

finnas en önskan att arbeta mer salutogent med barnen och försöka se till dess styrkor.  

 

Skolan ansvarar för Nathalies utbildning. De behöver anpassa miljön så att den passar Nathalies behov. 

Fokusera på det som fungerar, dvs att hon går på svenskan. Vad är det som gör att hon går på svenskan? 

Läraren? Uppgifterna? Ämnet? Miljön? Vad behöver Nathalie för att även gå på andra lektioner? 

- Fältassistent om lärares uppdrag 

 

Det individuella planerandet anser man är en del av lärarrollen. Detta verka stå emot lärares egen 

uppfattning om att det är helheten, alltså klassen i stort, som går först. Fältassistenter verkar i hög grad 

aktualisera det mentorskap som finns i förhållande till situationen. I stort verkar det dock finnas olika 

uppfattningar om vad lärare ska göra och hur långt mentorskapet ska gå.  
 

Lärares uppfattningar kring samverkan  
Vad gäller lärares utsagor som rör den samverkan som ska ske mellan yrkesgrupperna finns det både 

samstämmiga och motstridiga tankar. Flera lärare påpekar att en väl fungerande samverkan är av stor 



 
 

 29 
 

vikt för att få ett samlat grepp om eleven samt för att skapa den helhetsbild som behövs för att erbjuda 

barnet en så effektiv insats som möjligt. Lärare pratar emellertid om samverkan i mer generella termer, 

och beskriver inte i detalj hur den går till mellan dem och fältassistenter. En central punkt som 

återfinns hos flera av lärarna är värdet av ett tydligt informationsutbyte mellan yrkesgrupperna. Vissa 

lärare vädjar för ett kringgående av sekretess och menar på att det många gånger är en formalitet som 

blir ett hinder för yrkesgrupperna att kunna effektivisera sitt arbete. En lärare är tydlig med att 

sekretess inte alls utgör några hinder utan tillhåller båda yrkesgrupper ett öppet informationsutbyte. 

Vi behöver ha ett samarbete där vi arbetar förebyggande och har alla elevers/ungdomars bästa för 

ögonen och släpper på prestige och jobbar tillsammans. 

Det är viktigt att vi kan dela information mellan oss.  

Att det som sägs "stannar i rummet" för att hjälpa eleven.  

- Lärare 

Lärare menar att fältassistenters samarbete med skolkuratorer är av stor vikt för att ge en helhetsbild, 

samt att läraren i sammanhanget kan vara behjälplig men varken sammankallande eller drivande. En 

annan anser att samverkan primärt ska gå ut på att få Nathalie att höja sin skolnärvaro samt 

skolprestation, och sekundärt för att jobba med hennes självkänsla och självbild. 

Flera lärare beskriver samverkan som någonting som kan ske på eget bevåg, som ett personligt ansvar 

och av ömsesidig karaktär.  

Vi växlar ord. Jag brukar be dem om hjälp att hålla kontakt/utkik om en del av mina elever. Ibland har 

jag gett fältarnas telenummer [sic] till vårdnadshavare. [...] Vi söker ofta kontakt. [...] Jag tror också att 

det finns informella kontakter att ta till. Det bästa är när personer inom olika verksamheter lärt känna 

varandra på regelbundna träffar. Då är det lättare att bara ringa upp eller begära möte.  

- Lärare 

Samverkan är alltså något som inte är organiserat och det saknar validitet i form av direktiv från 

arbetsledare och chefer.  
 
Fältassistenters uppfattningar kring arbetet med socialt utsatta barn  
Fältassistenters uppfattningar om arbetet med socialt utsatta barn verkar utgå från ett par faktorer även 

om det finns vissa interpersonella skillnader i svaren från respondenterna. Att vilja arbeta direkt mot 

Nathalie, bygga kontakt och relation med henne verkar vara centralt i de svar som inkommit. Att 

arbeta direkt mot Nathalie verkar, förutom de fördelarna att kunna påverka och undersöka Nathalie, 

dessutom ha ett egenvärde. Egenvärdet är att man bemöter ett barn där den befinner sig och har sin 

utgångspunkt. Man verkar i hög grad vara medveten om att det relationsbyggande arbetet kan ta längre 

tid om man inte redan har en relation, för att kunna prata om de saker man vill. 

 Vad i problembilden man vill prata om varierar, det är allt från samtycke och sex, till skola och 
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betyg. De flesta fältassistenter försöker däremot prata om skolan med Nathalie som en viktig punkt för 

henne, på grund av den fördelen som finns i att hon fortfarande går på och engagerar sig i 

svenskundervisningen. Det kan därmed ses som att det finns en viss studiefokus i svaren precis som 

från lärarnas sida, men studiefokus är en aspekt av flera i en mer holistisk bild som verkar finnas hos 

fältassistenterna.  

Fråga hur mycket hon dricker, hur ofta, försöka komma in på varför hon dricker och vad som händer 

när hon gör det. Hur hon mår. Prata om sex, om samtycke, att det aldrig är okej att någon gör något mot 

en som man inte vill. Att man inte måste ha sex, och att ens partner aldrig ska tvinga en till det. Prata 

om skolan, fånga upp henne när hon är i skolan, försöka motivera henne att gå på fler lektioner (även 

om just detta egentligen är skolans jobb). Prata om vad hon trivs med på svenskan, vad som fungerar 

bra där, och försöka överföra det till fler ämnen. Prata om föräldrarnas skilsmässa, hennes kontakt med 

mamma. Hur skulle hon önska att det var? 

- Fältassistent 

I slutet av citatet kan vi se att fältassistenten lyfter frågan om Nathalies egna önskemål kring sin 

situation. Detta är något som inte har varit så vanligt förekommande, och det är ofta samma 

respondenter som tar upp det flera gånger, oavsett om de är lärare eller fältassistenter. Frågan uppstår 

då om barnets önskemål inte är något man i första hand funderar över, eller om det är så pass självklart 

att man pratar om önskemål, att de flesta tycker att det inte är nödvändigt att nämna.  
 

Lärares uppfattningar kring fältassistenters arbetsuppgifter 

Som helhet är lärarnas utsagor gällande vad fältassistenter bör syssla med i syfte att hjälpa Nathalie 

relativt smala. Lärare är i mångt och mycket eniga om att fältassistenter ska skapa kontakt med 

Nathalie, och om kontakten redan finns där, utöka den och fördjupa relationen till henne. Det pratas 

om att fältassistenterna kan erbjuda trygghet i en generell mening för Nathalie. Det möjligtvis mest 

intressanta i kontexten är att flera lärare menar att relationsskapandet mellan ungdom och fältassistent 

ska syfta till att få Nathalie att tänka på de framtidsval hon har att välja mellan, samt ett ifrågasättande 

av hennes nuvarande umgängeskrets.  
 

Fältassistenterna behöver få kontakt med eleven och försöka få en relation (bygga upp en trygghet) så 

att hon känner att hon känner sig trygg med någon eller några av fältarna. Då kan man börja diskutera 

med henne om kompisval och vad hon vill göra när hon har slutat nian osv. Få henne att se vilka 

möjligheter som har att välja mellan. Det behövs göras en kartläggning av vilka som hon träffar och vad 

[sic] hon är på kvällarna. 

-Lärare om fältassistenters uppdrag 

 

En lärare formulerar sig på det här viset: 
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De ska söka upp Nathalie. Göra sig synliga. I närområdet, synas på skolan. Fundera på vilka Nathalie 

umgås med. 

- Lärare om fältassistenters uppdrag 

 

De specifika punkter som lyfts av lärare som handlar om Nathalies framtidsval och kartläggning av 

hennes umgänge är minst sagt anmärkningsvärda eftersom de skiljer sig så mycket från hur 

fältassistenterna själva resonerar i frågan. Inte en enda fältassistent svarar att de hade pratat med 

Nathalie om just dessa frågor.  
 

Fältassistenters uppfattningar kring samverkan  

Flera fältassistenter pekar på vikten av samverkan och informationsdelning mellan berörda yrkesfält- 

och grupper, samt att hela nätverket kring Nathalie har en betydande roll att spela för hennes 

välmående. En fältassistent skriver:  

Socialtjänsten bör utifrån denna information inleda utredning, och bör definitivt sammankalla till ett 

nätverksmöte för att se vad professionella (skola, kurator, fritid, fält, socialtjänst) och 

familjemedlemmar/vänner i Nathalies nätverk kan göra för att förbättra hennes situation. 

-  Fältassistent 

Merparten av fältassistenternas svar kring deras egen roll i samverkansarbetet tyder på att den rollen 

inte är glasklar alla gånger. Det kan handla om att vara bryggan mellan socialtjänst och skola eller om 

att öka sin egen närvaro på skolan där Nathalie går. Fältassistenter har emellertid en tydlig konsensus i 

att det alltid handlar om att finnas till ungdomens förfogande. 

Ansvaret för skolgången ligger som sagt på skolan och att utreda övriga behov ligger hos socialtjänsten. 

Det fältarna kan göra är att fungera som en bomull där emellan [sic], för N's skull. Mjuka upp, fylla upp 

där det eventuellt blir ett tomrum för att det inte hör hemma på någon annans officiella skrivbord. 

- Fältassistent 

 

En fältassistent lyfter frågan om sekretess och menar att det kan vara frustrerande att lagen är olika 

strikt åt vartdera hållet, att lärare får berätta mer för fältassistenter, men att man får göra så gott som 

man kan som fältassistent för att hjälpa lärarna. Denna hjälp välkomnas dock inte på alla skolor, eller 

av alla lärare, utan är i regel personbunden som tidigare konstaterat. 

Lärare får supergärna använda oss som bollplank och be om råd. Lite olika dock om de vill göra det 

beroende på skolan. Vissa vill sköta allt mer internt. 

- Fältassistent 

Hur ofta detta interna sätt att sköta situationer som involverar socialt utsatta barn förekommer 

framkommer tyvärr inte.   
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Beskrivningskategorier och fortsatt redovisning av resultat 

Beskrivningskategorierna som står nedan har utformats utifrån det metodologiska tillvägagångssätt 

som vi har beskrivit tidigare i metodkapitlet. Vår studie har mynnat ut i följande åtta 

beskrivningskategorier vars innebörd vi presenterar nedan. 

 

Studiefokus → Ett svar som har kunnat tolkas som en övervägande vikt på skolnärvaro, 

studieprestation och studieresultat, samt studier som en hjälpande insats med ett visst egenvärde. 

Beskrivningskategorin syftar till att belysa när det i svaren finns en stor fokus på att det ska finnas en 

väl fungerande skolgång.   

Information → Den anmälningsplikt som finns för samtliga yrkesgrupper som arbetar med barn och 

unga, men även de svar som visar på informationsflöde och kommunikation mellan yrkesgrupper. 

Syftet med beskrivningskategorin är att visa på när det finns ett informationsflöde mellan grupper.    

Elevhälsa → De som arbetar med respektive skolas elevhälsa. Kan bestå av, men är inte begränsat till, 

sjuksköterska, kurator, specialpedagog, läkare eller psykolog. Beskrivningskategorin syftar till att 

tydliggöra när det finns en koppling till skolans stödfunktioner.  

Social tillgänglighet → De svar som visar på en social tillgänglighet för det socialt utsatta barnet, 

antingen från respondenten själv eller en vädjan för den andra yrkesgruppen att vara det, samt visar på 

ett empatiskt och medmänskligt förhållningssätt i mötet. Beskrivningskategorin syftar till att visa på 

emotionell närvaro mot barnet. 

Ogrundade förväntningar → Svar som visar på ogrundade förväntningar eller missförstånd kring 

den andra yrkesgruppens arbetsuppgifter och/eller förutsättningar. Beskrivningskategorin syftar till att 

påvisa hur kunskapsnivåerna inom grupperna ser ut för den andra yrkesgruppens förutsättningar.  

Prestige → Svar som visar på ett förhållningssätt som speglar ett prestigefullt eller prestigelöst 

förhållande till arbetet med eller samverkan kring socialt utsatta barn. Beskrivningskategorin syftar till 

att visa på när yrkesgrupperna talar i termer av prestige. 

Arbetsfördelning → Svar som visar på hur en arbetsfördelning görs. Gäller även svar som tar 

ställning till vad som är ens eget eller någon annans arbetsuppgift. Beskrivningskategorin syftar till att 

tydliggöra var och hur en arbetsfördelning görs inom skolans arena.  

Barnets önskemål → Svar som visar på en villighet att inte bara undersöka barnets bästa men även 

barnets vilja. Beskrivningskategorin syftar till att belysa när en respondent uttrycker vikten av barnets 

självbestämmande. 

 

Inför Tabell 1 och Tabell 2 som kommer nedan förtydligas några saker kopplat till studiens frågor som 

återfinns i metodkapitlet. Fråga 1, 2 och 4 var studiens öppnaste frågor och gav naturligt uttryck för 

fler typer av svar och även en större kvantitet av svar. Dessa tre frågor är även de frågor som tydligast 

fångar in studiens syfte och kärnpunkterna ur dessa har sammanställts i en egen tabell, Tabell 3 som 



 
 

 33 
 

återfinns i slutet av detta kapitel. Fråga 3 var en specifik fråga om information och kommunikation. 

Fråga 5 och 6 var följdfrågor på fråga 4, och gav beroende på respondentens svar på fråga 4 svar med 

varierande relevans för studien. Fråga 7 var en öppen fråga med möjlighet för respondent att tillägga 

övrig information, men många avböjde helt att göra det. För att kunna överblicka frågorna i 

tabellform, redovisas dessa i förkortad format i nedanstående tabeller 1 och 2. Vill man läsa frågorna i 

sin helhet hänvisar vi istället till avsnittet om datainsamling tidigare i studien. 
 

 
Tabell 1. 
Lärares uppfattningar i fråga 1-7. Siffrorna i kolumnerna representerar antalet lärare som gett uttryck 
för denna uppfattning där 4 är max antal per fråga och kolumn. 
 

Studiefokus Information Elevhälsa Social 
tillgänglighet 

Ogrundade 
förväntningar 

Prestige Arbets- 
fördelning 

Barnets 
önskemål 

1: Vad ska 
jag göra? 

3 4 4 4 
  

4 1 

2: Vad ska 
de andra 
göra? 

1 1 1 3 4 
 

2 
 

3: Vilka ska 
kontaktas? 

1 4 2 
 

1 
 

3 
 

4: Vad görs 
gemensamt? 

1 3 3 2 2 
 

3 
 

5: Hur 
organiseras 
samverkan? 

 

2 3 
 

2 1 3 
 

6: Hur 
utvärderas 
samverkan? 

 

1 1 
 

3 
 

1 
 

7: Övrigt 1 1 1 1 1 1 2 1 

Totalt: 7 16 15 10 13 2 18 2 

 

Det vi i framförallt kan se i Tabell 1 från de svar vi fått in från lärare är att det finns en stor och god 

kommunikation med respektive skolas elevhälsa och att det sker mycket kommunikation och 

arbetsfördelning i förhållande till elevhälsan. Den diskussion som handlar om skolans elevhälsa är 

också ofta starkt sammankopplad med en diskussion kring arbetsfördelning som sker inom skolan. 

Alltså, när det givits uttryck för arbetsfördelning har nästan alltid elevhälsa varit aktuellt. Liknande 

tendenser ser vi gällande kopplingen information och arbetsfördelning. Vi kan även se att alla lärare 

vid minst ett tillfälle gett uttryck för att det finns vissa oklarheter kring vilken roll och/eller funktion 

som fältassistenter har.  
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Tabell 2.  
Fältassistenters uppfattningar i fråga 1-7. Siffrorna i kolumnerna representerar antalet fältassistenter 
som gett uttryck för denna uppfattning där 5 är max antal per fråga och kolumn. 

 Studiefokus Information Elevhälsa Social 
tillgänglighet 

Ogrundade 
förväntningar 

Prestige Arbets- 
fördelning 

Barnets 
önskemål 

1: Vad ska 
jag göra? 

2 3 1 5 
 

1 2 2 

2: Vad ska 
de andra 
göra? 

3 3 3 4 2 1 2 
 

3: Vilka ska 
kontaktas? 

 5 1   1 4  

4: Vad görs 
gemensamt? 

 

3 1 2 
 

3 3 1 

5: Hur 
organiseras 
samverkan? 

 

3 2 1 
    

6: Hur 
utvärderas 
samverkan? 

 

2 
      

7: Övrigt 
 

1 
 

2 
 

1 2 
 

Totalt: 5 20 8 14 2 7 13 3 

 

 

Vad gäller fältassistenters svar rörande elevhälsa, förekommer dessa svar inte lika frekvent som hos 

lärarna. Det är ovanligt att fältassistenter ger uttryck för oklarheter gällande lärarens roll eller 

arbetsuppgifter i förhållande till fallet i vinjetten. Detta är en av de största kvantitativa skillnaderna 

mellan tabell 1 och 2. Fältassistenter ger även i högre grad uttryck för situationer som kan förknippas 

med prestige men talar mindre om arbetsfördelning.  

I övrigt har lärare och fältassistenter, rent mätbart, gett uttryck för liknande tankar angående 

situationen kring studiefokus, information, social tillgänglighet och barnets vilja. Vi har utifrån de svar 

som kommit in på frågorna, som är vinjettstudiens fråga 1, 2 och 4, som syns nedan i Tabell 3:s 

vänstra kolumn formulerat typsvar som ska ge en bild av de samlade svarens essens. 
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Tabell 3.  

Uppställning av kärnfrågor.  
 

Lärare Fältassistenter 

Vad ska en lärare göra? - Som lärare är min 

främsta uppgift att 

undervisa, oavsett vem 

som är framför mig 

 

- Elevhälsan har 

uppdraget att ta hand om 

barn i social utsatthet  

- Lärare ska kunna pedagogiskt 

anpassa för barn i social utsatthet 

 

 

- Lärare ska kunna arbeta med ett 

salutogent förhållningssätt 

Vad ska en fältassistent 
göra? 

- Jag är inte så insatt 

men… 

 

 
 

- De ska vara tillgängliga 

för barnet 

- Ska kunna ta kontakt och bygga 

en relation med barnet  

 
 

Hur ser den samverkan 
som ska ske mellan 
yrkesgrupperna ut? 

- Samverkan är viktig 

 

- Det är inte vi som 

samverkar med 

utomstående  

- Samverkan är viktig  
 

- Det är oftast andra som 

samverkar, vi fyller ibland upp 

luckorna som blir över i den 

ansvarsfördelningen 
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Det som framkommer i tabellens första rad gällande vad en lärare ska göra är att det finns en viss 

diskrepans kring uppfattningar om dess arbetsuppgifter och förhållningssätt. Lärare menade att man i 

första hand skulle lära ut och hade en plikt att informera elevhälsan på skolan om eventuella 

missförhållanden, och att deras uppdrag tar slut där om inte elevhälsan önskar något annat. 

Fältassistenterna ansåg att lärare ska kunna anpassa undervisningen för barnet om det är där problemet 

finns men också i det kunna arbeta salutogent.  

 Svaren i rad två från lärarna angående fältassistenternas arbetsuppgifter var vaga och gav inte något 

specifikt som fältassistenterna skulle göra, annat än att finnas tillgängliga för barnet. Lärare har även 

rakt ut svarat att de inte vet/är osäkra. Fältassistenter har dock också en splittrad bild över exakt vad 

det är de behöver ta tag i, men delar uppfattningen att de ska vara socialt tillgängliga och att deras 

arbete ska ha relationsbyggande och kontaktsökande karaktär. 

Gällande rad tre och frågan kring samverkan var yrkesgrupperna överens; Det är viktigt. Lärarna 

svarade även att det inte är de som samverkar med utomstående, utan att det är andras jobb. 

Fältassistenterna svarade också att de inte har någon direkt samverkan, utan att man ibland fyller upp 

tomrummen i andras ansvarsfördelning, till exempel mellan skola och socialtjänst.  

 
Analys och diskussion 
I kapitlet analys och diskussion kommer vi att analysera det som framkommit i resultatredovisningen 

under rubrikerna om centrala och perifera sociala representationer för att sedan försöka fastställa 

vilken form av samverkan som finns samt motivera detta. En kortare diskussion kring området som 

helhet görs även. Analys och diskussionen kring denna analys, föranleder studiens slutsatser. 

Centrala sociala representationer  
De centrala sociala representationer som vi har kunnat återfinna är framförallt de svar som redogörs i 

Tabell 3. Om man gör en komparation mellan yrkesgrupperna finns det vissa punkter som man är 

överens om.  

 Frågan om samverkan är en sådan. Båda grupperna anser att det är viktigt med samverkan, och att 

det är bra för barnen, för inblandade samt för att arbete ska vara av god kvalité. Man medger båda att 

samverkan mellan lärare och fältassistenter inte sker med lite olika hänvisningar varför. Lärare anser 

att det är elevhälsans jobb att fokusera på barn i social utsatthet och därmed samverka med 

utomstående. Samverkan sker för lärare men det är mot elevhälsan och vårdnadshavare, och i viss mån 

mot socialtjänsten i och med anmälningsplikten. Fältassistenter anser att det inte finns något utrymme 

för dem att samverka med lärare och man samverkar istället till viss del med elevhälsan. Men i övrigt 

ser man sig själv som vadderingen mellan stolarna, så att inga uppgifter som andra aktörer sitter på ska 

hamna där.  

 Dessa representationer kring samverkan stämmer bra in på förankringsbegreppet beskrivet av 

Germundsson (2011) , samt begreppen strukturella och kulturella hinder beskrivet av Josefsson 
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(2007). När människor ställs inför en (ny) situation kopplar de tillbaka till den kunskap de redan har 

och förankrar detta i en gemensam bakgrund. Båda grupperna kopplar tillbaka till sina respektive 

kunskapsgrunder, den gemensamma nämnaren i en universitetsutbildning. Lärare förankrar sig vid att 

de i främsta rummet är lärare, och fokuserar därmed på sin undervisning. Fältassistenter förhåller sig 

holistiskt i frågan om arbetssätt vad gäller socialt utsatta barn men även hur de helst ser en lärare 

arbeta. 

 Något båda yrkesgrupperna tycker är att fältassistenter ska vara socialt tillgängliga för barn, även 

om man kanske inte är överens om vilken arena som är den bästa för att vara det. Lärare hade dock 

svårt att förklara vad en fältassistent gjorde och vad deras arbete syftar till i övrigt. Fältassistenter 

verkar lägga fokus på tillgängligheten och anpassningen som lärare ska göra mot barn, som beskrivs i 

termer av att arbeta salutogent med barnen, vilket lärare i stort hänvisar till elevhälsan för. Detta 

kopplar återigen tillbaka till förankring (Germundsson, 2011) där lärare är förankrade i sin skolkontext 

och i stort verkar ha lite svårt att tänka utanför den kontexten. Fältassistenter har sin 

socionombakgrund där man anser att alla kan hjälpa till att leta styrkor för att hjälpa en individ, men 

man visar inte på en allt för stor förståelse för skolans struktur och vad som är möjligt inom den 

kontexten för lärare. Vi tolkar att många fältassistenter i sina svar gällande lärare indirekt aktualiserar 

den mentorsrollen (nästan) alla lärare innehar, medan lärarna i större grad talar om sitt ansvar att 

upptäcka problematik och frånvaro, och sedan arbeta vidare i sitt ämnesläraruppdrag. Lärarna tenderar 

att starkt lita på den stödstruktur som finns i skolans egen organisation med elevhälsa, och anser att det 

är en tredje grupp som utför jobbet bättre än dem själva, så de håller sig till undervisning. Detta ligger 

i linje med Josefssons (2007) beskrivning av strukturella och kulturella hinder som kan vara starkt 

etablerade inom verksamheter. De strukturella hindren för samverkan i detta fall, är att det är ordnat på 

så sätt att elevhälsan ska sköta samverkan med utomstående. De kulturella hindren är att lärare inte 

anser att det är deras sak att samverka, men att undervisa (ibid.). 

Båda yrkesgrupper är relativt ense i sina representationer om att samverkan i dagsläget är 

personbunden och att den ofta kräver ett band och ett förtroende mellan parter. Respondenter från båda 

håll påpekar även att korta anställningar och personalomsättning stör det samarbete som tar tid att 

bygga upp. Visserligen kan detta påstående stämma i de flesta yrkessammanhang, däremot särskiljer 

sig dessa yrkesgrupper eftersom de arbetar med barn och unga och har på så vis bestämmelser, från 

flera olika lagrum, som dirigerar dem att samverka. Däri ingår inga ‘om och men’ och dessa riktlinjer 

bör därav inte endast anses vara rekommendationer utan snarare betvingande faktorer. Relevant i 

kontexten är Proposition 2002/03:53 som redan för 15 år sedan efterfrågade en lösning på den 

samverkan som var personbunden. Men ser man istället i SOU 2010:95 som kartlägger vad för 

samverkan som finns, handlar det mest om vad som kan finnas på olika platser i landet. 
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Perifera sociala representationer  
Perifera sociala representationer består av, som tidigare redovisat, de uppfattningar som är skilda 

mellan individer i samma grupp och som helt enkelt inte kan eller får ta plats på grund av de redan 

etablerade och rådande representationer som styr i de sociala grupperna. De perifera 

representationerna innefattas även av de oprövade idéer som senare kan komma att bli standardiserade 

(De Sá, 1996). 

En perifer åsikt som kommit från en lärare är en önskan att frångå skolans vanliga struktur. Istället 

önskar läraren att man i större grad kunde arbeta tillsammans, dela på arbetsuppgifter samt “släppa på 

prestige”. Detta är en något avvikande åsikt men det visar på en reformvilja som läraren säkerligen 

inte är ensam om att ha. Dessutom tänker vi att anledningen till att läraren aktivt väljer att uttala sig 

om prestige innebär att en sådan faktiskt existerar, även om andra inte har valt att uttala sig om detta.  

 Något som tyvärr har lyst med sin frånvaro är representationer som behandlar barnets egna 

önskemål. Dessa representationer har kategoriserats som perifera då de inte förekommer så frekvent. 

Det finns både lärare och fältassistenter som anser att det är en viktig del av arbetet att fråga barnet 

vad den själv vill, men den attityden är inte integrerad i de centrala representationerna. Detta må 

stämma överens med lärarnas tydliga fokus på undervisning, däremot är det förvånande att det lyfts av 

fältassistenter lika sällan.  

Likväl är det förvånande att vissa lärare förväntar sig att fältassistenter ska lägga sitt fokus på att 

åtgärda barnets frånvaro och förhöja prestationen i skolan genom det relationsskapande arbete som 

fältassistenter utför.  

 

Diskussion kring samverkan 

Fridolf (2004) förhåller sig i sin modell (Figur 1.) till olika grader av samverkan som kan ske mellan 

organisationer. Allt som allt finns fem grader, där de sista graderna fyra och fem även benämns som 

mellanmänskliga fenomen till lika stor grad som organisatoriska. Utifrån de svar vi fått in uppfattar vi 

att den samverkansgrad som finns mellan lärare och fältassistenter är samexistens. Samexistens (grad 

1) är den mest basala nivån av samröre där två organisationer verkar parallellt utan samröre med 

varandras verksamheter, i detta fall när man befinner sig på samma arbetsplats utan att samverka. Det 

görs visserligen försök till samverkan mellan skola och socialtjänst, exempelvis i form av Pilotprojekt 

Skola Socialtjänst (PPSS), men PPSS är trots allt inte en permanent omstrukturering, snarare en 

temporär insats. Hade PPSS eller en liknande satsning inneburit att man valt att involvera 

fältassistenter i multikompetenta team, hade man kunnat argumentera för att fältassistenter och lärare 

samverkar på grad två (samverkan) eller grad 3 (samordning) (Fridolf, 2004). Man har istället, som 

tidigare konstaterat, implementerat det så kallade skolnärvaroteamet som representant för 

socialtjänsten på skolorna där vi inhämtat data (Stockholms stad, 2015). I dagsläget innehar de 

fältassistenter som är anställda av socialförvaltningen vad vi tolkar som en gästroll i skolans arena 

istället för att inkorporeras i den redan befintliga skolstrukturen. Påståendet att lärare och 
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fältassistenter enkom samexisterar förstärks ytterligare om man återkopplar till tre förutsättningar för 

samverkan; styrning, struktur och samsyn (Josefsson, 2007). Vad gäller styrning ska det samverkas 

chefer emellan, i vårt fall mellan rektorer och enhetschefer, chefer för lärare och fältassistenter. På 

vinjettfråga 5 och 6, som behandlar respondentens uppfattning av hur samverkan är organiserad, 

respektive hur den utvärderas, uttrycker ingen respondent att samverkan sker enligt styrning ovanifrån. 

Svarstendenserna är snarare tämligen tunna, där det sammantagna svaret för båda frågor blir någon 

form av “jag vet inte”. Förutsättningen om struktur handlar om i vilken utsträckning riktlinjer faktiskt 

leder de anställda i “rätt riktning” vad gäller samverkan, och svar som visar på att samverkan skulle 

ske på ett strukturellt plan förekommer inte heller. Det är istället, som tidigare redovisat, återfinner vi 

svar som pekar på att samverkan är personbunden. Den sista förutsättningen för samverkan, samsyn, 

är den punkt som enligt oss haft mest friktion mellan respondenternas utsagor. Samsyn handlar inte 

om att yrkesgrupperna måste ha gemensamma mål och medel, socionomers och lärares 

förankringspunkter, eller strukturella och kulturella hinder, har vi redogjort för tidigare och skillnader i 

resonemang mellan yrkesgrupperna var någorlunda förväntade. Däremot, att åtminstone ha kunskap 

och förståelse för den andra yrkesgruppens tillgångar, restriktioner och uppdrag, menar vi är minsta 

förväntade prestation. 
 

Frågor utifrån datamaterial och analys  
Analysen har inte använt sig av en organisationsanalys, men det hade sannerligen varit intressant att 

göra en liknande studie med fokus på vilka strukturer som styr de som jobbar inom socialtjänsten 

respektive skolan. Skolan har till synes en enorm struktur med många specialistbefattningar där 

samtliga utför ett arbete med barn och barn i social utsatthet. Frågan blir om det finns plats för fler i en 

sådan verksamhet. Om vi återkopplar till satsningarna med Pilotprojekt Socialtjänst Skola så har man 

tyckt det. Dock finns det inget i studiens insamlade datamaterial där man nämner detta projekt, annat 

än att man nämner ett skolnärvaroteam, som vi har förstått ska ingå i denna satsning. I en satsning där 

man pratar mycket om multikompetenta team så har det funnits fältassistenter som har arbetat på 

skolan och för skolan. Man har dock inte valt att inkorporera eller bjuda in de redan existerande 

fältassistenterna, som arbetar för socialtjänsten, i ett närmare arbete när man hade möjlighet att göra så 

i samband med PPSS. Måhända finns det en bra förklaring till varför det blev som det blev, men 

utifrån det material vi har fått del av är det uppseendeväckande.   

 Om vi återgår till frågan om struktur, ville vi också ställa oss undrande till varför elevhälsan får en 

så central roll i arbetet med socialt utsatta barn, och varför inte läraren själv kan ha en tydligare del 

och roll. Skolan har, som tidigare konstaterat av Vainik (2017), även en fostrande roll utöver det 

pedagogiska. Trots detta blir att informera andra parter i enlighet med informationsplikten lärarnas 

tydligaste arbetsuppgift i arbetet med socialt utsatta barn. 

I vissa fall kan det vara bra att få möjlighet till att prata med en utomstående, exempelvis kurator, då 

läraren kan ha en roll i problematiken, men det kan också vara viktigt för barnet att få hålla sig till 
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någon som är bekant, eller till och med träffar så gott som varje dag.   

 Ett tydligt frågetecken som uppstår för oss författare är vem det är som styr över vilka möjligheter 

som finns till samverkan. Inga respondenter pratar om vad som sägs och styrs ovanifrån, från chefer 

och från politikers håll. Både socialtjänst och kommunal skola är politiskt styrda och dess verksamhet 

kan därmed utsättas för förändringar. I en vidare studie hade vi velat undersöka hur chefer och 

politiker ser på samverkan och vad de gör för att möjliggöra för att organisationer och verksamheter 

ska kunna samverka. En annan fråga är specifikt kopplad till FL (SFS 1986:223) och var politiker och 

chefer anser att ramarna för samverkan bör gå. 

 
Slutsatser 

De slutsatser vi har kommit fram till inom ramen för denna studie är följande:  

Att alla involverade anser att samverkan är bra men lärare och fältassistenters sociala 

representationer av samverkan är att den inte genomförs på en organisatorisk grund. Respondenternas 

uppfattningar representerar alltså inte samverkan utan snarare en samexistens mellan grupperna, som 

Fridolf (2004) beskriver det. En mer styrd samverkan finns mellan lärare och elevhälsa, och mellan 

elevhälsa och fältassistenter, men den visar sig i svaren inte vara så omfattande som vi hade kunnat 

vänta oss. Den informella samverkan som sker verkar vara personbunden och mer kopplad till 

respondenternas personliga egenskaper än till sina yrkesroller. 

Den andra slutsatsen är att lärare anser att deras arbetsuppgifter inte sträcker sig utöver ett 

delegeringsansvar så att andra kan sköta sitt jobb. Lärare vill inte göra uppoffringar för ett enskilt barn 

på klassens bekostnad, i en något utilitaristisk anda. Lärare presenterar inte fältassistenter som en del 

av den verksamhet de själva arbetar i, även om man erkänner att arenan är delad.    

Den tredje slutsatsen är att fältassistenter anser att de har ansvar för den sociala kontakten med 

socialt utsatta barn, men att lärare också ska kunna vara socialt tillgängliga och kunna anpassa sitt 

(pedagogiska) arbetssätt för barnet. I övrigt verkar det inte vara så väl förankrat vad en fältassistent 

ska göra, trots att det finns en tydligt formulerad arbetsbeskrivning.  

Avslutande diskussion 
Som författare till denna studie skulle vi vilja konstatera att det finns vissa frågor som hänger lite i 

luften som inte har blivit besvarade inom ramen för denna studie, som skulle kunna besvaras inom 

ramen för vidare studier med annorlunda metodologiskt eller teoretiskt tillvägagångssätt, eller för en 

studie med en större tidsram. Vi vill påpeka att denna del av studien inte har ett tillräckligt stort 

underlag för att kunna konstatera något, men att dessa antaganden kan hypotesprövas i vidare 

forskning.  
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Organisationsintegrering 

En fråga som uppstod för oss författare i samband med genomgången av datamaterialet var frågan om 

hur det skulle fungera med en organisationsintegrering mellan socialtjänst och skola. Med bakgrund 

till att vi nyligen läst delrapporten till Pilotprojekt socialtjänst och skola, så var det lite nedslående att 

det inte funnit någon större lycka i sina mål. Vi författare ser ändå fram emot att få läsa förslaget som 

ska läggas fram under 2017 kring hur man ska fortsätta arbeta med projektet, nu efter att pilotstadiet 

har lagts ned.  

Beroende på utfallet av förslaget från arbetsgruppen som ska lägga fram förslag för 

vidareutveckling av PPSS, skulle vi vilja se en vidare undersökning över integreringsmöjligheter 

mellan fältassistenter och skolan, exempelvis i elevhälsan. Vi tror att med rätt förutsättningar skulle 

det fungera att integrera de redan existerande fältassistenterna i exempelvis elevhälsan på ett sätt som 

skulle kunna bli fördelaktigt för alla parter, genom större insyn och samverkan. Detta skulle kunna 

avhjälpa att yrkesgrupperna inte har en sådan omfattande förståelse för varandras arbetssätt och 

arbetsbeskrivning.  
 

Synen på yrkesrollen 

När båda grupper beskrev sin yrkesroll i kontext för vinjetten fanns det stora variationer av svar 

gällande vad det var som skulle göras eller åtgärdas. Detta leder till ett behov att undersöka vidare vad 

man anser är ens eget jobb i liknande situationer, både för fältassistenter och för lärare. Även om vi 

snuddade vid ämnet inom ramen för denna studie för att få en klar bild av området, skulle det behövas 

en mer extensiv studie, som går djupare i frågorna vad och varför. 

 

Barnet som utgångspunkt 

Ytterligare en idé som har tillkommit under studiens gång är att byta perspektiv helt. I denna studie 

har vi valt att fokusera på två yrkesgrupper i förhållande till barn i social utsatthet. En annan 

forskningsansats hade kunnat vara att starta ett fiktivt fall, precis som vi har gått tillväga i vår studie 

men istället utgå från barnet och undersöka vilka parter som finns i barnets närhet. Att genom en 

systemteoretisk teori ha barnet som utgångpunkt och undersöka hur parter samspelar med varandra 

samt se vad det ger för konsekvenser för barnet, blir sannolikt en organisk framväxt om vilka 

samverkar kring barn när och varför. Detta skulle antagligen bli en tidskrävande studie som även hade 

krävt fler vinjetter (olika situationer av barn i social utsatthet) att utgå ifrån, men är utan tvivel en 

intressant fråga eftersom vi endast fångat in två av dessa grupper som samverkar kring socialt utsatta 

barn. 

 



 

 

Referenser 
 
Andersson, B. (2005). Fältarbete - en brokig kontinuitet. I B. Ander., M. Andersson., K. Jordevik. &  

A. Leisti. (Red.) Möten i mellanrummet: socialt förebyggande arbete med ungdomar.(1. uppl.) 

(s. 24-45) Stockholm: Gothia. 

 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by nature and design. 

Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 

Börjeson, B. (2010). Förstå socialt arbete. (2., [rev.] uppl.). Malmö: Liber.  

 

Chaib, M. & Orfali, B. (red.) (1996). Sociala representationer: om vardagsvetandets sociala 

fundament. Göteborg: Daidalos. 
 

Danermark, B. (2000). Samverkan - himmel eller helvete?. Stockholm: Gothia  

 

Danermark, B. Germundsson, P. Englund, U. Lööf, K. (2007) Strategi för samverkan - kring barn och 

unga som far illa eller riskerar att fara illa. Västerås: Edita Västra Aros. Från: 

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/340/42.pdf  

 

Danermark, B. & Kullberg, C. (1999) Samverkan: Välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

De Sá, C. (1996). The central nucleus approach to social representations. Hämtad 27 maj 2017, Från: 

http://www.lse.ac.uk/methodology/pdf/QualPapers/CELSO-Core-periphery.pdf 

 

Fai Pang, M. (2003). Two faces of variation: on continuity in the phenomenographic movement [1]. 

Scandinavian Journal of Educational Research 47(2), s. 145-156, 2003. DOI: 

10.1080/0031383032000047466.   

 

Fridolf, M. (2004). Samordning - nya möjligheter inom välfärdsområdet: En skrift om samordning 

utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och 

landsting. Stockholm. Edita Norstedts tryckeri. Från: http://ideelle.se/pdf/nyamojligheter.pdf  

 



 

  

Förenta Nationerna. (1989). Convention of the Rights of the Child. Från: 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  

 

Germundsson, P. (2011). Lärare, socialsekreterare och barn som far illa: Om sociala 

representationer och interprofessionell samverkan. (Avhandling, Örebro Universitet, 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete). Från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:399705/FULLTEXT01.pdf 

 

Hellberg, I. (1995) Det professionella tjänstesamhället. I Svensson, L. & Orban P. (Red.). Människan i 

tjänstesamhället. (s. 88-115). Lund: Studentlitteratur. 

 

Jergeby, U. (1999) Att bedöma en social situation - Tillämpning av vinjettmetoden. Stockholm:    

Nordstedts. 
 

Josefsson, B. (2007) Strategi för samverkan – Kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara 

illa. Västerås: Edita Västra Aros. Från: 

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/340/42.pdf  

 

Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

 

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SFHL, Stiftelsen SAF (uå). Folkskolan och grundskolan. 

Hämtad 10 maj, 2017, Från: 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/attachments/Folkskolan%20

och%20grundskolan.pdf 

 

Marton, F. (1988). Phenomenography: A research Approach to Investigating Different Understandings 

of Reality. In Sherman, R.R. & Webb, R.B. (Ed.), Qualitative research in education: focus 

and methods. London: Falmer. 

 

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Moscovici, S. (2000). Social representations: Explorations in social psychology. Cambridge: Polity 

Press 

 

Nell, F. (2016) Fältassistenten fyller 60 år i år! Från: https://faltarbetaren.wordpress.com/2016/08/15/ 

Hämtad 2017-03-23 kl. 11.03. Fältarbetarnas riksförbund 

 



 

  

Proposition 2002/03:53. Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. Hämtad 11 maj, 2017, från 

Riksdagen https://data.riksdagen.se/fil/E7CBD209-CECD-4C75-8AF9-81D50BB1F9F9  

 

SFS 1984:387. Polislag. Hämtad 10 maj, 2017, från Riksdagen http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387  

 

SFS 1986:223. Förvaltningslag. Hämtad 29 mars, 2017, från Riksdagen 

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forvaltnin       gslag-1986223_sfs-1986-223 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Hämtad 10 maj, 2017, från Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453  

 

SFS 2010:800. Skollag. Hämtad 10 maj, 2017, från Riksdagen 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800  

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 10 maj, 2017, från Riksdagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag_sfs-2017-30  

 

Socialstyrelsen. (2006). Samverkan kring barn som far illa: Uppföljning av lagändring enligt 

proposition 2002/03:53 Stärkt skydd till barn i utsatta situationer. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9477/2006-109-

26_200610926.pdf 

 

SOU 2009:68. Bilaga till betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga. Stockholm: Edita 

Sverige AB. Från: 

http://www.regeringen.se/49b6a6/contentassets/d42da087c9f74a20952f02586a60226c/bilaga-

till-betankadet-lag-om-stod-och-skydd-for-barn-och-unga-lbu 

 

SOU 2010:95. Se, tolka och agera: Om allas rätt till en fullvärdig utbildning. Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer. Från: 

http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/4349fe904fc6465b8d446936b93e337f/se-

tolka-och-agera---om-ratten-till-en-likvardig-utbildning-hela-dokumentet-sou-201095  

 



 

  

Sveriges Kommuner och Landsting. (2011). Kommunaliseringen av skolan - och vikten av att blicka 

framåt. Från: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-655-2.pdf  

 

Stockholms stad. (2015). PPSS Pilotprojekt skola socialtjänst - Delrapport 2015. 

Stockholm: Socialförvaltningen. Från: 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1822281  
 

Stockholms stad. (2016) Delredovisning - Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst (PPSS). 

Stockholm: Socialförvaltningen. Från: 

https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1869965 

 

Stockholms stad. (2017). Fältassistenter och ungdomsjouren.  Från: 

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-unga/Faltassistenter/ Hämtad 2017-03-29 kl. 

11.51 

 

Vainik, A. (2017). Polisanmälningar i grundskolan. Diss. (sammanfattning), 2017. Växjö. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 

Watt-Boolsen, M. (2007). Kvalitativa analyser - Forskningprocess, människa, samhälle. Malmö: 

Gleerups  



 

  

Bilaga 1, Informationsbrev 
 
Informationsbrev till deltagande i studie gällande samverkan mellan fältassistenter och lärare.  
 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter som studerar vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, och vi genomför nu 

termin 6 på programmet vilket innebär att vår kandidatuppsats ska skrivas. Vårt tema kommer kretsa 

kring den samverkan som sker mellan fältassistenter och lärare, och vilka mål och medel dessa två 

arbetsgrupper har för ungdomar i socialt utsatthet. Detta informationsbrev är en inbjudan till 

deltagande i denna studie.  

 

För att få den kunskapen vi behöver om samverkan kommer vi att skicka ut en fallbeskrivning 

gällande ett barn i social utsatthet samt ett formulär med frågor gällande ert arbete kring detta och den 

samverkan som bedrivs mellan yrkena. Vi önskar att ni läser fallbeskrivningen och svarar på frågorna 

kopplade till dessa enskilt och inte diskuterar sinsemellan med kollegor.  

Vi garanterar att alla personliga uppgifter behandlas enligt konfidentialitetskravet. Du kan närsomhelst 

under tiden studien pågår dra dig ut, utan att behöva motivera varför. De svar som du då lämnat 

kommer inte inkluderas i studien. Den färdiga studien kommer att publiceras på Ersta Sköndal Bräcke 

högskolas publikationsdatabas, samt på databasen DIVA där den kommer finnas att tillgå för 

allmänheten.  

 

Vi kommer under studiens gång få handledning av Magnus Karlsson som är Docent/lektor på Ersta 

Sköndal Bräcke högskola.  

 

Vi hoppas att ni vill delta i denna studie, och har ni frågor får ni gärna höra av er till oss! 

 

Björn Thörnqvist         Günes Sengüler 

Socionomstudent         Socionomstudent 

bjorn.thornqvist@student.esh.se     gunes.senguler@student.esh.se  

mailto:bjorn.thornqvist@student.esh.se
mailto:bjorn.thornqvist@student.esh.se


 

 

Bilaga 2, Styrdokument fältassistenter  
Januari 2017 

Kartläggningen av kvällsarbetet under HT 16 klart och utskickat till samverkanspartners. 

Verksamhetsberättelse 2016 klar. 

Planera gruppverksamhet under VT 17 

Uppföljning av -- 2016. Alla bokar med sin skola. 

Planera in samverkansmöten under VT 17 med fritidsgårdar, polis och ungdomsgruppen på 

socialtjänsten. 

Februari 2017 

Planera sportlovsaktiviteter för ungdomar. 

Sportlov vecka 9 – specialschema. 

Mars 2017 

RIKS-utbildningen för fältassistenter. Anordnas av RIF – riksförbundet för fältarbetare. 

Planera påsklovsaktiviteter för ungdomar. 

Påsklov vecka 15 – specialschema. 

April 2017 

Börja planera datum för -- HT 17 med skolor och fritidsledarna samt andra samverkanspartners. Boka 

planeringsmöten för -- 2017. 

T1:an ska in. 

Valborg - specialschema. 

Maj 2017 

Kartläggning över kvällsarbetet under VT 16 ska sammanställas. 

Sammanställ rapport över fältarnas arbete under VT. 

Utvärderingar av grupper under VT 16 ska genomföras och sammanställas. 

Höstplanering ska göras. 

Fortsätt planera -- 2016. 

Boka tider med handledare inför HT 16. 

Göra sommarschemat och WAS-schemat (WAS – We Are Stockholm) 

Juni 2017 

Efter skolavslutningarna börjar sommarschemat. Vi jobbar lördagar under juni, juli och augusti mellan 

17:00-01:00. 

Färdigställ och skicka ut kartläggning över kvällsarbetet under VT 

Färdigställ och skicka ut rapport över fältarnas arbete under VT 

Skolavslutning vecka 23. 

Midsommar vecka 25. 

Augusti 2017 



 

  

WAS - specialschema vecka 33. 

Planera -- 2017. 

Skolorna börjar vecka 33. 

Höstschemat börjar vecka 34. 

Föräldramöten (alla ansvarar för att boka och gå på sin skola). 

Boka in möten med samverkanspartners under HT 17. 

T2:an ska in vecka 34. 

Skicka ut nya uppdaterade info-affischer till alla samverkanspartners. 

September 2017 

-- genomförs under vecka 36, 37 och 38. 

Oktober 2017 

Planering av höstlovsaktiviteter för ungdomar under vecka 41. 

Höstlov vecka 44. 

November 2017 

Börja jobba med Verksamhetsplanering (VP) inför 2018. 

Börja sammanställa statistik inför Verksamhetsberättelse 2017. 

December 2017 

Jullovsplanering. 

Julpysselplanering. 

Börja skriva på Verksamhetsberättelse 2017. 

Boka tider med handledare inför våren 2018. 

Boka möten med samverkanspartners inför VT 18. 

Sammanställa kartläggning av kvällsarbetet under HT 17.           

Sammanställa utvärderingar av gruppverksamheter under HT 17. 

Sammanställa Verksamhetsplanering 2018. 

Jullov – ungdomsaktiviter och specialschema. 

Rutiner och förhållningssätt för fält 

Det här är ett dokument som fältassistenterna använder som hjälpmedel i sitt arbete. Det ska ses över 

regelbundet och uppdateras med information. Dokumentet ska fungera som en trygghet och ska 

innehålla rutiner och tankar om hur vi på bästa möjliga sätt löser våra uppgifter. Saker vi gemensamt 

kommer överens om kring våra rutiner ska kontinuerligt läggas in här. 

Fältassistenternas dagliga rutiner 

Som fältassistent ingår vi i ett team som strävar mot samma mål. För att hålla ihop gruppen är det 

viktigt att vi att träffas regelbundet, planerar -- samt att vi delar med oss av information. Varje vecka 

har vi veckomöte då vi sätter oss ned och talar om vad som hände föregående vecka och fredagskväll 

och diskuterar huruvida det är något som behöver följas upp.. Vi ser även över veckan som kommer 

och synkar våra scheman. Vi planerar även in skoltid för veckan framåt för att på så sätt boka upp 



 

  

kalendern. Skoltiden behöver vara någorlunda schemalagd för att vår tid inte ska bokas upp av annat. 

Veckomötet ligger på måndagar 9-10.30 och vissa veckor har vi även möte med vår chef -- 10:30-

11:00 (se separat schema). Veckomötena får aldrig prioriteras bort för annat. På veckomötet äter vi en 

gemensam frukost och turas om att ansvara för den (se separat schema). 

  Om det något viktigt händer på fredagskvällen och den som arbetade inte kan komma på veckomötet 

(på grund av exempelvis läkarbesök/sjukdom) förmedlar den informationen till de andra, exempelvis 

via mail. 

En vecka är aldrig en annan vecka lik och fältjobbet varierar beroende på månad och säsong. Under 

skolläsåret är vår största uppgift att arbeta uppsökande och då med fokus på högstadieskolorna. Dagtid 

börjar vi kl. 09.00 på en skola för att få så mycket skoltid som möjligt. Tänk på att ha med dig 

profilkläder. Glöm inte bort att kolla dina mail och logga in på gemensamma numret i början av 

dagen. Rutinen ser liknande ut då vi börjar kl. 13/14 (vinter/sommar) för att inte tappa allt för mycket 

uppsökande tid. Dessa dagar kan det vara bra att planera administrativa uppgifter och måltider på ett 

sätt så man även hinner med uppsökande arbete i centrummiljöer och på fritidsgårdar på 

eftermiddagen och kvällen. Onsdagar har vi HBTQi-häng mellan 15-18. Grundrutinen är att de som är 

ordinarie håller i hänget, för att skapa en trygghet i att ungdomarna vet vilka vuxna som är där. Om 

detta inte är möjligt blir det de två som arbetar kväll som håller i hänget. 

  En fredagskväll startar kl. 16/17 (vinter/sommar). Vårt mål är att hinna med så mycket uppsökande 

arbete som möjligt innan utsättningen kl. 19.30 på --. Därefter fortsätter det uppsökande arbetet i 

stadsdelens alla centrummiljöer, parker, skolgårdar, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar kan 

tänkas vara. 

Vårt ledord i arbetet är Förebyggande arbete. Vi kan sedan kategorisera våra uppgifter enligt följande: 

uppsökande arbete ute, uppsökande arbete i skolan, enskilda kontakter med ungdomar och föräldrar, 

gruppverksamheter, samarbete och samverkan, administrativa uppgifter inklusive planering och 

interna möten samt utbildning och utveckling. Vår ambition är att lägga ca. 50 procent av vår 

gemensamma tid på att vara med ungdomar. Vår strävan är att arbeta uppsökande så mycket som 

möjligt. För att nå denna målsättning är vi noga med att inte låta möten ta upp för lång tid. Alla i 

gruppen behöver inte vara med på alla möten, utan vi kan skicka en eller två representanter. Viss 

information som behöver delas oss emellan kan delas via mail istället för att tas upp på exempelvis 

veckomötena. 

Fältassistenternas förhållningssätt 

Hur är vi mot varandra 

Vi har ett ärligt förhållningssätt där det finns utrymme att öppet lyfta och dryfta saker. Vi ska kunna ge 

varandra feedback, men utan att gå till personangrepp. Utan dialog och feedback ger vi inte varandra 

chansen att utvecklas. 

Vi ska inte inkräkta på varandras personliga utrymme. Vi ska visa respekt och uppskatta varandras 

olikheter. 



 

  

Vi ska också vara flexibla och stödja varandra. 

Hur är vi mot andra kollegor 

Vi respekterar andra kollegor, deras utrymme samt deras profession och villkor. 

Hur är vi mot ungdomarna 

När vi träffar ungdomar för första gången hälsar vi, gärna med ett handslag. Vi presenterar oss och 

frågar efter deras namn, skola och ålder (som vi helst även ska lägga på minnet). När vi är ute bland 

ungdomar på skolor och fritidsgårdar ska vårt huvudfokus ligga på ungdomarna och inte exempelvis 

personalen. 

Det är ungdomarnas behov som ska styra. Vi beter oss professionellt och får ibland koppla bort våra 

egna personliga behov. Vi får försöka att inte ta ungdomarnas utbrott, anklagelser mm personligt. 

Istället kan vi fundera på vad ett eventuellt raseriutbrott egentligen står för och betyder. När vi stöter 

på ungdomar som uppvisar eller uttalar ett behov av hjälp följer vi upp detta. 

Hur beter vi oss ute på fältet? 

Vi beter oss professionellt och kommer ihåg att vi är ett ansikte utåt. I största möjligaste mån har vi 

alltid på oss profilkläder. Fältkläderna är viktiga för att vi ska synas men också för att ungdomar aldrig 

ska behöva fundera över vilka vi är. Vi surfar inte på våra mobiler (privata ärenden) när vi exempelvis 

är i möten eller på skolorna. Vi använder våra privata mobiler med sunt förnuft. Vi pratar sparsamt om 

privata saker när vi har våra profilkläder på oss. Vi bör exempelvis undvika att prata om fester, vår 

egna alkoholkonsumtion mm.  

Hur planerar och genomför vi aktiviteter med ungdomar? 

1.     Prata igenom samtliga ungdomarna innan, hur fungerar de med varandra och hur blir gruppen? 

Tänkbara problem? 

2.     Prata igenom ungdomarna med övriga fältare så att alla har koll. Tidigare erfarenheter etc. 

3.     Var tydlig i inbjudan till ungdomar. Bra saker att ta upp: Endast den ungdom som man messar är 

inbjuden. Om hen får ta med någon så specificera hur många. Vi vill innan veta vem kompisen är. Be 

ungdomen om svar ett visst datum så vi vet och kan planera. Tydliggör att det finns ett begränsat antal 

platser och att ungdomen inte själv kan bjuda in andra. 

4.     Om de får ta med valfri kompis så kan vi inte efteråt säga nej när vi får veta vem det är. 

5.     Gå igenom förhållningsregler vid aktivitetens start. Extra viktigt om vi ska åka iväg. 

6.     Om en fältare väljer att avbryta oavsett skäl så backar övriga fältare alltid upp den. Vi står alltid 

bakom varandra. Känns något inte okey så pratar vi om det efteråt. 

7.     Vi har kontakt med föräldrarna så de vet var deras ungdom befinner sig och med vem. 

Föräldrarna informeras om vårt ansvar och vad för regler som gäller under en aktivitet. Vi kan till 

exempel inte följa efter en ungdom som väljer att avvika från oss under en aktivitet. 

Hur ser vår kontakt med föräldrar ut? 

Vi har alltid föräldrakontakt då vi har organiserade fortlöpande stödsamtal med ungdomar. Vi har även 

föräldrakontakt då vi har oro för en ungdom eller om en ungdom deltar i våra aktiviteter. 



 

  

Hur beter vi oss i möten? 

Vi kommer förberedda till möten. Vi kan överväga att dela upp ansvaret inför mötet och prata om 

vilka roller vi ska ha. Vi ska hålla fokus för att respektera alla i mötet. Mobilen låter vi vara på ljudlöst 

och surfar gör vi inte på mötet. 

Hur agerar vi när det uppstår en ”situation” ute på fältet, exempelvis fylla, slagsmål, hotfulla 

folksamlingar mm. 

Vi jobbar alltid 2 och 2 ute på fältet kvällstid. Vi stannar upp och reflekterar tillsammans. Ingen drar 

iväg utan att ha den andre med på tåget. Båda måste känna sig bekväma att gå in i en situation. Vi kan 

diskutera olika alternativ för att gemensamt komma fram till vad som behöver göras. Vid hotfulla 

situationer försöker vi rådgöra med varandra. Om detta inte är möjligt får man ta beslut om att ringa 

polis utan att diskutera med kollegan, om detta bedöms som nödvändigt. Om vi bedömer att det är 

akut så ringer vi ambulans och ungdomens förälder. Bedömer vi att det inte är akut men att det ändå är 

läge att åka till Maria Ungdom så kontaktar vi föräldern. Vi åker inte utan förälder med en ungdom till 

Maria Ungdom. Om vi stöter på en ungdom i en situation där vi känner oro, tar vi kontakt med 

ungdomen samt dennes förälder. Om vi inte får tag i föräldern direkt försöker vi efterföljande dag. Vid 

en allvarlig situation kan kontakt med polis eller socialjouren bli aktuellt.  I de flesta fall krävs det att 

vi följer upp ”situationen” efterföljande arbetsdag genom att hålla kontakt med ungdomen och dennes 

föräldrar. Ibland krävs det att vi förbereder och skickar iväg en orosanmälan till socialtjänsten. 

1. Onyktra ungdomar       

Ungdomens ålder och berusningsgrad har betydelse, liksom ifall ungdomen påträffas mer än en gång. 

Om ungdomen är 15 år eller yngre och påträffas med alkohol, eller en ungdom påträffas oavsett ålder 

flertalet gånger, ska alltid en föräldrakontakt tas. En viktig tumregel är att följa magkänslan. Kan man 

försvara att man inte ringt föräldrarna? Oftast inte. 

Om vi träffar en ungdom som har druckit oavsett ålder (under 18 år) och vi blir oroliga försöker vi 

alltid ta en föräldrakontakt, skjutsa hem samt samarbeta med polis. Vi kan också försöka kontakta 

andra fältassistenter om ungdomen inte är från vårt område. Om vi påträffar ungdomar med alkohol 

kontaktar vi polis för samarbete. 

Vi följer upp sådana situationer. Framförallt genom att hålla kontakt med ungdomen och föräldrar och 

föra en dialog kring vad som hänt. Om det uppstår oro över hemsituationen i samband med 

överlämningen eller om ungdomen är väldigt ung så gör vi en orosanmälan. Om akut oro väcks vid 

överlämning till förälder så kontaktar vi socialjouren för att få råd i ärendet. 

2. Drogpåverkade ungdomar 

Ålder spelar i det här fallet ingen roll. En föräldrakontakt tas alltid om ungdomen är under 18 år. I 

dessa fall bör vi även åka till Maria Ungdom. Man kan alltid ringa Maria Ungdom och rådgöra, tel: 08 

123 47 410. Vi åker inte utan förälder med en ungdom till Maria Ungdom. Om föräldern önskar ta 

med sin ungdom till Maria ungdom själv är det välkommet. Vid akuta situationer ringer vi ambulans. 

Vid misstanke om droger ringer vi alltid polis. 



 

  

3. Hur sker kontakten med föräldrar? 

Vi ringer föräldrar. Vi kan fråga om förälder kan komma och möta upp sin ungdom och om detta inte 

är möjligt skjutsar vi hem ungdomen. I sådant fall kan det vara bra att följa ungdomen till dörren för 

att möta förälder och få en uppfattning om hemförhållandena. 

4. Folksamlingar 

Vi kontaktar alltid polis om det är upploppsstämning eller om något kring situationen känns hotfullt. 

Vid exempelvis skolavslutning och Valborg har vi alltid en dialog med polisen. Vid större samlingar 

där ungdomar vistas måste vi prioritera de ungdomar som är i störst behov av hjälp. Ålder och 

berusningsgrad spelar in. Det kan betyda att alla ungdomar inte hinns med eller uppmärksammas. 

5. Situationer vid arbetspassets slut 

Om vi har avslutat passet och tagit av våra fältkläder behöver vi inte kliva in i situationer som vid 

första anblick inte verkar vara av akut karaktär och där vi inte känner ungdomarna i fråga. Om vi 

däremot känner ungdomarna och/eller vi av någon anledning höjer på ögonbrynen för vad som 

försiggår (ex fylla, droger, bråk eller väldigt unga ungdomar som är ute sent) då stannar vi upp och 

reflekterar -- kring vad som behöver göras. Varje situation kräver enskild bedömning. Att vi stannar 

upp kan innebära att vi missar vår planerade tunnelbana eller buss. 

Instagram 

Vi kan följa ungdomar på Instagram under förutsättning att vi får ett godkännande från ungdomen 

innan vi börjar följa dem. Vi kan se deras bilder och kommentarer. Vårt förhållningssätt är att vi 

hanterar det vi ser, precis som i vanliga livet. Alla i fältgruppen kollar lite då och då på Instagram. Alla 

lägger upp en bild då och då. 

Vi ska inte like:a ungdomars bilder och inte kommentera på deras bilder. Vi kan dock kommentera på 

vår egen bild. Vår sida på Instagram ska innehålla en presentation, ex. ”fältassistenterna --, vi följer 

dig om det är ok med dig, säg till”. 

Vi lägger inte upp bilder på ungdomar. Vi lägger upp bilder som speglar att vi är professionella och 

ansvarstagande vuxna, men som är roliga. 

När någon är ny i gruppen 

Det är viktigt att vi får den nya personen att känna sig välkommen! Den nya medarbetaren ska delges 

ett dokument med en arbetsbeskrivning, rutiner och policy för att underlätta starten och minska 

förvirringen. I dokumentet bör det finnas med en kort beskrivning av hur organisationen är uppbyggd 

samt viktiga telefonnummer. Den nya medarbetaren blir presenterad för hela teamet (--) samt för 

socialsekreterarna i ungdomsgruppen. Den nya medarbetaren ska få ta del av vår HBTQ-policy. 

Rutiner kring hot och våld 

Vi definierar en risksituation som: 

När det förekommer hot, aggressivitet, våld, om någon/några är påverkad av droger och stora 

folksamlingar med hotfull stämning. 

Hur arbetar vi? 



 

  

Vid uppsökande fältarbete kvällstid jobbar vi alltid 2 och 2. De två kollegorna ska alltid vistas i 

närheten av varandra samt i största mån möjligt kunna se var respektive kollega befinner sig. 

Vad är fältassistentens roll vid risksituationer? 

Om en av fältassistenterna bedömer att det är en risksituation som behöver hanteras av polisen så 

ringer den polisen. I väntan på polis försöker de skapa lugn och ge stöd åt de ungdomar som är utsatta. 

De gör en riskbedömning utifrån ett ungdomsperspektiv: vilka behöver stöd först, vilka är yngst och 

mest utsatta. Fältassistenterna tar sedan kontakt med föräldrar eller annan vård/stöd som behövs. 

Fältassistenterna gör även en bedömning utifrån deras egen säkerhet, roll, uppdrag och kompetens.  

Hur vi arbetar vi vid risksituationer och vilka samverkar vi med? 

Vid en risksituation pratar fältassistenterna med varandra och tar beslut tillsammans. De ringer vid 

behov polisen för att få råd och hjälp, oavsett om de befinner sig på någon annans arena eller inte 

(exempelvis skolor eller fritidsgårdar). Fältassistenterna har en dialog med väktarna i centrum, SL:s 

vakter, och skolpersonal.  Vilka de samverkar med beror på vilken arena de befinner sig på. 

Sjukvården, ambulans, Maria ungdom, ungdomsjouren är andra samverkanspartners som vid behov 

kontaktas. 

Kom ihåg 

Lathund vid obekväm arbetstid/övertid 

  

Obekväm arbetstid 

När vi arbetar kväll och/eller helg ska detta registreras i Lisa självservice. Detta görs under 

Tjänstgöringstillägg -> obekväm arbetstid. 

Dag: 06:00 – 19:00 

Kväll: 19:00 – 22:00 

Helg är fredag från klockan 19:00 

Från klockan 22:00 registreras arbetstid som ”helg 22:00 – 06:00” 

Exempel 1. När vi jobbar kväll en fredag 17 – 01 så är de första två timmarna till 19:00 inom ramen 

för vanlig arbetstid och registreras inte. Tiden mellan 19:00 och 22:00 registreras som ”Obekväm 

arbetstid helg”. Tiden mellan 22:00 och 01:00 registreras som ”obekväm arbetstid helg 22:00 – 

06:00”. 

Exempel 2. När vi jobbar en vardagkväll gäller ”Obekväm arbetstid vardag kväll” 19:00 – 22:00. 

Mellan 22:00 och 06:00 gäller ”obekväm arbetstid vardag natt”. 

Var uppmärksam på storhelger! 

Övertid 

Att frivilligt sitta kvar på kontoret en kväll räknas inte som övertid utan det är flextid som du själv får 

hålla reda på. Övertid blir det om du är ute och fältar och det händer något så ni inte kan avsluta passet 

i tid. Eller om närmaste chef beordrar oss att arbeta över. De två första timmarna räknas då som ”enkel 



 

  

övertid” och resterande timmar som ”kvalificerad övertid”. Övertid registreras i Lisa självservice 

(Tjänstgöringstillägg -> övertid/fyllnadstid) 

Lathund vid sjukdom/VAB: 

Maila -- och -- på administrationen samt -- (--@stockholm.se). Kontakta dina kollegor i fältgruppen 

och om det är något som behöver ordnas som du missar lämna över uppdraget till någon på plats. 

Maila administrationen igen när du är tillbaka i tjänst så att de lägger in det rätt i LISA. 

Lathund vid kvällsarbete: 

Innan: 

Hämta gula mappen i kassaskåpet. 

Ta med fältväskan ut. 

Kolla gärna soporna så de inte står över helgen. 

Ta på dig profilkläderna. 

Under: Skriv ner antal möten, tid, ålder och plats i mobilen eller på papper. Skriv även ner vilka 

platser ni besöker även om ni inte träffar någon där (viktigt för statistiken!). 

Efter: Nästa gång du är på kontoret: skriv in statistiken i dokumentet: ”Kartläggning databas” samt i 

dokumentet ”platser vi besökt databas” som ligger i mappen Kartläggning i gemensamma mappen. 

Var noga med att fylla i rätt termin och år.   

Lägg in OB-timmarna när du är tillbaka på kontoret. 

Lathund gällande sociala medier: 

Lägg gärna ut på Insta och FB när vi är ute och jobbar, dag som kväll. 

Lägg gärna ut på FB om du har tips till ungdomar/föräldrar om bra sidor. Tänk med hjärtat och med 

hjärnan. 

Lathund kalender: 

Kom ihåg att skriva upp på tavlan vart du ska vara under veckan. 

Lathund ledighet: 

Kolla med kollegor. 

Ansök hos -- via mail och LISA. 

Lathund vid skolbesök: 

--: Maila gärna bitr. rektor -- dagen innan. 

Ha på dig profilkläder. 

Kryssa i lappen på anslagstavlan om vilken skola och när du var där så att vi kan hålla reda på våra 

besök. Varje skolbesök som genererar ett kryss ska vara minst 1 timme.  

Statistik: 

Vid varje tertialrapport så mailar alla fältare antal samverkansmöten med fritidsledare och skola, antal 

enskilda kontakter, kön och ålder, antal föräldrakontakter samt antal ungdomar i gruppverksamhet till 

-- som sammanställer statistiken. 

  



 

  

Hur ser en dag ut? 

09:00 börja på en skola. 

Logga in på gemensamma gruppnumret. 

Kolla telefonsvaren till gemensamma numret. 

Om du är på kontoret kolla övrigas outlook kalender. 

Bästa skoltid är 9-15. 

Bästa centrumtid 15-21. 

--skolan: efterfrågar eftermiddagstid. 

Kolla mailen regelbundet (kan kollas på mobilen). 

Ha profilkläder på fältet. 

Vi fältare har pedagogisk lunch så ät gärna på en skola med ungdomar. I annat fall kan du justera din 

tid som flex. 

Gruppmöte på måndagar 9-10:30 (om vi ej har handledning). Se separat schema. 

APT på onsdagsförmiddag 1 ggr/månad. 

Arbetsbeskrivning Fältassistenterna  

Vad gör en fältare? Hur är en fältare? Våra ledord: 

Uppsökande arbete ute. 

Gruppverksamheter med ungdomar. 

Uppsökande arbete skola. 

Kontinuitet. 

Vår agenda vs skolans agenda – var uppmärksam. 

Relation är det viktiga! 

Samverkan – med andra aktörer: ungdomsgruppen socialtjänsten, polis, fritidsledare: viktigt! 

Vara på ungdomars arenor: internet, skolan, ute, fritidsgårdar. 

Enskilda kontakter: stödja, lotsa, motivera, KASAM, motiverande samtal. 

Lugn. 

Bekräfta upplevelsen men behåll lugnet. 

Målgrupp: 11-18 år men fokus på högstadiet och åk 6. 

Flera perspektiv: ungdomsperspektiv, föräldraperspektiv, myndighetsperspektiv – Systemiskt tänk. 

Riktade relationsbyggande aktiviteter samt öppna aktiviteter. 

Informera, reflektera, diskutera kring aktuella tonårsfrågor. 

Riskungdomar: individuell prevention, grupprevention, generell prevention. 

Problematik som vi hanterar: psykisk ohälsa, ANDT, kriminalitet, riskbeteende ex. sex, promiskuitet, 

internetkonflikter, normer, rättigheter och skyldigheter, sex och samlevnad, föräldrarollen, 

kunskapsspridning. 

Vara påläst och intresserad av ungdomskultur och ungdomsfrågor. 

Hur? Insta, googla, lyssna, intresse, fråga, spotify etc. 



 

  

Både dag och kväll – lika viktiga! 

Accepterande 

Öppensinnade 

Komplettera andra professionella och vuxna. 

Normkritiska 

Flexibla 

Inkluderande 

HBTQI: öppenhetet, kompetens, sprida kunskap. 

Intresserade: lyssna och prata  

Ansvarsfördelning och tidsfördelning 

Tidsfördelning 

Samverkan: 

Ca 20 % 

Transport: ca 10% 

Ungdomstid: 50 % 

Var noga med att komma ihåg skoltid! 

Admin: ca 20% 

Skriv på tavlan var du är.   

Sociala medier: lägga ut på facebook minst 1 ggr/veckan. Det ska göras i samband med veckomötet. 

Bra att kunna visa vad vi gör, därför är kartläggning/utvärdering/rapport (administration) viktigt. 

Mail: kan man kolla på en skola. 

APT. 

Hålla APT. 

Fältmöten – 1,5 timmar måndagar 9-10:30. 

Planering av grupper/föreläsningar/föräldramöten. 

Ansvarsfördelning 

Skola 

Att vara kontaktfältare på en skola innebär: 

Mer ansvar för närvaro på skolan. 

Kontakt med lärare, kurator samt ledning. 

Om det är något speciellt som händer har man ansvar för att närvara och följa upp. 

Jobba på baler. 

Boka föräldramöten och skolfotografering i början av höstterminen. 

Fritidsledare och fritidsgårdar 

Att vara kontaktfältare för en fritidsgård innebär: 

Ansvar för att boka 1-2 möten/termin med ansvarig fritidsledare. 

Bygga relation med fritidsledarna samt planera och genomföra gemensamma projekt. 



 

  

Ge information om oss och vad som händer på fält. 

HBTQ-policy 

Varför HBTQ-policy? 

För att vi i fält -- vill bemöta alla ungdomar på ett inkluderande och respektfullt sätt och ge rätt hjälp 

och stöd. Vi vill också att alla ungdomar ska känna sig accepterade för den de är. 

Kompetensutveckling 

·       Vi har en punkt som heter HBTQ-frågor/normkritik på våra veckomöten. Under denna punkt 

avser vi diskutera situationer/tankar som uppkommit och vi ser detta som en reflektionstid. 

·       På våra planeringsdagar ska vi ha HBTQ som en punkt för att se vad vi behöver utveckla i vår 

verksamhet. 

·       Vi vill minst 1 ggr/termin ha ett erfarenhetsutbyte kring HBTQ-frågor, ex. seminarium kring 

aktuell forskning, fortbildning, studiebesök, inspirationsdag etc. 

·       Vi håller i övningar och föreläser på APT kring HBTQ-frågor och normkritik. 

·       Vi kan erbjuda kollegor att ta del av vår kunskap. 

Hur signalerar vi att vi har HBTQ-kompetens och kompetens kring normkritik? 

·       Vårt material ska vara lättförståeligt och utan krångligt akademiskt språk. 

·       Vi har information om, bland annat, Egalia på vår toalett. 

·       Vi har inte toaletterna uppdelade efter kön. 

·       Vi har regnbågsflagga/transflagga på dörren, regnbågs/transpins på tröjorna. 

·       Vi har vår HBTQ-certifieringslogga på vår dörr.  

·       Vi kan lägga ut information på Facebook och Instagram. 

·       Vi har kunskap om matrestriktioner för vissa ungdomar exempelvis gällande fläsk. Då delar vi 

upp godis, har kalkon istället för skinka. 

·       Vi har neutrala lokaler utifrån religion. 

Hur vi pratar med ungdomar 

Vi försöker att uttrycka oss könsneutralt då vi inte vet vilket kön personen har/identifierar sig med. 

Om någon till exempel säger ”min kompis”, då kan vi säga: hen/den personen/kompisen. 

Vi pratar om HBTQ på -- (uppstart för alla 7:or). 

Vi tipsar om Egalia, transformering.se, UMO när vi träffar ungdomar samt via sociala medier. 

Vi använder ord som snackgrupp istället för killgrupp/tjejgrupp om den är öppen för alla. Vi kan 

använda formuleringar som: ”samtalsgrupp för dig som känner dig som tjej/kille”, ”för dig som har 

erfarenhet av att vara tjej/kille, ”för dig som identifierar dig som varken tjej eller kille/som icke-binär” 

eller ”för alla som identifierar sig som tjej/kille”. 

Hur ser gränserna ut för vad som får uttryckas på jobbet? 

Vi tycker att det är viktigt att alla får uttrycka sin personliget i den utsträckning man vill. Vi tycker det 

är viktigt att alla känner att de blir respekterade för vilka de är. Vi önskar att alla kan dela med sig (i 

den utsträckning de vill) av om de har en jobbig dag, om det händer något jobbigt i deras liv, för att vi 



 

  

ska kunna stötta varandra. Vi tycker att det är viktigt att medarbetarna känner att de kan vara sig själva 

på jobbet. Vi tycker inte det är ok att vara nedlåtande mot varandra, vi tycker inte heller att det är ok 

att uttrycka sig rasistiskt, sexistiskt eller på annat sätt kränkande mot varandra eller om andra. 

Diskrimineringslagen styr ytterst vad som får uttryckas och vad som inte får uttryckas på vår 

arbetsplats. 

Hur uttrycker vi HBTQ-kompetens i vårt personliga bemötande? 

Vi ger alltid våra ungdomar möjlighet att välja plats för mötet för att de ska kunna känna sig trygga. 

I vår arbetsgrupp vill vi med vårt språk signalera att vi har HBTQ-kompetens. Detta innebär att vi inte 

utgår ifrån en heterosexuell norm utan har ett öppet förhållningssätt inför ungdomars och andras 

sexualitet och vilket kön de attraheras av eller blir kära i. Detta kan till exempel innebära att vi 

använder könsneutrala ord som ”partner” eller ”att vara ihop med någon”. Det kan också handla om att 

vi ställer oss frågande till när ungdomar använder ”bög”, ”hora” eller ”lebb” som skällsord och tar upp 

med dem att detta kan upplevas kränkande. 

Vi har ett öppet förhållningssätt inför ungdomars olikheter och på detta sätt försöker vi vara 

inkluderande. Det kan till exempel handla om att inte förutsätta att alla bor med sina föräldrar, att allas 

föräldrar inte har ett jobb, att alla inte kan höra eller se, att ungdomar som vi möter kan ha olika 

bakgrund och erfarenhet. 

Hur ser vårt informationsmaterial/material ut? 

Vi ska tänka på vilka pronomen vi använder. Vi kan använda oss av hen vid behov eller något 

könsneutralt som, till exempel, ”ungdomen”. 

Vi ska använda inkluderande begrepp om den vuxna som vårdar barnet. Alla barn bor inte med sina 

föräldrar och det är viktigt att vi använder ett inkluderande språk. Vi kan exempelvis använda 

”vuxen”/”du som bor med tonåring”. Att förklara vad som avses med förälder kan var bra när förälder 

nämns.  

Om vi i olika enkäter efterfrågar kön lägger vi den frågan sist och har med fler alternativ än 

”kvinna/man” eller ”pojke/flicka”. Antingen ”annat” eller ”varken eller” eller en tom rad där 

respondenten själv får skriva. Vi ska också diskutera om vi verkligen behöver ha med frågan till att 

börja med. Vilket syfte fyller den? 

Vi eftersträvar att ha ett inkluderande språk så till vida att det ska vara lättillgängligt. Både ur den 

aspekten att det ska enkel svenska för de medborgare som tex. inte har svenska som förstaspråk men 

också tex. att vi ska undvika ett akademiskt språk och använda mer vardagliga ord som fler kan tänkas 

ta till sig och förstå. 

Bilder 

När det gäller de bilder vi använder oss av ska vi fråga oss om dessa är inkluderande och normkritiska 

utifrån kön, könsidentitet, könsuttryck, funktionsförmåga, hudfärg, etnicitet, religion och sexualitet. 

Språkligt 



 

  

När vi gör övningar med ungdomar ska vi i exemplen använda namn på ett sätt som inkluderar alla 

människor. Vi kan använda oss av könsneutrala namn, namn som har ett icke-svenskt ursprung eller 

något annat som ifrågasätter normen. Vi ska även ge exempel i våra övningar på samkönade relationer 

och kärlek, olika sexualiteter eller könsidentiteter. 

När vi anställer 

I annonsen ska det nämnas att vi är HBTQ-certifierade. Till exempel: ”Den här arbetsplatsen är 

HBTQ-certifierad och vi arbetar normkritiskt. Vi ser det därför som viktigt att du ställer dig bakom 

detta och är delaktig i detta arbete.” 

I anställningsintervjuer informerar vi om certifieringen och ställer frågor kring detta, som: ”Får du 

några tankar kring det och har du några idéer hur vi kan jobba med det?” 

Vi tänker också att vi kan ha ett case där intervjupersonen får ta ställning till hur den skulle agera i en 

situation där en ungdom blir utsatt för HBTQ-förtryck. 

Introduktion av nyanställda 

Vi kommer ge personen den information som vi har fått genom föreläsningarna med RFSL och ha en 

genomgång med den personen. Vi kommer också att gå igenom checklistorna med personen. Vi delger 

också den nyanställda vår HBTQ-policy. Det ska även finnas information om vår HBTQ-kompetens i 

introduktionspärmen.  



 

 

Bilaga 3, Styrdokument lärare 

 

Att vara en del och en helhet 
Rollbeskrivning/Uppdragsbeskrivning 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Rollbeskrivning/ Uppdragsbeskrivning  



 

  

 

  

Uppdrag som Mentor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befattning 
Mentor  

 

Befattningsbeskrivning  

 

 

Mentors uppdrag är att skaffa sig kunskap om sina elever och följa deras kunskapsutveckling, 

skolnärvaro och annan utveckling, skapa sig en helhetsbild av eleven samt vara skolans länk mellan 

hem och skola. Mentorn har ansvar för att känna till hur det går för eleven i skolvardagen och vägleda 

eleven. Mentorn har ansvar för att elevens alla lärare har relevant information om eleven för att kunna 

planera undervisningen, så att den är anpassad till elevens behov. Mentor hjälper (vid behov) eleven 

att strukturera sin skoldag. Det är mentors ansvar att anmäla till elevhälsan vid oro eller om behov av 

Att arbeta på -- – Att vara en del i en helhet 
-- ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara trygg och i goda 
lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl 
rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på 
varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara synligt lärande, engagerade, 
delaktiga och ansvarstagande. -- ska vara en lärande organisation i vilken alla, elever 
och personal ska vara i utveckling.  Alla i skolan har en viktig roll i det 
hälsofrämjande arbetet för en trygg och trivsam skola. Samtliga på skolan är delar i en 
helhet. Alla på skolan bär upp organisationen och verksamheten. 
 
 
Arbetsmiljö – Vi är varandras arbetsmiljö 
Alla på skolan har ansvar för att vi har en god arbetsmiljö och en fin skola. Varje person 
har rätt till en trygg, trivsam och fungerande arbetsmiljö och samtidigt skyldighet att själv 
bidra till en trygg, trivsam och fungerande arbetsmiljö för alla i skolan. All personal har 
skyldighet att rapportera brister och skador såväl i den fysiska som i den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön.  
 
(Om du i din tjänst har ett specifikt arbetsmiljöansvar, beskrivs detta i separat bilaga.) 
 
 



 

  

 

  

mer stöd behövs. Mentor bevakar så att eleven får det stöd som eleven behöver. Mentorn planerar och 

leder klasskonferenserna minst en gång per termin. 

 

Kvalifikationer  
Behörig utbildning 

Vara väl insatt i -- policy och värdegrund.  

Intresse och kompetens att arbeta med barn och unga i skolåldern.  

 

Arbetsbeskrivning  
(Arbetsbeskrivningen tydliggör de processer, projekt och årshjul som är i process under läsåret.) 

Följa elevernas kunskapsutveckling 

Klassråd varje vecka 

Ansvarig för upprättandet och reviderande av elevernas IUP 

Planerar och leder klasskonferens en gång per termin 

Följa elevens lärande, se mönster, samverka med vårdnadshavare samt sätta in stöd eller anmäla till 

elevhälsan om så behövs. 

Följa elevens skolnärvaro, se mönster, samverka med vårdnadshavare samt sätta in stöd eller anmäla 

till elevhälsan om så behövs. 

Följa elevens övriga utveckling och eventuella incidenter, se mönster, samverka med vårdnadshavare 

samt sätta in stöd eller anmäla till elevhälsan om så behövs. 

 

 

Särskilda uppdrag följs som bilaga 

 

Utbildningsförvaltningen 

I detta dokument återfinns läraruppdraget, målformulering samt lönekriterier 

 

Läraruppdraget 
 

Lärarens uppdrag utgår från och tar ansvar för att elevens lärande ständigt är i centrum. Läraren har 

den viktiga uppgiften att leda eleven mot skolans kunskapsmål och säkerställa en utbildning som ger 

förutsättningar för eleven att kunna hantera och agera i ett framtida samhälle. 



 

  

 

  

 

I uppdraget ingår att ta ansvar för att eleverna får såväl goda ämneskunskaper som att de får en fostran 

till demokratiska medborgare. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla sin självständighet, 

sociala kompetens och sin förmåga till kritiskt tänkande samt att diskutera frågor om etik och moral. 

 

Läraruppdraget innebär att ta ansvar för och se till att eleverna får reflektera, använda och gestalta sin 

kunskap såväl i tal och skrift som i andra former av skapande. Läraren har den viktiga uppgiften att 

använda sin samlade kompetens för att få varje elev att göra sitt bästa och utvecklas. Läraren är den 

enskilt viktigaste faktorn för elevens framgång i skolan och ska därför ha höga och positiva 

förväntningar på eleven. 

 

Läraren ska kunna se elevens förutsättningar och kunna kommunicera detta till alla inblandade, det vill 

säga till eleven och dess vårdnadshavare men också till andra lärare. 

 

Lärare ska ta till vara varandras kompetens och erfarenhet för att utveckla både det egna och det 

gemensamma arbetet och därmed skapa ny och fördjupad kunskap. 

 

För att morgondagens vuxna ska bli självständiga, kloka individer med en god självkänsla behöver 

dagens lärare rätt förutsättningar. Följande delar i en lärares uppdrag är därför en förutsättning för en 

utveckling av såväl yrket som skolan: 

 

det dagliga arbetet med eleverna 

planering 

reflektion 

utvärdering 

bedömning 

kvalitetsarbete 

långsiktigt utvecklingsarbete 

kontinuerlig kompetensutveckling av hög kvalitet 

 

Målformulering, gemensamma lönekriterier 
 



 

  

 

  

Alla medarbetare ska veta varför de har den lön de har och hur de kan påverka sin lön och 

löneutveckling över tid. Lönebildning är en ständigt pågående process. 

 

Lönekriterierna ska underlätta löneprocessen och vara ett hjälpmedel så att kopplingen mellan lön och 

resultat blir tydlig för varje individ. 

 

Genom att beskriva den skickliga lärarens kompetens fungerar kriterierna som en utmaning och 

stimulerar till utveckling. Genom en tydligare differentiering av lönerna har de skickligaste lärarna de 

högsta lönerna. Därmed ökar också lönespridningen. 

 

Det är nödvändigt att lönekriterierna kontinuerligt konkretiseras på varje arbetsplats så att de är väl 

kända och att innebörden i dem anpassas efter varje skolas särskilda förutsättningar. 

 

Konkreta och väl kommunicerade lönekriterier ökar chefernas möjligheter att använda lönen som ett 

ledningsredskap för att öka medarbetarnas motivation att förbättra sitt arbetsresultat. 

 

De partsgemensamt framtagna lönekriterierna lyfter fram lärares yrkesskicklighet och anger riktningen 

för det professionella lärararbetet. Kriterierna utgår från den i Stockholms stad partsgemensamma 

definitionen av läraruppdraget. 

 

 


