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”Professionella samtal” 

Att vägleda med samtal som redskap 

Åsa Westöö-Sennebäck & Eva Åkesson 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några pedagoger i olika skolor 
uppfattar sin professionalitet när det gäller att samtala med föräldrar och elever vid 
eventuella samtal som upplevs som svåra. I vår studie har vi intervjuat sex stycken 
pedagoger på tre olika skolor i Stockholms län. De pedagoger vi valt att intervjua är en 
rektor, en specialpedagog, en kurator och tre lärare i de lägre åldrarna. Vi kommer 
förutom dessa sex pedagoger även genomföra en försöksintervju med en lärare. Studien 
utgår från ett interaktionistiskt perspektiv och bygger på teorier från Vygotskij, 
Bronfenbrenner och Mead.  

För att få en så bred bild som möjligt av pedagogers olika uppfattningar om samtal så 
har vi valt att genomföra våra studier i en friskola och två kommunala skolor med olika 
förutsättningar. Det som skiljer de båda kommunala skolorna åt är att den ena är 
belägen i ett område där det övervägande bor höginkomsttagare, medan den andra 
skolan är belägen i ett område som är väldigt socialt belastat.  

Resultaten visar att samtliga pedagoger i studien känner sig trygga i sin professionalitet 
i olika samtalssituationer. Gemensamt för våra intervjupersoner var dock svårigheten att 
få föräldrar att acceptera och kunna samarbeta kring elevens eventuella problem. 
Samtliga pedagoger som vi intervjuade hade ett uttalat behov av att ventilera sina tankar 
efter ett samtal som de upplevt som svårt. Ytterligare stöd som pedagogerna nämnde var 
kontinuerlig handledning, samt stöd från arbetslag och ledning.     

Nyckelord 

Professionella samtal, kommunikation, empati, skola, föräldrasamtal, lärarroll. 



  
”Professional guidance”  

To guide with guidance as instrument 

Åsa Westöö-Sennebäck & Eva Åkesson 

Abstract  

The aim of this study is to analysis how different educationalists from different schools 
perceive their competence and professionalism when conversing with parents and pupils 
on subjects that can be considered to be difficult and sensitive. To help with our 
research we will interview six educationalists from three different schools within the 
Stockholm County. We will interview a head   teacher, a special needs teacher, a 
counsellor and three teachers who teach primary years. We will also have a test run with 
a teacher. The research starts out from an interactive perspective and is built on theories 
from Vygotskij, Bronfenbrenner and Mead. To be able to have a broad picture we have 
used a private school and two public schools, both having different prerequisites. We 
want to understand how each of these professionals from these different locations and 
types of schools perceive their contact between the two pupils. The difference between 
the two public schools is that one is situated in a predominately high income area and 
the other in an area which is very socially charged. The private school is also situated in 
a predominately high income area. 

The results showed that the different educationalists in the research felt comfortable in 
their professionalism when dealing with different situations. Everyone we interviewed 
shared the same opinion that it was hard for the parents to be able to comprehend, 
accept and co-operate with them when being told that their children were having 
difficulties. The people we interviewed also expressed the need to be able to vent 
thoughts and feelings after meetings which have been particularly arduous. They also 
felt that continual guidance from their superiors and the support they receive from their 
colleagues to be very important.   

Keywords: professional guidance, communication, empathy, school, parent meetings, 
teachers roll.    



  
Förord 

Vi vill med det här arbetet visa hur viktigt det är att alla som arbetar med människor 
använder sig av det professionella samtalet. Ett professionellt samtal skiljer sig 
väsentligt från ett vanligt samtal som man för med sin närmaste omgivning.  

Den största delen av vår C-uppsats har vi gemensamt arbetat fram men vissa delar har vi 
valt att dela upp mellan oss. Eva har haft huvudansvaret för teoretiskt perspektiv och 
utgångspunkter/tidigare forskning och resultat. Åsa har haft huvudansvaret för inledning 
och metod. Resterande delar har vi däremot arbetat ihop tillsammans. 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Lena Geijer som har ställt upp med 
många goda råd under arbetets gång. Ett stort tack även till Niklas och Ann-Sofie på 
Lärarhögskolans bibliotek som har hjälpt oss med diverse göromål. Vi vill också tacka 
alla pedagoger som ställde upp på våra intervjuer och så vill vi tacka varandra för att vi 
har kämpat på även om det har känts ganska tungt och stressigt emellanåt. 

Vi har under vårt sista moment i kursen periodvis inte varit kontaktbara då vi har lagt all 
energi på detta examensarbete. Ett stort tack till våra familjer och våra hundar som har 
stått ut med oss.  

Stockholm 2007-05-14 

Åsa Westöö-Sennebäck & Eva Åkesson      
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1 Inledning 

Utifrån våra egna erfarenheter och det vi har sett ute på vår verksamhetsförlagda 
utbildning så har vi fått uppfattningen att en del lärare saknar förmågan att 
kommunicera på ett professionellt sätt. För att skolan och pedagogerna ska få en högre 
status i samhället, så krävs det att alla som arbetar där använder sig av ett professionellt 
förhållningssätt och att de använder sig av det professionella samtalet som verktyg när 
det gäller kontakten mellan elever och föräldrar. 

I vår studie kommer vi att använda oss av begreppen: profession, professionalitet och 
professionell.  

Begreppet profession kännetecknar själva yrket och begreppet professionell 
kännetecknar det yrkesmässiga som utförs. 

Enligt http://hdl.handle.net/2043/2176 så förknippas professionalism i vardagsspråket 
ofta med kompetens. På liknande sätt definierar vi begreppet att man som lärare 
förverkligar det på förhand uppsatta målen framgångsrikt och detta inte bara en gång 
utan flera. Så när en lärare kan förbereda och genomföra sin undervisning, hålla elevens 
intresse och motivation uppe och samtidigt lösa problem och konflikter som uppstår då 
är en lärare professionell. Begreppet professionalism innebär således att man är 
yrkeskunnig, rutinerad och seriös. 

Vi har inte för avsikt att göra en djupare forskning om lärarnas professionalitet eller 
professionalitetsbegreppet i sig utan mer att använda det som ett vardagsbegrepp.  

I vår studie och i analysen kommer vi att använda oss av analysbegreppen: 
intersubjektivitet, alteritet och appropriering. Dessa analysbegrepp förklaras mer 
ingående i metoddelen.  

För alla som arbetar med människor är språket och därmed samtalet ett av de allra 
viktigaste redskapen. Det ses ofta som en självklarhet att vi som professionella 
pedagoger ska kunna samtala med alla om allt, men så lätt är det inte alltid. När det 
hakar upp sig i ett samtal mellan pedagoger, föräldrar och elever kan det på en bråkdel 
av en sekund lätt utvecklas till ett så kallat svårt samtal. Med denna studie vill vi belysa 
hur några pedagoger ser på sin professionalitet och då speciellt vid svåra samtal. En 
grundläggande förutsättning för att kunna handskas med problem och konflikter är att 
det finns en öppenhet i relationen och samspelet mellan pedagog, föräldrar och elever.  

I takt med att samhället har förändrats så har också lärarrollen förändrats. Lärarrollen 
var förr lättare att definiera. (Andersson, 1999) Förr stod lärarna på toppen av den 
sociala rangstegen efter länsmannen och prästen. Lärarna var folkupplysare och det var 
få som tvivlade på vad lärarna stod för och de bemöttes med tillit och respekt. I dagens 
samhälle hävdar politikerna att lärarna inte bara ska vara kulturbärare utan också ha 
förmågan att utforma en uppväxt och läromiljö där eleverna upplever trygghet och 
tillhörighet. Lärarna måste idag kompensera de brister i omsorg som många barn 

http://hdl.handle.net/2043/2176
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upplever i sina hem samt vägleda dem i värdefrågorna. Dessutom ska lärarna 
tillfredställa: barnens nyfikenhet, lust att lära, tron på den egna förmågan, sina egna 
möjligheter och lära dem att arbeta för den sociala gemenskapen. (Bergem, 2000)    
Idag måste läraren som professionell yrkesutövare ha blicken riktad både inåt och utåt 
mot eleverna och utåt mot samhället. Lärarens ansvarsområde har utökats till att vara 
både kunskapsförmedlare, handledare och fostrare. Eftersom fostran och undervisning 
går hand i hand är samtalet ett viktigt arbetsredskap. Även lärarens kommunikativa 
kompetens är av betydelse. Det dagliga arbetet som lärare, bygger på samtal i alla dess 
former.   

Fridtjuv Berg, pedagog och skolpolitiker som senare även blev ecklesiastikminister 
uttalade sig redan 1903 att ” Livet är svårare att leva nu än för 100 år sedan. Livets 
svårigheter ligger nämligen ej blott i knappheten av vad det ger. Det ligger ock i 
strängheten av vad det fordrar. Vad det tjugonde seklet kommer att föra med sig vet 
man inte: Men att det kommer att ställa stränga krav på detta folk och därmed även på 
dess folkskola, det veta vi; det framgår av de karaktärsdrag, som de redan lagt i 
dagen.” (Husén, 1946)  

Enligt Läroplan 94 för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet som förutom skollagen styr samarbetet mellan hem och skola så står det 
att ” Skolans och vårdnadshavarens gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall 
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
lärande”. 
De riktlinjer som enligt Lpo 94 ska följas är:  

Alla som arbetar i skolan skall 

 

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
innehåll och verksamhet. 

Läraren skall 

 

samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 
trivsel och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda 
elevens personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några pedagoger i olika skolor 
uppfattar sin professionalitet, speciellt när det gäller att samtala med föräldrar och 
elever vid eventuella samtal som upplevs som svåra. För att komma fram till uppsatsens 
syfte så har vi arbetat utifrån följande frågeställningar: 

2.2 Frågeställningar 

 

Hur uppfattar du din professionalitet i att vägleda med samtal? 

 

Hur uppfattar du din professionalitet vid svåra samtal? 

 

Vad utmanas i din professionaltet? 

 

Hur definierar du din professionalitet?  
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3 Teoretiskt perspektiv och 
utgångspunkter/tidigare forskning  

Studien utgår från ett interaktionistiskt perspektiv och bygger på teorier från Mead, 
Vygotskij och Bronfenbrenner.  

Vårt yrkesutövande vad det gäller att vägleda med samtal som redskap innebär att 
ständigt vidga sitt perspektiv kring eleven. Då samspel mellan individ och samhälle kan 
se olika ut beroende på vilka förutsättningar eleven har, så måste man som pedagog se 
till helheten. Ett väl fungerande samspel mellan förälder, pedagog och elev är en 
förutsättning för hur lärande och kunskapsutveckling sker. Då samspelet mellan individ 
och samhälle ses som det centrala hos Mead, Vygotskij och Bronfenbrenner så är det en 
hjälp för pedagogen att kunna stödja sig på dessa teorier vid professionella samtal.    

Mead (1863-1931), föregångare till det interaktionistiska perspektivet, menade att den 
sociala och den personliga utvecklingen sker genom samspel med andra, både barn och 
vuxna. För att barn ska utveckla en god självbild är det viktigt att vi som vuxna föregår 
med gott exempel och att vi är goda förebilder för barnet. Detta är av stor vikt då barnet 
växer upp och börjar umgås med andra barn och vuxna, då deras förhållningssätt är av 
stor betydelse för barnets identitetsutveckling. ”Gradvis smälter den närmaste 
omgivningens attityder samman med de attityder som hela grupper i samhället har, och 
då uppstår det som Mead kallar den generaliserande andre”. (Hwang & Nilsson, 1995) 
På ett omedvetet sätt så påverkas individen av hur andra människor förhåller sig till 
varandra i olika situationer. Att se sig själv i andra innebär en spegling av en annan 
individs tillvägagångssätt. Även Nilsson (1989,1993) hävdar att ögonen är själens 
spegel medan samtalet är identitetens spegel för våra relationer till andra människor. En 
inriktning som enligt Nilsson fokuserar på samspelet med andra människor och att 
samspel och kommunikation är avgörande för identitet och medvetande är den 
interaktionistiska teorin. Nilsson menar att vi ser oss själva i andra eftersom varje 
reaktion från andra människor bidrar till vårt jag och vårt medvetande.   

Såsom varande socialt, i den grad jaget har antagit de andras attityder genom 

språkprocessen, har det blivit de andra, och de andras värderingar är dess egna; i den grad 

som jaget antar den generaliserande andres roll, är dess värden själva den sociala processens 

värden. (Mead, 1995) 

Enligt Mead, Bronfenbrenner och Vygotskij får samspel mellan individ och samhälle 
betydelse för hur lärande och kunskapsutveckling sker. Vygotskij ansåg att man bör 
stödja och främja barnets inlärning och utveckling genom att formulera nya men 
ouppnåeliga mål. Det proximala handlar på så sätt om avståndet mellan vad barnet kan 
göra på egen hand och vad det kan åstadkomma tillsammans med någon som har större 
erfarenhet (oftast en vuxen).(Hwang & Nilsson, 1995) 

For a time, our schools favored the”complex” system of instruction, which was believed to be 

adapted to the child’s ways of thinking. In offering the child problems he was able to handle 

without help. This method failed to utilize the zone of proximal development and to lead the 
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child to what he could not yet do. Instruction was oriented to the child’s weakness rather than 

his strength, thus encouraging him to remain at the preschool stage of development. (Vygotskij, 

1999, s.189) 

För att förstå sambandet mellan individ och miljö utvecklade Bronfenbrenner (Hwang 
& Nilsson, 1995) den utvecklingsekologiska modellen som innefattar fyra olika system: 
mikro, meso, exo och makro. Förutom dessa fyra system finns en dimension som kallas 
kronosystemet där tiden är en viktig faktor. Mikrosystemet är den närmiljö som står 
närmast individen/eleven dvs. föräldrar, syskon, och det samspel som sker mellan 
familjemedlemmarna. För att individen/eleven ska må bra är det viktigt att detta system 
fungerar och är i balans. Vartefter eleven blir äldre blir också andra mikromiljöer 
viktiga, exempelvis förskola, skola, nya kamrater i bostadsområdet, samt nya 
vuxenkontakter. Barnet/elevens repertoar av roller och relationer ökar. Mesosystemet 
kan beskrivas av kopplingar och förhållanden mellan olika mikrosystem, dvs. ett system 
av delsystem. I Exosystemet ingår miljöer som individen själv inte är delaktig i men som 
ändå indirekt påverkar dess relationer och aktiviteter i närmiljön, t.ex. föräldrarnas 
arbetssituation och skolans personalsituation. Makrosystemet handlar i stort om det 
samhälle barnet lever i t.ex. levnadsstandard, familjepolitik, skolpolitik och andra 
kulturella faktorer. Kronosystemet innebär att miljö och individ förändras med tiden. 
Förändringarna kan ha sitt upphov i individen (en sjukdom t.ex.) eller i omgivningen 
(t.ex. ett nytt syskon).  En individ ingår i många olika system och dessa påverkar 
varandra och bildar också nya system. Detta är viktigt att som pedagog ta hänsyn till då 
en problemsituation uppstår kring en elev. Här är det av stor vikt att kontakten dvs. 
samtalet mellan hem och skola är väl fungerande. Att använda samtal som redskap i 
professionella sammanhang ger enligt Hägg & Kuoppa (1997) när det fungerar, 
ömsesidig utdelning, men det krävs att båda parter är aktiva. 

I sin yrkesroll som lärare måste man ibland inse sin begränsning och kunna lämna över 
ett problemområde till en kollega i sitt arbetslag då denne kan besitta en annan 
erfarenhet än sin egen, vilket resulterar i en djupare insikt och ett annat perspektiv av 
det eventuella problemområdet. Även Geijer.L,(2003) menar att det leder till problem 
för yrkesaktörerna i form av frustrationer över att inte kunna hjälpa barn och föräldrar 
då kontinuitet och samverkan saknas att försöka nå förståelse för varandras erfarenheter 
av problemområdet. Hon menar vidare att genom samverkan med andra discipliner 
utvecklar professionella yrkesutövare en fördjupad förståelse och vilja till omdefinition 
av tidigare handlingar. Dessutom är ett aktivt reflekterande av stor betydelse för 
pedagogen att göra sig medveten om vad som är ens eget sätt att vara eftersom det kan 
inverka på det professionella samtalet. Således anser Hofvendahl.J, (2006) att det är 
rimligt att anta att en lärares individuella strategi till viss del går tillbaka på egna aktiva 
reflektioner och medvetna överväganden och till viss del på helt oreflekterade, spontana 
personliga egenskaper och karaktärsdrag. Desto fler positiva samtal och möten vi 
engagerar oss i desto bättre självbild och självkänsla får vi. Även Sellerfors (1984,1990) 
menar att ett positivt förhållningssätt karakteriserat av självkännedom och förmåga att 
lyssna underlättar samtal mellan föräldrar och personal. Enligt U.Holm (2001) så är 
kravet på att ha god självkännedom en grundläggande faktor i den professionella 
hållningen. En förutsättning för detta är att ständigt göra sig medveten om sina egna 
känslor och behov, sina typiska sätt att reagera i speciella situationer och med vissa 
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människor, så att man kan hantera dem och att de inte påverkar kontakten med den 
hjälpsökande. Även empatin har en central plats i den professionella hållningen och den 
absolut viktigaste egenskapen när det gäller att skapa kontakt och lägga grunden för ett 
samtal är just empatin. Empati kan definieras av ”att förstå andras känslor”, ”att se 
världen med den andres ögon”, och ”ett återskapande av en annan persons upplevelser 
inom ens egna referensramar”. (Holm,O. 1994)  

Att ha empatisk förståelse för en person innebär också att inse att känslorna är hans och inte 

ens egna. Man måste kunna ta steget ”ur” hans värld och ge nya perspektiv och infallsvinklar 

på situationen. Det kan vara lätt att bli engagerad och ”känna med” en förälder, men det får inte 

bli på bekostnad av att man förlorar perspektivet på situationen, där båda parter behöver 

komma vidare. (Sellerfors, 1984,1990) 

Vissa människor har inte förmågan att vara empatiska enligt Weirsoe, B. (2004) trots 
sin strävan att vara det. Detta är ofta ett tecken på att man själv har ett stort behov av 
empati och orkar därför inte ge av sig själv till någon annan. I sådana situationer är det 
av stor vikt att pedagogen får någon form av handledning för att bli medveten om sina 
blinda fläckar och att skapa sig en god självkännedom. Just i svåra samtal är det viktigt 
att ha god självinsikt för att kunna ha empati för motparten. Enligt Zimsen (1994) så 
kännetecknas ett professionellt samtal av att du fokuserar på den som har problemet och 
använder dina känslor på hans eller hennes problem, samtidigt som du skjuter dina egna 
problem och bekymmer åt sidan. Zimsen menar vidare att för att samtalet är 
professionellt så behöver det inte innebära att du inte får visa känslor mot den människa 
som du har framför dig. Men man bör tänka på att bara visa de känslor som man har i 
samband med hans problem och nuvarande svårigheter och inte de känslor som gäller 
dina egna bekymmer. Då problem uppstår så handlar det enligt Andersson(1999) alltid 
om ett samspel med andra människor. Att ha ett samspelsperspektiv på problem innebär 
enligt Andersson (1999) att man tar reda på vilka viktiga personer som finns runt om 
problemet: familj, skola, elever m.fl.   

Det är dock skillnad på det samtal som du har med dina vänner och det professionella 
samtalet. Enligt Nilsson (1989,1993, s.6) så kan samtal ta sig många olika former och 
uttryck, finns i många olika situationer och har olika uppbyggnad och styrs av olika 
regler. När människor pratar med varandra kan det handla om ett vanligt småprat, en 
diskussion om livets mening, undervisning, ordergivning, debatt, klagomål, flirt, gräl, 
intervju, sammanträde, förhör, ceremoni – och mycket mer. Skillnaderna mellan olika 
typer av samtal är bland annat skillnader i roller och relationer mellan de samtalande. 
Många olika yrkesgrupper använder samtalet som ett instrument att nå olika syften. 
(Sellerfors, 1984,1990)    



 

7  

4 Metod 

4.1 Val av metod  

Innan vi började med våra intervjuer med berörda pedagoger så hade vi en hypotes om 
att just samtal av problematisk art (så kallade svåra samtal) skulle ställa högst krav på 
lärarens profession.  

I vår studie har vi valt att arbeta på ett kvalitativt sätt med personliga intervjuer där vi 
kommer att göra djupintervjuer med sex olika pedagoger. Den kvalitativa 
forskningsmetod vi använt oss av syftar till en djupare förståelse för hur olika 
pedagoger ser på sin professionalitet, och speciellt då vid olika samtalssituationer. 
Vi kommer att använda oss av analysbegreppen alteritet, intersubjektivitet, och 
appropriering i vår resultatanalys. Alteritet innebär att man undersöker olikheter i 
uppfattningar och värderingar. Intersubjektivitet går ut på att undersöka på vilket sätt 
yrkesutövarna delar varandras appropriering, vilket innebär att man tillägnar sig ett 
intellektuellt redskap eller lär sig något. Dessa analysbegrepp har vi hämtat ur tidigare 
forskning i Lena Geijers avhandling (2003) Samtal för samverkan, då vi såg en 
möjlighet att strukturera och sammanställa våra informanters intervjusvar på ett tydligt 
sätt genom att använda oss av dem.  

4.2 Urval  

Urvalet till vår studie är begränsat till sex intervjupersoner. Dessa intervjupersoner 
består av två män och fyra kvinnor. Från början var åtta intervjuer inplanerade, men en 
person blev sjuk samma dag som intervjun skulle äga rum. Den allra första intervjun vi 
gjorde var en försöksintervju. Denna intervju kommer dock inte tas med i vår 
resultatredovisning. Bortfallet blev därmed två personer. De personer vi har valt att 
intervjua är en rektor, en specialpedagog, en kurator och tre lärare i de yngre åldrarna. 
Alla pedagogerna arbetar på olika skolor i Stockholms län. En av de intervjuade har 
socionomutbildning och har arbetat som kurator på skolan i fyra år, en är utbildad lärare 
i matematik och idrott och har arbetat som lärare i dessa ämnen i åtta år och som rektor i 
åtta år, en är fritidspedagog och har vidareutbildat sig till barnavårdslärare och till 
pedagogik- och metodiklärare och har arbetat i fyrtiotvå år med barn, en är 
fritidspedagog och har arbetat i många år som barnomsorgsassistent och har arbetat på 
den här skolan i sjutton år, en är SO-lärare och har arbetat i fjorton år som lärare. 

4.3 Uppläggning och genomförande  
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Från början hade vi tänkt att intervjupersonerna skulle få ett fall/case att svara på frågor 
kring. Fallet skulle pedagogerna få tillgång att läsa innan intervjutillfället. När vi sedan 
diskuterade vårt upplägg med vår handledare så beslutade vi oss i samråd med henne att 
bortse ifrån fallet och använda oss av mer öppna frågor. Vi gjorde detta för att få en 
bredare och djupare insikt i deras profession i stället för att fokus skulle läggas på just 
det specifika fallet.  

Via mail och telefon tog vi redan i februari 2007 kontakt med de pedagoger som vi 
visste uppfyllde de kriterier vi önskade för vår C-uppsats. Vi berättade om vad vår C-
uppsats skulle handla om och frågade om de var villiga att ställa upp på en intervju. Vi 
talade om att vi tänkte spela in samtalen med Mp3 spelare.    

De tre första intervjuerna hade planerats in under samma dag då vi tänkte använda oss 
av den Mp3 spelare som lånats på Lärarhögskolan. Tyvärr så fick vi den inte att 
fungera, så alla intervjuerna skrevs ned för hand vilket var ett mödosamt arbete. Den 
första intervjun gjordes som en försöksintervju och den kommer inte att tas med i 
resultatet. De fyra övriga intervjuerna spelades in då Mp3 spelaren nu fungerade som 
den skulle. Intervjuerna tog cirka 40-60 minuter att genomföra.  

4.4 Materialbearbetning  

Alla våra intervjuer genomfördes inom en och samma vecka. De första intervjuerna var 
redan nedskrivna på papper eftersom Mp3 spelaren strejkade vid intervjutillfällena, och 
de övriga intervjuerna lyssnade vi av och skrev ned någon dag efter sista intervjun. Vi 
valde att lyssna igenom bandupptagningarna ett flertal gånger för att få med allt vad 
informanterna sade. Detta arbete tog många timmar i anspråk eftersom det ibland var 
svårt att höra vad informanten sade. Det nedskrivna materialet läste vi sedan igenom ett 
flertal gånger, och utifrån våra frågor försökte vi sedan analysera materialet. För att hitta 
de avsnitt i texterna som innehöll svaren på våra frågor använde vi oss av färgpennor för 
att markera dessa. Det transkriberade materialet använde vi sedan i vår resultatdel och i 
vår resultatanalys.     

4.5 Etiska aspekter  

Redan vid den första telefon/mail kontakten med berörda pedagoger så garanterade vi 
deras anonymitet vid deltagandet. Vi har i vårt informationsbrev utgått från 
humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler (1990), där den första 
regeln är informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera 
undersökningsdeltagarna om projektets syfte. Andra regeln är samtyckeskravet som 
innebär att deltagandet i undersökningen är frivilligt och har därmed rätt att när som 
helst avbryta sin medverkan. Tredje regeln är konfidentialitetskravet som innebär att alla 
uppgifter om berörda intervjupersoner ska förvaras så att de inte kan hamna i obehöriga 
händer och ska dessutom ges största möjliga anonymitet. Den fjärde regeln är 
nyttjandekravet som innebär att uppgifterna endast får användas för forskningsändamål 
och för vår del endast för denna C-uppsats.  
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(www.codex.vr.se/oversikter/humsam.html) 
För att ytterligare skydda intervjupersonernas identitet så har vi valt att inte uppge deras 
ålder eller skolans namn, och vi har dessutom endast valt att kalla dem för 
intervjuperson (ip) 1-6.   

5  Resultat 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några pedagoger i olika skolor 
uppfattar sin professionalitet, speciellt när det gäller att samtala med föräldrar och 
elever vid eventuella samtal som upplevs som svåra. 

För att uppnå studiens syfte så har vi arbetat utifrån dessa frågeställningar: 

Hur uppfattar du din professionalitet i att vägleda med samtal?, Hur uppfattar du din 
professionalitet vid svåra samtal?, Vad utmanas i din professionalitet?, Hur definierar 
du din professionalitet? 

5.1 Hur uppfattar du din professionalitet i att 
vägleda med samtal?  

Intervjupersonerna 1,5 och 6 visar på hög grad av intersubjektivitet när det gäller 
erfarenheten av att arbeta med barn. Erfarenheten grundar sig på de antal år som de har 
arbetat inom barnomsorgen och även på deras ålder. Graden av intersubjektivitet gör sig 
påmind i informanternas synsätt att alltid utgå från barnen. Alteritet mellan (ip2) och 
(ip1,5 och 6) blir tydlig då (ip2) fokuserar mer till skolarbetet och elevens prestation 
medan (ip1,5 och 6) ser mer till helheten kring eleven.  

Min stora erfarenhet av barn, att bry sig och att vara konsekvent. Man måste ha mycket empati 

och framför allt måste man tycka om barn.  (ip1)  

Jag uppfattar mig som oerhört säker. Jag har en enorm erfarenhet både tack vare min ålder 

och att jag har jobbat på olika stadier. Man lär sig så mycket under åren. Det är hela tiden 

barnet som är i centrum här och de vuxna ska vara hjälpmedel för barnet, och det är så det blir 

bra. (ip5) 

Min professionalitet uppfattar jag som bred. Det är inte bara pedagogik som är viktigt utan man 

måste också förstå barn och barns utveckling och vad som påverkar deras växande. Det är en 

stryka att jag har sett så mycket elände som visserligen har givit mig en bred rikedom. (ip6) 

Jag har alltid varit inriktad på skolarbetet, jag har tryckt på det. Jag vill att de ska prestera 

något. Jag uppfattar mig som professionell i samarbetet med mina kollegor. (ip2) 

http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam.html


 

10  

Intersubjektivitet när det gäller samarbete mellan kollegor är påtaglig enligt (ip4). Även 
(ip2) påvisar detta i sin professionalitet. (Ip3) menar att man får tillägna sig 
appropriering genom terapi om man inte har en bra självkännedom och (ip4) genom 
många bra möten. I hög grad visar (ip3) alteritet beträffande sina blinda fläckar och 
skiljeväggen mellan privatperson och yrkesroll. Vidare visar både (ip3) och (ip4) hög 
intersubjektivitet vad det gäller utveckling inom yrket.  

Det är många saker. Men en sak är att ha koll på vem jag är som person så att jag inte 

sammanblandar min egen bakgrund med klienterna, det är ord som jag använder. Det är 

väldigt viktigt att ha god självkännedom och självinsikt för att vara professionell. Och har man 

inte det, och inte haft det så harmoniskt, så får man skaffa sig det genom terapi. Att alltid sträva 

efter en större personlig mognad. Man har ju alltid brister och störningar, men man måste alltid 

vara medveten om det och se till vad som är ens skygglappar, blinda fläckar och vad man går 

igång på. Även om det låter lite privat så tror jag att det är en stor del av att vara professionell. 

En tydlig skiljevägg mellan när jag jobbar och när jag är privat. Det är en balansgång att vara 

professionell men ändå personlig, men inte bli privat. (ip3)  

Som att den är hyfsat god utifrån att jag tycker att det är så himla roligt. Jag tycker att det är 

kul att jobba med elever som liksom är grunden och med människor och då också personal. 

Och så att driva någon kontinuerlig utveckling som handlar om att det ska vara så många bra 

möten som det kan vara. Ju fler bra lektioner vi lyckas åstadkomma och bra möten desto bättre 

verksamhet har vi. Ja, det är väl det som är min professionalitet, att alla möjliga sammanhang 

som man hamnar i ska bli så bra som möjligt och det försöker jag jobba efter. (ip4) 

5.2 Hur uppfattar du din professionalitet vid svåra 
samtal?  

(Ip2) visar hög grad av alteritet angående kommunikationen mellan elevens tidigare 
lärare och föräldrarna. Informanten menar således att det är svårt att ta över en elev där 
föräldrarna har invaggats i en falsk tro att det går bra för eleven när det i själva verket är 
tvärtom. 

Jag är väldigt rak och ärlig och säger som det är även om det är jobbigt. Jag tycker att det är 

svårt att ta över en elev i fjärde klass som man ser att det håller på att barka åt skogen för och 

förklara för föräldrarna att det nog inte är så bra som den tidigare läraren sagt och föräldrarna 

inte förstår någonting. (ip2)   

I samtalen med (ip1 och ip3) visas intersubjektivitet vad det gäller tiden som en viktig 
faktor vid svåra samtal.  

Ett fall där föräldrarna var lite aggressiva och tveksamma från början, 60 minuter räckte inte till 

utan det fick dra ut över tiden och då blev det ett bra samtal. (ip1) 
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Att avsätta tid för reflektion. Att inte gå från ett svårt samtal till nästa, man måste ge sig själv lite 

andrum där man fundera på hur går jag vidare, vad är det jag har hört. Så efter svåra samtal 

måste man alltid fundera en stund och jag skriver alltid journaler. Men hur jag uppfattar min 

professionalitet vid svåra samtal, jag tänker väl att det är ännu viktigare att jag skiljer på min 

uppfattning om det klienten presenterar. Alltså om jag får ett förtroende om något som skett, då 

har jag en massa förutfattade meningar om det t ex att det är ju fruktansvärt att det är si eller 

så, och då är det väldigt viktigt att jag i den stunden gör någon slags skiljevägg i mitt hjärta och 

huvud vad som är mina reaktioner, men det behöver inte betyda att det är klientens reaktioner 

och där tror jag det är extra viktigt att ha luppen på sig själv. Det är så jag uppfattar min 

professionalitet vid svåra samtal men sen tycker jag att jag är skyldig att ta hjälp och rådgöra 

med mer kompetenta personer när jag stöter på saker som jag inte behärskar, så det är väldigt 

viktigt att komma ihåg att man inte vet allting. När man arbetar med barn så är det viktigt att 

man inte gör något över huvudet på eleven. (ip3) 

(Ip4,5 och 6) uppvisar en klar intersubjektivitet vad det gäller att svåra samtal bör leda 
någon vart. (Ip4) menar att det viktiga med ett svårt samtal är att det leder till någon 
form av förändring. (Ip5) ser att hon i svåra samtal växer med sin uppgift och utvecklas 
till att få en bredare människosyn. (Ip6) menar att om inte det svåra samtalet leder 
någon vart just för tillfället så får man träffas igen för en återkoppling. Även (ip4) ser 
återkopplingen som en bra metod vid svåra samtal. (ip4 och ip2) visar hög grad av 
intersubjektivitet vad avser tydlighet vid svåra samtal. Enligt (ip2) så är det viktigt att 
säga som det är, även om det är jobbigt. Även (ip4) anser att man inte bör linda in det 
man vill ha sagt. 

Ja, där uppfattar jag nog att jag har lärt mig med åren men har fortfarande en bit kvar och är 

tacksam för rektorsutbildningen som jag har gått och så för den kompetens som vi har här i 

skolan när det gäller kurator och specialpedagog där det ofta är bra att ta upp olika ärenden 

och bolla med olika ingångar och sätt att förbereda sig inför olika möten. Ett svårt samtal för 

mig är inte bara det som kan upplevas som jobbigt att ta, utan det intressanta är ju att ett 

samtal leder någon vart. Tydlighet är viktigt och att vara rak och inte linda in det som sägs i ett 

samtal, annars menar jag att man uppfattar bara det första som sägs i ett samtal men i princip 

ingenting av resten som sägs. Ja, tydlighet är alltså viktigt men det är beroende på karaktär 

och person så, det är inte alltid det räcker. Det behöver kanske upprepas och det tror jag 

generellt sätt är bra som metod vid svåra samtal. (ip4) 

Trygg, det kanske låter konstigt men jag gör det. Det har nog med min ålder och långa 

erfarenhet att göra. Vi har många svåra samtal där vi hela tiden pratar genom tolk som tar 

oerhört lång tid. Många gånger kan samtalen vara väldigt sorgsna, för det är en stor 

sorgsenhet som ligger hos dessa föräldrar. I min professionalitet vid svåra samtal är det också 

viktigt att vara ett stöd för dem. Ibland får man vara en slags kurator. Samtalen är svåra men 

man växer med varje samtal och jag lär mig jättemycket och framför allt av att se på min 

medmänniska, oavsett om den kommer från Afrika eller Europa. (ip5) 

Jag är inte rädd, men om samtalet inte leder någon vart eller om man inte kommer vidare då 

får man låta det vara ett tag. (ip6)   
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5.3 Vad utmanas i din professionalitet?  

En klar intersubjektivitet kan ses i svaren från (ip1 och ip2) när de påvisar att den största 
utmaningen för dem är när de får nya elever med svårigheter. 

Att det dyker upp barn med nya problem och svårigheter, det är en utmaning. (ip1) 

Störst utmaning är elever som har problem. Alla skolor har problem, men omfattningen kan 

variera. (ip2) 

(Ip3) påvisar en hög grad av alteritet vad det gäller samarbetsförmågan med övriga 
kollegor eftersom de inte har samma grundutbildning. Informantens profession utmanas 
dagligen då arbetslaget ska enas kring en elev. Vidare så visar (ip3 och ip4) 
intersubjektivitet då de påtalar vikten av att känna till sina ”blinda fläckar” och att kunna 
hålla distans till sin egen person. 

Det är alla blinda fläckar, brister som man har som människa, kanske inte så mycket i 

elevsamtal, men i samarbete med kollegor här på skolan. Jag har ju en annan grundutbildning 

än mina kollegor, så min samarbetsförmåga ifrågasätts varje dag. Jag är alltid den som 

krånglar och har andra tankar. Min profession sätts på prov dagligen då vi ska enas kring en 

elev. (ip3)  

Ja, där utmanas nog, där är det nog vilken distans jag kan hålla till min egen person, hur 

professionell jag kan vara i min yrkesroll. Jag skulle vilja säga, att ju svårare typ utav samtal det 

blir så ju viktigare blir det att jag verkligen kliver in i min yrkesroll. Men det kan också finnas 

sammanhang där jag tror det är både bra och nödvändigt att vara personlig. (ip4) 

(Ip5) har tillägnat sig, approprierat, Reggio Emilias pedagogik som ett naturligt redskap 
i den dagliga verksamheten för att nå en så stor förståelse som möjligt hos eleverna. 

Att lära barn språket och att få dem att förstå vad t ex ”antingen eller” är. Hur förklarar man en 

sådan sak? Ja, med bilder, vi har ju bilder på nästan allt, men ibland så kan det fattas något 

och då får man trolla. Man får spela teater med hela kroppen, jag brukar tänka på Reggio 

Emilia. (ip5)  

(Ip6) upplever en alteritet gentemot samhället som inte tar sig an elevens problem som 
belysts utifrån skolan.    

Att vägleda föräldrar när de inte klarar av sina barn är en utmaning. I några fall så blev inte 

den hjälp de fick från samhället så bra, utan det har gått väldigt illa för många av barnen, och 

det kunde vi nästan se innan. (ip6)  

5.4 Hur definierar du din professionalitet?    

Både (ip2 och ip3) visar en hög grad av alteritet gentemot sina kollegor då de inte alltid 
delar samma uppfattning. (Ip1,2 och 3) visar intersubjektivitet vad gäller sättet att se till 
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elevens bakgrund, baskunskaper och hur de är som individer. Alteritet visar sig då (ip3) 
har svårigheter att avgränsa sina arbetsuppgifter.  

Mitt sätt att vara. Jag bryr mig om alla barn. Barn är det finaste som finns. De behöver oss, de 

är så oskyddade. Min grundsyn är att jag tycker om barn. Jag är konsekvent och står alltid för 

vad jag säger. Om jag ringer hem till en förälder så kan jag säga att ”det här har hänt, men jag 

vill inte att ni tar upp det”, för det är utrett och klart. Detta för att många elever kan vara hårt 

hållna hemma. Jag anser att man måste vara öppen för att jobba på olika sätt, se alla barn som 

olika individer, bemöt varje barn och varje förälder utifrån deras bakgrund och hur de är som 

individer. (ip1) 

Som undervisande pedagog, värnar om deras baskunskaper, ser till att alla får utmana sig 

själva. Det är svårt om inte föräldrarna är med på tåget. Kollegorna är nog värst. Jag måste 

lära mig tänka först innan jag talar. Jag säger alltid vad jag tycker. Det är en konst att kunna ge 

kritik på ett schysst sätt. Viktigt att man väljer sina ord mer noggrant i samtal med föräldrar. Jag 

vilar på styrdokumenten, och blir det jobbigt så finns det alltid elevvårdsteam. (ip2) 

Jag tror att jag är väldigt tålig, envis, bra självkännedom, strukturerad, tydlig i samtal med 

elever, tydlig med ramar för hur samtalet går till, bra på att lyssna utifrån deras perspektiv. Jag 

är dålig på att hålla tiden i ett samtal, men jag jobbar på det. Enligt den freudianska metoden så 

är ramen för samtalstiden viktig. Jag lyckas inte sammanfatta och avsluta utan det drar alltid 

över med tiden. Tiden är en trygghet för klienten. Att slutar vi klockan ett så ska vi hålla den 

tiden, det är mitt ansvar som samtalsledare att hålla tiden. Jag har också lätt för att tappa 

tålamodet, är lite för ambitiös, svårt att säga nej och avgränsa arbetsuppgifterna. Jag skulle 

kunna bli lite mer tålmodig gentemot mina kollegor då jag lätt kan bli lite uppvarvad och 

argumentativ och det gagnar inte eleven. Tystnadsplikten är viktig. Man kan inte gå in i 

lärarrummet och lämna ut elever hur som helst eftersom läraren då kan få en förutfattad bild av 

eleven och familjen. (ip3) 

(Ip4) uttrycker behov av att tillägna sig, appropriera, ett bättre redskap för återkoppling 
vid samtal. En stor grad av intersubjektivitet känner (ip4) av vid svåra samtal, då 
styrkan ligger i att snabbt identifiera samtalspartnerns behov. 

Jag har en god känsla, jag får snabbt en god känsla för vad jag vill så att säga ha sagt eller 

gjort och vart jag vill komma. Jag skulle kunna utveckla områden som att förbereda och 

dokumentera och ha kontinuitet i återkoppling. En önskan jag har är att man hann återkoppla i 

processer som ändå, ja, eller i olika samtal, olika personer som hamnar ibland längre ned i 

prioriteringen, och som skulle ha mått bra av en återkoppling men inte blev prioriterade. Men 

styrkan ligger i att snabbt kunna känna in och snabbt ha någon idé om vad jag vill ta upp och 

på vilket sätt jag vill ta det i samtalet. En stor svaghet ligger i att jag inte är den där 

administratören som kan sitta långa pass framför datorn och skriva utan jag behöver upp och 

ha kontakt. (ip4) 

Alteritet visas tydligt i informantens uppfattning av skolledningens sätt att inte se till 
den pedagogiska verksamhet som utförs.  

Jag blir sänkt för ofta och det beror på att ingen ser vad vi gör för barnen och jag har svårt att 

argumentera för vår sak. Jag är mer timid än argumentativ och det är en svaghet hos mig. (ip6)     
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6 Resultatanalys 

Resultatanalysen utgår ifrån begreppen alteritet, intersubjektivitetoch appropriering. 
Först ställs frågan och sedan följer själva analysen.   

Hur uppfattar du din professionalitet i att vägleda med samtal? 

Informanterna visar hög grad av intersubjektivitet i form av säkerhet och bredd i sin 
yrkesroll och en god känsla för ledarskap. Vidare delar informanterna uppfattningen om 
att eleven alltid måste sättas i centrum. Informanterna visar också hög grad av 
självinsikt och en strävan efter att utvecklas. En av informanterna har tillägnat sig, 
approprierat, en bättre verksamhet genom så många bra möten som möjligt. En annan 
av informanterna har istället tillägnat sig, approprierat, ett vidgat perspektiv utifrån allt 
elände. Flera av informanterna visar stor grad av intersubjektivitet när det gäller olika 
exempel på självreflektion.  Ett exempel är när (ip3, se s.15) talar om att man alltid har 
brister och störningar men att man alltid måste vara medveten om vad som är ens 
skygglappar, blinda fläckar och vad man går igång på.  

Hur uppfattar du din professionalitet vid svåra samtal? 

Samarbete mellan kollegor kan ibland ses som en alteritet då kommunikationen inte 
fungerar som den ska enligt (ip2 se s.15).  Två av informanterna visar hög grad av 
intersubjektivitet vad det gäller tydlighet i svåra samtal. En stor grad av appropriering 
kan urskiljas hos två av informanterna då de talar om vikten av kompetensutveckling 
och förmågan att inse sin egen begränsning. De flesta informanterna visar på en hög 
grad av intersubjektivitet beroende på sin långa erfarenhet av svåra samtal. Lagen om 
tystnadsplikten har (ip3 se s.18) tillägnat sig, approprierat, i väldigt hög grad. Två utav 
informanterna visar alteritet vad avser tidens betydelse i det svåra samtalet. (Ip1se s.16) 
menar att tiden inte får begränsas i ett svårt samtal, medan (ip3 se s.16) menar att 
tidsramen är viktig att hålla på utifrån den freudianska metoden. Ett exempel är när (ip3 
se s.16) talar om att tiden är en viktig trygghet för klienten och har man sagt att samtalet 
ska sluta klockan ett så är det viktigt att det gör det.  

Vad utmanas i din professionalitet? 

Flera av informanterna visar på intersubjektivitet när det handlar om barn med problem. 
Alteritet visas i samarbetet med kollegor gällande olika uppfattningar kring elever. 
Således konstaterar (ip3 se s.17) att professionen sätts på prov dagligen på grund av att 
grundutbildningen ser olika ut. En utav informanterna påvisar hög grad av att ha 
tillägnat sig, approprierat, en hög grad av distans mellan yrkesroll och sin egen person. 
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En annan utav informanterna har tillägnat sig, approprierat, en metod för att öka 
förståelsen hos eleverna med hjälp av bilder och kroppsspråk. Ett exempel på detta är 
när (ip5 se s.17) säger: ”att lära barn språket och få dem att förstå vad t ex ”antingen 
eller” är, hur förklarar man en sån sak? Jo, med bilder, vi har ju bilder nästan på allt, 
men ibland så kan det fattas något och då får man trolla. Man får spela teater med hela 
kroppen, jag brukar tänka på Reggio Emilia.       

Hur definierar du din professionalitet? 

Flertalet utav informanterna visar en hög grad av intersubjektivitet gällande sin 
grundsyn att tycka om barn och utgå från deras bakgrund och baskunskaper. Viktigt för 
informanterna är också att lyssna på eleverna. Två utav informanterna har tillägnat sig, 
approprierat, konsten att se sina egna svagheter i form av att kunna säga nej, att 
avgränsa sina arbetsuppgifter, att utveckla områden som att förbereda, dokumentera och 
ha kontinuitet i att återkoppla. En utav informanterna påvisar balansen mellan elevens 
skolsituation och hemmet genom att försöka tillägna, appropriera, sina normer och 
värderingar på föräldrarna. Ett exempel är när (ip1 se s.18) talar om att ringa hem till en 
förälder och tala om att något speciellt har hänt men att föräldrarna inte behöver prata 
mer om det, för det är utrett och klart. Detta för att många elever kan vara hårt hållna 
hemma.               
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7 Tematisk analys 

Genom upprepad bearbetning av vår datainsamling ser vi mönster. Dessa mönster har vi 
delat in i olika kategorier: empati, blinda fläckar, kommunikation, tydlighet, redskap 
och ansvarsområden. 

7.1 Empati 
Det som är gemensamt för alla sex pedagoger som vi har intervjuat om deras 
professionalitet är deras empatiska förmåga till både elever och föräldrar. Vi kan 
konstatera att alla pedagogerna sätter eleven i centrum och ser henne/honom ur ett 
helhetsperspektiv och med goda ögon. Alla har även påtalat vikten av att lång erfarenhet 
av att arbeta med barn, har haft stor betydelse för deras professionalitet.  

7.2 Självkännedom/Blinda fläckar 
Två av pedagogerna påtalar vikten av att ha tydliga skiljeväggar mellan sin yrkesroll 
och sig själva som privatpersoner. (Ip3) poängterar också att det är väldigt viktigt att ha 
god självkännedom och självinsikt och att alltid sträva efter en större personlig mognad. 
(Ip3) säger vidare att om man inte har det och inte har haft det så harmoniskt, så får man 
skaffa sig självkännedom genom terapi. Då menar hon att man måste bli medveten om 
sina brister och störningar, dvs. sina blinda fläckar.    

Skall vi kunna förstå och hjälpa andra, är det nödvändigt att man känner till sina egna fördomar 

och blinda fläckar. (Zimsen, 1998) 

7.3 Kommunikation 
Gemensamt för alla sex pedagogerna är att det för dem är viktigt med ett väl fungerande 
samarbete med föräldrarna. Detta menar pedagogerna är en förutsättning för att skapa 
goda möjligheter till trygghet och kontinuitet mellan hem och skola. Enligt (Nilsson & 
Waldemarson, 1995) så utvecklas och mognar vi genom kommunikationen. De 
uppfattningar vi har angående vår egen identitet grundas på kommunikation med andra. 
När vi kommunicerar så använder vi oss av tre olika sinnen: hörseln, synen och kroppen 
och dess rörelser. (Andersson, 1999)   

För att kunna kommunicera med varandra menar (Nilsson & Waldemarson, 1995) att vi 
utgår från föreställningar som ett slags bilder i vårt medvetande. Dessa bilder måste 
göras om till ett språk så att motparten förstår oss.    

Andra hör våra ord och tolkar dessa. Sedan formar de sina reaktioner utifrån tolkningen, inte 

utifrån vad vi själva faktiskt har sagt eller gjort. Samma skeende gäller förstås när vi i vår tur 

ska tolka reaktionerna från vår motpart. (Nilsson & Waldemarson, 1995)  
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7.4 Tydlighet 
Sin professionalitet vid svåra samtal upplever alla pedagogerna hänger samman med så 
tydliga budskap som möjligt. Att inte linda in själva problemet utan försöka vara rak 
och är ärlig anser flera utav pedagogerna vara en stor byggsten i det svåra samtalet. 
Risken om man inte är rak och ärlig blir annars att det som egentligen sägs bara är ett 
mellanled, något som behövs för att överföra ett budskap, men vi uppfattar ofta det som 
det viktigaste eller mest avgörande i kommunikationen. (Nilsson & Waldemarson, 
1995)   

Att vara tydlig är att vara specifik. Det behöver man vara både för att visa att man verkligen 

förstått någon eller något, för att få någon att se klarare på sig själv och på olika alternativ, och 

för att kunna hjälpa någon med förslag till framtida handlingar eller förändringar. (Holm.O, 

1994) 

(Ip4) anser att om man inte är rak och tydlig i ett samtal så finns risken att bara det 
första i samtalet uppfattas men ingenting av resten som sägs.                                                                                                                                         

De flesta svåra samtal är i själva verket inte ett enda samtal. De är en rad meningsutbyten och 

undersökningar som sker under en längre tid. (Stone, Patton & Heen, 1999) 

7.5 Redskap 
En utav pedagogerna uttrycker att han lutar sig mot styrdokumenten och ser 
elevvårdsteamet som ett komplement när inget annat hjälper i det svåra samtalet. Om 
man arbetar inom grundskolan så är det Lpo 94 (Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet) som ger de övergripande målen och riktlinjerna för undervisningen. 
Flertalet av pedagogerna ser samtalet som ett redskap för att nå fram med budskapet och 
komma fram till någon slags lösning på problemet. (Zimsen, 1998) menar att det är du 
själv som är verktyget i varje samtal med de brister och styrkor som du har med dig i 
bagaget. (Ip3) talar också om detta när hon säger att man måste tänka på att man är ett 
redskap, men samtidigt måste man vara tydlig med att inte blanda ihop sin privatperson 
med yrkesrollen.   

7.6 Ansvarsområden 

7.6.1 Vägledning 

Flertalet av pedagogerna uttrycker vikten av att rådgöra och ta hjälp av mer kompetenta 
personer när de stöter på saker som de inte behärskar. (Ip3) uttrycker särskilt att det är 
väldigt viktigt att komma ihåg att man inte vet allting.  
Ansvaret för det förebyggande elevvårdsarbetet ligger naturligtvis på klassläraren men 
”alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt stöd och samverka till 
att göra skolan till en god miljö för lärande”, enligt Lpo 94. 

Enligt (Andersson, 1999) så är det rektor som ansvarar för ”utformningen av 
undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleverna får det särskilda stöd och den 
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särskilda hjälp de behöver”. Rektor ansvarar även för anpassningen av 
resursfördelningen och stödåtgärderna till den värdering av elevernas utveckling som 
lärare gör.  

7.6.2 Tystnadsplikt 

Endast en utav pedagogerna uttalade sig om den sekretesslag som finns inom skolan. 
(Ip3) förklarar att man inte kan gå in i lärarrummet och lämna ut elever hur som helst 
eftersom läraren då kan få en förutfattad bild av eleven eller familjen. Sekretesslagen 
anger tydligt och klart att sekretessbelagda uppgifter om enskilda personer i princip inte 
får överlämnas till annan myndighet eller till annan fristående verksamhet inom samma 
myndighet om dessa uppgifter kan komma att skada den enskilda personen. (Andersson, 
1999) 

Det pratas mycket och öppet om elever i personalrummen på skolorna. Jag har full förståelse 

för att man behöver ”prata av sig” som lärare, om man haft en jobbig lektion och om man har 

elever som vållar stora problem i klassen (eller utanför klassen). Men detta bör inte ske i 

personalrummen! Både jag och andra elevvårdare har reagerat med förvåning och bestörtning 

över denna ”öppenhjärtighet” och brist på sekretess. Jag har också hört samma reaktion från 

utomstående som besökt skolan, t. ex. föräldrar och vikarier. (Andersson, 1999, s. 123)        
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7 Diskussion 

I detta arbete har vi utgått ifrån ett interaktionistiskt perspektiv. Det grundläggande för 
det interaktionistiska perspektivet är att samspel mellan individ och samhälle har 
betydelse för hur lärande och kunskapsutveckling sker. Vi har genom vår studie kommit 
till insikt med att den interaktion som sker mellan hem och skola kan ha stor betydelse 
för familjens och inte minst barnets välbefinnande.  

Syftet med denna studie var att ta reda på hur några pedagoger i olika skolor uppfattar 
sin professionalitet och speciellt då när det gäller att samtala med föräldrar och elever 
vid eventuella samtal som upplevs som svåra. Den hypotes vi hade från början om att 
samtal av problematisk art (så kallade svåra samtal) skulle ställa högst krav på lärarens 
profession stämde inte. De frågeställningar vi utgick ifrån var: Hur uppfattar du din 
professionalitet i att vägleda med samtal?, Hur uppfattar du din professionalitet vid 
svåra samtal?, Vad utmanas i din professionalitet?, Hur definierar du din 
professionalitet? Vi kunde konstatera att de pedagoger som vi intervjuade kände sig 
säkra i sin yrkesroll även vid svåra samtal och därmed visade en hög grad av 
intersubjektivitet. Ingen av pedagogerna belyste motsatsen, däremot en avsaknad av 
kontinuerlig handledning och stöd från ledningen. Pedagogerna visade härmed på en 
hög grad av alteritet gentemot ledningen. Vidare kunde vi också konstatera att 
samarbetet mellan all personal verkade fungera bättre i den friskola där vi gjorde ett 
antal av intervjuerna och därmed visade på en högre grad av intersubjektivitet än i den 
kommunala skolan. De uttryckte även att de i sin yrkesroll har förmågan att erkänna att 
de inte alltid har den kompetens som krävs i vissa situationer och är då skyldiga att 
rådgöra och be om hjälp. I det här fallet är pedagogerna skyldiga att tillägna sig, 
appropriera, hjälp och stöd från andra. Vidare kunde vi konstatera att samtliga 
pedagoger strävade efter en större mognad och utveckling trots att flera av dem hade 
arbetat i många år inom skolan. Då vår studie är begränsad i sin omfattning så kan inte 
resultaten generaliseras.   

I och med att samhället har förändrats och större ansvar har lagts på läraren, så har 
också samtalet fått en allt större betydelse. Samtal är ett utav lärarnas viktigaste verktyg 
och det är därför oerhört viktigt att man lär sig behärska det. I det professionella 
samtalet bör respekt, empati och lyhördhet vara de viktigaste ingredienserna. Men 
speciellt i svåra samtalssituationer så är det viktigt att ha en professionell hållning då 
samtalet kräver tydligare ramar. Detta är något som informanterna i hög grad har 
uttryckt genom att beskriva sin grundläggande självkännedom, och att ständigt göra sig 
påmind om vad som är ens egna känslor och behov för att kunna hjälpa elever och 
föräldrar på ett så professionellt sätt som möjligt.     

För pedagoger är det naturligt att ägna sig mycket åt kommunikation, eftersom 
kärnverksamheten består av en komponent och reflekterad kommunikation där vars 
främsta mål är att utveckla barnet på ett visst sätt. Att se sig själv som ett redskap i olika 
samtalssituationer innebär att man lär känna sig själv och andra. (Weirsoe, 2004) Men 
man måste enligt Weirsoe (2004) vara försiktig med vilka metoder, redskap och verktyg 
som erbjuds. Innan man tar till sig olika kommunikationsmetoder måste man överväga 
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vilka grundläggande begrepp, värderingar och teoretiska antaganden dessa bygger på 
och hur de stämmer överrens med pedagogyrkets grundbegrepp, värdegrund och 
praktik. Hur samtalet kommer att utvecklas beror mycket på ens egna värderingar och 
vad man har med sig i bagaget.  

Utifrån det interaktionistiska perspektivet så har vi lagt märke till att samtliga 
pedagoger alltid utgår från varje enskild elev och ser till helheten. Vi kunde se att 
samtliga pedagoger uppvisade en klar intersubjektivitet då de hela tiden satte eleven i 
centrum. Alla pedagoger i vår studie lägger fokus på eleven, men de belyser även vikten 
av ett gott samarbete med elevens närmiljö och med hänsyn till vad som indirekt kan 
påverka dess relationer och aktiviteter. 

Samtliga pedagoger som vi intervjuade uttryckte att de hade ett väldigt tydligt ledarskap 
i sin profession och visade därmed hög grad av intersubjektivitet. Även (Nilsson & 
Waldemarson, 1995) menar att man som ledare ska acceptera sin roll och utföra sina 
uppgifter samtidigt som man ska vara personlig och tydlig.  

Det är enligt de pedagoger vi intervjuade viktigt att vara rak och ärlig i alla typer av 
samtal. För att samtalet ska bli så bra som möjligt och leda till någon förändring så 
krävs det att pedagogerna avsätter den tid som behövs. En annan viktig aspekt i 
sammanhanget enligt våra informanter är den återkoppling som bör ske efter varje 
samtal. Detta var något som en del av pedagogerna belyste att de kunde bli bättre på. 
Här kunde vi se att pedagogerna visade på en hög grad av intersubjektivitet vad det 
gällde sitt medvetande kring vikten av återkoppling vid samtal, men också en önskan 
om att tillägna sig, appropriera, verktyg för detta. 

I sin profession uttryckte pedagogerna vikten av kontinuerlig dokumentation och tid för 
reflektion i sitt yrke. Vi menar att om lärare ska kunna utveckla ett professionellt 
förhållningssätt så behöver de förstå hur viktigt det är avsätta tid för reflektion efter 
varje samtal. Därför bör man inte som en utav informanterna påpekade, lägga två svåra 
samtal efter varandra.  

Endast en utav pedagogerna belyste den sekretesslag som finns inom skolan varvid vi 
kunde märka en hög grad av alteritet då ingen av de andra pedagogerna belyste vikten 
av detta i sin profession. Vi anser att tystnadsplikten är en viktig byggsten i att vara 
professionell, men tyvärr så pratas det alldeles för ofta om olika elever i lärarrummen. 
Detta innebär för det första att man bryter mot den sekretesslag som alla som arbetar 
inom skol- och barnomsorg har skrivit under. För det andra så är det en kränkande 
handling gentemot eleven och dess familj.  

En professionell samtalsledare får inte använda det en klient, elev eller anställd berättat i 

förtroende i några andra sammanhang om det inte finns en särskild överenskommelse om 

detta. Det andra rör dokumentation och förvaring av ljud- eller videoband, anteckningar eller 

annat material som rör klienten. (Hägg & Kuoppa, 1997, s.109-110) 

De mönster som vi fick fram genom vår bearbetade datainsamling, är de viktigaste 
punkterna enligt oss själva och de pedagoger vi intervjuade för hur en professionell 
lärare ska förhålla sig i olika samtalssituationer, och speciellt då vid svåra samtal. Dessa 
punkter är: empati, självkännedom/blinda fläckar, kommunikation, tydlighet, redskap 
och ansvarsområden såsom vägledning och tystnadsplikt. Som pedagog har man det 
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yttersta ansvaret att nå fram till elever, föräldrar samt kollegor med hjälp av samtal. För 
att nå dit kan man göra en liknelse och jämföra sig själv med en hantverkare som har 
massor av verktyg. Dessa verktyg kan då jämföras med de punkter ovan som vi har sett 
är de viktigaste.  

Känslor, behov och värderingar är starka drivkrafter i kontakten med andra. Det påverkar inte 

bara ens handlingar utan också hur man uppfattar verkligheten omkring sig. Det är ibland lätt 

att enbart ens egna behov och intressen får styra kontakten eller att man läser in sitt eget hos 

andra. Har man en medvetenhet om sig själv kan man lättare urskilja sig själv från andra och 

förstå den andres behov och avsikter.  

Att känna sig själv kan därför vara viktigt när man arbetar inom barnomsorgen, eftersom det 

inte är fråga om ett tekniskt yrke. Om man är duktig som t ex sömmerska kan man göra en bra 

produkt utan att ens relation till den man syr åt har någon större betydelse. Arbetet inom 

förskolan/skolan innebär däremot ett samspel med andra stor del av dagen. Där är man själv 

redskapet i arbetet. (Sellerfors, 1984,1990,s.21)  

7.1 Fortsatt forskning  

Under arbetets gång så har många frågor väckts och några av dem skulle nog kunna 
användas i fortsatt forskning. En fråga som skulle vara intressant att undersöka är om 
det verkligen stämmer att ens sätt att kommunicera och samtala förändras med 
erfarenheten. Vi har i vår studie uppmärksammat att flera av våra informanter säger sig 
uppfatta sin professionalitet i olika samtalssituationer som trygg och säker på grund 
utav sin erfarenhet. Stämmer det att man blir säkrare i sin lärarroll och att man blir mer 
förberedd att hantera olika situationer ju mer man utsätts för dessa?  
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