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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte belyser professionella samtal mellan pedagog och vårdnadshavare. Att hålla i ett 

professionellt samtal är en del utav pedagogens yrkesuppgift, vilket författaren anser bör 

uppmärksammas. Undersökningen som gjorts är en kvalitativ intervjustudie med fem personer 

inom skolväsendet (specialpedagoger, skolpsykolog och pedagog), där informanterna delger sina 

tankar och åsikter kring hur de arbetar med professionella samtal. Resultatet visar på att det finns 

behov och efterfrågan på en samtalsmetodisk kunskap. Studien visar också på att samarbetet mellan 

skola och hem, byggs upp av välplanerade och väl utförda samtal mellan vårdnadshavare och 

pedagog. Den kvalitativa studien visar också att yrkesgrupper använder sig utav samtalsmetodiska 

modeller för att kunna hålla ett professionellt förhållningssätt och att utföra ett professionellt 

samtal på ett lyckat sätt. Studien genomsyras av begreppen pedagog och vårdnadshavare. Begreppet 

pedagog involverar samtliga professioner inom skolväsendet som håller i professionella samtal med 

vårdnadshavare. Begreppet vårdnadshavare involverar den eller de personer som tar hand om 

barnet. I dagens samhälle är det nämligen inte säkert att det är de biologiska föräldrarna som har 

vårdnaden av barnet.  

 

Nyckelord: Professionella samtal, samtalsmetodik, vårdnadshavare, pedagog 
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Inledning  

På grundlärarutbildningen F-3 får studenten utbildning i hur pedagoger bör agera i en elevgrupp. 

Den framtida pedagogen ska stärka sina ämneskunskaper i till exempel matematik, engelska, 

svenska, naturorienterande ämnen och samhällskunskap under sin utbildning. Pedagogstudenten 

får bland annat också lära sig ledarskap, klassrumsmöblering och hur pedagogen bör agera i en lugn 

respektive mindre lugn elevgrupp. En ambition med utbildningen bör vara att ge studenten en 

bredare handlingsrepertoar som möjligt inför yrkeslivet. En sådan repertoar bör givetvis innebära 

kontakt och samarbetet med vårdnadshavare. I läroplanen står det att pedagogen ska ”samarbeta 

med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och 

verksamhet” (Lgr11, s. 16). Läroplanen syftar därmed på att pedagogen och vårdnadshavaren ska 

ha ett givande samarbete med varandra. För att skapa ett givande samarbete mellan skola och 

vårdnadshavare ska pedagogen genomföra professionella samtal. Dock finns inga föreskrifter i 

utbildningen om hur ett effektivt professionellt samtal bör genomföras, vilken samtalsmetodik som 

bör användas samt hur pedagogen bör agera under det professionella samtalet. Vidare finns heller 

inga definierade kunskapskrav för att genomföra ett professionellt samtal, oavsett svårighetsgrad, 

med vårdnadshavare. Då samtal mellan pedagog och vårdnadshavare kan innefatta skilda åsikter 

och olika uppfattningar om skolan och vad som är bäst för vårdnadshavarens barn (Olivemark, 

2010) kan pedagogstudentens begränsade utbildning i samtalsmetodik således påverka 

möjligheterna till ett effektivt samarbete. Mot bakgrund av detta syftar denna studie till att 

undersöka yrkesutövares samtalsmetoder för att öka förutsättningarna till ett effektivt samarbete 

mellan skola och vårdnadshavare. 
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Bakgrund 

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande”(Lgr11, s.10). Det är 

således viktigt att både pedagoger och vårdnadshavare samarbetar för att erhålla en helhetssyn av 

eleven, stödja elevens fortsatta lärande samt skapa förutsättningar för att följa och stödja elevens 

kunskapsutveckling gentemot skolans kunskapskrav. Betydelsen av ett väl fungerande samarbete 

finns också beskrivet i läroplanen, där pedagogen och vårdnadshavaren tillsammans ska utveckla 

skolans innehåll och verksamhet (Lgr11, s. 16). Konkret kan ett väl fungerande samarbete mellan 

pedagog och vårdnadshavare innebära att eleven kan känna sig trygg i både skol- och hemmiljö, att 

eleven får extra stöd vid behov samt att elevens sociala utveckling och kunskapsutveckling gynnas. 

Kravet på samarbetet har, enligt Andersson (1999), blivit svårare för pedagogen då vårdnadshavare 

idag har en betydligt större insyn i skolans arbete.  

 

För att uppnå ett väl fungerande samarbete mellan pedagog och vårdnadshavare ska pedagogen 

bland annat genomföra utvecklingssamtal, inskolningssamtal, elevvårdssamtal, möte med 

vårdnadshavare1. De professionella samtalen är inplanerade samtal som fokuserar på ett samarbete 

mellan skola och hem och involverar elevens situation i skolan, till exempel hur eleven bemöter 

kunskapskraven, målen i relation till läroplanen eller elevens sociala utveckling (Lgr11, s. 16). Dock 

kan samtal mellan pedagog och vårdnadshavare innefatta skilda åsikter och olika uppfattningar om 

skolan och vad som är bäst för vårdnadshavarens barn (Olivemark, 2010), något som kan försvåra 

förutsättningarna för att uppnå ett effektivt samarbete. Exempelvis kan det vara missförstånd i 

relationen mellan skola och vårdnadshavare, bristande kunskap och teknik eller en rädsla över vad 

som kan hända under samtalets gång. Rädslan kan handla om att mottagaren kan visa starka känslor 

eller att pedagogen själv som utförare upplever känslor av obehag. Det behöver alltså inte betyda 

att det är samtalets innehåll som försvårar förutsättningarna för att uppnå ett effektivt samarbete 

utan att situationen eller relationen uppfattas som svår (Nilsson och Waldemarsson, 2007). 

Andersson (1999) menar vidare att det kan uppstå andra försvårande situationer, som till exempel 

när vårdnadshavare anklagar skolan för bristande engagemang gentemot elev, när det uppstått 

missnöje eller misstroende, när eleven har det svårt i hemmet, när skola och hemmet har olika 

värderingar och åsikter eller när vårdnadshavaren har det svårt att ta till sig skolans information.  

 

                                                 

 
1 För mer information om de olika samtalskaraktärerna se Appendix 1.1 
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För att upprätthålla ett effektivt samarbete mellan skola och vårdnadshavare bör professionella 

samtal således genomföras med en planerad och bestämd struktur. Steinberg (2008) menar att 

genom en planerad och bestämd struktur i det professionella samtalet kan pedagogen skapa 

trygghet och tydlighet i relationen mellan deltagarna. Dock saknar många pedagoger i allmänhet 

träning inför sitt framtida yrke och har därmed bristande kunskaper i hur professionella samtal bör 

utformas och genomföras (Hourgaard, 2004).   

 
Hourgaard (2004) menar även att pedagoger ofta överskattar sin förmåga att hålla och genomföra 

professionella samtal samt att pedagoger har en bristande kognitiv kunskap om hur elevens 

situation ska beskrivas utan att skapa missnöje, motstånd eller försvar. Hourgaard (2004) menar 

därtill att en konsekvens av pedagogens bristande utbildning inom samtalsmetodik kan påverka 

samarbetet negativt mellan skola och vårdnadshavare då ett professionellt samtal som har en 

misslyckad utgång tenderar att leda till ett missnöje samt en brist på tillit mellan pedagog och 

vårdnadshavare. Mot bakgrund av detta syftar denna studie till att undersöka yrkesutövares 

samtalsmetoder för att öka förutsättningarna till ett effektivt samarbete mellan skola och 

vårdnadshavare. 
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Syfte och frågeställningar 

Genom att intervjua olika yrkesgrupper inom skolväsendet (specialpedagoger, skolpsykolog och 

pedagog), ämnar denna studie skapa en bredare förståelse för hur ett professionellt samtal ska 

genomföras mellan pedagog och vårdnadshavare. Samt att undersöka yrkesutövares professionella 

samtalsmetoder för att öka förutsättningarna till ett effektivt samarbete mellan skola och 

vårdnadshavare. 

 

Frågeställningar: 

 

• Vad innefattar ett professionellt samtal 

• Hur kan ett professionellt samtal skapa förutsättningar för samarbete mellan skola och 

hem? 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer begrepp som professionella samtal och professionellt förhållningssätt att 

förklaras. Det professionella förhållningssättet styr det professionella samtalet, men bristande 

kunskap om detta kan leda till att ett samtal blir svårt eller till och med misslyckas. Avsnittet 

kommer också presentera en kortfattad samtalsmetodisk modell som Lilian Rönnqvist (2008) tagit 

fram i sitt arbete ”att mötas i samtal”. Modellen är en mall som kommer att användas som ett ramverk 

i analysen för att sedan diskutera informanternas tankar om professionella samtal och professionellt 

förhållningssätt. 

Professionella samtalet 

Innebörden av ett samtal förklaras av Norrby (2004), som menar på att människor under en daglig 

bas och oftast på rutin för samtal i alla olika sorters situationer och sammanhang. Hon menar på 

att människor med hjälp av samtal med andra personer utvecklas till sociala individer och det är 

genom interagerande med andra människor, som individer utvecklas och blir någon.  

 

Lindgren (2001) menar på att det är förutsättningar hos deltagarna som gör att samtal har olika 

syften samt varierande innehåll, vilket bidrar till att samtalet genomförs på olika sätt.  

Norrby (2004) menar vidare på att samtal kan ha olika karaktärer och samtalsramar som både 

utförare och mottagare behöver för att uppfatta samtalsämnets innebörd. Hon anser att utföraren 

och mottagaren inom samtalsramarna kan använda sig av olika samtalsstilar till exempel aktivt 

lyssnande och snabbt taltempo.  

 

Norrby (2004) menar vidare på att samtalsstilarna och samtalsramarna har en viktig roll för hur ett 

samtal kan utvecklas positivt. Hon menar därmed på att under ett samtal utvecklas olika 

samtalsramar på olika nivåer, vilket under samtalets gång kan ändras då ämnesinnehållet inom 

samtalet ger nya perspektiv. Ramarna involverar både utföraren och mottagaren, då det är viktigt 

att dessa har en ram att luta sig emot för att kunna tolka yttranden. Norrby (2004) påpekar att det 

finns kulturella skillnader mellan deltagarna vilket i sin tur kan leda till mindre gynnsamma samtal. 

Trots det menar hon på att det finns givna regler att följa, exempelvis att inte prata i mun på 

varandra och att inte försöka överrösta den andra, vilka inga, enligt Norrby (2004), kulturer avviker 

ifrån. 

 



 

 10 

Enligt Hägg och Kuopa (1997) har kommunikation och samtal blivit en allt mer betydande del som 

används i många olika yrken, exempelvis pedagogyrket. De menar på att förmågan att kunna leda 

samtal, informera och vägleda andra, har blivit en betydelsefull förmåga inom pedagogyrket. På 

grund utav detta menar de på att pedagogen ställs inför nya krav, som inte fanns i det mer 

traditionella öppna auktoritära systemet. De mer moderna kraven innebär att pedagogen nu enskilt 

ska kunna möta sina elever, vårdnadshavare och kollegor på en professionell nivå och ansvara för 

mötet. Enligt Colnerud och Granström (2002) uppfattas pedagogyrket idag inte fullt ut som ett 

professionellt yrke, eftersom yrket saknar en likvärdig kunskapsbas. Hägg och Kuoppa (1997) anser 

dock att förmågan till kommunikation och att leda samtal behöver ingå i pedagogens professionella 

yrkesutövning. Detta då pedagogen ska vägleda och handleda istället för att övertala, undervisa och 

ta över allt ansvar. 

 

Hägg och Kuoppa (1997) menar på, som tidigare nämnts, att samtal och kommunikation är ett 

verktyg som pedagogen måste använda sig utav då pedagogen ständigt behöver samtala med elever, 

kollegor och vårdnadshavare. Funktionen med samtalet är enligt Adelswärd m.fl. (1997) att 

informera och bygga upp relationer, som i sin tur ska kunna bidra till att ett starkare relationsband 

knyts mellan utförare och mottagare. Adelswärd m.fl. (1997) menar dock på att samtalen kan ha 

fördelar respektive nackdelar. Utföraren och mottgararen kan under samtalet känna en öppenhet 

och vara ärliga, men det kan också känna av en oro till att yttra sig angående olika saker, då dessa 

saker kan vara ofördelaktiga och resultera i bristande tillit mellan deltagarna. Adelswärd m.fl. (1997) 

syftar vidare på att samtalet kan hjälpa till att visa på nya tankar och förtydliga argument, men kan 

också leda till missförstånd, att fördomar förstärks eller en känsla av förvirring. Adelswärd m.fl. 

(1997) menar dock på att det som gör samtalen betydelsefulla är att de kan fylla fler och djupare 

funktioner än att enbart informera, skapa en relation eller hitta gemensamma lösningar till ett 

problem. Hägg och Kuoppa (1997) anser trots det att information är en typ av professionellt samtal, 

som innebär att upplysningar framförs på ett tydligt och klart sätt till mottagaren. 

 

Rönnqvist (2008) har sammanställt en samtalsmetodisk mall där hon menar att ett professionellt 

samtal involverar sex olika kategorier; (1) innan samtalet, (2) inför samtalet, (3) rummet, (4) början 

av samtalet, (5) under samtalet och (6) avslutning.  

 

Inför samtalet anser Rönnqvist (2008) att pedagogen bland annat bör strukturera och planera 

samtalet, veta vad samtalet ska handla om och veta hur mycket tid som krävs för samtalet. 
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Innan samtalet anser Rönnqvist (2008) att pedagogen bland annat bör tänka på hur information 

och inbjudan till vårdnadshavaren ska se ut, informera om syftet och innehållet av samtalet, vara 

väl förberedd och veta hur många från skolan som ska delta. 

 

När det kommer till rummet där samtalet utspelar sig anser Rönnqvist (2008) att pedagogen bland 

annat bör planera ett rum där de kan prata ostört och tänka på bord och stolsplaceringen. 

 

I början av samtalet anser Rönnqvist (2008) att pedagogen bland annat bör skapa en trygg, lugn 

och avslappnad atmosfär mellan parterna, kunna se sig själv i mottagarens sits, inte vara privat och 

ska inte tala förbi någon. 

 

Under samtalet anser Rönnqvist (2008) att pedagogen bland annat bör lyssna på vårdnadshavaren, 

bekräfta vårdnadshavaren, undvika att komma med förslag på lösningar, inte tro att den har 

tolkningsföreträde, undvika allmänna kategoriseringar, ska tala med, inte till vårdnadshavaren och 

hålla rätt fokus genom hela samtalet. 

 

Att avsluta ett samtal anser Rönnqvist (2008) att pedagogen bland annat bör sammanfatta samtalets 

innehåll, komma överens med vårdnadshavaren om ett eventuellt uppföljningssamtal samt fråga 

vårdnadshavaren hur de upplevde samtalet och hur de ska jobba vidare. 

Professionellt förhållningssätt 

Rönnqvist (2008) skriver att vara professionell betyder inte att utföraren ska vara kylig, distanserad 

eller sakinriktad. Hon menar att ett professionellt förhållningssätt inte utesluter ett mer personligt 

engagemang. Rönnqvist (2008) menar vidare på att pedagogen kan möta eleven och 

vårdnadshavarna på ett personligt sätt, utan att gå in på privata angelägenheter och att inte ta in sitt 

eget privatliv i mötet. Rönnqvist (2008) skriver vidare att det är viktigt att en professionell utförare 

av samtalet kan vara personlig utan att vara privat, att utföraren inte använder samtalet för privata 

behov som att tala om sig själv. Pedagogen ska sträva efter att arbeta med elevens bästa för ögonen 

och därmed inse att relationen mellan skola och hem inte är jämlik och att pedagogen inte kan 

vänta sig samma förståelse och respekt från eleven eller dess vårdnadshavare, som dessa har rätt 

att vänta sig från pedagogen. Det professionella förhållningssättet hindrar dock inte att pedagoger, 

ledningsgrupper eller annan skolpersonal även bör inrikta sig på en personlig utveckling – dock 

inte på andras bekostnad. Rönnqvist (2008) sammanfattar detta genom att ett professionellt 
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förhållningssätt förutsätter självinsikt samt om utföraren har en god självkännedom underlättas 

förståelsen om hur pedagogen med sitt beteende kan tänkas påverka andra 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturell utgångspunkt 

Studien följer det sociokulturella perspektivet vilket är det numera dominerande inom svensk 

pedagogisk forskning. De teorier som haft mest fokus tidigare inom pedagogik har varit 

behaviorismen och kognitivismen. Säljö (2000) menar på att dessa enkelt förklarat förespråkar 

teorierna om kunskap som något som kommer utifrån (behaviorismen) eller något som kommer 

inifrån och utvecklas inom människan (kognitivismen). Det sociokulturella perspektivet är 

utvecklat ur tankarna från den ryska psykologen vid namn Lev Vygotskij (1896-1934). Vygotskij 

menade på att lärande är beroende på de kulturella och sociala situationer vi befinner oss i. Olika 

kulturer skapar olika hjälpmedel (artefakter) som hjälper människan att hantera omvärlden (Säljö, 

2000). Det som utmärker det sociokulturella perspektivet är vårt beroende av omvärlden och 

varandra, vilket gör att detta perspektiv blir lämpligt att använda i studien som studerar pedagoger 

och vårdnadshavares samarbete i ett sammanhang.  

Kulturen i studien innefattar det professionella mötet mellan skola och hem, hur relationen är sedan 

tidigare och vilka orsaker till samtalet som finns. Kulturen är med anda ord de förväntningar som 

styr, både inifrån och utifrån, både medvetna och omedvetna. Hela det sammanhang där det 

professionella samtalet utspelar sig, har påverkan på mötets utgång och fortlöpande. Artefakterna 

är de verktyg som människan använder sig av vid lärande och förståelse. Dessa verktyg kan bland 

annat vara vårt språk eller våra intellektuella och fysiska resurser. Det sociokulturella perspektivet 

handlar om hur vi som människor använder oss utav dessa verktyg (artefakter). Utan en social 

interaktion är möjligheten att använda verktygen starkt begränsad. Det är genom den sociala 

interaktionen i det kulturella sammanhanget och med artefakter som hjälpmedel som lärande sker, 

enligt Säljö (2000). I de professionella samtalen som studien avser att studera, är kommunikationen 

den artefakt som analyseras. Genom att interagera med andra ökar vår begränsade kunskap och vi 

får nya lärdomar, till exempel intellektuella resurser som används vid kommunikation.  

Hur pedagogen använder sig av kommunikation får en bredare förståelse i nästa perspektiv, vilket 

är en fördjupning av det sociokulturella perspektivet. 
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Systemteoretisk utgångspunkt 

Som det sociokulturella perspektivet är sammanhanget och relationer mellan de människor vi 

möter centralt. Andersson (1999) beskriver systemteori som en teori som ser mänskligt handlande 

och mänskliga problem på något som sker och uppfattas i ett samspel mellan individer, som inte 

går att förklaras av den individuella inneboendes kognitiva egenskaper. Ett system är enligt 

Andersson (1999), en helhet som är sammansatt av olika delar, med ett ömsesidigt behov av 

varandra. Ingen del påverkas utan att alla andra delar påverkas. Delarna hänger ihop med varandra 

i ett karaktäristiskt samspel, vilket gör att den uppfattas som en helhet. (se figur 1). 

 

Partanen (2007), skriver om Vygotskijs teori angående det systemteoretiska perspektivet. Vygotskij 

menar på att vi som pedagoger inte kan blicka på eleven som enbart individ om lärande och 

utveckling ska uppmuntras. Pedagogen behöver titta på elevens yttre i form av vilken miljö och 

sociala sammanhang eleven befinner sig i, till exempel i hemmet, på fritiden, i skolan, i klassrummet 

och bland sina kompisar. 

 

Fred (2005) sammanfattar teorin genom att syfta på att barn och vårdnadshavarrelationen är viktig. 

Relationen gör att barnet blir väldigt lojalt gentemot sin vårdnadshavare. Barnet kommer därefter 

att få svårt att samarbeta med till exempel en pedagog, om pedagogen inte har ett tillräckligt bra 

samarbete med elevens vårdnadshavare. 

 

• Figur 1. Görel Freds (2005) systemteoretiska venndiagram ur boken ”Handbok i 

föräldrasamtal”, s.13.  
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Metod 

Metoden är uppbyggd på kvalitativa studier i form av intervjuer. Enligt Bell (2000) kan en intervju 

vara mer informativ än vad en enkätundersökning är då en intervju tillåter fler följdfrågor som kan 

fördjupa och utveckla svaren.  

Informanterna i intervjun 

Studiens informanter bestod utav en skolpsykolog, tre stycken specialpedagoger och en pedagog. 

Informanterna valdes ut på grund utav deras expertis och erfarenhet gällande professionella samtal. 

Kontakt togs via epost för att ge informanterna ett informativt underlag inför godkännande av 

intervjun.  

 

”Ulrika” är en 63 årig kvinna och varit yrkesverksam pedagog sedan 1975 med erfarenhet av både 

förskola och skola. Hon har varit specialpedagog sedan 1998 och varit verksam inom stödenhet, 

elevvårdsteam, resursenhet och konsultativt stöd. 

 

”Sara” är en 34 årig kvinna och varit yrkesverksam pedagog sedan 2008, med erfarenhet av 

grundskolans lägre åldrar. Blev legitimerad pedagog 2011.  

 

”Åsa” är en 61 årig kvinna och varit yrkesverksam pedagog sen 1980 med erfarenhet av skolans 

lägre åldrar och förskola. Hon har varit specialpedagog sen 2000 och varit verksam inom stödenhet, 

resursenhet och konsultativt stöd. 

 

”Petra” är en 55 årig kvinna och varit yrkesverksam inom skolan sen 1988 och varit verksam inom 

elevvårdsteam, psykiatrin och konsultativt stöd.  

 

”Lisa” är en 46 årig kvinna och varit yrkesverksam pedagog sen 1998. Hon har varit 

specialpedagog sen 2008 och varit verksam inom resursenhet och konsultativt stöd. 

 

Kvalitativa intervjuer 

För att kunna samla in material och få svar på forskningsfrågorna, gjordes kvalitativa intervjuer. 

Den kvalitativa intervjun grundar sig i att få skolpsykologen och pedagogernas didaktiska tänkande 
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och val synliggjorda gällande den sociala och verbala förmågan i ett professionellt samtal. Trost 

(2005) skriver i sin studie att om ett arbete involverar hur en människa tänker, resonerar, vilka 

erfarenheter den erhåller samt hur den agerar och handlar i olika situationer, kan den innehålla 

kvalitativa intervjuer. 

 

Valet låg att välja mellan att göra gruppintervjuer eller enskilda intervjuer. Valet blev det 

sistnämnda, då Trost (2005) menar på att en intervju som sker med enskilda deltagare, ger fler mer 

djupgående svar, till skillnad när deltagarna sitter i grupp där någon i gruppen eventuellt tar mer 

plats och en annan är mer tillbakadragen. Att välja enskilda och kvalitativa intervjuer gjordes på 

grund utav att få en mer personlig kontakt med informanterna och få öppna svar. Svar som 

eventuellt inte skulle nämnas i en gruppintervju, då en gruppintervju kan göra som Trost (2005) 

skriver, att några tar upp mer plats och andra blir mer tillbakadragna. 

 

Intervjuerna började med att deltagarna blev tillfrågade om deras intervjusvar kunde spelas in i 

form av ljudupptagning. Vilket samtliga informanter godkände. Genom att spela in intervjuerna 

ökas studiens trovärdighet, men tillåter också intervjuaren att gå tillbaka och lyssna på de inspelade 

svaren ifall problem eller tveksamheter skulle uppstå. Trost (2005) syftar på att inledning och 

relationen till den som deltar är viktig i form av att det kan påverka intervjuns resultat.  

 

När inspelningen börjar kan fokus ligga på att stärka kontakten med informanten, då intervjuaren 

kan följa med i samtalet utan att behöva skapa onödiga pauser i form av att till exempel skriva ner 

stödord. Intervjuaren kan också fokusera på att utveckla frågor och svar om något skulle uppfattas 

oklart. Nackdelen med ljudupptagning är enligt Trost(2005) att utföraren går miste om gester och 

mimik från informanten. 

Forskningsetik 

Arbetet har utgått från Brymans (2011) forskningsetiska riktlinjerna; informationskrav, 

samtyckeskravet, konfidentilitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att som 

författare av studien, informera pedagogerna om studiens syfte och innehåll. Deltagandet är också 

frivilligt, vilket innebär att informanten får hoppa av när den vill. Informationen har skickats ut via 

epost till samtliga informanter, där också en tid och plats planeras in. Konfidentialitet handlar om 

att forskaren ska skydda deltagarnas personliga integritet, vilket gjordes genom att använda fiktiva 

namn i studiens innehåll. Alla informanter samt uppgifter som erhölls från informanterna är 

konfidentiella. 
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Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material samt resultat som samlats in genom intervjuerna 

endast används för forskningsändamålet och att allt det insamlade materialet kommer att vara 

konfidentiellt. Materialet kommer enbart användas under detta examensarbete. 
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Resultat 

Resultatet av intervjuerna med informanterna indikerar på att det professionella samtalet innefattar 

mer än bara hur och vad som sägs. Det innefattar olika faktorer, exempelvis ett professionellt 

förhållningssätt som ska genomsyra samtalet, men också moment och planering som utföraren kan 

planera; inför samtalet, innan samtalet, rummet, början och under samtalet och hur 

utföraren avslutar samtalet. Informanterna menar fortsättningsvis att ett gott samtal leder till ett 

gott samarbete mellan skola och hem. Om eleven kan känna sig trygg och få det stödet, i både skola 

och hem som den behöver kommer dess sociala utveckling och kunskapsutveckling att gynnas 

Professionella samtal 

Inför ett samtal 

När själva samtalet ska förberedas berättar pedagogen Sara: ”att ett bra förberett samtal är kallat i god 

tid och att samtliga deltagare är väl förberedda. Ett dåligt planerat samtal däremot är motsatsen, där mötet sker i 

förbifarten och ingen av varken mottagare eller utförare är förberedda på samtalet”. Specialpedagogerna Åsa, 

Lisa och Ulrika har liknande svar som Sara och menar att ett bra utfört samtal sker innan samtalets 

genomförande, det vill säga att det är viktigt med bra förberedelser. De menar att förberedelser 

och ömsesidig respekt mellan parterna är viktiga förutsättningar för ett effektivt samtal. 

Informanterna anser att inbjudan till samtalet ska vara i enkel form genom att välkomna 

vårdnadshavarna på samtal, där pedagogen kan beskriva vad som kommer att tas upp under 

samtalet. Inbjudan kan också innehålla information om till exempel tid, sluttid, plats och vilka som 

kommer delta i samtalet. Ulrika berättar att: ”Skulle fallet vara att vårdnadshavarna inte kan vistas i samma 

rum, är pedagogen skyldig till att ha två möten.” Informanterna anser att det är viktigt för pedagogen att 

förbereda sig inför samtalet och fråga sig själv vad som är syftet och vad som anses vara viktigt att 

få fram med samtalet. Vårdnadshavarna ska också få klargjort för sig vad syftet med samtalet är 

innan samtalet utförs. Åsa och Ulrika anser också att det är viktigt att pedagogen inte bokar in ett 

samtal på en fredag eftermiddag, då vårdnadshavaren kan få en chans att komma tillbaka om det 

finns en oro eller om eventuella frågor måste besvaras snarast.  

 

Informanterna pratar om att i de professionella samtalen ska utföraren ha ett professionellt 

förhållningssätt, vilket ska genomsyra hela samtalet. De menar på att pedagogen ska skilja på 

professionellt och privat, då pedagogen eller vårdnadshavarens privatliv är oväsentligt och oviktigt 

i denna form av samtal. Pedagogen ska enbart berätta om situationen i skolan och ingenting annat. 



 

 19 

Det är också viktigt för pedagogen att inta vårdnadshavarens perspektiv och ha en förståelse för 

att detta samtal kan upplevas som obehagligt för den andra parten. Även här gäller det att ha respekt 

för vårdnadshavaren och agera ödmjuk. De anser också att först och främst ska en inbjudan skickas 

till samtliga vårdnadshavare, om fallet är att vårdnadshavare bor på olika adresser. Informanterna 

menar på att pedagogen inte kan förvänta sig att den ena vårdnadshavaren kommer meddela den 

andre. Ulrika berättar fortsättningsvis att: ”det finns undantag när en vårdnadshavare har enskild vårdnad 

av sitt barn, men då måste ett domstolsutlåtande finnas. Annars ska samtliga vårdnadshavare få en inbjudan.” 

Innan samtalet 

Informanterna anser, när det gäller planering av samtalet och antalet närvarande personer, att detta 

varierar beroende på ämne och innehåll av samtalet. Ibland kan samtalet involvera en pedagog och 

vårdnadshavare och ibland involveras även en specialpedagog, en skolpsykolog eller en från 

ledningsgruppen. Sara berättar att: ”innan jag utför ett professionellt samtal, tar jag hjälp utav en specialpedagog 

och går tillsammans med denne igenom samtalets syfte och fokus”. Fortsättningsvis menar informanterna att 

pedagogen ska tänka på att det aldrig ska vara fler deltagare än vad som anses vara nödvändigt. 

Detta kan nämligen få vårdnadshavaren att känna att den hamnar i ett underläge, vilket kan resultera 

i att samtalet blir mer obehagligt. Specialpedagogerna och pedagogen nämner vidare att om fallet 

skulle vara att det deltar fler än enbart pedagogen från skolan, exempelvis en pedagog och en 

specialpedagog, kan en fördelning av ansvaret tillses. De ansvariga deltagarna i samtalet kan 

tillsammans bestämma hur de gör innan samtalet. Det kan handla om att den ena tar hand om 

själva samtalet och den andre tar hand om minnesanteckningar. Minnesanteckningar är särskilt 

viktiga inför framtida möten och återgivning till kollegor eller en vårdnadshavare som inte kunnat 

delta i det första mötet. 

 

Lisa nämner att: ”pedagogen ska också förbereda sig mentalt inför samtalet, då detta underlättar pedagogens 

förberedelse och genomförande under själva samtalet.” Skolpsykologen Petra håller med om detta, men anser 

att hon inte har samma stress som pedagogen, då det är pedagogen som öppnar samtal och att 

Petra blir inbjuden vid behov. Petra berättar att ”ingen människa skulle gå till en psykolog om allt stod rätt 

till. Mottagaren är då mer mentalt förberedd inför vad som komma skall i mötet med en skolpsykolog än med ett 

möte med pedagog.”  

 

Samtliga informanter anser också att pedagoger ska agera professionellt och absolut inte gå in på 

privata ämnen och agera ”kompis” eller dylikt. Specialpedagogerna och pedagogen tycker att största 

utmaningarna är samtalets bemötande och mottagande utav vårdnadshavaren. Hur kommer 

mottagaren tolka detta? Hur kommer mottagaren agera?  
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Rummet 

Informanterna anser att rummet är en viktig del i samtalet. Platsen ska vara en lugn, ostörd plats, 

luftig och rymlig. Pedagogen bör därför undvika att genomföra samtalet i till exempel arbetsrum, 

genomfartsrum eller personalrum. Pedagogen ska också tänka på att de fönster som finns i rummet 

lätt bör kunna täckas för. Anledningen till detta är att under ett samtal kan olika känslor komma 

upp och genom att täcka för fönstren kan ovälkomna ögon hindras från att bevittna detta. 

Specialpedagogerna Ulrika, Åsa och Lisa anser också att pedagogen ska erbjuda något att dricka 

som till exempel ett glas vatten eller en kopp kaffe. Detta för att en nervös mottagare kan vilja hålla 

något i handen under samtalets gång. 

 

Åsa berättar att: ”om samtalet skulle vara av en svårare karaktär för pedagogen och vårdnadshavaren, kan det 

vara bra att ha näsdukar i närheten. Anledningen till detta är inte bara för att vårdnadshavaren lätt ska ha tillgång 

till det, utan också för att det inte blir några onödiga pauser i samtalet för att vårdnadshavaren ska gå någon 

annanstans för att hämta näsdukar”. Placeringen i rummet är, enligt informanterna, också viktig i den 

aspekt att ibland vill inte vårdnadshavarna sitta bredvid varandra och då kan placeringen anpassas. 

Ulrika menar också på att: ”Pedagogen ska tänka på att inte sitta ”över” vårdnadshavarna i form av till exempel 

en högre stol.” 

 

Början av samtalet och under samtalets gång 

I början av och under samtalet, anser informanterna att pedagogen ska undvika att hålla i ett 

associerande samtal, vilket betyder situationer som kopplas till pedagogens privata sida. Pedagogen 

ska aktivt lyssna på vårdnadshavaren och visa att den är intresserad av vad vårdnadshavaren har att 

säga. Lisa säger att: ”pedagogen ska tänka på sitt kroppsspråk, som till exempel hur jag förmedlar mig själv och 

hur jag sitter”. Ulrika berättar också att: ”pedagogen ska vidare vara uppmärksam på olika rädslor. I de flesta 

fall är vårdnadshavaren mer nervös och rädd än vad pedagogen är, då samtalet handlar om dess barn.” 

 

Informanterna berättar fortsättningsvis att i inledningen av samtalet bör pedagogen presentera vad 

samtalets syfte och innehåll är för vårdnadshavaren. Åsa nämner att: ”Pedagogen kan småprata lite med 

vårdnadshavaren för att skapa en bättre och lättsam stämning, men kan undvika att det går från syftet och 

anledningen till samtalet”. Ulrika berättar också att: ”Pedagogen kan också försöka klargöra för 

vårdnadshavaren att detta möte är i all välmening för både vårdnadshavaren och dess barn”. 
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Åsa berättar också att: ”pedagogen bör börja med att berätta om konkreta situationer som vårdnadshavarens 

barn hamnar i. Det kan handla om situationer som till exempel tillfällen där eleven inte uppnår de mål som behövs 

i klassrummet.” Ulrika berättar också att: ”pedagogen ska vara noga med att beskriva situationen och aldrig 

nämna hur barnet är, då det inte finns en människa i världen som ”är” utan ”blir” i olika situationer.” Lisa 

berättar fortsättningsvis: ”Som utförare i ett samtal bör pedagogen alltid vara ärlig och tydlig, utan att skapa 

en maktkamp.”  

 

Ulrika nämner att: ”pedagogen ska också ställa frågor, men inte ”varför”- frågor, som till exempel ”varför är ditt 

barn såhär?”. Hon menar fortsättningsvis att: ”Pedagogen ska aldrig ställa denna fråga på grund utav att 

detta kan leda till försvar och ilska från mottagaren. Pedagogen kan däremot fråga vårdnadshavaren om den känner 

igen liknande agerande i hemmet, är det bekant sen tidigare eller dylikt. Pedagogen kan som sagt ställa hur, vem 

och vad – frågor, men undvika varför – frågor. Genom att ställa hur, vem och vad – frågor, visar pedagogen ett 

intresse för vårdnadshavaren och vad den har att säga”.  Åsa menar fortsättningsvis att ordet ”borde” inte heller 

bör användas under ett professionellt samtal, exempelvis, du borde väl som vårdnadshavare förstå att… eller 

liknande”. Hon fortsätter med att säga: ”Pedagogen ska se sig själv och vårdnadshavaren som jämlika som 

samtalspartners. Pedagogen kan inte se sig själv som expert i samtalet, utan det är väldigt viktigt att visa ödmjukhet 

och respekt för vårdnadshavaren.” Ulrika menar även att pedagogen bör undvika ord som ”alltid”. 

”Pedagogen bör undvika att säga att en elev alltid är på ett visst sätt, till exempel att barnet alltid är arg, att barnets 

familj alltid är såhär”.  Det finns nämligen ingen människa som alltid är/blir. Pedagogen ska tänka bort 

generalisering och bara fokusera på mottagaren och på mottagarens nuvarande situation.” 

 

Ulrika och Åsa berättar också att det finns vårdnadshavare som tittar bort och inte vågar ta 

ögonkontakt eller tycker att samtalet är väldigt obehagligt. Pedagogen kan då försöka att bli mer 

försiktig med vad som sägs för att undvika att vårdnadshavaren blir bombarderad med tankar och 

situationer. Att också ställa frågor som ”är du okej?”, ”jag ser att du verkar lite obekväm, tolkar jag 

det rätt då?” eller ”ska jag ta en liten paus?”. Detta för att underlätta för vårdnadshavaren och dess 

känslor. De menar fortsättningsvis att pedagogen ska aktivt lyssna, vilket innebär att pedagogen 

stannar upp och reflekterar tillsammans om vad som sagts hittills, det kan exempelvis handla om 

att pedagogen ställer en fråga som ”har jag tolkat detta rätt?” eller ”tolkar vi det här på samma 

sätt?” 

 

Pedagogen ska också vara uppmärksam på kommunikationen, då kommunikationen kan både vara 

verbal och icke verbal. Sara menar att: ”Det kan handla bland annat om att vårdnadshavaren tystnar i 
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samtalet men talar mycket med hjälp av kroppsspråk. Som pedagog är det då viktigt att fråga vårdnadshavaren om 

de tänker likadant som pedagogen eller om de har andra synpunkter.”  

 

Informanterna anser också att pedagogen kan våga vara tyst och vänta in vårdnadshavaren och ge 

den utrymme till att tänka. Vårdnadshavaren kan också under denna tid få chansen att ställa frågor 

och få svar. Samtliga informanter anser att fokus är viktigt. De menar att fokus ska ligga på syftet 

och syftet styr samtalet. Har pedagogen varit tydlig i början om vad syftet är kan oväsentliga 

samtalsämnen undvikas. Sara nämner att: ”ansvaret ligger på pedagogen under hela samtalet att syftet har allt 

fokus.” 

Avsluta ett samtal 

Ulrika berättar att det är viktigt att respektera varandras tid: ”I ett ska både pedagogen och vårdnadshavaren 

respektera varandras tid, det vill säga att om ett samtal hålls exempelvis mellan 14:00 -15:00, ska mötet inte gå 

över tiden. Skulle fallet vara att tiden överskrids och att syftet och målet med samtalet inte är uppnått kan en ny tid 

för samtal bokas in.”  Samtliga informanter har liknande svar och menar att pedagogen ska tänka på 

att hålla tidsramarna vilket också gäller för vårdnadshavaren. Överskrids tiden, bokas ett nytt möte 

in. De menar fortsättningsvis att när pedagogen avslutar samtalet ska samtalet sammanfattas och 

samtalet ska förhoppningsvis nått det förbestämda målet och att alla parterna är nöjda med 

samtalet.  
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Resultatanalys 

Generellt stämmer informanternas svar överens med tidigare forskning som till exempel Lindgren 

(2001) som menar på att det är förutsättningarna hos deltagarna som gör att samtal har olika syften 

samt varierande innehåll, vilket bidrar till att samtalet genomförs på olika sätt. Svaren från 

informanterna stämmer även överens med systemteoretisk forskning som Fred (2005) syftar på att 

barn och vårdnadshavarrelationen är viktig. Relationen gör att barnet blir väldigt lojalt gentemot 

sin vårdnadshavare. Barnet kommer därefter att få svårt att samarbeta med till exempel en pedagog, 

om pedagogen inte har ett tillräckligt bra samarbete med elevens vårdnadshavare. Det är därför av 

vikt att utföra ett gott samtal som ska leda till en god relation mellan pedagog och vårdnadshavare. 

 

Informanternas svar indikerar att det professionella samtalet bör följa tydliga riktlinjer och 

strukturer. Det professionella samtalet involverar därmed ett antal verktyg (artefakter) som ska 

underlätta för pedagogen att genomföra ett effektivt samtal med vårdnadshavare. Informanternas 

svar stämmer därmed överens med det sociokulturella perspektivet och Säljös (2008) forskning om 

hur vi människor använder oss utav verktyg (artefakter). Utan en social interaktion är möjligheten 

att använda verktygen starkt begränsad. Det är genom den sociala interaktionen i det kulturella 

sammanhanget och med artefakter som hjälpmedel som lärande och förståelse sker.  

 

Enligt Hägg och Kuopa (1997) har kommunikation och samtal blivit en allt mer betydande del som 

används i många olika yrken, till exempel pedagogyrket. De menar på att förmågan att kunna leda 

samtal, informera och vägleda andra, har blivit en betydelsefull förmåga inom pedagogyrket. På 

grund utav detta menar de på att pedagogen ställs inför nya krav, som inte fanns i det mer 

traditionella öppna auktoritära systemet. De mer moderna kraven innebär att pedagogen nu enskilt 

kan möta sina elever, vårdnadshavare och kollegor på en professionell nivå och ansvara för mötet.  

 

Adelswärd m.fl. (1997) syftar vidare på att samtalet kan hjälpa till att visa på nya tankar och 

förtydliga argument, men kan också leda till missförstånd, att fördomar förstärks eller en känsla av 

förvirring. Adelswärd m.fl. (1997) menar dock på att det som gör samtalen betydelsefulla är att de 

kan fylla fler och djupare funktioner än att enbart informera, skapa en relation eller hitta 

gemensamma lösningar till ett problem. Hägg och Kuoppa (1997) anser fortsättningsvis att 

information är en typ av professionellt samtal, som innebär att upplysningar framförs på ett tydligt 

och klart sätt till mottagaren. 
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Professionellt förhållningssätt 

Informanterna menar på att i samtalet kan pedagogen undvika att hålla i ett associerande samtal, 

vilket betyder situationer som kopplas till pedagogens privata sida. Pedagogen kan aktivt lyssna på 

vårdnadshavaren och visa att den är intresserad av vad vårdnadshavaren har att säga. Pedagogen 

kan också tänka på sitt kroppsspråk, som till exempel ”hur förmedlar jag mig själv?” och ”hur sitter 

jag?”. 

 

Pedagogen kan också skilja på professionellt och privat, då pedagogen eller vårdnadshavarens 

privatliv är väldigt oväsentligt och oviktigt i denna form av samtal och tas inte upp. Pedagogen kan 

enbart berätta om situationen i skolan och ingenting annat. Ordet ”borde” kan heller inte användas 

under ett professionellt förhållningssätt, exempelvis ”du borde väl som vårdnadshavare förstå 

att…” eller liknande. Pedagogen ska se sig själv och vårdnadshavaren som jämlika som 

samtalspartners. Pedagogen kan inte se sig själv som expert i samtalet, utan det är väldigt viktigt att 

visa ödmjukhet och respekt för vårdnadshavaren.  

 

Informanternas svar överensstämmer med bland annat Rönnqvist (2008) som skriver att vara 

professionell betyder inte att utföraren kan vara kylig, distanserad eller sak inriktad. Hon menar att 

ett professionellt förhållningssätt inte utesluter ett mer personligt engagemang. Rönnqvist (2008) 

menar på att pedagogen kan möta eleven och vårdnadshavarna på ett personligt sätt, utan att gå in 

på privata angelägenheter, och att inte ta in sitt eget privatliv i mötet. Adelswärd m.fl. (1997) menar 

dock på att samtalen kan ha fördelar respektive nackdelar. Utföraren och mottgararen kan känna 

under samtalet en öppenhet och vara ärliga, men det kan också känna av en oro till att yttra sig 

angående olika saker, då dessa saker kan vara ofördelaktiga och resultera i bristande tillit mellan 

deltagarna. Rönnqvist (2008) menar också på att pedagogen kan sträva efter att arbeta med elevens 

bästa för ögonen och därmed inse att relationen mellan skola och hem inte är jämlik och att 

pedagogen inte kan vänta sig samma förståelse och respekt från eleven eller dess vårdnadshavare, 

som dessa har rätt att vänta sig från pedagogen.  

 

Professionella samtal 

Inför samtalet 

Informanternas svar indikerar på att samtalens innehåll och syfte kan variera, vilket resulterar i att 

samtalen genomförs på olika sätt. De menar också att pedagogen vet skillnaden på öppenhet och 
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professionellt. De lägger vidare vikt på förberedelse och struktur. De håller också med om att tid 

för samtalet är tydligt och följs. De menar att både pedagogen och vårdnadshavaren ska respektera 

varandras tider och att tiden inte ska överskridas. Detta stämmer överens med tidigare forskning 

som exempelvis Rönnqvist (2008) som menar på att pedagogen bland annat kan strukturera och 

planera samtalet, veta vad samtalet kan handla om och veta hur mycket tid som krävs för samtalet. 

Adelswärd m.fl. (1997) menar dock på att samtalen kan ha fördelar respektive nackdelar. Utföraren 

och mottgararen kan under samtalet känna en öppenhet och vara ärliga, men det kan också känna 

av en oro till att yttra sig angående olika saker, då dessa saker kan vara ofördelaktiga och resultera 

i bristande tillit mellan deltagarna 

 

Innan samtalet 

Informanterna syftar på att utföraren av ett samtal ska vara väl förberedd både praktiskt och 

mentalt. Informanterna nämner också antalet deltagare som närvarar i ett samtal. De menar dock 

att som utförare av samtalet kan fler deltagare än mottagare i ett samtal undvikas. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning. Rönnqvist (2008) anser att innan samtalet kan pedagogen bland 

annat tänka på hur information och inbjudan till vårdnadshavaren kan se ut, informera om syftet 

och innehållet av samtalet, vara väl förberedd och veta hur många från skolan som kan delta. 

 

Det som skiljer sig i denna kategori är att informanterna vill skicka ut en inbjudan i god tid innan 

samtalet. Informanterna menar också att om det skulle vara fler deltagare i samtalet, kan ett 

ansvarsområde tilldelas till respektive deltagare. Ansvaret kan bland annat handla om att den ena 

gör minnesanteckningar och den andre utför samtalet. Denna fördelning anser informanterna vara 

bra då onödiga pauser eller risker att missa något som sägs undviks. 

Rummet 

Informanterna anser att det är viktigt att tänka på bekvämligheten av stolarna, stolarnas placering, 

inget hinder i form av en kateder eller dylikt mellan samtalsdeltagarna. Det kan också finnas 

möjlighet att täcka för fönster för att undvika att oinbjudna gäster bevittnar samtalet. 

 

Informanterna anser också att det kan vara bra att bjuda på kaffe eller någon annan sorts dryck för 

att vårdnadshavaren kan behöva ha något i handen under samtalet. Deltagarna anser också att om 

känslorna i rummet skulle bli för starka kan det vara bra att ha näsdukar i närheten för att undvika 

onödiga pauser. 
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Informanternas svar överensstämmer med den tidigare forskningen. Rönnqvist (2008) anser att 

pedagogen bland annat kan planera ett rum där de kan prata ostört och tänka på bord och 

stolsplaceringen. 

Början av samtalet och under samtalets gång 

Informanterna anser att skapa en trygg atmosfär är viktigt. De berättar bland annat att pedagogen 

kan småprata lite med vårdnadshavaren för att skapa en bättre och lättsam stämning, men undvika 

att det går från syftet och anledningen till samtalet. Pedagogen kan också försöka klargöra för 

vårdnadshavaren att detta möte är i all välmening för både vårdnadshavaren och dess barn. Som 

utförare i ett samtal ska pedagogen alltid vara ärlig och tydlig, utan att skapa en maktkamp. 

 

Informanterna anser också att pedagogen kan ställa frågor, men inte ”varför”- frågor, som till 

exempel ”varför är ditt barn såhär?”. Pedagogen ska aldrig ställa denna fråga på grund utav detta 

kan leda till försvar och ilska från mottagaren. Pedagogen kan däremot fråga vårdnadshavaren om 

den känner igen liknande agerande i hemmet, är det bekant sen tidigare eller dylikt. Pedagogen kan 

som sagt ställa hur, vem och vad – frågor, men undvika varför – frågor. Genom att ställa hur, vem 

och vad – frågor, visar pedagogen ett intresse för vårdnadshavaren och vad den har att säga. 

Pedagogen ska också aktivt lyssna, vilket innebär att pedagogen stannar upp och reflekterar 

tillsammans med vårdnadshavaren om vad som sagts hittills, det kan exempelvis handla om att 

pedagogen ställer en fråga som ”har jag tolkat detta rätt?” eller ”tolkar vi det här på samma sätt?”  

 

Informanterna anser också att pedagogen ska våga vara tyst och vänta in vårdnadshavaren och ge 

den utrymme till att tänka. Vårdnadshavaren kan också under denna tid få chansen att ställa frågor 

och få svar. Vårdnadshavaren kan också under denna tid få chansen att ställa frågor och få svar. 

Fokus är också viktigt enligt informanterna. Fokus ska ligga på syftet och syftet styr samtalet. Har 

pedagogen varit tydlig i början om vad syftet är, kan oväsentliga samtalsämnen undvikas. Ansvaret 

ligger på pedagogen under hela samtalet att syftet har allt fokus.  

 

Informanternas svar stämmer överens med tidigare forskning. I början av samtalet anser Rönnqvist 

(2008) att pedagogen bland annat kan skapa en trygg, lugn och avslappnad atmosfär mellan 

parterna, kunna se sig själv i mottagarens sits, inte vara privat och inte tala förbi någon. Norrby 

(2004) anser att utföraren och mottagaren inom samtalsramarna kan använda sig av olika 

samtalsstilar till exempel aktivt lyssnande och snabbt taltempo. Norrby (2004) menar vidare på att 

samtalsstilarna och samtalsramarna har en viktig roll för hur ett samtal kan utvecklas positivt. Hon 

menar därmed på att under ett samtal utvecklas olika samtalsramar på olika nivåer, vilket kan under 
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samtalets gång ändras då ämnesinnehållet inom samtalet ger nya perspektiv. Ramarna involverar 

både utföraren och mottagaren, då det är viktigt att dessa har en ram att luta sig emot för att kunna 

tolka yttranden. 

 

Informanternas svar överensstämmer med tidigare forskning. Under samtalet anser Rönnqvist 

(2008) att pedagogen bland annat kan lyssna på vårdnadshavaren, bekräfta vårdnadshavaren, 

undvika att komma med förslag på lösningar, inte tro att den har tolkningsföreträde, undvika 

allmänna kategoriseringar, tala med, inte till vårdnadshavaren och hålla rätt fokus genom hela 

samtalet. Norrby (2004) menar på att samtal kan ha olika karaktärer och samtalsramar som både 

utförare och mottagare behöver för att uppfatta samtalsämnets innebörd. Hon anser att utföraren 

och mottagaren inom samtalsramarna kan använda sig av olika samtalsstilar till exempel aktivt 

lyssnande och snabbt taltempo.  

Avsluta samtal 

Informanterna menar att pedagogen ska hålla tidsramarna vilket också gäller för vårdnadshavaren. 

Överskrids tiden, bokas ett nytt möte. Det vill säga att om ett möte är bokat mellan klockan 14.00 

och 15.00, ska mötet endast genomföras under denna tid. Skulle fallet vara att tiden överskrids, 

menar informanterna att ett nytt möte ska bokas in. De syftar dock på att ett möte inte kan ske på 

en fredags eftermiddag då vårdnadshavaren ska kunna komma tillbaka om det finns en oro eller 

om fler eventuella frågor behöver besvaras. 

 

När pedagogen avslutar samtalet kan samtalet sammanfattas och samtalet kan förhoppningsvis ha 

nått det förbestämda målet och att alla parterna är nöjda med samtalet. Pedagogen kan också be 

om tankar och reflektioner om samtalet från vårdnadshavaren. Samt ställa frågor som till exempel 

”hur går vi vidare?” och ”hur kan kommunikationen mellan skola och hem se ut framöver?” 

 

Informanternas svar överensstämmer med tidigare forskning. Att avsluta ett samtal anser 

Rönnqvist (2008) att pedagogen bland annat kan sammanfatta samtalets innehåll, komma överens 

med vårdnadshavaren om ett eventuellt uppföljningssamtal samt fråga vårdnadshavaren hur de 

upplevde samtalet och hur de kan jobba vidare. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Informanterna som intervjuades var tre specialpedagoger, en skolpsykolog och en pedagog som 

samtliga jobbade inom Uppsala kommun. Då informanterna arbetade inom Uppsala kommun blev 

det relativt enkelt att boka möte och träffas personligen. Informanterna som intervjuades var 

samtliga kvinnor i olika åldrar och på grund av deras ålder och professionserfarenhet blev 

intervjuerna mer informativa i form av deras olika kunskaper och erfarenheter. Ambitionen med 

intervjuerna var att få höra om informanternas erfarenheter, tillvägagångssätt och kunskaper 

angående det professionella samtalet. 

 

Informanterna som intervjuades hade alla en stor och bred kunskap inom ämnet. Svårigheterna 

med detta blev att informanternas breda kunskap inom ämnet skulle sammanfattas vid ett 

tidsbegränsat intervjutillfälle. Det framgick att det var krävande för samtliga informanter att 

summera alla sina erfarenheter och all sin kunskap om professionella samtal då det fanns en 

tidsbegränsning. Trots detta gick det att uttyda många liknande och informativa svar från samtliga 

informanter. 

 

Urvalet och antalet av informanter kan ha påverkat materialinsamlingens utfall då det endast var 

fem stycken medverkande i denna studie och endast ett fåtal personer från varje skolprofession. 

Detta innebar att kvalitativa intervjuer som materialinsamlingsmetod gjorde informationen 

begränsad och kunde på grund utav detta inte ge mer generaliserande åsikter och tankar om hur 

pedagoger kan agera under ett professionellt samtal. Det kunde därför ha varit av betydelse att öka 

antalet informanter och bredda variationen av skolprofessioner i denna studie för att kunna ge en 

mer överliggande och bredare överblick hur olika pedagoger inom skolväsendet agerar i ett 

professionellt samtal. 

 

Det som också kom att bli en svårighet var intentionen att först undersöka det ”svåra samtalet” 

som kan uppstå i olika samtal med bland annat vårdnadshavare. Det märktes dock under 

intervjuerna att ”det svåra samtalet” kunde vara en del av det professionella samtalet. Detta berodde 

främst på att det var svårt för informanterna att definiera det svåra samtalet då det är individuellt 

tolkningsbart. Fokusområdet blev därför det professionella samtalet och studien döptes om till 

”Det professionella samtalet – skolans och vårdnadshavarens samarbetsforum”, då det involverar mer än bara 

det svåra samtalet.  
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Resultatdiskussion 

Innan jag började med min studie, hade jag ingen som helst erfarenhet eller kunskap om det 

professionella samtalet. Jag valde detta ämne för att jag ansåg att jag hade tillräcklig kunskap om 

hur jag som pedagog kan agera inför en elevgrupp. Jag var däremot mer osäker på hur jag som 

pedagog kan agera inför enskilda vårdnadshavare och vårdnadshavargrupper. Detta för att det inte 

förekommer några föreskrifter i pedagogens utbildning på hur ett samtal ska eller kan utföras. Syftet 

med denna studie blev därför att undersöka hur olika professioner inom skolväsendet agerar och 

hanterar professionella samtal med vårdnadshavare. Genom att intervjua olika yrkesgrupper inom 

skolväsendet (specialpedagoger, skolpsykolog och pedagog), ämnade denna studie att skapa en 

bredare förståelse för hur ett professionellt samtal kan genomföras mellan pedagog och 

vårdnadshavare. Ambitionen var också att undersöka yrkesutövares samtalsmetoder för att öka 

förutsättningarna till ett effektivt samarbete mellan skola och vårdnadshavare. För att ta reda på 

detta har studien byggts upp efter två forskningsfrågor: 

• Vad innefattar ett professionellt samtal? 

• Hur kan ett professionellt samtal skapa förutsättningar för samarbete mellan skola och 

hem? 

Samtliga informanter hade liknande svar på hur en pedagog kan utföra ett professionellt samtal och 

vad pedagogen ska tänka på; inför samtalet, innan samtalet, rummet, i början och under samtalet 

och avsluta samtal. Svaren mellan skolpsykologen och de övriga informanterna skiljde sig dock på 

vissa frågor. Detta berodde framför allt på att skolpsykologen har det, enligt henne själv, ”enklare” 

i den aspekten att ingen människa skulle gå till en skolpsykolog om allt stod rätt till. Hon menar 

fortsättningsvis att vårdnadshavare är betydligt mer mentalt förberedda i samtalet med henne än 

med en pedagog som eventuellt berättar om en händelse eller situationer som vårdnadshavarens 

barn hamnar i. Trots detta var samtliga informanters svar liknande och deras svar involverade 

liknande information som Rönnqvists (2008) mall där det beskrivs hur pedagogen kan genomföra 

ett professionellt samtal. Det som också var intressant i resultatet var informanternas vikt på ett 

professionellt förhållningssätt, vilket Rönnqvist (2008) inte lägger lika mycket fokus på i sin 

samtalsmall. Detta kan tolkas som att Rönnqvist (2008) menar på att det är underförstått att 

samtliga samtalsledare i form av pedagoger ska tänka och agera professionellt. 
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Studiens resultat har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv där fokus ligger på att se hur 

informanterna agerar i sociala interaktioner i form av professionella samtal. Den sociokulturella 

utgångspunkten bygger på social interaktion, en interaktion som kan leda till lärande. Detta lärande 

kan i denna studie tolkas som en förståelse av vikten av en dialog mellan skola och hem för att 

skapa en god relation. Studien visar också att informanterna använder sig utav väl förberedda och 

genomförda samtal med vårdnadshavare för att skapa en god relation mellan skola och hem, vilket 

också kan kopplas till det systemteoretiska perspektivet. Utifrån det systemteoretiska perspektivet 

kan de professionella samtalet analyseras som att om relationen mellan vårdnadshavare och 

pedagog är bristande, kommer också relationen mellan pedagog och elev bli bristande. 

 

Samtalet och den sociala interaktionen mellan skola och hem blir därmed ett verktyg, som utifrån 

det sociokulturella perspektivet kan kallas för artefakt och kan här användas för att skapa en 

förståelse mellan skola och hem och därmed skapa en god relation. För att uppnå den goda 

relationen lägger informanterna i studien vikt på samtalets utformning av förberedelser, utförande 

och avslutning. Informanterna lägger också vikt på det professionella förhållningssättet och menar 

att det inte går att utföra ett samtal om pedagogen inte kan agera efter ett professionellt 

förhållningssätt. Denna utformning kan, enligt informanterna, bidra till en lyckad utgång för skapa 

just den förståelse och gynnande relation som behövs mellan skola och hem.  

 

Trots det faktum att samtliga informanter hade mycket att säga om det professionella samtalet och 

att deras svar gav mig fördjupade kunskaper om hur en pedagog kan utföra ett samtal med en 

vårdnadshavare, kunde jag se problem med metoden. Tidsbegränsningen under varje intervju kan 

först och främst ha påverkat resultatets utfall, detta berodde främst på att det kan vara svårt för 

exempelvis Ulrika att berätta om sina 40 år av erfarenheter och kunskaper inom loppet av en kort 

intervju. Problematiken var också att det deltog ett begränsat antal informanter i studien. Att det 

också bara deltog en grundskolepedagog, som kan vara den person som håller i de flesta 

professionella samtalen med vårdnadshavare kan också ha påverkat studiens utfall. Resultatet 

visade trots detta att det finns ett tillvägagångssätt som pedagoger kan använda sig av vid 

professionella samtal, men eftersom det var endast ett fåtal informanter som deltog i studien kan 

deras tillvägagångssätt endast tolkas som en fingervisning på hur ett samtal kan utföras och inte 

som ett generaliserbart tillvägagångssätt. 
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Konklusion 

Den tidigare forskningen och informanternas svar påminner om varandra. Informanternas svar är 

dock betydligt mer ingående än vad Rönnqvists riktlinjer är. Detta kan bero på att deltagarna kunde 

gå in mer på djupet på frågorna under intervjuerna i denna studie, medan Rönnqvists mall kan ses 

som en översiktlig punktlista. Detta betyder dock inte att hennes mall är det optimala och det mest 

självklara valet som pedagoger bör använda. Detsamma gäller sammanställningen av 

informanternas svar och deras samtalsmetodiska mall för professionella samtal. Dock menar 

informanterna på att deras samtalsmetodik är lyckad för att kunna utöva sin profession. De menar 

fortsättningsvis att en pedagog aldrig kan veta hur mottagaren i ett samtal kan påverkas och agera 

under ett samtal. Det är därför av vikt att pedagogen har ett professionellt förhållningssätt och kan 

följa något allmänt vedertaget och baserat på forskning för att kunna få ett resultat som är gynnande 

för relationen och samarbetet mellan skola och hem. 

 

Samtalet kan också vara till för att gynna vårdnadshavarens barn och dess sociala utveckling och 

kunskapsutveckling. Ur det systemteoretiska perspektivet bygger det professionella samtalet på att 

samarbetet mellan skola och hem påverkar relationen mellan samtliga parter, det vill säga pedagog, 

vårdnadshavare och elev. Fred (2005) sammanfattar teorin genom att syfta på att barn och 

vårdnadshavarrelationen är viktig. Relationen gör att barnet blir väldigt lojalt gentemot sin 

vårdnadshavare. Barnet kommer därefter att få svårt att samarbeta med till exempel en pedagog, 

om pedagogen inte har ett tillräckligt bra samarbete med elevens vårdnadshavare. Samtalet och den 

sociala interaktionen mellan skola och hem blir därmed ett verktyg, som utifrån det sociokulturella 

perspektivet kan kallas för artefakt och kan här användas för att skapa en förståelse mellan skola 

och hem och därmed skapa en god relation.  

 

Då relationen kan påverkas av ett positivt respektive negativt utfört samtal, är det av betydelse att 

pedagoger får: 

 

• Fördjupade kunskaper inom dialog och kommunikation. Detta inkluderar förhållningssätt 

i samtalet, jämlikheten mellan samtalspartners, utförande av verbal kommunikation, hur 

pedagogen skiljer på professionellt och privat samt ser föräldraperspektivet.  

 

• Fördjupade kunskaper inom förberedelser och planering. Detta inkluderar formalia kring 

inbjudan, formulering av syfte och innehåll för mötet, avgränsning av tidpunkt och ramar, 
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deltagarnärvaro, plats för samtalet, definition av rollfördelning och ansvar, formalia kring 

mötesanteckningar samt vilka mentala förberedelser som krävs.  

 

• Fördjupade kunskaper inom genomförande av svåra samtal. Detta inkluderar inledning av 

samtalets syfte, konkret beskriva situationer, vara ärlig och tydlig, använda olika frågor men 

undvika varför-frågan, undvika generaliseringar, aktivt lyssna, ha fokus på samtalets syfte, 

vänta in- våga vara tyst. 

 

• Får fördjupade kunskaper inom avslut. Detta inkluderar att hålla tidsramarna, avsluta och 

sammanfatta samtalet, be om tankar och reflektioner om samtalet från vårdnadshavaren, 

hur går vi vidare?, Hur ska kommunikationen se ut framöver?, Fick jag fram det jag ville?, 

var jag tillräckligt förberedd?, vad behöver jag tänka på till nästa gång?, skriva ner 

minnesanteckningar. 
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Bilagor 

Appendix 1 

De professionella samtalen är inplanerade och har ett bestämt syfte vilka kan involvera ett svårt 

samtal. I detta avsnitt beskrivs några av de inplanerade samtalen som pedagogen ska utföra under 

sin yrkeskarriär. Avsnittet kommer också beskriva vad dessa samtal innebär och vad syftet med 

dessa professionella samtal är. 

 

Inskolningsamtal 

 

Inskolningssamtal kan variera när det gäller innehåll och upplägg, samtalet ska dock vara starten till 

ett samarbete mellan skola och hemmet. Under inskolningen möts vårdnadshavare, elever och 

pedagoger för första gången och ska i samband med detta lära känna varandra. Granberg (1998) 

menar att det är viktigt att inskolningssamtalet ska vara en positiv upplevelse för samtliga 

inblandade. Hon menar att om inskolningen är positiv, kommer samarbetet mellan skolan och 

hemmet vara betydligt enklare i framtiden. 

 

Utvecklingssamtal 

 

Utvecklingssamtalen förbereds, enligt Ivarsson (2010), ofta genom att elev och vårdnadshavare i 

förväg får hem skriftliga omdömen och en inbjudan att tänka igenom vad de vill ta upp, ibland med 

specifika frågor om hur de ser på skolsituationen. Samtalet handlar både om elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och 

kunskapskrav (Lgr11). 

Med andra ord är utvecklingssamtalet ett samtal mellan pedagog, elev och vårdnadshavare, där 

fokus ligger på att utvärdera och diskutera elevens utveckling angående de kunskapskrav och mål 

som finns i läroplanen samt elevens sociala utveckling. Steinberg (2008) menar på att om ett 

utvecklingssamtal ska bli bra, förutsätter detta att relationen mellan skola och hem ska vara bra. 

Han menar också på att utföraren av utvecklingssamtalet ska vara väl förberedd och information 

och syftet med samtalet ska vara tydligt för både mottagare och utförare. 

 

 

 



 

 36 

Elevvårdskonferensen 

 

Ivarsson (2010) skriver att elevvårdskonferensen är ett möte där rektor, företrädare för elevvården, 

berörd klassrumspedagog samt annan berörd yrkesgrupp i skolan, möter elev och dess 

vårdnadshavare. Syftet med mötet är att hitta lösningar för elevers svårigheter och eventuellt 

utarbeta ett åtgärdsprogram, som till exempel en särskild undervisningsgrupp eller en anpassad 

studiegång. 

Ivarsson (2010) menar också på att det är viktigt att elev och vårdnadshavare vet vad som ska 

avhandlas, att de ges stort talutrymme och deras tankar och ideer ges stor vikt. 

 

Möte med vårdnadshavare 

 

Samtalet med vårdnadshavare kan vara en svår del av pedagogens uppdrag och det är svårt att 

veta hur den ska agera inför och under ett samtal. Ivarsson (2010) menar att detta samtal är 

främst till för att pedagogen vill motivera fram en förändring för vårdnadshavarens barn. Det kan 

också handla om en vårdnadshavares behov av hjälp och stöd i form av utredningar eller dylikt.  

Hougaard (2008) menar på att ett möte mellan skola och vårdnadshavare ska vara planerat i god 

tid och innehållet av samtalet ska vara klart för båda parterna. Det vanligaste upplägget brukar 

handla om, enligt Hougaard (2008); 

 

- Barnets sociala inlärningsmässiga utveckling sen sist 

- Faktorer eller förhållande som är tillfredställande 

- Faktorer eller förhållande som behöver rättas till 

(Hougaard 2008, s. 76) 

 

Granberg (1998) menar också på att pedagogen bör ha en serviceinriktad mentalitet i mötet med 

vårdnadshavare. Allt arbete som involverar skola och hemmet ska grundas i ett bra samarbete, 

förståelse och ömsesidig respekt. Hon menar också på att pedagogen måste förstå att 

vårdnadshavare också är vanliga människor och att dessa också kan fela. Vårdnadshavarna är 

ibland på dåligt humör, vaknat på fel sida eller kan ibland göra konstiga saker. Det är därför 

viktigt att pedagogen bemöter vårdnadshavaren med ett öppet sinne och tolerans. Granberg 

(1998) menar också på att vårdnadshavarna kan tolka olika ämnen på olika sätt, det vill säga att 

om pedagogen utför kritik mot eleven, kan vårdnadshavaren tolka det som kritik mot dem som 
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vårdnadshavare. Likaså när eleven får beröm, kan vårdnadshavarna tolka detta som en positiv 

bekräftelse på deras hem och uppfostran. 

Bilaga 1 

Medgivandeblankett 

Till deltagare av studien om det svåra samtalet 

 

Information om en studie av Henrik Gustafsson 

 

Jag är lärarstudent som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat mitt 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

 

Studien kommer att handla om samtalsmetodik i skolan med fokus på det svåra samtalet.  

 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer intervjua er angående samtalsmetodik, med fokus 

på det svåra samtalet 

 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas 

för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du/ni positiv/a till att delta i denna studie? Om du/ni går med på att delta i studien skriver ni 

under blanketten och lämnar tillbaka pappret till mig. Om du/ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Michael. Håkansson, lärare på Uppsala universitet 

e-post: michael.hakansson@edu.uu.se 
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Medgivandeblankett 

 

Till deltagare av studien 

 

Medgivande till deltagande i studien 

 

Studien, som kommer att handla om samtalsmetodik med fokus på det det svåra samtalet, kommer 

att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Henrik Gustafsson som går sjätte 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag deltar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
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1. Deltagares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

- Beskriv ett bra respektive dåligt samtal och resultat? 

 

-Vilka bakgrundscenarion gör att ett samtal anses som svårt? 

 

-Vad är formella, respektive informella samtal, enligt dig? 

 

- Vilka utmaningar och svårigheter finns det med genomförandet av professionella samtal? 

 

- Vilka huvudsyften har det professionella samtalet? 

 

-Enligt dig, vilka kompetenser krävs för att genomföra ett professionellt samtal? 

 

-Hur utför du ett professionellt samtal? Följer du någon särskild struktur?  

 

-Vilka har det största ansvaret? Hur fördelar man ansvaret? 
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-Vilken samtalsmetodik använder du dig av i praktiken vid ett professionellt samtal?  

 

-Vilket ansvar har de involverade aktörerna i ett professionellt samtal?  

 

-Vilken lokal i skolan bör det professionella samtalet genomföras? Finns det någon plats som är 

särskilt bra respektive mindre bra? Varför/varför inte? 

 

-Vilka aktörer/yrkesroller bör involveras inför ett professionellt samtal? Beror val av aktörer på 

innehåll av samtal? 
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