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FÖRORD

Vi vill rikta ett stort tack till de lärare som deltagit i studien. Tack vare ert engagemang och 
intresse har ni gjort den här studien möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Eva Granlund. 



ABSTRAKT

Syftet med denna studie var att utifrån ett makt och kommunikationsteoretiskt perspektiv ta reda 
på hur lärare definierar och upplever svåra samtal i skolan samt vilka samtalsstrategier de 
använder sig av. Med maktperspektiv avsågs i detta fall Foucaults (2003) teori om 
maktförhållanden och i studien har vi analyserat hur makt påverkar samtal i skolan. I bakgrunden
har vi presenterat olika teorier och perspektiv som syftar till att förklara resultaten. Vi har använt 
oss av kvalitativ intervju, och intervjuat fyra lärare i grundskolans senare år och gymnasiet. För 
att redovisa resultatet av intervjuerna har vi använt oss av meningscentrering enligt Kvale 
(1997). Resultatet av intervjuerna visade att svåra samtal i skolan upplevs som något som knyter 
an till känslor. Av resultatet framkom att maktförhållandet påverkar samtal i skolan och det visar 
sig bland annat i hur samtalsutrymmet fördelas mellan samtalsdeltagarna. Ur ett 
kommunikationsteoretiskt perspektiv nämligen semiotiken, är tolkningen i centrum och 
kommunikation betraktas som meningsskapande processer beroende på sociala, kulturella och 
individuella faktorer. Av resultatet framgick att det är just dessa meningsskapandeprocesser, där 
det ursprungliga budskapet gemensamt tolkas av samtliga parter, som kännetecknar både lärarnas 
beskrivningar av svåra samtal och också den semiotiska teorin. 
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1. INLEDNING

Som lärare i dagens skola ställs man ständigt inför nya utmaningar. Förutom att ägna sig åt
undervisning ska man också ansvara för att odla goda relationer med elever och deras föräldrar
och föra samtal med dem på ett professionellt sätt. Detta föreskrivs även i läroplanerna både för 
den obligatoriska skolan samt de frivilliga skolformerna. 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” (Lpo 94, 2.4). De olika samtalssituationer som eventuellt kan dyka upp kan vi 
inte förutse och därför är det viktigt att ha en beredskap för att kunna behandla dem på ett 
professionellt sätt. Med kunskap om hur vi ska föra samtal med elever och föräldrar kan vi känna 
oss trygga oavsett vilken situation vi hamnar i. Svåra samtal som ofta kan kännas obehagliga är 
inte något vi ska undvika, istället ska vi se dem som utvecklande och som en möjlighet till 
lärande!

Det finns mycket forskat och skrivet om samtal människor emellan. Det vi valt att undersöka är i 
första hand samtal mellan lärare och elever och lärare och föräldrar och därför kommer vi inte att 
ägna studien åt yrkesprofessionella kollegiala samtal.    

I denna studie kommer vi att ta reda på vad ett svårt samtal innebär och hur lärare i skolan 
upplever dessa. Som blivande lärare är det av stort intresse för oss att få ta del av sådana saker 
som vi med all sannolikhet kommer att stöta på och bli tvungna att hantera. Att utveckla goda 
samtalsstrategier och därmed vara beredd på samtal av olika slag med olika mottagare är en del 
av vår yrkesprofessionalitet och något alla lärare bör ta sig tid att lära sig mer om och reflektera 
över.

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt ett makt- och kommunikationsteoretiskt perspektiv. Det 
vore intressant att ta reda på hur makt påverkar samtal i skolan och hur en eventuell makthierarki 
ser ut. Med tanke på lärarens givna roll som auktoritet och maktbärare i skolans verksamhet är 
det intressant att undersöka hur de upplever svåra samtal och deras roll i svåra samtal.

1.1 Syfte

Syftet med studien är att utifrån ett makt och kommunikationsteoretisktperspektiv (se kap 2.1.1 
samt 2.1.2) ta reda på hur lärare definierar och upplever svåra samtal i skolan och vilka 
samtalsstrategier de använder sig av vid dessa. 

Frågeställningar

 Hur definierar och upplever lärare svåra samtal?
 Vilka samtalsstrategier använder sig lärare av vid svåra samtal?
 Vilken roll har lärare i svåra samtal?
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2. BAKGRUND

2.1 Teoretiska utgångspunkter
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 
för vår studie. 

2.1.1 Maktperspektiv
Foucault (1983) menar att människor identifierar varandra efter icke-vansinnets språk. De som 
har makt har rätt att avgöra vad som är förnuftigt respektive inte förnuftigt. Tidigare så låg 
förnuftets seger över icke-förnuftet endast i materiell styrka och i en någon typ av verklig strid. 
Från och med 1800-talet är denna strid för förnuftet inte längre fysisk i den bemärkelse som den 
tidigare varit. Nu är det istället de personer som är förnuftiga, det vill säga de som får auktoritet 
genom att de inte är vansinniga, som genom sin normalitet äger makt att avgöra vad som är 
förnuftigt och vad som inte är det. Foucault menar att vad som anses vara förnuftigt och vad som 
är vansinne är beroende av det samhälle vi lever i och vilka som har rätt att definiera vad som är 
normen. Konstruktionen av vansinne och normalitet är därmed ett tids- och rumberoende 
fenomen som ändras efter samhället och dess maktstruktur. I vårt moderna samhället så har makt 
kommit att knytas till olika professioner. Genom en examen inom något av de 
humanvetenskapliga områdena får man makt att avgöra vad som är normalt eller onormalt. Dessa 
yrkens syn har blivit en disciplinärmakt som i sin tur blivit normgivande för samhällets syn på 
avvikelse och normalitet: "I examen framträder ansamlingen av makt och kunskaper i all sin 
glans." (Foucault, 2003, s.186) Yrken inom humanvetenskaperna befinner sig därmed i centrum 
för disciplinära förfaranden. De får makt att bedöma och objektivera dem som institutionen 
omfattar, exempelvis patienter inom vården eller elever inom skolan.     

Där det råder en disciplinärmakt så finns det bestraffningar för dem som gör avsteg från normen 
(Foucault, 2003). Målet med bestraffning är dock inte att den skyldiga ska sona sitt brott, utan att 
den skyldiga ska normaliseras efter den disciplinära maktens normer. Det som bedöms vid en 
institution är en persons handlingar, prestationer och enskilda uppföranden som tillsammans 
utgör ett område som kan jämföras och gör det möjligt att differentiera. Detta område gör det 
möjligt att differentiera individer i förhållande till varandra och i relation till det som är det 
normala eftersträvansvärda. Disciplinär makt har som syfte att normalisera dem som befinner sig 
inom en institution. Ett exempel på en disciplinärmaktinstitution  är enligt Foucault (2003) 
skolan eftersom den har en standardiserad form av uppfostran och därmed en eftersträvansvärd 
norm. Denna eftersträvansvärda norm som skolan står för ska sedan efterlevas av de som 
befinner sig inom institutionen. 

Foucault (2003) menar att disciplin tidigare har utövats för att lugna onyttiga eller oroliga 
befolkningsgrupper, som ett sätt att vidmakthålla ordningen i samhället. Idag har dock 
disciplinen som utövas i vårt samhälle en positiv uppgift, vilken är att få samhällsmedborgarna 
att göra så mycket nytta som möjligt. Idag är många institutioner som utöver disciplin och det 
har lett till att de disciplinära mekanismerna har avinstitutionaliserats. En institution kan därför 
dels ha funktionen att den har sin egen inre kontroll av verksamheten, men samtidigt utöver olika 
typer av sidokontroll som befinner sig utanför verksamhetens kärna. Ser man till skolväsendet så 
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har skolan inte enbart som uppgift att forma eleverna som finns inom verksamheten, utan även 
att forma deras föräldrar efter samma norm.  

2.1.2 Kommunikationsteorier
En kommunikationsteori syftar till att beskriva och förklara hur kommunikation fungerar. 
Teorierna brukar förklaras genom olika modeller, vilka i sin tur består av ett antal delar som är 
nödvändiga för att kommunikation ska ske. Dessa delar är: källa, sändare, avsikt, kanal, 
meddelande, mottagare, feedback, sammanhang, medium, koder, konventioner, uttrycksformer 
och tolkningar eller effekter (Fiske, 2007).  

Den första schematiska modellen för kommunikation utvecklades av Shannon och Weaver 
(1949). Modellen utvecklades i teknologiskt syfte för att på ett effektivt sätt överföra en signal 
genom en kanal till en mottagare, men Shannon och Weaver hävdar själva att modellen är giltigt 
för all sorts kommunikation. Modellen är linjär och sändarorienterad och mottagaren anses vara 
passiv. Målet för det förmedlade budskapet är att det når sin mottagare när mottagaren 
rekonstruerat det meddelande som skickats. Brus motsvaras av sådant som kan störa 
överföringen av information mellan sändare och mottagare. Shannon och Weaver (1949) avser 
med begreppet brus förklara yttre faktorer som kan komplicera signalöverföringen. I en 
kommunikationsprocess mellan två personer skulle brus till exempel kunna motsvaras av en 
obekväm soffa som gör mottagaren trött och okoncentrerad, eller ett störande bakgrundsljud som 
distraherar mottagaren och gör det svårt för denne att uppfatta sändarens budskap (Shannon 
&Weaver, 1949).  

Shannon och Weaver (1949) utvecklade också begreppen redundans och entropi. Begreppen 
beskriver hur informationen är till sin karaktär och på vilket sätt den tolkas av mottagaren. 
Redundans är nära besläktat med information och står för förutsägbarhet, struktur och 
entydighet. Som exempel kan sägas att det verbala språket är redundant då hälften av alla ord 
kan skalas bort från texter utan att den blir omöjlig att förstå. Entropi står för kaos, oordning och 
mångtydighet och i mötet med ett meddelande pendlar mottagaren på olika nivåer av redundans 
och entropi. I tevereklam används viss entropi för att väcka uppmärksamhet och aktivera 
mottagarna, men för att budskapet tydligt ska gå fram är det också viktigt att reklamen är 
redundant (Shannon & Weaver, 1949).

Ett centralt begrepp inom kommunikationsteorin är kod (Fiske, 2007). En kod är ett 
teckensystem som bygger på regler och konventioner anpassade efter medlemmar i en kultur 
eller subkultur. All kommunikation kan brytas ned till olika tecken som bildar olika koder. Koder 
förstärker grupper och skapar en gemenskap, samtidigt som de stänger ute dem som inte förstår 
koden. Koder kan kopplas ihop med makt och ofta används komplicerat språkbruk i avsikt att 
utöva makt. Fiske (2007) skiljer på begreppen bred kod och smal kod. Med bred kod avses en 
kod som är enkel och som många människor förstår och inte behöver någon "utbildning" i. Den 
är gemensam för många och knyter oftast an till människan och samhället med frågor som är av 
allmänt intresse. Fiske menar att det är med breda koder som en kultur kommunicerar med sig 
själv. En smal kod däremot är riktade mot en definierad och mindre publik. Fiske (2007) ger här 
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exempel på ett vetenskapligt radioprogram som en typ av smal kod. Det är individualistiskt och 
personorienterat i motsats till den breda koden som är kollektiv och statusorienterad. Smala 
koder är ofta elitistiska och socialt åtskiljande och de smala koderna har bidragit till att i vårt 
samhälle betona skillnader mellan "oss" (kodens användare) och "dem" (de obildade). Breda 
koder betonar istället likheterna mellan oss, det vill säga majoriteten. Som god kommunikatör 
bör man kunna hantera olika koder, och också den diskurs som används i olika grupper. Med 
diskurs avses en samtalsordning med tydliga ramar som reglerar vad som bör sägas och inte. 
Reglerna har utformats av de aktörer som vill bevara det redan etablerad och normala. 

Enligt Fiske (2007) finns det inom kommunikationsvetenskapen finns två perspektiv som är 
gällande beroende på vilken del av kommunikationsprocessen man fokuserar. Det första 
perspektivet kallas processkolan och det bygger på sändaren och dennes intention och effekt på 
mottagaren. Kommunikation är enligt processkolan en rak överföring av budskap till en 
mottagare. Det är en enkelriktad process som tar lite hänsyn till tolkningar och som ser 
mottagaren som passiv. Sändaren har makten över kommunikationen enligt processteorin (Fiske,
2007). Semiotiken, som också kan kallas kulturskolan, fokuserar istället på relationen mellan 
mottagare, meddelande och sammanhang. Tolkningen är i centrum och kommunikation betraktas 
som meningsskapande processer beroende på sociala, kulturella och individuella faktorer. 
Meddelanden ses som öppna texter istället för av sändaren givna budskap. Två begrepp som hör 
ihop med semiotiken är denotation och konnotation (Fiske, 2007). Denotation syftar på en 
beskrivelse av någonting, och motsvaras av den entydiga mening som ett meddelande har på 
ytan. De associationer som mottagen sedan gör till meddelandet är den konnotativa 
uppfattningen av samma meddelande. Den konnotativa tolkningen avgörs av kulturella, sociala 
och individuella faktorer hos mottagaren och dennes sammanhang (Fiske, 2007).

Berne (1978) har utvecklat en transaktionell modell som bygger transaktionell stimulus och 
transaktionell respons. När en person i grupp visar att han uppmärksammar de andras närvaro, 
med tal eller annat tecken, kallas detta för transaktionellt stimulus. När de andra sedan säger eller 
gör någonting som knyter an till denna stimulus kallas detta för transaktionell respons. Enkel 
transaktionell analys syftar till att reda ut vilket jagtillstånd som framfört den transaktionella 
stimulus samt vilken jagtillstånd som gav den transaktionella responsen. De enklaste 
transaktionerna är de som uppstår mellan det vuxna jagtillståndet hos de inblandade. Näst efter i 
enkelhet kommer relationen barn - förälder. Ett exempel kan vara när ett febrigt barn ber sin mor 
om ett glas vatten och modern direkt hämtar ett glas åt barnet.  Dessa typer transaktioner, vuxen-
vuxen och vuxen (förälder)- barn, kallar Berne (1978) för komplementära. Det betyder att 
responsen är förutsedd och korrekt samt att den följer ett logiskt och accepterat mönster. I denna 
typ av transaktioner sker transaktionerna på varandra i följder så att varje respons i sin tur är en 
ny stimulus. En regel för kommunikation mellan individer säger att kommunikationen kommer 
att fortsätta utan avbrott eller störningar så länge transaktionerna är komplementära. 
kommunikationen avbryts först när en korstransaktion inträffar (Berne, 1978). En 
korstransaktion innebär att en transaktionell stimulus utfärdad av ett specifikt jagtillstånd 
besvaras med en transaktionell respons av ett annat jagtillstånd. Ett exempel på detta är ifall en 
transaktionell stimulus från ett vuxet-jag riktat mot en vuxen respondent besvaras med en 
transaktionell respons utifrån ett barn-jag. Detta kan tillexempel inträffa ifall respondenten fattar 
humör eller blir uppretad av den transaktionella stimulusen och därför svarar på ett sätt som inte 
stämmer överens med dennes vuxen-jag utan snarare med dennes barn-jag. För att 
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kommunikationen här ska kunna fortsätta måste antingen det den ursprungliga stimulusen, det 
vill säga vuxen-jaget anta rollen av föräldra-jag eller så måste respondenten återta sin roll sitt 
tillstånd som vuxen-jag .

2.1.3 Makt och kommunikation

Det finns en tydlig koppling mellan makt och kommunikation. Begreppen kod och diskurs är 
båda begrepp som starkt förknippas med makt och maktutövande. Fiske (2007) menar att koder 
tillhör en kultur eller en subkulturs gemenskap och att deras specifika kod skapas och bestäms av 
medlemmarna av kulturen (se 2.1.3).  Enligt Focault (2003) är det dem som äger normen som 
avgör vad som är förnuftigt och riktigt i ett sammanhang. I ett kommunikativt sammanhang som 
till exempel ett samtal skulle detta innebära att den som representerar normen också är den som 
har makten. I de samtal där alla parter tillhör samma kultur och delar samma kod skulle rollerna 
var jämlika och makten jämt fördelad, men i de fall där en eller flera inte delade samma kod 
skulle makten tillfalla den som ägde normen. I ett samtal i skolan representerar läraren normen, 
och till viss del också eleven. Lärare och elev delar samma verklighet och samma vardag och 
känner således båda två till koden. I relationen lärare och elev tillfaller makten sannolikt läraren 
som i egenskap av auktoritet i skolan och förmedlare av skolans norm har en naturligt överlägsen 
situation. I relation lärare- elev- förälder däremot kan rollfördelningen se något annorlunda ut, 
men troligt är att även här är läraren den som innehar makten. Detta beror på att läraren 
representerar normen, och tillhör den norm och kod som skolan har medan föräldern i sin tur inte 
kan koden och därmed stängs ute från den gemensamma diskursen ( Foucault, 2003). Diskursen 
(Focault, 2007) står för det prat som avgör vad som får sägas eller göras och de som bestämmer 
diskursen är de medlemmar av en kultur som delar samma kod. Alla som inte tillhör samma kod 
eller delar samma diskurs är avvikande och anses vara icke normativa. En god kommunikatör 
kan enligt Fiske (2007) anpassa sig efter olika koder och diskurser och har således en chans att 
erövra makt även på sådana områden som för denne inte är helt kända. Viktigt att påpeka är dock 
att eleven, i exemplet ovan, är underlägsen både sin lärare och sin förälder trots att denne borde 
behärska både skolans diskurs och norm och förälderns diskurs och norm. I det här fallet kan det 
ses som en naturlig maktfördelning då föräldern äger makten över sitt barn i egenskap av 
förälder och vuxen auktoritet och läraren i egenskap av sitt ämbete och sin auktoritära ställning i 
skolans verksamhet. 

2.2 Läraryrket
Carlgren&Marton (2002) beskriver läraryrket som oerhört komplext och som ett yrke vilket 
innefattar många dimensioner. Dessutom kan läraryrkets karaktär vara olika beroende på det 
perspektiv ur vilket det förklaras. Beskrivningar ur elevernas, föräldrarnas eller skolledarnas 
perspektiv skulle sannolikt skilja sig avsevärt åt (Carlgren&Marton, 2002). En lärares arbete 
omfattar, enligt Carlgren&Marton (2002) att utforma, planera och sköta en verksamhet där elever 
deltar i olika slags aktiviteter. En del av detta är undervisning som innebär interaktion mellan 
lärare och elev i syfte att åstadkomma lärande. Till undervisningen kommer också uppföljning av 
elevers lärande och bedömning av deras kunskaper.  

Lärare har till uppgift att följa skolans uppdrag. Uppdraget innebär inte bara att förmedla 
kunskaper utan en lärare ska också se till att ge eleverna en social tillhörighet i en större 
sociokulturell gemenskap (Carlgren&Marton, 2002). Skolans uppdrag anger då riktning för 
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lärarens arbete och också en grund för bedömning av verksamheten. Uppdraget är dock inte 
endast ett kunskapsuppdrag utan det handlar också om att forma människor som kan fungera och 
bidra till samhället utveckling. Detta innebär att skolans samhällsuppdrag ger läraryrket en 
normativ karaktär.  Lärarens arbete kan sägas formas mellan dennes individuella ambitioner och 
intentioner samt de sociala och samhälleliga värderingar vilka läraren har till uppgift att 
förmedla. 

Bergem (2000) beskriver en lärares handlingsrum. Begreppet handlingsrum kan enligt Bergem 
förstås på två olika sätt. För det första kan det refereras till den fysiska arena där läraren 
uppträder och det samspel som läraren har med eleverna i klassrummet. För det andra kan 
begreppet handlingsrum också vara det ”frirum” som en lärare måste fylla på med eget innehåll 
men inom de ramar som är fastställda inom yrket. Vad gäller det senare användandet av 
begreppet ställer Bergem upp samhällets krav som bakgrund. De är de krav och förväntningar 
som är riktade mot skolan utifrån sett. De är dessa som format ramarna och förutsättningarna för 
lärares arbete i skolan. Det är också de krav och förväntningar som ligger till grund för de 
angivna riktlinjer som styr lärares arbete i skolan. Enligt Colnerud & Granström (1995) är 
eleverna i skolan en lärares kunder och ska förses med samhällets värderingar och nå upp till 
samhällets krav på kunskap. Detta i syfte att förse marknaden med arbetskraft. Förutom de krav 
som kommer utifrån måste lärarens också förhålla sig till de krav som kommer inifrån. Bergem
(2000) menar vidare att de är emellan dessa typer av krav som lärare ständigt måste väga sitt 
agerande. Eftersom det är omöjligt att leva upp till allas krav och förväntningar är det således ett 
svårt uppdrag att tillfredställa samtliga parter och processen kräver pedagogiska kunskaper likväl 
som en vilja och förmåga att etiskt reflektera och ta ställning till de situationer som läraren 
dagligen möter. Bergem menar att som självständig yrkesutövare utmanas läraren att fundera 
igenom och bedöma sin egen värdeplattform gentemot såväl samhällets som skolkulturens krav 
och förväntningar.

Varje lärare har en egen personlighet och en egen personlig stil vilken avspeglas såväl på
undervisningen i klassrummet som i samtal och diskussioner (Bergem, 2000). En lärares 
uppträdande avslöjar hans eller hennes inställning till de frågor han eller hon tar upp och till 
eleverna som mottagare och aktörer i den pedagogiska situationen. Detta gäller inte bara en 
lärares undervisningssituationer men också de övriga samtalssituationer som denne dagligen 
ställs inför och försätts i. Bergem (2000) menar att de utmaningar som en lärare möter inom sin 
yrkesutövning kräver ett kritiskt moraliskt tänkande och ett reflekterande och medvetet agerande. 
Läraren måste kunna motivera sitt sätt att agera och de förväntas också kunna bedöma de 
konsekvenser deras agerande får. Lärare får ofta frågor av föräldrar (och kolleger) om varför 
denne handlar som han gör.  På det viset är läraren en moralisk aktör som direkt och indirekt 
förmedlar värderingar. Det är med andra ord oerhört viktigt att en lärare kan motivera de 
värderingar som förmedlas och också i viss mån efterleva dess för att anses trovärdig. 

2.3 Kommunikation och läraryrket

Enligt Sundberg (1994) har lärares ansvar för samtalsarbete ökat det senaste decenniet och idag 
tillhör samtalskompetens definitivt lärarens yrkesansvar. Han beskriver att det finns brister när 
det gäller lärares kompetens inom kommunikation och att det fortfarande finns mycket att 
utveckla inom området. Att samtala professionellt, eller att förhålla sig professionellt till ett 
samtal, menar Sundberg handlar om hur man som samtalsledare klarar att hantera balansen 



- 7 -

mellan det professionella och det personliga. Vidare beskriver han det som att förena närhet och 
distans i ett professionellt samtal. Detta förklarar han som att det ibland är nödvändigt att betona 
det som är nära och personligt i ett samtal men att det vid andra tillfällen kan vara viktigare att 
markera yrkesposition och ansvarsfördelning. 

Ellneby och von Hilgers (2006) menar att förmågan att kommunicera är en pedagogs främsta 
kompetens. Hur väl en pedagog lyckas med att etablera relationer med elever, kolleger och 
föräldrar beror till största delen på hur kommunikationen fungerar. Pedagog och läraryrket 
fordrar att man är bra på att kommunicera och att man är lyhörd för andras behov, men viktigt är 
också att kunna uttrycka sina egna behov utan att förstöra de relationer man byggt upp.   När 
man ska tala om svåra saker är det till stor hjälp att kunna använda sig av positiv omformulering. 
Det innebär att man formulerar om det som anses vara ett problem till något positivt. Det innebär 
inte att man lindar in problemet utan att man ser det från två olika sidor, både det positiva samt 
det negativa (Kimber, 2003).

Thomas Gordon (1977) har lanserat begreppet aktivt lyssnande. Begreppet förklarar en lyssnares 
sätt att visa intresse för sin samtalspartner och Gordon menar att man genom att lyssna aktivt 
sannolikt får en mer djupgående beskrivning av motparten. Att lyssna aktivt innebär att ha 
ögonkontakt med motparten, att inte avbryta denne och att följa med i motpartens talrytm. 
Dessutom måste en god lyssnare visa intresse för sin motpart samt visa denne respekt och 
empati. Det är också viktigt att våga vara tyst när motparten framför sitt budskap och på så vis 
koncentrera sig till fullo på vad denne har att säga. Enligt Gordon är även en förutsättning för 
aktivt lyssnande att man förvissar sig om att man förstått vad den andra personen menar så att 
inte feltolkning uppstår. För att förvissa sig om detta behöver man ställa frågor kring det den som 
talar berättar om. Man kan till exempel själv försöka återge det man tror att den som talar 
egentligen vill säga och undra om det stämmer eller ställa frågor kring det som berättats ur en ny 
infallsvinkel (Gordon, 1977). En viktig faktor i aktivt lyssnande är, för att ta skolmiljön som 
exempel, att läraren litar på elevens förmåga att på sikt kunna lösa sina problem av egen kraft. 
Då själva syftet med aktivt lyssnande är att underlätta för eleven att själva hitta lösningar på sina 
problem. Det är även viktigt att läraren är beredd att möta de känslor eleven ger uttryck för även 
om de inte överensstämmer med ens egna. 

Maltén (1998) menar att en god lyssnare bör ha förmåga att lyssna intuitivt. För att lyssna 
intuitivt använder sig lyssnaren av sin intuition för att lyssna efter det som inte sägs. Det innebär 
med andra ord att tolka motpartens budskap och att lyssna efter innebörden i det sagda, att lyssna 
”mellan raderna” (Maltén, 1998, s. 20). Att ömsesidigt utbyta budskap och signaler samt känslor 
och tankar innebär att man talar med en annan människa och inte bara till henne. Denna typ av 
aktiv kommunikation förutsätter empati och människokännedom, men också självkännedom. 

Dave Brown, professor vid College of Education, Pennsylvania (2005) menar att alla relationer 
bygger på kommunikation och att relationer också lätt raserar på grund av illa fungerande 
kommunikation. Han menar vidare att god kommunikation mellan lärare och elev i skolan i 
grunden bygger på tillit och respekt och att lärare genom att reflektera över hur de tilltalar 
eleverna sätter förutsättningarna för hur väl kommunikationen sedan lyckas. Brown beskriver 
vikten av att lärare stöttar sina elever och vågar prata med dem om det som händer dem i skolan. 
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Enligt Brown har elever ett stort behov av att prata med vuxna om de problem de stöter på i sina 
vardagliga liv, vilka till stor del utspelas på skolan, och då måste lärare ta sig tid att lyssna till 
eleverna. Brown använder sig av begreppet congruent communication vilket står för en metod att 
kommunicera som till största delen består av att aktivt lyssna till det som eleverna säger. För att 
aktivt lyssna till sina elever ska läraren: ha god ögonkontakt med eleven, med sitt kroppsspråk 
visa intresse för eleven, inte avbryta eleven och inte hålla på med något distraherande arbete 
under tiden eleven talar. Genom att lyssna aktivt till sina elever sänder läraren ut ett budskap om 
att det eleverna säger är betydelsefullt och det förstärker elevernas tillit till läraren och också 
deras vilja att samarbeta med denne.

2.4 Samtalsstrukturer 
Enligt Engquist (1996) består en samtalsstruktur av tre delkomponenter - förhållningssätt, 
strategi och taktik.  Med förhållningssätt syftar Engquist på den inställning eller attityd i vilken 
samtalet förs. Han menar att det mest grundläggande förhållningssättet är att bekräfta eller 
konfirmera sin samtalspartner och visa intresse för det denne har att säga.  Motsatsen till detta 
kallar Engquist att diskonfirmera och innebär således det motsatta, nämligen att tala om för sin 
samtalspartner att hans uppfattning är fel och att man själv vet bättre. Strategi förklaras av 
Watzlawick (1978) genom fyra olika frågeområden. Det första är att definiera problemet, det vill 
säga att tala om vad problemet består i. Det andra frågeområdet är att beskriva vilka lösningar 
man redan provat, det tredje området syftar till att beskriva målet och det fjärde och sista 
området handlar om att göra upp en plan för hur problemet ska lösas. Engquist (1996) förklarar 
strategi på liknande sätt genom frågorna: Då?- Nu?- Provat?- Vill?- Hur? Han menar att strategin 
bör ha en logisk följd och att frågor bör utgå från en dåtid ifall att ett problem kan härröra från 
sådant som hänt längre tillbaka i tiden. Den tredje och sista delkomponenten i en samtalsstruktur 
är sättet att formulera frågor. Engquist (1996) beskriver en frågemetod som kallas BLS - Basic 
Listening Sequence. Den bygger på ett sätt att ställa deskriptiva, öppna frågor så kallade 
processfrågor som syftar till att ge en så detaljrik beskrivning som möjligt beträffande problemet. 
Frågorna kan tillexempel vara av typen: Hur? Vad? Vill du utveckla? Ett annat grepp att ställa 
processfrågor kan vara att spegla eller upprepa vissa ord, till exempel: "hopplöst säger du? 
Berätta" (Engquist, 1996).

2.5 Samtalssituationer inom läraryrket
Nedan följer olika exempel på samtal och situationer som kan uppstå i skolan.

2.5.1 Föräldrasamtal
Ellmin&Josefsson (1995) menar att lärarrollen har förändrats i och med att vi fick en ny läroplan 
1994. Innan denna ändring var det läraren som bestämde och eleven som skulle inrätta sig efter 
dennes beslut. Den nya läroplanen betonar att läraren ska vara en handledare och samtalspartner 
för eleverna. Eleven ska ta ett eget ansvar för studier och skolgång och även vara med och 
bestämma ambitionsnivå, arbetssätt, samt ta ansvar för sin egen motivation. Denna förändring i 
lärar- och elevroll gör även att föräldrarollen förändras och föräldrarna får större ansvar och 
inflytande över sina barns skolgång. Vid föräldrasamtal är det viktigt att lärare, elever och 
föräldrar strävar mot samma mål. För att kunna uppnå ett samarbete med föräldrarna är det 
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viktigt att alla parter får bidra till samtalet och delta på lika villkor. I ett samtal där alla får bidra 
och man kan ta del av varandras idéer, funderingar och upplevelser så vinner man nya 
erfarenheter och det ökar kunskaperna. (Ellmin, Josefsson, 1995) 

Vikten av samarbete med föräldrarna är även något som läroplanerna både för den frivilliga och 
de obligatoriska skolformerna betonar: ”Läraren skall i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
samverka med hemmen och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling” (Lpf 
94, 2.5). I läroplanen för den obligatoriska skolan betonas även vikten av samarbete med 
hemmen när det gäller elevens fostran: ”I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpo 94, 1).

2.5.2 Utvecklingssamtal
För att kunna hålla problemlösande utvecklingssamtal så behövs planering för hur samtalet ska 
se ut. Fokus bör ligga på framtiden och vilka möjligheter eleven har till utveckling. (Ellmin & 
Josefsson, 1995) Processen i samtalet bör vara inriktad mot att skapa en gemensam satsning som 
stöds av både skola och hem. Det finns fyra steg som ett lösningsfokuserat utvecklingssamtal bör 
innehålla. (Steinberg, 2008) Det första är att inleda samtalet. I denna fas är det bra att ställa 
öppna frågor som öppnar upp för samtalet. Det kan till exempel vara att fråga om hur dagen har 
varit. Nästa steg är att utforma samtalet. Vid lösningsfokuserade samtal bör tonvikten ligga vid 
framtiden eftersom det perspektivet öppnar upp för möjligheter till förändring. Man fastnar 
därmed inte i det som hänt tidigare utan blickar framåt och ser vad lösningen kan vara. Det tredje 
steget i utvecklingssamtalet är att fastställa vad problemet är, vilket inte alltid är så enkelt: ”Det 
en person ofta beskriver som ett problem är många gånger ett symptom på problemet och inte det 
riktiga problemet.” (Steinberg, 2008, s. 57-58) Denna punkt kan därför behöva tid att noga 
utforskas för att komma fram till var problematiken ligger. Den sista punkten i 
utvecklingssamtalet är att lägga fokus på nästa steg. Man har nu kommit fram till var problemet 
ligger och kan fokusera på att hitta lösningar. En viktig aspekt i att hitta lösningar är att ställa 
frågor som gör eleven medveten om hur denne själv kan ta ansvar för att lösa problemet. Om en 
elev själv kommer på vad som behöver utvecklas för att kunna förändra ett beteende så är hon
eller han mer benägen att göra den förändringen (Steinberg, 2008).     

2.5.3 Konflikter
Problemlösande samverkan bygger på att konflikter som uppstår i en grupp erkänns och att 
gruppen, det vill säga de inblandade parterna, tar gemensamt ansvar för de motsättningar som 
finns. Granskar man konflikter ur ett samarbetsperspektiv så kan konflikter ses som problem där 
de inblandade har ett gemensamt intresse av att finna en tillfredställande lösning. (Ellmin, 2008) 
För att lösningen på ett problem ska bli konstruktiv krävs det att de inblandade tar ansvar för 
situationen och respekterar varandras upplevelser och åsikter. Denna accepterande hållning 
öppnar upp för en öppen och ärlig kommunikation mellan de inblandade. En öppen 
kommunikation gör det i sin tur möjligt för de inblandade att: "höja sig över det omedelbart 
synliga och se de bakomliggande frågorna i konflikten." (Ellmin, 2008, s. 91) När konflikten 
sedan är utagerad så har det enligt Ellmin (2008) varit konstruktiv konflikt i fall de inblandade 
upplever att de efter konflikten är tillfredsställda med utfallet och att något har förbättrats. En 
konstruktiv konflikt kan också leda till att inblandade parter blivit bättre rustade för framtida 
konflikter. 
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2.6 Svåra samtal

Ett svårt samtal är vad som helst som man har svårt att prata om. Så snart vi 
känner oss sårbara eller vår självkänsla berörs, när viktiga frågor står på spel 
och utgången är oviss, när vi djupt bryr oss om det som diskuteras eller de 
människor vi diskuterar det hela med, så finns det en möjlighet till att vi 
kommer att uppleva samtalet som svårt ( Stone, Patton, Heen, 1999)

Svåra samtal är en del av vår vardag och något alla borde lära sig att behandla. Många gånger ger 
vi oss in diskussioner och argumentationer med andra utan att egentligen ha någon strategi eller 
riktig vilja att faktiskt kompromissa och finna en lösning på problemet. Stone et al (1999) menar 
att svåra samtal är oundvikliga men att vi måste finna strategier för att bemästra dem. Genom att 
ändra vårt sätt att tänka i specifika situationer kan vi på ett bättre sätt hantera de svåra samtal vi 
möter och eliminera vår rädsla och oro för att ta upp svåra samtalsämnen med andra. Till stor del
handlar det om att tolka samtalsstrukturer och lära sig förstå sig själv och också andra för att 
undvika att hamna i destruktiva samtal som inte leder någon vart. 

Enligt Dickson (2004) är svåra samtal sådana samtal som vi förväntar oss ska ställa till med 
problem. Hon menar att det är våra egna föreställningar om samtalet som ger det en svår 
karaktär. Ett svårt samtal inbegriper känslor och behov, kritiska synpunkter eller delgivande av 
dåliga nyheter.  Enligt Dickson inger konfrontationer av det slaget som svåra samtal innebär, 
ångest hos de flesta och den ångesten baseras på vetskapen om att det man säger kommer att leda 
till en konflikt. Hon menar vidare att vår föreställning om vad som händer om vi talar ut 
påverkas av det vi tidigare upplevt själva eller sett hända andra. Tidigare erfarenheter har visat 
att konfrontation oftast innebär aggressivitet och konflikt och därför har vi svårt att föreställa oss 
en positiv utgång på ett svårt samtal. 

2.6.1 Svåra samtal i skolan
Vid bemötandet av elever och föräldrar är det viktigt att vara medveten om vad man har för 
förhållningssätt och människosyn. Detta påverkar i hög grad vår syn på samtal och vilket syfte vi 
har med dem. Steinberg (2008) tar även upp strategier för hur man som lärare kan hålla 
konstruktiva samtal som är orienterade mot problemlösning. Händelser som påverkar 
skolverksamheten, elevernas hälsa och välmående samt eventuella problem som en del elever, 
lärare eller kanske också föräldrar har, är viktiga att ta upp och våga prata om. Exempel på 
samtal som direkt kan ledas till skolverksamheten är utvecklingssamtalen, samtal med föräldrar 
samt konfliktlösande samtal.  De samtal som berör elever i skolan är ofta svåra på det sätt att de 
vidrör familjernas privata sfär och det är viktigt att tänka på hur man för samtal av den typen på 
ett konstruktivt och givande sätt, utan att vara för inkräktande (Steinberg, 2008).
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3. METOD

3.1 Tolkningsperspektiv
Det tolkningsperspektiv vi valt att använda oss av är det hermeneutiska tolkningsperspektivet. 
Detta perspektiv är det som stämmer bäst överens med vår studie: "Den hermeneutiska 
tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening."(Kvale, 
1997, s. 49) Hermeneutiken är relevant för vår intervjustudie genom att den dels hjälper oss att 
skapa intervjutexter, men också genom att den tydliggör den process där vi tolkar våra 
intervjutexter. Intervjutexterna ska därför inte ses som en färdig litterärtext, texten framträder 
och skapas snarare vid vår tolkning av texten.
Hermeneutiken kan definieras som: 

hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av mänsklig
kulturell verksamhet som texter för att genom tolkning av dem blottlägga den 
avsedda eller uttryckta meningen, för att upprätta gemensam förståelse eller 
möjligen till och med samförstånd, och allmänt i syfte att förmedla traditioner 
så att mänsklighetens historiska dialoger kan fortsätta och fördjupas (Kvale, 
1997, s. 50).

Detta sammanfattar utgångspunkten för vår studie. Den mänskliga kulturella verksamhet vi 
undersöker är lärares upplevelser av svåra samtal. Med hjälp av vår teoretiska bakgrund så vill vi 
förstå denna mänskliga kulturella verksamhet för att kunna skapa en gemensam förståelse kring 
begreppet svåra samtal. 

3.2 Kvalitativ intervju
Vi har valt att använda oss av den kvalitativa intervjun eftersom vårt valda forskningsområde 
inte skulle gå att undersöka genom en kvantitativ studie. Lärares upplevelser är inte mätbara i 
siffror och därför måste undersökningen vara kvalitativ för att vi ska kunna besvara vårt syfte.
Enligt Kvale (1997) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att erhålla: "Kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening"(s.117). Genom den 
kvalitativa intervjun får vi en möjlighet att ta del av undersökningspersonernas upplevelser och 
erfarenheter ur deras egna perspektiv. 

Intervjusituationen kommer att kännetecknas av låg standardisering. Ämnet som vi valt att 
studera gör att det inte vore lämpligt att som intervjuare att hålla den mer distanserade hållning 
man tvingas hålla vid en intervju som har hög grad av standardisering. Vilket enligt Trost (2004) 
skulle innebära att alla intervjuare var tvungna att läsa upp alla frågor i samma ordning och exakt 
som de är formulerade. Inga förklaringar skulle heller kunna ges om inte exakt samma förklaring 
gavs till alla intervjuade. Med detta förhållningssätt riskerar man att i en kvalitativ studie missa 
mycket väsentlig information då det gör att man blir helt styrd av frågorna istället för att låta det 
som framkommer styra. Samma frågor kommer dock att ställas till alla intervjuade, men 
ordningen och vidareutvecklingen av dem kan se olika ut beroende på intervjuns förlopp. Kvale 
(1997) menar att intervjun bör inledas med en konkret fråga som kan följas upp med 
utgångspunkt i de svar som framkommer. För att intervjun ska vara av hög kvalitet ska 
intervjuaren sträva efter att ställa korta frågor som leder till långa svar.
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Vidare menar Kvale (1997) att forskningsintervjun ska fortskrida som en normal konversation 
men med ett specifikt syfte. En kvalitativ forskningsintervju är fokuserad på ett specifikt tema i 
den intervjuades livsvärld, i vårt fall lärares upplevelser av svåra samtal.  

3.3 Urval
I studien ingick intervjuer med fyra lärare varav två arbetade på grundskolans senare år och två 
på gymnasiet. Det var tre kvinnor och en man. Samtliga lärare arbetar inom samma kommun. 
Två av lärarna har lång yrkeserfarenhet och de övriga två har arbetat i några år. Urvalet 
baserades på ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). Ett sådant urval innebär att man använder 
sig av personer som finns tillgängliga. Eftersom vi nyligen varit i kontakt med samtliga 
intervjupersoner i andra sammanhang, så vad dessa tillgängliga för oss.

3.4 Datainsamlingsmetoder
Vi har använt oss av kvalitativ intervju. Samtliga intervjuer spelades in med en mp3-spelare. 

3.5 Genomförande
Intervjuerna genomfördes vid fyra separata tillfällen. Eftersom ämnet svåra samtal kan upplevas 
som känsligt och beröra lärarnas personliga upplevelser betonade vi noga studiens grad av 
anonymitet. Intervjuerna utfördes på lärarnas respektive skolor, i enskilt rum. Samtalet inleddes 
med att vi förklarade syftet med studien, sedan läste vi upp vår definition av svåra samtal vilket 
var följande: 

Ett svårt samtal är vad som helst som man har svårt att prata om. Så snart vi 
känner oss sårbara eller vår självkänsla berörs, när viktiga frågor står på spel 
och utgången är oviss, när vi djupt bryr oss om det som diskuteras eller de 
människor vi diskuterar det hela med, så finns det en möjlighet till att vi 
kommer att uppleva samtalet som svårt ( Stone et al, 1999).

Vårt syfte var att ta reda på hur lärare upplever svåra samtal och vilka samtalsstrategier de 
använder sig av. Vi tematiserade detta syfte under tre övergripande rubriker nämligen; lärares 
upplevelser av svåra samtal, lärares förberedelser av svåra samtal och lärares roll i svåra samtal. 
För att få svar till de teman vi satt upp använde vi oss av följande intervjufrågor:

 Vad är ett svårt samtal för dig?

 Kan du beskriva något svårt samtal du själv upplevt?

 Brukar du förbereda dig inför svåra samtal? 

 Vad har du för roll i det svåra samtalet? 

 Hur upplever du personligen ett svårt samtal? 

På dessa följde sedan uppföljningsfrågor beroende på hur samtalet fortlöpte
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3. 6 Databearbetningsmetoder 
Det inspelade intervjumaterialet har skrivits ut och redovisas i kapitel fem. Våra utskrifter strävar 
efter att uttrycka de intervjuades upplevelser och åsikter i skriftlig form på ett sådant vis som de 
själva uttryckt sig muntligt. I en del fall har vi använt oss av omformuleringar, men då endast för 
att tydliggöra sådant som annars skulle ha varit otydligt och svårt att uppfatta. Vid utskrivandet 
av intervjuerna har vi använt oss av meningskoncentrering för att kunna avdela intervjutexterna i 
naturliga meningsenheter för att sedan utveckla deras huvudteman. (Kvale, 1997) I vår studie har 
vi kategoriserat svaren under tre större teman vilka är; lärares upplevelser av svåra samtal, 
lärares förberedelser av svåra samtal och lärares roll i svåra samtal. Intervjufrågorna vi ställt har 
även dem utformats utifrån dessa tre teman. (intervjuguide, Bilaga 1) Eftersom vi använt oss av 
meningskoncentrering så har det intervjumaterial som inte har någon anknytning till vårt syfte 
med studien uteslutits.
                                                                                                                                                                                    

3.7 Etiska överväganden
Vår studie har gett upphov till ett par etiska överväganden. Framför allt fann vi det viktigt att 
värna om de intervjuades integritet. Då svåra samtal är ett ämne som kan väcka mycket känslor 
och som i stor utsträckning innefattar de intervjuades personliga upplevelser finns risken att vissa 
frågor inkräktar på intervjupersonernas integritet. Dessutom kan intervjuer som berör känsliga 
ämnen lämna spår efter sig hos de intervjuade som lämnat ut sig till en utomstående och berättat 
sådant som upprört dem. Det som underlättat i vårt fall är det faktum att de intervjuade varit 
vuxna personer som själva bestämt vad de bidragit med och på så vis har de också, i högre 
utsträckning än barn och ungdomar, kunnat avstyra sådant de inte velat tala om.  Något som vi 
också funderat mycket på är huruvida intervjufrågorna kan verka ledande beroende på hur vi 
uttrycker oss under intervjun. Enligt Kvale (1997) kan även en obetydlig omformulering av en 
fråga inverka på svaret. Däremot menar han att det i vissa fall kan vara nödvändigt med en 
ledande fråga för att komma åt sådan information som medvetet hålls undan. I den kvalitativa 
forskningsintervjun bör man ställa ledande frågor för att pröva tillförlitligheten i den intervjuades 
svar samt säkerhetsställa och förtydliga sina tolkningar av svaren. Detta är dock inget vi 
medvetet koncentrerat oss på, eftersom vi med tanke på ämnets något känsliga natur inte velat 
pressa våra intervjupersoner eller på något sätt ifrågasätta deras personliga upplevelse.
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4. RESULTAT
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet av lärarintervjuerna. Först redovisas varje 
intervju för sig, och sedan följer en kort sammanfattning och jämförelse mellan de olika 
intervjuerna.  

4.1 Resultat av intervjuer
I redovisningen av intervjuresultaten har vi gett de fyra lärarna fingerade namn, och all 
information som rör lärarnas arbetsplats, klasser och elever har utelämnats. De fyra lärarna kallas 
enligt följande:

Lärare : Karin
Lärare : Peter
Lärare : Helen
Lärare : Kerstin

Karin

Lärares upplevelser och definitioner av svåra samtal
Karin beskriver ett svårt samtal som ett samtal som karaktäriseras av stort personligt 
engagemang. Det som gör svåra samtal svåra, är enligt Karin, det faktum att det berör något som 
väcker mycket känslor hos henne själv. Karin beskriver ett samtal hon nyss varit med om och 
benämner det som svårt just därför att det innehöll mycket känslor, i det här fallet aggressivitet 
och besvikelse, men också för att samtalet ägde rum utan möjlighet till förberedelse. Hon menar 
att man inte på förhand vet hur motparten i ett samtal ska reagera eller vilka känslor samtalet 
kommer att väcka och därför är det inte alltid möjligt att förbereda sig på samtalet.

Karin nämner utvecklingssamtalet som ett slags svårt samtal och hon tar också upp 
föräldrasamtal i allmänhet som samtal som kan vara av svår karaktär. Samtal med elever finner 
hon vara enklare att genomföra då eleverna delar samma vardag och känner till skolan och 
verksamheten på ett annat sätt än vad föräldrar gör. Hon beskriver det som att: "eleverna är mina 
kollegor, vi jobbar ju tillsammans varje dag". Föräldrarna däremot kommer in i en verksamhet 
som de inte känner till så bra, menar Karin. Karin anser att varje svårt samtal är en god 
erfarenhet och att hon lär sig något nytt varje gång. Även om samtalen inte alltid får den önskade 
utgången så tycker hon att hon får med sig något positivt från samtalet. 

Lärares förberedelser inför svåra samtal
Karin menar att det oftast inte går att förbereda svåra samtal. Många samtal är spontana och 
därför hinner man inte förbereda dem. Hon menar att man snarare utvecklar ett eget 
förhållningssätt till samtalen och lär sig hur man ska hantera dem på ett professionellt och 
effektivt sätt. Det gäller, enligt Karin, att inte låta känslorna ta över och att se till att inte hamna i 
affekt, då går det inte att lösa frågan på ett sunt sätt. Karin berättar att hon föreberedde sig mer 
förut än vad hon gör nu, och hon menar att hon med åren lärt sig hur hon ska hantera samtal som 
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är svåra och att hon på så vis byggt upp en viss strategi. Hennes strategi är att vara lyhörd och att 
lyssna till motparten i samtalet. Eftersom ett samtal är ett samspel, menar Karin, kan man inte på 
förhand veta vad som kommer att hända under samtalets gång och hur det kommer att se ut beror 
lika mycket på motparten som på en själv. Karin menar att det är därför mycket viktigt att lyssna 
noga på vad motparten säger och att inte själv ta för mycket plats i samtalet. 

I vissa fall tycker Karin att förberedelsen spelar större roll. Hon nämner att vid en allvarlig sak 
som mobbing är det viktigt att ”ha mycket på fötterna”, det vill säga att ha mycket information 
om det specifika fallet och att vara säker på sin sak innan man ger sig in i ett problemlösande 
samtal. Hon tillägger att det är viktigt att föräldrarna får informationen innan så att de vet vad
samtalet kommer att handla om och själva har möjlighet att förbereda sig. Karin säger att: "vi 
måste komma dit som jämställda parter". Karin tillägger att kommunikativ kompetens är en 
mycket viktig faktor för att lyckas som lärare. Hon menar att yrket till största delen består av 
kommunikation och samtalssituationer och att god kommunikationsförmåga är en förutsättning 
för att relationer mellan lärare och elever skall fungera.

Lärarens roll i samtalet
Karin beskriver sin roll i svåra samtal som samtalsledare, men hon understryker återigen vikten 
av att vara lyhörd. När det gäller utvecklingssamtal ser hon helst att samtalsrollerna är jämlika 
det vill säga att alla deltagare får ta lika mycket plats och hon vill också se att eleven själv vill 
berätta om sin skolsituation. Oftast blir de utvecklingssamtal mest givande där eleven är 
samtalsledare och styr samtalet. Hon beskriver också föräldrarnas roll i samtalet som viktig. 
Föräldrarna har det grundläggande ansvaret för sina barn och därför är deras roll viktig i 
samtalen, menar Karin.

Peter

Lärares upplevelser och definitioner av svåra samtal
Peter beskriver ett svårt samtal som ett samtal som gör en elev eller förälder besviken, och som 
innehåller svårigheter av något slag. Han ger ett exempel på en situation där han 
uppmärksammat en elev som blivit utsatt för kränkningar och som han på grund av det initierat 
ett samtal med. Han tycker att samtalet gick bra trots att han upplevde samtalet som svårt. Peter 
säger att trots att problemet idag inte är helt löst så ledde samtalet till stora förbättringar.  I de 
allra flesta fall får ett svårt samtal en god utgång tycker Peter, och han upplever att han blir bättre 
och bättre på att ta initiativ till samtal och leda samtal för varje gång. Han beskriver att 
samtalstyperna ofta återkommer och han på det sättet lärt sig hantera olika typer av svåra samtal. 
Peter menar att som ny lärare utan erfarenhet kände han sig inte helt förberedd att hantera svåra 
samtal, men allt eftersom han hamnat i nya situationer har han lärt sig hantera dem. Han tror 
också att hur man upplever samtal som svåra eller mindre svåra har att göra med varje lärares 
person. En del oroar sig mer och andra mindre menar han. Trots att Peter tycker att han är van 
vid att hantera svåra samtal påpekar han att det är svårt att släppa samtal som varit jobbiga. Han 
menar att han tänker efteråt på det som sagts och funderar över utgången, han tycker det är svårt 
att ”inte ta med sig samtalet hem”. 
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Lärarens förberedelser av svåra samtal
Peter tycker det är viktigt att inte undvika svåra samtal. Han menar att om man låter bli att ta upp 
något med en elev på grund av att det känns jobbigt så försvårar det situationen och skapar 
ytterligare problem. Trots att man vet att ett samtal kommer att blir svårt är det viktigt att ta upp 
det så snart som möjligt menar han.  För att samtalen ska bli så bra som möjligt funderar Peter ut 
en ”plan” för samtalet. När det gäller sådan information som kan upplevas som svår eller känslig 
funderar han noga igenom hur han ska presentera problemet och samtalet: "man vill inte chocka 
föräldrarna". Ofta känner eleven till varför samtalet initierats, men inte alltid föräldern, menar 
Peter, och då är det noga att se till att föräldern får rätt information och att man är trovärdig när 
man bemöter föräldern så att denne inte direkt blir alltför defensiv. Peter säger att för att samtalet 
ska vara effektivt och problemlösande är det viktigt att ha både elevens och förälderns 
förtroende. Han säger att: "jag vill ju alltid att samtal ska leda någonstans". 

Lärarens roll i samtalet
Peter säger att han gärna ser att eleven är den som får styra samtalet. Han anser att eleven är den 
som bör prata mest, men påpekar att det trots allt oftast är han som leder samtalet. Peter säger att: 
"oftast är det jag som pratar mest". Han önskar dock att det inte förhöll sig så utan att eleven 
själv i stället skulle vara den som gjorde störst anspråk på talutrymmet. Han ser på sin egen roll 
som en ”coach” i samtalet. Han menar att det är svårt att få eleverna att ta på sig ledarrollen i 
samtal i allmänhet och att det ofta är läraren som får ta på sig den istället. I de situationer där 
Peter förmanar sina elever vid ett samtal så berättar han att föräldrarna ofta stämmer in i hans 
kritik. Han beskriver det som att: "föräldrar tjatar på sina barn".

Helen

Lärares upplevelser och definitioner av svåra samtal
Ett svårt samtal är för Helen något som kommer nära en som människa: "som kommer nära min 
integritetscirkel, innanför mig, dom frågorna är alltid svåra". Helen anser att hur många år man 
än har arbetat som lärare, så är det alltid tufft att hålla denna typ av samtal. Det går aldrig att veta 
hur ett svårt samtal kommer att sluta: ”det kan lämna sår hos mig, hos eleven eller hos någon av 
föräldrarna”.

Lärares förberedelser inför svåra samtal
Helen tycker att miljön man håller samtal i är viktig och hon brukar därför se till att det ser
trevligt ut i det rum man har samtalet. Helen brukar förbereda sig mentalt inför ett svårt samtal 
genom att tänka igenom hur samtalet kan tänkas bli. Hon beskriver sig själv som en 
temperamentsfull person och hon känner därför att hon behöver förbereda sig mentalt för det 
som eventuellt kan inträffa under samtalet: "ifall det blir något under samtalets gång som gör att 
jag upprörs så kan jag hålla konceptet, något sånär hålla linjen". Eftersom hon alltid har haft 
någon form av kontakt med föräldrarna innan ett möte antingen via telefon eller via mail så får 
hon en föraning om vad som kan tänkas komma upp under ett samtal.

Helen har ingen särskild strategi för hur hon lägger upp samtalet. När hon håller ett svårt samtal 
känner hon av hur stämningen känns och agerar sedan efter det. Helen anser att: "man känner 
snabbt av hur stämningen är i rummet när man kommer in". Det som spelar in är hur föräldrarna 
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upplever mötet, om de känner sig dit tvingade eller om de kommit självmant. Helen anser även 
att föräldrarnas bild av skolan spelar stor roll, ofta påverkas denna bild av hur föräldrarnas egen 
upplevelse av skolan var när de själva var elever. Föräldrarnas syn på skolan färgar dessutom av 
sig på eleven. När föräldrarna har en negativ syn på skolan så tycker Helen att det är viktigt att 
gå särskilt varsamt fram under ett svårt samtal.    

Något Helen även tycker är viktigt är att man har dokumenterat det man ska prata om så man kan 
visa varför det förhåller sig på ett visst sätt, till exempel om det gäller betyg.

Lärarens roll i samtalet
Vid svåra samtal låter Helen föräldrarna och/eller eleven komma till tals och hon lyssnar själv 
mest: ”Det är oerhört viktigt att man får förtroende för föräldern och att föräldern får förtroende 
för mig som lärare.” Helen ser sig som en slags ordförande under ett svårt samtal som ser till att 
alla får möjlighet att komma till tals. Hon upplever att en del mammor kan vara dominanta och 
själv försöka leda samtalet och föra elevens talan. Då får hon som lärare gå in och styra samtalet 
då det annars bara är förälderns åsikt som framkommer och inte elevens, vilket i sin tur inte ger 
en rättvis bild av det som diskuteras. Helen menar att det är lätt hänt att föräldrarna tar över 
samtalet och hon beskriver det genom att säga att: ” i kraft av att vara vuxnare än sitt barn så har 
man ju den kraften redan i sig”. 

Kerstin

Lärares upplevelser och definitioner av svåra samtal
Ett svårt samtal är för Kerstin när hon riskerar att såra någon. Det finns tre typer av svåra samtal 
som återkommer relativt ofta. Det första är att berätta för föräldrar att deras barn har burit sig illa 
åt. Det andra är att meddela en elev att de inte kommer att kunna få ett betyg i ett ämne: "det är 
inte heller lätt att höra att man inte klarar det som andra i klassen klarar av". Hon vill kunna 
förmedla detta utan att såra parterna det berör. Hon berättar att hon ofta drar sig inför att ha 
sådana samtal, men som lärare måste man. Den tredje typen av samtal som återkommer varje år 
som lärare är den typ Kerstin tycker är särskilt svåra och det är de samtal som berör mobbing och 
att prata med den som utför mobbningen. Där gäller det enligt Kerstin att kunna förmedla till den 
som mobbar att: ”Vi tycker inte illa om dig men ditt beteende måste du lägga av med”. Något 
som inte alltid är så lätt eftersom mobbing är något som berör en väldigt djupt känslomässigt och 
man är engagerad i den elev som blir utsatt för mobbningen. Man måste ändå kunna vara schysst 
med den som utför mobbningen trots detta.

Andra svåra samtal som Kerstin stöter på, men dock inte så ofta, är elever som söker hjälp och 
någon att prata med när det gäller exempelvis missbruksproblem inom familjen, en förälders 
bortgång, självmordstankar, graviditet, etc. 

Kerstin berättar att hon ofta är nervös inför ett svårt samtal, men att det beror lite på vilka 
samtalet berör: "vi som människor har olika svårt att ta till oss negativa budskap". Hon är särskilt 
nervös om hon ska hålla i ett svårt samtal med föräldrar hon inte träffat tidigare, eftersom hon då 
inte vet vad hon kan förvänta sig av samtalet. Hon blir även nervös när det rör sig om samtal med 
föräldrar som är aggressiva då hon inte vet vad som kan inträffa under ett sådant samtal. Vid 
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samtal där det är föräldrar som är aggressiva är de alltid två lärare, en som håller i samtalet och 
en som mestadels är en passiv lyssnare. Kerstin är dock oftast inte nervös inför samtal där hon 
träffat föräldrarna innan, och där föräldrarna inte är aggressiva.

Lärares förberedelser inför ett svårt samtal
När Kerstin vet om att hon ska medverka i ett svårt samtal i förväg förbereder hon sig alltid. Det 
är dock inte alltid hon vet om det i förväg och kan ibland bli inkallad till möten hon inte från 
början skulle delta i.

Det Kerstin planerar innan ett samtal är hur hon ska lyfta fram det som är problematiskt på ett 
positivt sätt. Hon ville öppna upp för möjligheterna att komma tillrätta med problemet istället för 
att fastna i problemet i sig. Kerstin säger att man måste lägga fram problematiken på ett sätt: ”så 
att man inte knäcker utan stärker.” Hon vill hitta ett sätt att bygga vidare på det som fungerar bra 
för eleven för att på sikt få bort det som inte fungerar.

Kerstin brukar även förbereda sig genom att ha tydliga belägg för det hon ska ta upp. Hon säger 
att det är viktigt att: "bestämma sig för på vilka fronter man inte ska vika sig". Det kan gälla till 
exempel betygsättning där föräldrar vill att deras barn ska ha ett högre betyg, då gäller det att 
kunna ha belägg för att det faktiskt förhåller sig på det sätt man själv anser. Om det gäller 
mobbing brukar hon ha anteckna konkreta händelser som skett och vem som observerat dessa. 
Detta för att kunna visa att det förhåller sig på det här sättet om föräldrar eller eleven själv 
ifrågasätter. En metod hon använder sig av när hon förbereder sig är att hon spaltar upp argument 
för det hon ska framföra.  

Lärares roll i samtalet 
Kerstin betonar att de absolut viktigaste är att läraren lyssnar på föräldrarna och eleverna. Hon 
brukar ofta börja samtalet med att föräldrarna eller eleven får berätta deras syn på det som ska 
behandlas. Genom detta får Kerstin reda på deras inställning och vet då hur hon ska lägga upp 
resten av samtalet. Hon säger att det är viktigt att eleverna och föräldrarna känner sig sedda: " 
om folk känner att ingen bryr sig om vad jag säger, så blir dom bara arga, negativa och drar ner 
gardinen". Kerstin vill visa att hon är intresserad av vad de har att säga: "är man inte intresserad 
av den andra personen så kommer inte dom vara intresserade av vad jag säger och mitt budskap". 
Hon anser att om inte hon är intresserad av vad föräldrarna har att säga är det inte heller troligt 
att de är intresserade av vad hon har att säga. 

Kerstin tycker också att det är viktigt att eleven får säga vad denne tycker och tänker. Hur stor 
roll de har i svåra samtal beror väldigt mycket på samtalets natur. Om det handlar om en konflikt 
mellan två elever så anser Kerstin att det är viktigt att kunna få eleverna att förstå vikten av att 
lyssna på varandra, även om de är väldigt arga och oense: ”Alla goda samtal går ut på att man 
lyssnar på vad den andra personen säger annars är det inte ett samtal”. 

Kerstin berättar även att hennes roll och hur hon lägger upp samtalet beror mycket på hur 
föräldrarna är. Hon anser att det finns tre olika föräldratyper som hon har stött på i de samtal hon 
deltagit i. Den första av dessa är den föräldratyp som känner sig underlägsen när denne kommer 
till skolan. Kerstin tror att det kan ha att göra med att de själva kanske inte trivdes eller lyckades 
i skolan och att de därför känner sig underlägsna när de kommer tillbaka till den miljön. Dessa 
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föräldrar är ofta väldigt passiva och Kerstin brukar därför rikta in dessa samtal på att lyfta 
föräldrarna och deras kompetens. Hon vill förmedla till föräldrarna att: "Du som förälder är 
absolut viktigast. Jag behöver din hjälp för att lösa det här". Kerstin betonar att de flesta föräldrar 
är måna om sina barn och vill dem väl och att man behöver dem för att kunna lösa problem. Hon
upplever att denna metod fungerar väldigt bra och hon får föräldrarna med sig.

Den andra föräldratypen är de föräldrar som är aggressiva. De är missnöjda med skolan på olika 
sätt det kan gälla till exempel undervisningsmetoder eller bristen på specialundervisning och så 
vidare. Dessa föräldrar har behov att få lätta på sin ilska och agerar ofta i affekt. När Kerstin har 
samtal med dessa föräldrar låter hon dem först få agera ut sin ilska och de skäller och anklagar 
ofta läraren och/ eller skolan för att agera felaktigt. Hon låter dem göra det eftersom hon anser att 
det inte går att ha ett samtal innan de har fått ur sig allt: ”först när ilskan är uttömd är de redo att 
lyssna”. 

Den tredje föräldratypen är enligt Kerstin den lättaste att ha att göra med. Dessa föräldrar 
kommer till skolan för att ha ett jämställt samtal. De kommer till skolan med ett mål att lösa 
uppkommen problematik tillsammans med lärarna och är mycket samarbetsvilliga. Kerstin anser 
dock att det absolut viktigaste när man handskas med alla dessa föräldragrupper är förmågan att 
lyssna och också visa att man lyssnar till vad de säger. Man måste bekräfta att man hör vad de 
säger och att man är intresserad av det. 

4.2 Sammanfattning av intervjuresultat

Lärares definition och upplevelse av svåra samtal
Under temat definition av svåra samtal fann vi tre olika svarskategorier. Till den första kategorin 
hör begreppen besvikelse och att såra. Tre av lärarna beskriver ett svårt samtal utifrån dessa två 
begrepp. Helen och Kerstin talar om att såra någon och om att ett svårt samtal kan lämna sår. 
Kerstin säger att ett svårt samtal innebär att: ”man riskerar att såra någon”. Peter beskriver det 
som att ett svårt samtal är något som gör en elev eller förälder besviken. Den andra 
svarskategorin består av begreppet integritet. En av lärarna, Helen, förklarar att ett svårt samtal 
är något: ”som kommer nära min integritetscirkel, innanför mig, dom frågorna är alltid svåra”. 
Under den tredje och sista svarskategorin återfinns beskrivningen något som väcker känslor. 
Karin definierar det svåra samtalet som ett samtal som väcker känslor hos henne själv, men 
också hos elever och föräldrar.   

Temat upplevelse av svåra samtal kan delas in i fyra olika svarskategorier. Till den första 
kategorin hör begreppet god erfarenhet. Karin beskriver det som att även om svåra samtal inte 
alltid får en önskad utgång så får hon ändå med sig något positivt från samtalet. Peter upplever 
att han utvecklas genom ett svårt samtal och blir bättre och bättre på att hantera dem. Den andra 
kategorin handlar om personlighetens betydelse för upplevelsen. Peter anser att en lärares 
upplevelse av ett svårt samtal till viss del har att göra med dennes personlighet. Något som för en 
person kan upplevas svårt kan för en annan verka mindre problematiskt. Den tredje kategorin 
innehåller begreppet tufft. Det är Helen som använder begreppet och menar att hon upplever 
svåra samtal som tuffa. Fjärde och sista svarskategorin är föräldrasamtal. Kerstin och Karin 
upplever att samtal med föräldrar är svåra. Karin säger att föräldrasamtalen är svåra därför att 
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föräldrarna inte känner till verksamheten särskilt väl.  Beroende på vilka föräldrar hon möter så 
upplever Kerstin att hon blir nervös inför dessa samtal. 

Lärares förberedelser av svåra samtal
Temat lärares förberedelser av svåra samtal innefattar fem svarskategorier. Den första kategorin 
kallar vi för eget förhållningssätt. Karin är den enda av lärarna som tar upp det här begreppet. 
Hon menar att man sällan kan förbereda sig inför ett svårt samtal utan att man i stället får 
utveckla ett eget förhållningssätt till samtal av den här typen. Svarskategori två är 
dokumentation. Samtliga lärare säger att de förbereder sig genom någon typ av dokumentation. 
Kerstin förbereder sina svåra samtal genom att planera hur hon ska omformulera det som är 
problematiskt så att det blir till något positivt. Kerstin säger att man måste lägga fram 
problematiken på ett sätt: ”så att man inte knäcker utan stärker.” Karin menar att det gäller att 
”ha på fötterna” och kunna visa att man har belägg för det som man påstår. Peter tycker att det är 
viktigt att presentera korrekt information för elever och föräldrar eftersom han ser det som en 
förutsättning för att de ska känna förtroende för honom. 

Den tredje svarskategorin är strategi. Peter gör upp en ”plan” inför samtalet. Karin nämner
lyhördhet som hennes strategi: ”strategin är att vara lyhörd, att lyssna och att inte vara så himla 
snabb på att prata själv”. 

Svarskategori nummer fyra kallar vi för mental förberedelse. Helen anser att hon är en 
temperamentsfull person som behöver förbereda sig mentalt inför vad som eventuellt kan komma 
att inträffa under samtalet. Hon förklarar det som att: "ifall det blir något under samtalets gång 
som gör att jag upprörs så kan jag hålla konceptet, något sånär hålla linjen". Den femte 
svarskategorin är fysisk miljö.  För Helen är det viktigt att skapa en trivsam fysisk samtalsmiljö. 
Hon är dock den enda av lärarna som nämner något om den fysiska samtalsmiljön. Hon beskriver 
det så att hon försöker skapa en trevlig miljö i rummet och ger som exempel att hon ibland tänder 
ljus.

Lärarens roll i samtalet
Under temat lärarens roll i samtalet återfinns fem svarskategorier. Den första av dem är 
samtalsledare . Tre av lärarna, Karin, Peter och Helen uttrycker att det är de själva som leder 
samtalen. Svarskategori två är jämlika roller. Det är Karin som använder sig av begreppet när 
hon förklarar att hon vill att rollerna i samtalet ska vara jämlika. Hon menar att hon helst ser att 
alla får lika stort talutrymme. Tredje svarskategorin är eleven som samtalsledare . Peter säger att 
han helst ser att eleven själv leder samtalet, men påpekar dock att det nästan aldrig är så. Karin 
anser att de mest givande samtalen är dem där eleven själv är samtalsledare. 

Den fjärde svarskategorin är auktoritära föräldrar . Här menar Peter att det är vanligt att 
föräldrar: ”tjatar på sina barn” i fostrande syfte under samtal. Helen menar att det är lätt hänt att 
föräldrarna tar över samtalet och försöker föra elevens talan. Hon beskriver det genom att säga 
att: ”i kraft av att vara vuxnare än sitt barn så har man ju den kraften redan i sig”. I de fall där 
föräldrarna visar sig vara alltför auktoritära och dominanta känner hon att hon måste gå in och 
styra samtalet. Femte och sista svarskategorin är anpassad roll. Kerstin säger att hon anpassar sin 
roll i samtalet efter den föräldratyp hon möter. Hon inleder samtalet med att ställa frågor och 
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låter föräldrarna berätta om hur de ser på problemet. Efter att hon fått reda på deras inställning 
kan hon sedan anpassa sig efter vilken föräldratyp hon samtalar med.
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5. DISKUSSION
I det här kapitlet diskuteras resultatet av studien med utgångspunkt i studiens syfte, 
frågeställningar och teoretiska bakgrund.

5.1 Metoddiskussion
Vi har använt oss av kvalitativ intervju som undersökningsmetod. Den besvarade vårt syfte och 
våra frågeställningar väl. De personer vi valt att intervjua var sådan personer vi kände till sedan 
tidigare och det gjorde intervjuerna personliga och öppna. Det var också enkelt för oss att få 
kontakt och boka tid för intervju då våra intervjupersoner gärna ville vara med i vår studie och 
ställa upp på intervju.

5.1.1 Validitet 
Vårt syfte med studien var att ta reda på hur lärare definierar och upplever svåra samtal i skolan 
och vilka samtalsstrategier de använder sig av vid dessa. Vi valde kvalitativ intervju som metod 
eftersom vi i första hand var ute efter upplevelser och erfarenheter. Enligt litteratur inom området 
(Kvale, 1997) kom vi fram till att detta var den metod som lämpade sig bäst och som skulle 
kunna besvara vårt syfte på bästa sätt. Något som kan ha påverkat validiteten är att man ofta vill 
framställa sig själv positivt och kanske inte gärna tar upp de negativa aspekterna i ens 
verksamhet. Det gör att man kan ifrågasätta validiteten i de svar vi fått vid intervjuerna.  

5.1.2 Reliabilitet
För att vara säkra på att intervjufrågorna skulle besvara studiens grundläggande frågeställningar 
använde vi oss av en intervjuguide. I intervjuguiden undvek vi ledande frågor, detta för att inte 
styra samtalet och därigenom påverka reliabiliteten negativt (Kvale, 1997). Vi utgick ifrån syfte 
och frågeställningar och skapade teman utifrån vilka vi sedan formulerade intervjufrågor.  Vid 
intervjun presenterade vi inledningsvis en definition av begreppet svåra samtal. Detta kan ha 
påverkat reliabiliteten på så vis att det möjligen styrt dem i deras svar. Vid intervjuerna med 
Karin och Kerstin arbetade vi under tidspress då de endast hade 40 minuter på sig att bli 
intervjuade innan de skulle ha lektion. Denna tidspress kan ha påverkat resultatet då det kan ha 
inverkat stressande både på oss som intervjuade samt på lärarna. När Peter intervjuades kan 
miljön ha varit ett moment som påverkade. Intervjun skedde i ett rum som angränsade till ett 
annat där det satt andra personer som möjligen kunde höra vad han sa. Det kan ha påverkat 
Peters svar då det han sa inte blev helt anonymt eftersom det fanns en risk att andra kunde höra 
honom. När vi skulle intervjua Helen var hon en halvtimme sen till vår avtalade tid. Detta kan ha 
påverkat både vår samt hennes inställning och upplevelse av intervjun. 

Vår studies reliabilitet utgörs till stor del av våra intervjuutskrifter. Eftersom vi spelat in 
intervjuerna och sedan skrivit ut dem har vi konstruerat texten själva, det vill säga vi har gjort om 
den ursprungliga muntliga texten till en text i skriftform. Utskriften blir då en form av tolkning 
som direkt ifrågasätter studiens reliabilitet (Kvale, 1997). En fördel med inspelningen var dock 
att vi helt kunde koncentrera oss på intervjuerna utan att behöva föra anteckningar under tiden. 
Då vårt urval baserats på så kallat bekvämlighetsurval så kan inte studien sägas vara 
representativ för lärarkåren i allmänhet. Vi valde lärare från en och samma kommun, och har 
således inte kunnat undersöka huruvida det finns regionala skillnader eller likheter. Studien ger 
snarare en inblick i dessa fyra lärares erfarenheter och uppfattningar. 
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5.2 Resultatdiskussion

5.2.1 Lärares definitioner och upplevelser av svåra samtal
Alla fyra lärare gav liknande definitioner av ett svårt samtal. Samtliga svarskategorier består av 
begrepp som knyter an till känslor. Helen och Kerstin menar att ett svårt samtal innebär risken att 
såra någon. Karin beskriver ett svårt samtal som något som väcker känslor hos de inblandade. 
Deras definitioner stämde väl överens med den definition av svåra samtal som inledningsvis 
presenterats i studien, nämligen Stone, Patton & Heens (1999) definition (se kap 2.6). Att 
samtliga lärare anger liknande definitioner av det svåra samtalet skulle till viss del kunna bero på 
det faktum att vi inledde våra intervjuer med att läsa upp definitionen för dem, men kan också 
tyda på att det svåra samtalet innebär i princip samma sak generellt sett i skolans verksamhet och 
för de fyra lärarna. 

Peter anser att en lärares upplevelse av ett svårt samtal till viss del har att göra med dennes 
personlighet. Något som för en person kan upplevas svårt kan för en annan verka mindre 
problematiskt. Enligt Bergem (2000) har varje lärare en egen personlighet och en egen personlig 
stil. Bergem (2000) menar att detta avspeglas i de samtalssituationer läraren deltar i. Att lärare 
har olika upplevelser av svåra samtal kan enligt Bergem (2000) förklaras som att en lärares 
agerande i olika samtalssituationer avslöjar hans eller hennes inställning till samtalets ämne och 
till de som deltar i samtalet. Steinberg (2008) menar att vid bemötandet av elever och föräldrar är 
det viktigt att vara medveten om vad man har för inställning, förhållningssätt och människosyn. 
Detta påverkar i hög grad lärares syn på samtal och vilket syfte de har med dem.

Karin och Kerstin benämner föräldrasamtal som ett av de svåraste samtalen i deras 
yrkesprofession. Karin menar att det beror på att föräldrar sällan har tillräckligt god insyn i 
skolans verksamhet och det dagliga arbetet som utförs där, och det kan i det här fallet betecknas 
såsom att de inte delar samma norm. Enligt Foucault (2003) är skolan som institution 
normgivande och därmed en disciplinärmakt. Detta innebär att lärare i sin tur ska få andra, i det 
här fallet elever och föräldrar, att uppfylla normen som skolan som institution står för.  En del 
föräldrar kommer till skolan för att föra ett problemlösande samtal och är intresserade av att 
tillsammans med läraren lösa eventuella problem och dessa typer av föräldrar är enligt en av de 
intervjuade lärarna enklast att samarbeta med. De föräldrar som är svårast att bemöta och föra 
problemlösande samtal med är de som en av de intervjuade lärarna kallar för passiva. Deras 
passiva inställning försvårar samarbetet. Ytterligare en föräldratyp som nämns under intervjuerna 
är den aggressiva. Den aggressiva föräldratypen är ofta missnöjd med skolan på olika sätt och 
har ett behov att uttrycka detta missnöje genom aggressivitet och ilska. Helen menar att föräldrar 
som är svåra att samarbeta med rimligtvis har en negativ bild av skolan från sin egen skoltid och 
att deras syn färgar av sig på eleven. Det är sannolikt så att de föräldratyper som anses enklast att 
ha att göra med är de som befinner sig närmast skolans norm och den kod som tillhör skolan som 
kultur (Foucault, 2003). Rimligen kan då sägas att de aggressiva föräldratyperna ligger långt 
ifrån normen och den kod som skolan representerar. Sannolikt kan de föräldratyper som Helen 
nämner som "aggressiva" inte anpassa sig efter den kod eller den diskurs som samtal i skolan 
kräver eller kanske snarare som skolan som institution kräver och därför är de frustrerade och 
känner sig utestängda (Fiske, 2007).  
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Enligt Fiske (2007) är kod något som förstärker grupper och skapar en gemenskap. Den stänger 
dock ute de som inte förstår, delar eller accepterar den. Vid samtal med föräldrar kan problem 
uppstå då föräldrar och lärare inte alltid delar samma kod. När man inte delar samma kod är det 
inte säkert att man delar samma verklighet och uppfattning av verkligheten. Som lärare är det 
viktigt att kunna anpassa koden efter mottagaren, i det här fallet föräldern, så att denne inte 
missförstår och misstolkar det som egentligen sägs. Helen säger att hon vid svåra samtal försöker 
”känna av” stämningen och agera därefter. Det kan tolkas så att hon anpassar sitt sätt att tala och 
lyssna till mottagaren och på så vis även anpassar koden efter mottagaren. På samma vis försöker 
Kerstin anpassa sin roll i samtal med föräldrar efter deras inställning. För att ta reda på deras 
inställning låter hon först föräldrarna beskriva sin upplevelse av situationen, för att sedan kunna 
anpassa sin roll och bemötande. Även detta kan tolkas som ett sätt att anpassa sig efter den kod 
som föräldrarna representerar. Enligt Fiske (2007) är förutsättningen för att vara en god 
kommunikatör just förmågan att kunna hantera olika koder. Koder kan också, enligt Fiske 
(2007), kopplas ihop med makt och ofta används komplicerat språkbruk i avsikt att utöva makt. 
Det är rimligt att tro att föräldrar i vissa fall känner sig utestängda från skolans kod just därför att 
de inte delar den och att de därför kommer till skolan med en negativ uppfattning och en 
nästintill aggressiv inställning. Det faktum att lärare vid samtal med föräldrar, enligt det 
maktteoretiska perspektivet, är den som besitter makten och känner till koden är detta inget som 
lärare avsiktligt verkar utnyttja. De intervjuade lärarna uppger att de vid samtal med föräldrar ger 
dem utrymme att tala. Ellmin&Josefsson (1995) menar att för att uppnå ett samarbete med 
föräldrarna är det viktigt att alla parter får bidra till samtalet och delta på lika villkor. I ett samtal 
där alla får bidra och man kan ta del av varandras idéer, funderingar och upplevelser så vinner 
man nya erfarenheter och det ökar kunskaperna.  

5.2.2 Lärares förberedelser och samtalsstrategier
Ingen av de fyra lärarna tycks ha någon teoretiskt förankrad samtalsstrategi. Lärarna har dock 
samtliga egna, personligt utarbetade, strategier som till viss del bygger på teori men till största 
delen på egna erfarenheter. Samtliga lärare förbereder sig på olika sätt inför ett svårt samtal. De 
tycker alla fyra att dokumentation är viktigt så att man har belägg för det man vill ta upp under 
samtalet. Två av dem, Karin och Kerstin, beskriver det som att ”ha på fötterna”. Peter anser att 
dokumentationen är viktig och att det är nödvändigt att presentera korrekt information för att 
vinna elever och föräldrars förtroende. Kerstin spaltar upp argument för sådant som hon vill ta 
upp under samtalet och har anteckningar som styrker dessa argument. Hon försöker också att 
inför samtalet fundera ut hur hon ska kunna presentera problematiken på ett sätt: ”så att man inte 
knäcker utan stärker”. Ellmin&Josefsson (1995) menar att fokus bör ligga på framtiden och vilka 
möjligheter eleven har till utveckling. Kimber (2003) talar om positiv omformulering, vilket 
innebär att man formulerar om det som anses vara ett problem till något positivt.

Karins strategi bygger på lyhördhet och hon försöker att alltid lyssna aktivt till sina 
samtalspartners. Enligt Gordon (1977), ska en god lyssnare visa intresse för sin motpart och inte 
avbryta denne, samt följa med i motpartens talrytm. Det är också viktigt att våga vara tyst när 
motparten framför sitt budskap och på så vis koncentrera sig till fullo på vad denne har att säga. 
Kerstin poängterar att det är viktigt att visa att man är intresserad av vad elever och föräldrar har 
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att säga för att annars är det inte troligt att de är intresserade av vad hon har att säga. Hon menar 
att det absolut viktigaste när man för ett svårt samtal är att visa att man lyssnar och bryr sig om 
vad de övriga inblandade säger. Browns (2005) begrepp congruent communication (se kap 2.3) 
stämmer här väl överens med lärarnas syn på vikten av att lyssna. Brown menar att läraren, 
genom att lyssna aktivt till sina elever, sänder ut ett budskap om att det eleverna säger är 
betydelsefullt och det förstärker elevernas tillit till läraren och deras vilja att samarbeta med 
denne. På samma sätt borde begreppet congruent communication vara gällande för 
föräldrasamtal. Föräldrar får sannolikt större förtroende för en lärare som visar att denne är 
intresserad av deras åsikter. Att aktivt lyssna till sin mottagare i ett samtal kan ses som ett försök 
till att bjuda in denne i den kod man själv tillhör. Genom att anpassa koden efter sin mottagare 
skapas en samhörighet och det medför att båda parter i samtalet är jämlika (Fiske, 2007). 

5.2.3 Lärares roll i svåra samtal
Lärarnas beskrivningar av svåra samtal och deras upplevelser av dem antyder att samtalen 
bygger på en kommunikationsteori som kallas semiotik (se kap 2.1.2). Inom semiotiken är 
tolkningen i centrum och kommunikation betraktas som meningsskapande processer beroende på 
sociala, kulturella och individuella faktorer. Samtliga lärare är överens om att elever och 
föräldrar ska få komma till tals och ta plats i samtalet. Karin säger att hon helst vill att eleven 
själv ska berätta om sin skolsituation, eftersom samtal i de flesta fall handlar om just eleven 
själv. Hon menar vidare att samtal blir mest givande i de fall där eleven styr samtalet. Helen ser 
sig själv som ordförande och hennes uppgift är då att fördela ordet så att eleven får komma till 
tals i de fall där föräldrarna är dominanta och vill föra elevernas talan. Peter ser gärna att eleven 
leder samtalet, men påpekar att det oftast inte fungerar så, utan att det sällan är eleven som styr 
samtalet utan istället han själv. Kerstin inleder oftast sina samtal med att låta föräldrar och elever 
berätta sin syn på det som ska behandlas. Det är just dessa meningsskapandeprocesser, där det 
ursprungliga budskapet gemensamt tolkas av samtliga parter, som kännetecknar både lärarnas 
beskrivningar av svåra samtal och också den semiotiska teorin. 

Den problematik som verkar finnas är den att elever sällan tar för sig vid samtal med lärare eller 
med lärare och föräldrar. Den som naturligt borde vara ledare för samtalet är förstås den som vet 
mest om situationen och det skulle i så gott som alla fall vara eleven själv. Trots att lärarna
uttrycker en önskan om att eleven själv ska ta på sig ledarrollen i samtalen så sker detta sällan. I 
det här fallet är det rimligt att tro att maktperspektivet spelar in och påverkar samtalsrollerna. 
Läraren som i det här fallet är normgivande och känner till koden är den som naturligt borde ha 
mest makt (Foucault, 2003). Föräldern tillhör visserligen inte skolan och känner inte till koden på 
samma vis som läraren eller eleven, men är i egenskap av förälder ändå normgivande för den 
verklighet som eleven har utanför skolan, det vill säga i sitt hem. Helen uttrycker förälderns 
auktoritet såhär: ”i kraft av att vara vuxnare än sitt barn så har man ju den kraften redan i sig”. 
Det kan tolkas som att en vuxen person, i det här fallet en förälder, är en naturlig auktoritet i 
egenskap av ålder och livserfarenhet.  Detta borde innebära att ett samtal mellan lärare, elev och 
förälder kännetecknas av en makthierarki där eleven hamnar längst ned . 

5.2.4 Avslutande reflektion
Studien har visat att svåra samtal är något vanligen förekommande i skolans värld. Trots att 
lärarna känner att de behärskar svåra samtal och menar att de tillhör en lärares vardag så 
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beskriver de ändå en hel del svårigheter som kan uppstå i samtalen. De samtal som verka vara de 
mest problematiska är de samtal där föräldrarna befinner sig långt från skolans kod. En lösning 
på problemet skulle kunna vara att lärare i skolan och föräldrar försöker närma sig varandras 
koder. Att förstå och allra helst dela varandras koder borde vara en förutsättning för att lärare och 
föräldrar ska kunna mötas på lika villkor i samtal. Dessutom skulle en kod som båda parter 
förstår göra samtalssituationen mer effektiv och man skulle, istället för att uppleva samtalen som 
svåra, kunna fokusera på problemlösning.

5. 3 Förslag på vidareforskning
Ett område som skulle vara intressant att forska vidare i är föräldrars upplevelser av samtal i 
skolan. Med tanke på att de lärare vi intervjuat benämner samtal med föräldrar som svåra är det 
av intresse att få ta del av föräldrars syn på dessa samtal.
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Bilaga 1.

Intervjuguide

Inledning

Vi inledde intervjuerna med att presentera studiens syfte och frågeställningar. Vi definierade 

begreppet svåra samtal och läste upp följande citat: 

Ett svårt samtal är vad som helst som man har svårt att prata om. Så snart vi känner oss sårbara 

eller vår självkänsla berörs, när viktiga frågor står på spel och utgången är oviss, när vi djupt bryr 

oss om det som diskuteras eller de människor vi diskuterar det hela med, så finns det en 

möjlighet till att vi kommer att uppleva samtalet som svårt." ( Stone, Patton, Heen, 1999)

Syfte

Syftet med studien är att utifrån ett maktperspektiv (se kap 2.1.1 samt 2.1.2) ta reda på hur lärare 

definierar och upplever svåra samtal i skolan och vilka samtalsstrategier de använder sig av vid 

dessa. 

Frågeställningar 

 Hur definierar och upplever lärare svåra samtal?

 Vilka samtalsstrategier använder sig lärare av vid svåra samtal? 

 Vilken roll har lärare i svåra samtal

Utifrån syftet har vi sedan arbetat fram tre övergripande teman som besvarar vårt syfte och 

frågeställningar.

Teman

Vi har utgått från att vi ville ha svar på följande övergripande teman: 

 Lärares definitioner och upplevelser av svåra samtal

 Lärares förberedelser och samtalsstrategier

 Lärares förberedelser och samtalsstrategier

Intervjufrågorna har sedan utformats för att kunna besvara dessa teman.
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Intervjufrågor

 Vad är ett svårt samtal för dig?

 Kan du beskriva något svårt samtal du själv upplevt?

 Brukar du förbereda dig inför svåra samtal?

 Vad har du för roll i det svåra samtalet?

 Hur upplever du personligen ett svårt samtal?

Till dessa intervjufrågor har även följdfrågor ställts beroende på den intervjuades svar.




