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Titel 
Stödjande och motiverande samtal i skolan: En studie om samtal med elever i behov av 

stöd 
 

 

English title 
Supporting and motivating dialogue in school: A study on dialogues with students in need 

of support 

 

 

Abstrakt 
Syftet med studien har varit att undersöka hur vanligt förekommande stödjande och 

motiverande samtal är, hur skolsköterskan, kuratorn och vuxenpedagogen upplever att 

stödjande och motiverande samtal fungerar utifrån samtalsmetodik och kompetens. För 

att få förståelse för varför stödjande och motiverande samtal behövs har också 

bakgrundsorsaker undersökts. Studien ramas in av ett sociokulturellt perspektiv, ett 

relationellt perspektiv samt ett salutogent perspektiv. En kvalitativ metod med 

kvantitativa inslag i form av enkäter och intervjuer valdes för att få svar på studiens 

frågeställningar. Med koppling till de valda yrkesprofessionerna intervjuades fem 

personer och 29 personer deltog i enkätundersökningen. Skolorna fanns på flera olika 

ställen i mellersta och södra Sverige. Resultatet visar att det är vanligt med stödjande 

samtal i skolan, men att bakgrundsorsakerna kan se olika ut beroende på om det är 

ungdomar och vuxna det handlar om. Alla informanter upplever att lyssnande, empati och 

relationsskapande är mycket viktiga samtalsstrategier och de flesta tror att det går att 

motivera genom samtal. Elevhälsan känner i högre utsträckning än vuxenpedagoger att 

befintlig kompetens är tillräcklig. Dock syns i resultatet en stor efterfrågan bland alla av 

fortbildning gällande samtalsmetodik för att kunna möta allas behov av stöd. 

 

 

Nyckelord 
Kurator, samtalsmetodik, samtalsstrategier, skolsköterska, ungdomsgymnasium, 

vuxenpedagog, vuxenutbildning 
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 INTRODUKTION 
En del personer har i vissa situationer i livet ett extra behov av någon som på ett professionellt 

sätt stödjer, motiverar och lyssnar på dem i samtalsituationer och det kan finnas olika 

anledningar till det. Kommunikation kan sägas vara ett grundläggande verktyg i dessa samtal. 

I skolmiljö sker kommunikation på olika plan och kan därmed se ut på olika sätt, formellt eller 

informellt, men oavsett om det handlar om formell eller informell kommunikation är 

tvåvägskommunikation det mest vanliga, och den kan ske både via skrift, verbalt och icke-

verbalt. Kommunikation kan följaktligen utmynna i ett samtal och det är en del av det 

pedagogiska och motiverande samtalet denna studie kommer att handla om. Ett samtal kan ha 

många syften och beroende på målet med samtalet kan specifik samtalsmetodik anammas. I 

skolan finns individer med skiftande bakgrund och erfarenheter och i och med det olika behov 

av samtal, bekräftelse och stöd. Den här studien kommer att fokusera på gymnasieelever och 

vuxenelever som under sin studietid stöter på eller har tidigare bekymmer som kan vara till 

nackdel för både studier, självkänsla och självförtroende och som behöver någon form av 

stödjande eller motiverande samtal för att komma på banan igen och för att kunna nå 

kunskapsmålen. Vid en mätning år 2016 av självskattad psykisk ohälsa bland Sveriges invånare  

i åldern 16–84 år framkom att 16 procent av invånarna hade nedsatt psykiskt välbefinnande, 

vilket signalerar psykisk ohälsa. Störst andel fanns i åldersgruppen 16–29 år (23 procent) och 

”i alla utbildningsgrupper utom i gruppen med eftergymnasial utbildning” 

(Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

Inom ovan nämnda åldersgrupp 16–29 år hittar vi på ungdomsgymnasiet elever som är i en 

mycket dynamisk fas i livet och där både motgångar och medgångar gör sig synliga. Vid 

motgångar kan orsakerna vara till exempel stress, skoltrötthet, utanförskap, depression, ångest 

eller identitetssökande. I Socialstyrelsens rapport (2016) berättas att dagens skolelever ofta mår 

fysiskt väl, men att ”sociala, känslomässiga och psykiska problem” (Socialstyrelsen, s. 25) har 

blivit mer märkbara. Inom vuxenutbildningen finner vi elever som kanske är drabbade av 

”långvarigt utanförskap, arbetslöshet, dåligt självförtroende med mera” (Skolverket, 2015, s. 

11), men också av tidigare negativa skolerfarenheter (Ibid.). En skillnad mellan dessa två 

skolformer är bland annat att vuxenutbildningen inte har något lagkrav på att ha elevhälsa eller 

personal med specialpedagogisk kompetens, men ”målet för den kommunala 

vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande” (Skollagen, 20 kap. 

2§). Inom vuxenutbildningen får alltså pedagogerna själva ansvara för eventuella stödjande och 

motiverande samtal såvida eleverna inte rekommenderas att söka öppenvården. På 

ungdomsgymnasiet kan elever som tros behöva sådana samtal hänvisas till elevhälsan där både 

kurator, skolsköterska, specialpedagog eller speciallärare och i vissa fall även skolpsykolog och 

skolläkare finns nära till hands, alltså personal med särskild kompetens att bemöta elever i 

svårigheter.  

 

I mitt arbete som specialpedagog på vuxenutbildningen har jag märkt att det finns behov hos 

elever att samtala om både studier och specifika livssituationer. Eftersom jag också har arbetat 

som lärare på ungdomsgymnasiet har jag med mig erfarenheten av elevhälsans betydelse för 

ungdomar och jag funderar på om också vuxenutbildningen kan ha som målsättning att stödja 

elever med hjälp av sådan hälsofrämjande och förebyggande verksamhet där stödjande och 

motiverande samtal ingår. Kuratorn och skolsköterskan i ett elevhälsoteam har i sin profession 

förmodligen mer erfarenhet av lämpliga samtalsstrategier eller samtalsmetodik och känner sig 

kanske tryggare i en samtalssituation. Eftersom min erfarenhet grundar sig på arbete i 

gymnasieskolan och på vuxenutbildningen, skapar denna belägenhet nyfikenhet hos mig på hur 

personalen i just dessa två skolformer, utan att jämföras, hanterar stödjande och motiverande 

elevsamtal utifrån den kompetens som finns, vad de har för upplevelser av dessa samtal och 
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vilka tankar som kretsar runt samtalets innehåll samt dess betydelse för elever. Även vetskapen 

om den statistik som visar att den psykiska ohälsan är extra stor i åldersgruppen 16–29 år gör 

att både gymnasieskolan och vuxenutbildningen blir intressanta skolformer att undersöka i 

denna studie. 

 
 
 SYFTE 

I det långa loppet handlar det om Sveriges framtida folkhälsa. Skolan ska stödja alla elever för 

att nå välmående, utveckling och högre studier, vilket i sig genererar bättre hälsa. Syftet med 

denna studie är att fånga olika yrkesprofessioners upplevelser av hur elevsamtal, med avsikt att 

stödja och motivera, organiseras och fungerar inom de två frivilliga skolformerna 

vuxenutbildning respektive ungdomsgymnasium samt hur vanligt förekommande samtalen är. 

De olika yrkesprofessionerna avser skolsköterskor och kuratorer på gymnasiet samt 

vuxenpedagoger på vuxenutbildningen. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur ofta förekommande är stödjande och motiverande samtal med elever i behov av 

stöd? 

• I vilka situationer eller mot vilken bakgrund brukar det vara aktuellt med stödjande och 

motiverande samtal i skolans verksamhet? 

• Hur ser samtalens innehåll ut vad gäller samtalsstrategier/samtalsmetodik? 

• Hur upplever skolsköterskan, kuratorn och vuxenpedagogen att samtalen med elever i 

behov av stöd fungerar utifrån den kompetens de har? 
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 BAKGRUND 
I bakgrunden redogörs för fakta som har betydelse för studiens syfte och dessa presenteras i 

kommande avsnitt under rubrikerna Bakgrund till behovet av samtal, Samtalsmetoder och 

samtalsstrategier samt Samtalsstöd och kompetens, vilka också har sin utgångspunkt i studiens 

frågeställningar.  

 

 

3.1 Bakgrund till behovet av samtal 

I följande del presenteras information som bland annat tydliggör bilden av vad som kan ligga 

till grund för stödjande och motiverande samtal i skolan. Exempelvis nämns de bestämmelser 

och stadgar som ska följas av skolans personal, till exempel skolans styrdokument. Även den 

psykiska ohälsan i Sverige och vad den kan medföra i form av till exempel avhopp från skolan 

presenteras, med syftet att visa eventuellt värde av samtalsstöd. Det är också angeläget att skapa 

förförståelse för hur personer som är i behov av stöd kan förstås genom att låta bakgrunden 

omfattas av begreppet självkänsla och vad den har för betydelse inför och i samtalssituationer. 

 
3.1.1 Skolans styrdokument 

I Skollagens 3 kap 3 § står att   
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 

motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  

 

Det står vidare i 3 kap 5a § att om det   
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §.  

 

3 kap 8 § visar också att  
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från 

lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer 

att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att 

stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta 

anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 

inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna (särvux) och utbildning i 

svenska för invandrare (sfi) är skolformer som ryms inom det frivilliga skolväsendet. Vad gäller 

vuxenutbildningen sägs att ”Enligt skollagen ska utbildningen främja en livslång lust att lära. 

Detta återkommer i läroplanen som även hänvisar till EU:s nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. Nyckelkompetenserna definieras som en kombination av kunskaper, färdigheter och 

attityder som behövs för att kunna delta i det samhälle vi lever i, utnyttja sin personliga potential 

och ha en chans att lyckas på arbetsmarknaden” (Skolverket, 2014b, s. 22).  

 

Enligt läroplanen för vuxenutbildningen (2012) ska hänsyn till den heterogena målgruppen tas 

liksom till att de individer som läser gör det under olika förutsättningar. Det finns även stor 

variation i elevernas mål med undervisningen och därför ställs krav på individanpassning 

gällande både behov och förutsättningar. För de elever som av olika skäl har svårt att nå målen 
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för utbildningen ska särskild uppmärksamhet ges (Skolverket, 2012). När en elev riskerar att 

inte nå målen ska eleven ”skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen” (Skolverket, 2015 s. 21), ”vuxenutbildningen omfattas [dock] inte 

av bestämmelserna om åtgärdsprogram och särskilt stöd” (Ibid., s. 5). Negativa skolerfarenheter 

är inte sällsynta hos vuxenstuderande och dessa kan sätta stopp för goda framsteg i studierna. 

Skolan bör möta de här eleverna med ett relationellt förhållningssätt och kartläggning ska i 

möjligaste utsträckning ske för att ett relevant stöd ska kunna erbjudas (Ibid.). 

 
3.1.2 Den psykiska ohälsan  

”Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller 

symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan 

beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver 

inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande 

livssituation” (Brusvik, 2016). I Folkhälsomyndighetens (2016) senaste årliga rapport om 

folkhälsan i Sverige rapporteras bland annat om den psykiska ohälsan bland befolkningen. Hos 

både pojkar och flickor i åldern 15 år har en fördubbling av psykiska och somatiska besvär skett 

under en 30-årsperiod. Studier från Socialstyrelsen visar att det som sägs ha ökat mest är ångest 

och depression. Via en folkhälsoenkät bland vuxna utmärks besvär som ”ängslan, oro eller 

ångest” (Folkhälsomyndigheten, 2016, s. 18). Psykisk ohälsa startar ofta tidigt i livet och om 

den inte hanteras på rätt sätt redan i skolan kan det få negativa konsekvenser i vuxenlivet. Det 

är därför nödvändigt att stärka riktlinjerna för hur skolan ska arbeta med elever som är drabbade 

av psykisk ohälsa (Mental health and work: Sweden, 2013). 

 
3.1.3 Avhopp från skolan 

En statistiknyhet från SCB (2007) visar att ”det vanligaste skälet till att avbryta studierna var 

trött på att studera, som var huvudskälet för hälften av männen och var tredje kvinna”, men om 

skolan hade erbjudit mer stöd hade ca 40 procent kunnat avsluta sina studier. Gällande 

ungdomsgymnasiet visar statistiken från SCB att ”mer än 15 procent av kvinnorna och omkring 

10 procent av männen som började i gymnasieskolan hösten 2000 men inte fullföljt studierna, 

hoppade av på grund av fysisk eller psykisk sjukdom” (Ibid.). Skolverket (2014a) nämner också 

i ett pressmeddelande hur situationen såg ut 5 år efter ett avhopp och siffrorna visar att mer än 

en fjärdedel av de som hade hoppat av i årskurs 1 eller 2 inte hade varken arbete eller studier. 

Samtidigt som det sedan finns stora möjligheter att läsa vidare i vuxen ålder sker det också stora 

avhopp från den kommunala vuxenutbildningen. År 2015 var antalet elever i den kommunala 

vuxenutbildningen på den gymnasiala nivån 175 000 stycken och på den grundläggande nivån 

knappt 40 000 elever. Totalt sett avbröt 19 procent av eleverna sin utbildning, och betraktas 

enbart grundläggande nivå hoppade 24 procent av eleverna av sin utbildning. Vad gäller sfi 

studerade drygt 138 000 elever år 2015. 22 procent av dessa avbröt sina kurser (Skolverket, 

2016). 

 
3.1.4 Självkänslans betydelse 

Självkänsla är ett begrepp som står för hur en person ser på sig själv och vilken acceptans som 

finns för den man är. Att ha en god självkänsla innebär således att en person finner sig väl 

tillrätta med sig själv och att man förlikar sig med den man är (Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

Självkänslan ökar i sådana sammanhang där man blir bekräftad och får känna sig betydelsefull. 

Med god självkänsla är det även lättare att skapa bra relationer. Hälsan påverkas också av god 

självkänsla då det upplevs enklare att ta hand om sig själv. Prestationsinriktad självkänsla 

innebär ofta ett fungerande och framgångsrikt driv inom olika områden, men det kan bli på 

bekostnad av till exempel relationer och den egna hälsan (1177 Vårdguiden, 2013). En individ 

med låg självkänsla har inte någon klar uppfattning om sig själv och blir därför mer bunden till 
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omgivningens bedömningar. En sådan människa blir också mer mottaglig för kritiska 

bedömningar och kännetecknas även som instabil och avvaktande, liksom orolig för att göra 

fel. Det som sker när en persons självkänsla hotas är att personen i fråga känner sig nödgad att 

försvara sig genom att använda försvarsmekanismer eller andra strategier. Vidare sägs att 

självkänslan blir hotad då en person inte känner tillhörighet eller accepteras och uppskattas av 

andra i närmiljön. Det gäller även i den prestationsinriktade skolan där de som presterar svagt 

upplever att de inte motsvarar de normer och förväntningar som förekommer i skolans miljö 

(Skaalvik & Skaalvik, 2016). Samband mellan självbestämmande och självkänsla finns. Den 

som kan vara med och påverka har ofta bättre självkänsla. Självkänslan kan också förbättras 

genom att man möts av respekt och omtanke i olika sammanhang. Betydelsefullt kan dessutom 

vara att samtala med någon om negativa tankar och känslor och på så sätt få hjälp att förändra 

dem (1177 Vårdguiden, 2013). 

 

 

3.2 Samtalsmetoder och samtalsstrategier 

I nedanstående del förklaras vad professionella samtal innebär samt vad motivation är och hur 

den kan uppnås och bevaras genom till exempel stödjande och motiverande samtal. Dessutom 

beskrivs de tre olika samtalsstrategierna Motiverande samtal (MI), Deliberativa samtal och 

Coaching. 

 
3.2.1 Samtalets struktur 

Ett samtal kan se ut på olika sätt, menar Norrby (2014). En del samtal är formella som till 

exempel lektioner i skolan, debatter och anställningsintervjuer. Andra är mer spontana och hör 

ofta till vardagliga privatsamtal, där prat, skratt, berättelser etcetera blir utmärkande drag och 

som mer fyller en social funktion. Kulturella skillnader i samtalsstilar kan synas, men det finns 

universella regler för hur ett samtal ska fungera, vilket innebär att skillnaderna inte blir så stora. 

Även hårfina signaler som ett hummande, som kännetecknar ett lyssnande, tillhör samtalet. 

Sundberg (1994) beskriver lyssnandet som en huvuduppgift och en aktiv process i samtalet, där 

småord och nickningar ger en bekräftelse på ett aktivt lyssnande (Ibid.). Lyssnandet fordrar en 

medverkan som är medveten och dynamisk. Det räcker inte att bara höra vad någon säger. Det 

handlar till exempel om att ”ta emot, tolka, analysera och bevara” (Gjerde, 2012, s. 156) vid ett 

lyssnande. I en interaktion med andra är det viktigt att kunna förstå vad den andre tänker och 

känner och det gör vi genom att lyssna. Att lyssna innebär också en bekräftelse av andra 

människor. Det är en positiv känsla att någon lyssnar och det ger oss på samma gång möjlighet 

att reflektera tillsammans. Det är samtidigt viktigt att lyssna på rätt sätt, att inte blanda in sig 

själv så mycket utan istället vara mer fördomsfri och inte utvärdera det som blir sagt med grund 

i våra egna värderingar. Det är kärnan i det som sägs som ska fångas och genom att lyssna, 

upprepa och sammanfatta känner individen att hans tankar bekräftas (Ibid.). 

 

Enquist (2013) har skapat en struktur som kan vara till hjälp för samtal i professionella 

sammanhang och den utgörs av tre delar: förhållningssätt (sättet du är på), strategi (samtalets 

innehåll) och taktik (sättet du frågar på). Vad gäller förhållningssättet är det viktigt att ett 

intresse finns för att kontakten mellan samtalspartnerna ska bli givande. Skulle intresset inte 

finnas kan nyfikenhet vara en tillgång. Av betydelse är också att samtalsledaren bekräftar och 

tar en människa på allvar och i det ligger en respekt för en annan människas subjektiva 

yttranden. Det går inte som samtalsledare att diskonfirmera människor, vilket enligt Enquist 

innebär att samtalsledaren låter någon tro att hen har bättre vetskap om vad som är bäst för 

andra. När Enquist talar om strategi menar han en plan, oftast med framförhållning och att den 
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grundläggs av olika frågor som ställs i rätt ordning. För det första ska problemet definieras, 

därefter ska eventuella redan prövade lösningar beskrivas, målet ska sedan tydliggöras och allra 

sist görs en plan upp. Ibland kompletteras strategin med en historisk bakgrund som längre fram 

kan visa mönster i eventuella misslyckanden. Den tredje delen i Enquists samtalsstruktur - taktik 

- innebär en konkret teknik som äger rum inom en strategi. En frågemetod som kallas The Basic 

Listening Sequence beskrivs och den går ut på att samtalsledaren ställer öppna och icke-

analytiska frågor. För att bekräfta för mottagaren att budskapet har hörsammats är det 

betydelsefullt att samtalsledaren sammanfattar vad som sagts. Enquist hänvisar till Niels Lynöe, 

professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, som säger att ”om man först lyssnar och 

sedan sammanfattar vad patienten har sagt så känner sig patienten tagen på allvar” (Enquist, 

2013, s. 82). 

 

En annan aspekt i samtalet som Enquist (2013) berättar om är misstron till att det går att 

motivera eller intressera andra. Det skulle kunna gå att framkalla villkor för att någons ibland 

omedvetna intresse ska väckas till liv och det görs genom att ställa frågor. Hinder som dock 

kan uppstå är om samtalsledaren är mer benägen att påverka andra med utgångspunkt i sina 

egna värderingar än att skaffa sig upplysningar om den andres intressen. En samtalsledare bör 

vara försiktig med att använda sina egna erfarenheter och att hänvisa till sig själv.  

 

Partanen (2007) beskriver vidare hur pedagogisk samtalsmetodik har som avsikt att hjälpa 

elever att själva ta ansvar och skapa mål för sitt lärande och att elever på så sätt lättare kan 

reflektera kring sina lärandestrategier. Det skapar i sin tur en känsla av meningsfullhet för 

lärandet. ”Alla elever, oavsett vad de har med sig i erfarenhetens ryggsäck, har ett 

utvecklingsområde. I utvecklingsområdet finns den inre struktur som är på väg att utvecklas, 

men som kräver dialog, samspel och nya verktyg för att fullbordas” (Ibid., s. 137). Partanen har 

i ett samarbete med kollegor utvecklat en samtalsmetodik som exempelvis innebär att: 

 
• hjälpa eleven att utveckla tydliga egna mål för sitt lärande - mål som är motivationsdrivande, 

meningsfulla och utvecklingsmässigt lagom utmanande. 

• stödja elevens känsla av meningsfullhet i lärandet och nyttja elevens vardagsbegrepp (basen i 

utvecklingszonen) som centrala utgångspunkter för lärandet. 

• stimulera eleven till att utveckla strategier för eget utforskande, det vill säga explorativa strategier, 

som inrymmer förmågan att utforska sitt tänkande såväl i självständigt arbete som i samarbete med 

kamrater och vuxna (Partanen, 2007, s. 157). 

 

En psykologisk del i det pedagogiska samtalet handlar om att skapa jämlikhet utifrån det ansvar 

en samtalsledare har. Fokus i sådana samtal är att ställa frågor istället för att uppmana och ge 

instruktioner eftersom det då skapas ett utrymme för utveckling av det resonerande tänkandet 

hos en individ. Frågorna kan vara alltifrån öppna till mer ledande, men de öppna frågorna ska 

alltid vara utgångspunkten. Frågorna i sig utvecklar vårt tankemönster och då krävs det en 

”välriktad och avvägd fråga från pedagogen” (Ibid., s. 160). 

 
3.2.2 Deliberativa samtal 

I en artikel av Olsson (2006) berättas att det deliberativa samtalet har sitt ursprung i den antika 

retoriken. Genus deliberativum var ett konsulterande tal som innebar att olika antaganden 

övervägdes med avsikten att sedan enas om ett specifikt tillvägagångssätt. Idag beskrivs de 

deliberativa samtalen som ett sätt att analysera, ifrågasätta, granska etcetera, men med respekt 

och tolerans. Samtalen omfattas av det sociokulturella perspektivet på lärande där socialt 

samspel och kommunikation står i fokus. Englund (2000) hänvisar till Skolverkets (2000) 

beskrivning av deliberativa samtal: ”en strävan efter att individen själv tar ställning genom att 

lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som det finns en kollektiv strävan efter 
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att finna värden och normer som alla kan enas om” (Englund 2000, s. 5). Kännetecken för 

deliberativa samtal beskrivs i allmänna termer som: 

 
• samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, 

• att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det handlar bl. a. 

om att lära sig lyssna på den andres argument 

• inslaget av kollektiv viljebildning, dvs strävan att komma överens eller åtminstone komma till 

temporära överenskommelser (Englund, 2000, s. 6) 

 
3.2.3 Motiverande samtal – MI  

Historiken bakom Motiverande samtal (MI) visar att metoden skapades år 1983 och då var 

anpassad för människor med svåra alkoholproblem. Det som var i fokus var motivation och de 

svårigheter som uppkom då motivationen var svag och som gjorde det svårt att förändras. 

Metoden formgavs av psykologerna William R. Miller & Stephen Rollnick. En stor del av den 

vidare forskningen om MI knyter an till missbruksproblem, psykiska problem och 

hälsoproblem hos vuxna, men metoden går även att tillämpa i skolan (Naar-King & Suarez, 

2014). MI kan enligt Rosengren (2012) enkelt beskrivas genom fyra olika komponenter: MI-

principer, ÖRAT, förändringsprat och andan. Dessa fyra komponenter kan kombineras för att 

åstadkomma ett förändringsprat. Principerna innebär att samtalsledaren ska motstå en impuls 

att rätta någon, att försöka skapa förståelse för klientens motivation, att lyssna  på klienten och 

att ge individen möjlighet att bestämma själv, det vill säga att låta klienten vara aktivt delaktig 

i förändringsprocessen. ÖRAT står för ”Öppna frågor, Reflektioner, Affirmationer (bekräftelser, 

min ant.) och Täta sammanfattningar” (Rosengren, 2012, s. 28). Till denna komponent hör även 

fallenheten att skapa en bra relation, att se eventuella problem och att uttrycka empati. 

Förändringsprat är unikt för MI. Det är klienten som ska komma till insikt och så småningom 

till en benägenhet att förändra sig. Rådgivaren ska endast hjälpa klienten att sätta ord på viljan 

att förändras. MI-andan är inte speciell för just MI som metod, utan den finns även i andra 

terapiformer. Den kännetecknas av “tre hörnstenar: samarbete, framkallande och respekt för 

individens autonomi” (Rosengren, 2012, s. 30). Samarbete står för att båda samtalspartner är 

jämställda och att de kan sig själva bäst. Framkallande betyder att rådgivaren ska locka fram 

en individs egna förändringsresurser och Respekt för individens autonomi innebär att individen 

själv fattar besluten. 

 
3.2.4 Coaching 

Coaching är, trots en stor internationell spridning, ett begrepp som det råder delade meningar 

om. Begreppet definieras som ”en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk 

kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling - på det personliga och 

yrkesmässiga planet - genom bland annat medvetandegörande, motivation och ansvarighet” 

(Gjerde, 2012, s. 14). Några kännetecken för coaching som det finns samsyn kring är följande:  

 
• Coaching är avsett för en “icke-klinisk” del av befolkningen. 

• Uppmuntrar fokuspersonen att ta ett aktivt ansvar för sitt liv. 

• Ger möjlighet till växande genom medvetenhet och ansvarskänsla. 

• Bygger en samarbetande och egalitär/jämlik (till skillnad från auktoritär) relation. 

• Är en systematisk process utformad för att främja och underlätta utveckling (förändring) på det 

kognitiva planet (det som har med våra tankar att göra), det emotionella och/eller det 

beteendemässiga planet. 

• Är ett tillvägagångssätt som är anpassat till fokuspersonen. 

• Hjälper fokuspersonen att få tillgång till sina inre resurser med hjälp av attityder och en metodisk 

infallsvinkel, och önskar bygga upp vederbörandes kunskap, erfarenhet och intuition. 

• Är mer lösnings- och målinriktad än probleminriktad. 

• Använder bland annat aktivt lyssnande och kraftfulla frågor (Gjerde, 2012, s. 31) 
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Hur vi är i vår roll som coach beror på vilka attityder och vilken människosyn vi har.  Coaching 

grundar sig på att vi har en positiv människosyn som innebär att vi tror på en människas förmåga 

att utvecklas. Att vara empatisk och respektfull är också en förutsättning. Gjerde  menar att 

empati idag sägs vara ”den viktigaste terapeutiska färdigheten i samspelet med klienter” 

(Gjerde, 2012, s. 123). När vi visar empati, lyssnar och ställer frågor påverkas en person till att 

komma till insikt. En coach ska inte ge mängder med råd, utan istället inspirera en person att 

själv komma till insikt om mål och behov. Några redskap som Gjerde beskriver som kan 

användas är:  

 
• upprepa/spegla 

• använda nyckelord 

• klargörande 

• lösa knutar 

• avbryta och återföra 

• gå till kärnan (Gjerde, 2012, s. 170) 

 

Genom upprepning kan en person höra sina egna ord från någon annan och känner sig därmed 

hörd. Nyckelord är sådana ord som ofta upprepas och som inte liknar vanliga ord. Viktigt är att 

coachen också använder dessa ord. Klargörande innebär att skapa klarhet i det som sägs. Lösa 

knutar är ett redskap som betyder att man lyfter tankarna och ifrågasätter dem. Om en person 

kommer in på fel spår i coachingen är det viktigt att avbryta för att komma tillbaka på rätt spår. 

För att komma till poängen i ett coachande samtal är det angeläget att komma till kärnan; att 

till exempel be om en kort sammanfattning eller slutsats (Gjerde 2012). 

 
3.2.5 Motivation och samtal  

Skaalvik & Skaalvik (2016) beskriver hur man inom forskningen skiljer på inre och yttre 

motivation. Då ett ämne är intressant och glädjande uppstår ett inre motiverat beteende som är 

självvalt. Det finns inga behov av yttre belöning i form av beröm eller liknande. För att inre 

motivation ska skapas krävs alltså ett eget intresse. Yttre motivation skildras däremot som en 

process som utförs för att åstadkomma en belöning. Skaalvik & Skaalvik hänvisar till Ryan & 

Deci (2009) som beskriver yttre motivation med ett extra djup. Man kan nämligen skilja på 

”kontrollerad och autonom yttre motivation” (Skaalvik & Skaalvik 2016, s. 58). Vid 

kontrollerad yttre motivation kan en person uppleva en en press att göra något. Det kan handla 

om att personen arbetar för att belönas eller för att undkomma ett straff. Den som utdelar 

belöningen eller straffet är också den som kontrollerar att arbetet utförs. En autonom yttre 

motivation innebär att det som görs har ett värde som har inpräglats som viktigt, till exempel 

att det är betydelsefullt att kunna vissa ämnen. Det finns vid denna typ av motivation ingen som 

kontrollerar, men det finns heller ingen inre motiverande glädje över det som görs. Författarna 

menar vidare att det i pedagogiska sammanhang är angeläget att hitta elevernas inre motivation, 

vilken är den mest hållbara drivande kraften. Eftersom det dock är svårt att få alla elever 

intresserade av exempelvis ett ämne är det också viktigt att pedagoger arbetar med den 

autonoma yttre motivationen; att elever förstår betydelsen av det som lärs ut (Ibid.). 

 

Miljön har en viktig betydelse för att både inre motivation och autonom yttre motivation ska 

gynnas. Det finns framförallt tre grundläggande psykologiska behov som måste tas hänsyn till 

och det är “behovet av autonomi eller medbestämmande, behovet av kompetens och ’behovet 

av tillhörighet’” (Skaalvik & Skaalvik, 2016, s. 59). Det har enligt författarna stor betydelse att 

elever känner att de har en inverkan på det som sker och att det sker under frivilliga former. Det 

är också viktigt att elever har en tro på sin egen kapacitet och att det finns en övertygelse om 

att lyckas. Behovet av tillhörighet syftar på vikten av att tillhöra och att vara uppskattad, men 
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även om att vara trygg och känna förtroende. En lärare som stödjer den autonoma yttre 

motivationen: 

 
• ger eleverna bra förklaringar till de val som görs 

• lyssnar på eleverna och låter dem uttrycka sina synpunkter 

• ger eleverna valmöjligheter när det är möjligt 

• tar elevernas frågor, upplevelser och önskemål på allvar 

• uppmuntrar eleverna att ta egna initiativ (Skaalvik & Skaalvik, 2016, s. 60) 

 

Motivation är inte ”en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och 

det bemötande man får” (Jenner 2004, s. 15). Det är viktigt att den som ska arbeta med ett 

motivationsarbete förstår vad det innebär att ha dålig självkänsla och vilka konsekvenser 

misslyckande kan få. Det har också betydelse att den som leder ett samtal begriper vad som 

krävs av ett möte för att en individs motivation ska åstadkommas och bevaras (Ibid). 

 

 

3.3 Samtalstöd och kompetens 

I nedanstående avsnitt ges en beskrivning av elevhälsan och dess roll som samtalsstödjare 

utifrån uppfattningen att elevhälsan generellt har stor betydelse vid samtal med elever i behov 

av stöd. 

 
3.3.1 Elevhälsan 

Elevhälsan har en viktig roll bland annat för elever som är i behov av stöd. Följande utdrag är 

hämtat ur skollagens 2 kap (2010:800) och beskriver vilka som ingår eller kan ingå i 

elevhälsoteamet: 

 
25§ För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst 

vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas 

(Skollagen, 2010:800). 

 
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (Skollagen, 

2010:800). 

 

Kuratorer är vanligtvis den yrkesgrupp som står för den psykosociala insatsen, medan det 

specialpedagogiska bidraget medför att det kan beslutas om specialpedagogiska insatser för en 

elev. Med information om en elevs hälsotillstånd och det sociala läget kan skolan och dess 

specialpedagoger i ett tidigt skede stötta en elev i skolsvårigheter (Socialstyrelsen,  2016). 

 
26§ En huvudman för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna får för sina 

elever anordna sådan elevhälsa som avses i 25 § (Skollagen, 2010:800). 

 

3.3.2 Elevhälsans förebyggande och stödjande respektive hälsofrämjande roll 

”Hälsofrämjande arbete för elever utgår från kunskap om vad som gör att barn utvecklas väl 

och mår bra medan prevention utgår från kunskap om vad som orsakar upplevd ohälsa, sjukdom 

eller skolproblem” (Socialstyrelsen, 2016, s. 22). Vad gäller den förebyggande och stödjande 

rollen handlar det om att ”ha fokus mer på enskilda avgränsade problem” (Nilsson, 2014, s. 13). 

Nilsson nämner intentioner som säger att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande, men att 

det i verkligheten blir stor fokus på ohälsa (förebyggande eller åtgärdande arbete, min ant.), 
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vilket kräver mycket tid av elevhälsan. ”Åtgärdande arbete innebär att hantera problem och 

situationer som har uppstått i en organisation, grupp eller hos en individ” (Socialstyrelsen, 2016, 

s. 23). De problem som kan ligga till grund för det förebyggande arbetet kan vara både fysiska, 

psykiska och sociala och de åtgärdande insatser som ges liknar behandling. I detta läge menar 

Nilsson (2014) att elevhälsan och dess kompetens blir ett komplement till dels pedagogiken, 

men också till andra professioner utanför skolan. Med det främjande arbetet menas att skolan 

fokuserar på friskfaktorer istället för på problem (Ibid.). ”Ett hälsofrämjande förhållningssätt 

kännetecknas av ambitionen att identifiera, stärka och ta hänsyn till individens egna resurser 

för att främja sin hälsa och förebygga och hantera sjukdom. Det innebär också att ha ett 

salutogent perspektiv och att öka individens delaktighet och tilltro till den egna förmågan” 

(Socialstyrelsen, 2016, s. 23). Det kan till exempel handla om att åstadkomma ett bra skolklimat 

eller att skapa bra relationer mellan lärare och elever, men också elever sinsemellan. När elever 

trivs och mår bra är chanserna också större att studieresultaten förbättras. Studier har visat att 

de skolor som lyckats bäst är de som har fokuserat både på kunskapsmål och på sociala mål 

(Nilsson, 2014). 
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 TIDIGARE FORSKNING 
 

Vägledande i sökandet efter aktuell forskning har varit det som har relevans för studiens syfte 

och frågeställningar. Den tidigare forskning som presenteras i följande kapitel visar framförallt 

olika bakgrundsorsaker hos personer i behov av stöd och dessa förefaller ha en koppling till den 

psykiska ohälsa som många i Sverige är drabbade av idag. Nedanstående studier visar också 

hur både elever och kuratorer, lärare och andra vuxna i privat verksamhet upplever att 

samtalsstöd fungerar och bör fungera och i dessa reflektioner uttrycks även vilka 

samtalsstrategier som fungerar bra. Forskningen som presenteras berör i första hand ungdomar, 

men även en studie om vuxna och stödjande samtal beskrivs.  

 

 

4.1 Bakgrundsorsaker till samtalsstöd 

Tidigare forskning visar flera olika bakgrundsorsaker till att stödjande och motiverande samtal 

behövs. En del av bakgrunden till Möllås (2009) avhandling har varit kunskapen om att många 

elever misslyckas med sina gymnasiestudier och att de därmed riskerar att hamna utanför. 

Utifrån elevernas egna berättelser framkom flera olika orsaker som har legat till grund för ett 

extra behov av stöd. Det har till exempel handlat om att studierna inte har känts roliga eller 

meningsfulla, att skoldagar har varit för långa, stress och motivationsbrist, oro och för höga 

krav, dåligt självförtroende, hög frånvaro, personliga kriser mm. Möllås fokuserar i sin 

avhandling på gymnasieelever som av olika anledningar är i behov av stöd och med studien 

finns det förhoppning om att öka förståelsen för hur kommunikation och interaktion fungerar i 

den löpande verksamheten samt hur exkludering och inkludering kan påverkas av detta. 

Avhandlingen grundar sig bland annat på elevberättelser där elever återger tidigare händelser i 

sina liv och hur den aktuella situationen ser ut, sådant som påverkar deras upplevelser av hur 

kommunikationen fungerar både interpersonellt och intrapersonellt. Likaså personalens 

reflektioner runt elevers behov och villkor och vilka stöd som getts är en central grund i 

avhandlingen. Med respekt för elevers integritet har närvaron vid enskilda samtal mellan elev 

och skolsköterska/kurator dock valts bort. (Ibid.). Även Hugo (2007) som i sin studie haft en 

önskan om att skapa kunskap om hur gymnasieskolan bäst bemöter elever i behov av stöd, 

skriver om elever som inte har fullständiga betyg och som har många negativa erfarenheter med 

sig från grundskolan, vilket har resulterat i negativa attityder till skolan. Vid intervjuer med 

lärarna i Hugos studie framkom att eleverna kände sig otrygga och att behovet av bekräftelse 

från intresserade vuxna var stort.   

 
De flesta av ungdomarna bär på en mörk och negativ bild av sina sista grundskoleår. Dessa år 

präglades av ständigt återkommande misslyckanden med skolarbetet, erfarenheter av 

meningslöshet, dåliga lärarrelationer, skolk och utanförskap [...] Deras berättelser från 

grundskolan handlar framförallt om möten som reducerat dem och om bristen på förståelse från 

omgivningen [...] För ungdomarna har dessa återkommande misslyckanden bidragit till att de känt 

sig mer och mer misslyckade som elever i grundskolan och att de inte kunnat nå skolans mål. Man 

kan säga att det har skett ett negativt lärande som inneburit att deras självbild och självförtroende 

blivit sämre just av att de gått i skolan och hela tiden kommit till korta där [...] Det finns också de 

som berättar om enstaka lärare de minns som lyckats med att skapa möten som gav en känsla av 

meningsfullhet (Hugo, 2007, s. 67 ff.). 

 

Folkesson & Lindgren (2015) har presenterat en studie om Samtalsakuten i Karlstad, som är en 

verksamhet som är tillgänglig för personer över 18 år och som befinner sig i en problematisk 

livssituation. På liknande sätt som ovan beskriver Folkesson & Lindgren att de som söker sig 

till verksamheten har kommit till ett läge som för dem känns ohållbart och de lyfter många olika 
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motiv som ligger bakom en kontakt med Samtalsakuten. Följande citat visar några av de orsaker 

som nämns i studien: 
 

Deltagarna befann sig i kris och ett existentiellt dilemma som uppkommit antingen på grund av 

enskilda händelser som inträffat relativt nyligen eller på olika sätt utvecklats över längre tid [...] 

Den personliga historien och erfarenheter tidigare i livet kunde också ha kommit att aktualiseras 

av en föreliggande situation eller närliggande händelse [...] Det kan röra sig om traumatiska 

erfarenheter tidigare i livet som av någon anledning återaktiveras och bidrar till en krissituation 

[...] Att få en diagnos ställd kan ses som en avgränsad händelse, en bestämd tidpunkt när en person 

inser att hon eller han är sjuk [...] En allvarlig sjukdom är ofta ett långdraget förlopp som kan 

kulminera i en existentiell kris [...] En längre sjukskrivning kan urholka en människas 

livssammanhang och bidra till en kritisk livssituation [...] Förhållanden på en arbetsplats liksom 

arbetslöshet kan ge upphov till en mycket problematisk livssituation för många [...] 

Relationsproblem utvecklas vanligen över tid i en relation [...] Missbruk kan vara en konsekvens 

av kritiska livsförhållanden men också orsaka kritiska tillstånd i människors liv [...] Andra 

exempel på händelser som leder fram till att en person kontaktar Samtalsakuten för stöd och hjälp 

är självmord eller självmordsförsök hos anhöriga, att man flyttat, avbrutit sina studier eller otrohet 

(Folkesson & Lindgren, 2015, s. 62 ff.). 

 

Totalt 106 personer har deltagit i studien och studiens resultat grundar sig framför allt på 

kvantitativ data från självskattningsinstrument och frågeformulär (Ibid.). 

 
 

4.2 Samtalsstrategier och samtalsmetodik 

Med avseende på hur stödjande och motiverande samtal fungerar, hur de bör fungera och vad 

som fungerar bra menar Möllås (2009) att det som har visat sig vara givande för elever med en 

jobbig skolgång och svår livssituation är elevernas upplevelser av att ha en samhörighet med 

vänner, att inte känna sig utanför, men framförallt att känna delaktighet i lärandeprocessen där 

krav på fortlöpande samtal är en väsentlig del. Målet i Hugos (2007) avhandling har bland annat 

varit att få eleverna att känna mer motivation för skolarbetet. Det som i studien framkom som 

mest betydande för att känna meningsfullhet med skolan har bland annat varit den relationella 

aspekten mellan lärare och elev. I litteraturstudien av Arnesdotter, Olander & Ragneskog (2008) 

beskrivs hur elevhälsosamtalen med skolsköterskan på bästa sätt ska fungera stödjande för 

eleverna. Inom skolhälsan finns ju tillfällen att bevaka elevernas hälsotillstånd och med det 

kunna förebygga att ohälsosamma vanor grundläggs. Studien som grundar sig på 13 nationella 

och internationella artiklar visar att elever uppskattar hälsobesöket och tycker att det är viktigt. 

Syftet med deras studie var att uppmärksamma hur skolsköterskan respektive eleverna tycker 

att ett hälsosamtal bör vara. I resultatet framkom att de elever som var tillfreds med 

skolsituationen, men som var drabbade av psykosociala problem bäst var hjälpta av 

hälsosamtalet. Det var även av vikt att samtalsrummen ansågs gästvänliga eftersom 

utgångspunkten för lyckade samtal då blev bättre. Studien ger också argument för att 

skolsköterskan bör kunna skapa ett positivt klimat där eleverna själva känner att de på egna 

premisser kan delta i samtalen. Det är bland annat då de känner att hälsosamtalet är lyckat. Det 

framkom också att samtalen blev framgångsrika om skolsköterskan i ett inledande skede hade 

förmågan att styra samtalet till dess att eleven var beredd eller villig att ta över. Att det fanns 

tillräckligt med tidsutrymme och att kunna prata utan att någon avbröt, eller att skolsköterskan 

inte pratade lika mycket som eleverna var viktigt ur ett elevperspektiv. Det var även av vikt att 

skolsköterskan kunde lyssna ordentligt, men också ställa frågor och ge råd samt möta eleverna 

i en dialog. De elever som hade träffat en skolsköterska som var uppmärksam och hjälpsam 

återvände oftare för att få mer stöd. Författarnas slutsatser är att en stödjande anda där eleven 

blir delaktig ska speglas i hälsosamtalet. Skolsköterskorna såg dock många gånger samtalen 

som merarbete som var svåra att tidsmässigt följa upp.  (Ibid.). 
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Ek, Eriksson & Schnelzer (2015) berättar vidare i sin intervjustudie om stödjande samtal inom 

Barn- och ungdomspsykiatrin om hur kuratorer inom verksamheten beskriver sina stödjande 

samtal med patienter och anhöriga. De har utgått ifrån att stödjande samtal är en psykologisk 

och psykosocial behandling, dock inte en psykoterapeutisk behandling och menar dessutom att 

”målet med det stödjande samtalet är att behandlingen ska lindra symptom och utveckla 

individens psykiska hälsa” (Ibid., s. 207). 11 stycken yrkesverksamma kuratorer har intervjuats 

och resultatet visar att lyssnandet är en viktig aspekt i ett stödjande samtal. Lyssnandet innebär 

att kunna läsa av en individ och förstå dennes situation, men det handlar också om att låta 

individen tala till punkt utan att någon avbryter. Det är viktigt att det finns tid för att reflektera. 

Kuratorn ska försöka ha ett inaktivt förhållningssätt och istället låta patient och anhöriga driva 

samtalet. För en del människor räcker det att en kurator enbart är närvarande. Kuratorn bör dock 

ställa frågor utifrån vad som sagts i samtalet för att kunna se vad en individ behöver och därefter 

sammanfatta för att bevisa att han eller hon har lyssnat på individen. Det gäller dock att ha ett 

respektfullt förhållningssätt med tanke på den maktposition som finns i samspelet. En annan 

del i lyssnandet som nämns i studien är att också vara observant på vad som förmedlas i den 

icke-verbala kommunikationen. Förutom att lyssna framkom det även i resultatet att kuratorer 

behöver kartlägga vad som upplevs som ett problem. Däri ingår att lyfta fram en individs starka 

och friska sidor, alltså sådant som faktiskt fungerar i vardagen. För att kunna göra detta krävs 

att individen är motiverad inför det stödjande samtalet. Ytterligare en aspekt är att skapa 

förtroende. Det ska finnas tillit och respekt i den lugna och harmoniska situation som kuratorn 

bör skapa. Kuratorn ser sin livserfarenhet tillsammans med arbetslivserfarenhet som en 

värdefull faktor i samtalet då tidigare erfarenheter ofta går att applicera på en ny situation. Även 

humor nämns som ett sätt att tona ner situationer och hinder i samtalen. Sist i studien omnämns 

hoppet, att ge individen hopp om förbättring genom att bygga upp självkänslan och 

självförtroendet. Några kuratorer hade i intervjuerna menat att förmedlandet av hopp var kärnan 

i hela det stödjande samtalet (Ibid.). Även i Folkesson & Lindgrens (2015) studie visar resulaten 

att personer med vissa problem verkar bli hjälpta av samtalsstöd hos Samtalsakuten. Det kan 

dock vara så att dessa personer har tagit sig igenom sina kriser genom en ”viss grad av 

spontanåterhämtning” (Ibid, s. 96). Denna verksamhet tillämpar en arbetsmodell som heter 

Samtalsstöd i kris och den kan kopplas samman med ”såväl rådgivning som korttidsterapi och 

psykoterapi” (Ibid, s. 1). Studien visar att den arbetsmodell som används underlättar situationen 

för personer som är drabbade av ”ångest, nedstämdhet/depression, sömn och känsla av 

sammanhang” (Ibid, s. 1). 
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 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Språket är ett av våra viktigaste redskap i sociala sammanhang. Med språket kan vi interagera 

med andra och eftersom interaktion samt samtal för reflektion och meningsskapande betonas i 

det sociokulturella perspektivet får det utgöra den grundläggande teoretiska ramen för min 

studie, men med koppling till ett relationellt och salutogent perspektiv. Med hänsyn till studiens 

syfte om att fånga upplevelser av hur stödjande och motiverande samtal fungerar kan dessa 

perspektiv fungera som bärande synsätt och utifrån det kan empirin studeras på en mer generell 

nivå. Perspektiven kan således hjälpa till att tydliggöra och förstå mitt resultat på ett mer 

allmängiltigt plan. 

 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Utgångsläget i det sociokulturella perspektivet är att det finns ett ”direkt eller indirekt samspel 

med andra” (Säljö 2000, s. 104). Inom detta perspektiv tillhör människor den sociala 

interaktionen och språket har en kontaktskapande roll i samspelet med andra. Det är i sådana 

situationer tillsammans med andra som en individ får möjlighet att tänka och uppträda på en 

del olika sätt. ”Kommunikationen är också länken mellan [...] människors tänkande” (Ibid., s. 

105). I en interaktion möter vi olika sätt att resonera och i ett senare skede kan dessa resonemang 

fungera som tillgångar för att förstå och samtala i en annan situation. Jakobsson (2012) talar 

om medierande resurser (psykologiska artefakter – ex. språk, språkliga strategier, min 

tolkning) och mediering som är viktiga begrepp i det sociokulturella perspektivet. Mediering 

beskrivs som en ”samverkan mellan människors tänkande och handling och de kulturella 

resurserna [artefakterna, min ant.]” (Ibid., s. 153). Mer förtydligat handlar det om att dessa 

redskap får fart på vårt tänkande och våra handlingar och det som blir en väsentlig tanke i det 

sociokulturella perspektivet är att förstå hur individer samspelar med de befintliga resurser som 

finns och hur dessa influerar och driver en lärprocess framåt (Ibid.). Ett samspel med andra ger 

i varje läge en individ möjlighet att ta emot andras kunskaper. Därigenom får vi inblick och 

förståelse. I Säljö (2000) hänvisas till Vygotskys utvecklingszoner, vilka ”kan [...] ses som den 

zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent 

person” (Ibid., s. 123). Det handlar om skillnaden mellan vad en person presterar ensam och 

utan hjälp och vad en person kan åstadkomma med hjälp av någon med mer kunskap. Kontentan 

av det säger att vi har lättare att lösa ett problem med lite vägledning än vad vi hade haft om vi 

gjort det själva (Ibid.). 

 
5.1.1 En relationell synvinkel 

Med hänvisning till Bengt Persson (1998) sägs att elevers svårigheter ska kopplas till det 

relationella perspektivet. Det är inte hos eleven som problemet finns, utan i relationen mellan 

individerna eller i miljön. Underförstått i detta perspektiv är att förändringar i den omgivande 

miljön kan inverka på en elevs villkor att nå upp till olika mål. Enligt Aspelin & Persson (2011) 

är det som sker i relationen mellan människor det utmärkande för det relationella perspektivet. 

Det kan handla om ett personligt möte eller en situation som varken är planerad eller går att 

förutsäga. Aspelin (2015) beskriver också begreppet relationskompetens som innebär ”en 

förmåga att knyta an till andra människor” (Aspelin, 2015, s. 1) och professionell 

relationskompetens har därpå en koppling till professioner där relationer står i centrum; till 

exempel psykologer, sjuksköterskor och lärare. I en sådan relation finns det vissa krav och 

förväntningar på den ena parten och den parten förväntas ta en roll och ett ansvar som den andre 

inte har. För att lyckas i denna relation krävs det en del egenskaper såsom ”förtroende, respekt, 

omsorg och erkännande” (Ibid., s. 2) och dessa egenskaper anses vara berättigade 

förhoppningar på ett professionellt bemötande. Tyngdpunkten i sättet att vara handlar om 
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närhet, men relationen kräver också ett visst avstånd. Ett begrepp som Aspelin & Persson (2011) 

använder är mellanmänskliga relationer. Dessa formas i den sfär som finns mellan människor. 

Till skillnad från sociala relationer där individer är intressanta som deltagare i en social process 

handlar det inte om den ena individen eller den andra, utan om det som sker mellan dem. 

Ytterligare två relationsformer som nämns är sam-verkan och sam-varo. Sam-verkan är en 

process där individer kopplar ihop sina handlingar på ett förutsägbart sätt, medan sam-varo är 

ett ”personligt, ömsesidigt möte mellan människor” (Ibid., s. 19) som utmärks av 

oförutsägbarhet. Sam-verkan (sociala relationer) är viktigt, men den unika individen 

förverkligas först vid sam-varon. Det bör dock finnas ett samspel mellan sam-varo och sam-

verkan (Ibid.). 

 
5.1.2 Salutogent perspektiv  

Fokus i det salutogena perspektivet är det som fungerar. Det handlar om vad som understödjer 

hälsa och krafter att stå emot. Antonovsky är en israelisk professor som ses som banbrytaren 

för den salutogena teorin. En av hans teorier är KASAM (känsla av sammanhang). För att göra 

en känsla av sammanhang möjlig, fordras det, enligt Antonovsky, att vi känner ”begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet” (Iwarsson, 2014, s. 42). Begriplighet innebär att vi förstår det 

som händer runt omkring oss och att vi kan sätta det i ett sammanhang. Hanterbarhet handlar 

om ifall vi känner att det finns resurser att tillgå i besvärliga situationer. Det kan vara både inre 

resurser eller yttre som familj och vänner. I skolan kan en resurs vara en pedagogisk anpassning 

eller andra särskilda insatser. Meningsfullhet står för i vilken omfattning vi känner att vi har 

tillgång till sådant som ger mening och energi. Om det finns en mening med det vi gör går det 

lättare att ta sig förbi det som är svårt. Att genom samtal styrka någons KASAM är oerhört 

betydelsefullt (Ibid.); ”En av skolans viktigaste uppgifter är, enligt Iwarsson, att genom 

stödjande samtal skapa självkänsla och stärka elevens självbild” (Sundén, 2014). Iwarsson vill 

också med två ord sammanfatta hur vi i skolan kan medverka till att stimulera känslan av 

sammanhang: ”goda relationer” (Iwarsson, 2014, s. 46). 
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 METOD 
I metodavsnittet presenteras de metoder som har använts för att samla in material, vilket urval 

av deltagare som gjorts, hur genomförandet har skett, vilka bortfall som blev, analysmetoder, 

tillförlitlighetsaspekter samt de forskningsetiska aspekter som ska tas hänsyn till. Som underlag 

för denna studie och dess resultat har jag till största del använt mig av den kvalitativa metoden 

i form av intervjuer och öppna frågor i webbenkät men till viss del också av den kvantitativa 

metoden i samband med några slutna frågor i webbenkäten, vilket har resulterat i en 

metodtriangulering. Vad gäller den data som samlas in skiljer man på primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är ofta den data som fås genom frågeformulär och som en student 

eller forskare själv samlar in (Fangen & Sellerberg, 2013) och det var det som var intressant för 

denna studie och som således gavs via både intervjusvar och enkätsvar. 

 

 

6.1 Den kvalitativa och kvantitativa metoden 

Den kvalitativa forskningen är en samhällsforskning där samhälleliga fenomen studeras och 

tolkas. Kvalitativa metoder är en motsats till kvantitativa metoder och det som skiljer dem åt är 

sättet att inhämta data och analysera den. Intervjusamtal och anteckningar från observationer är 

bra exempel på kvalitativ data och via exempelvis intervjuer kan man studera tankar och 

upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015). Den kvalitativa metoden valdes för den här studien då 

den passade bäst för att inhämta andra människors tankar och reflektioner genom både 

intervjuer och öppna frågor i en webbenkät. I samhällsvetenskaplig forskning innebär den 

kvantitativa forskningen ”beräkningar av sociala fenomen” (Fangen & Sellerberg 2013, s. 72). 

En styrka i den kvantitativa metoden är att det går att utläsa hur allmänt spridd en företeelse är. 

För min studie var det lämpligt att använda den kvantitativa metoden för att samla in den data 

som enbart mätte omfattningen av vissa företeelser, till exempel vilken yrkeskategori 

informanterna tillhörde, förekomsten av samtal och hur väl kända efterfrågade samtalsmetoder 

var.   

 
6.1.1 Intervjuer 

För att nå ett resultat i min studie valdes bland annat en kvalitativ intervju där en 

semistrukturerad intervjuguide (bilaga 6) utgjorde ramen för intervjuerna med 5 stycken 

informanter. En kvalitativ intervju kan bestå av både fasta frågeformuleringar och 

kompletterande öppna frågor (Ahrne & Svensson, 2015). Det fanns i min studie möjlighet att 

ställa öppna följdfrågor och det öppnar upp för svar på frågor som kanske inte hade kommit 

med i ett frågeformulär. Det medför en bredare och mer nyanserad bild av en företeelse. 

Ordningen på frågorna behöver heller inte ha någon betydelse, eftersom situationen kan komma 

att bestämma hur intervjun utformas (Ibid.) och det möjliggjorde för att mig att kunna styra 

intervjuerna på ett annat sätt än vid enkätundersökningen. 

 
6.1.2 Webbenkäter 

Ytterligare en datainsamling som användes i studien var som nämnts webbenkäten (bilaga 5). 

Webbenkäten är ett elektroniskt formulär som informanten fyller i online och sedan skickar 

tillbaka (Dahmström, 2011). Denna metod valdes med förhoppningen att vara ett komplement 

till intervjuerna, att snabbt erhålla många svar från informanterna och dessutom få datan direkt 

inregistrerad på ett lättarbetat sätt. Till exempel kan svaren på de slutna frågorna skildras i 

tydliga diagram och det betraktades som värdefullt för min studie, eftersom det blir lätt 

överskådligt för läsaren. En webbenkät kan vara konstruerad på olika sätt. Den ena 

utformningen är interaktiv där varje fråga har en egen sida och där nästa sida inte visas förrän 

svaret på föregående fråga har skickats iväg och den andra är statisk. Med den statiska 
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konstruktionen finns möjlighet att scrolla i formuläret och få en överblick över frågorna. Det 

ska gå att vänta med frågor eller gå tillbaka och ändra markerade svar. Svaren är aldrig 

slutgiltiga förrän hela formuläret skickas iväg (Ibid.). I min studie har den statiska 

konstruktionen använts. En enkät kan bestå av antingen öppna eller slutna frågor. På öppna 

frågor finns möjligheten att svara fritt, medan slutna frågor endast erbjuder fasta svarsalternativ 

(Bryman, 2011). Studiens enkät har skapats i google formulär och omfattat sammanlagt 14 

frågor: 10 öppna frågor och 4 slutna frågor. Vid utformningen av enkäten togs hänsyn till hur 

Dahmström (2011) beskriver att blankettens layout bör utformas för att svarsfrekvensen ska bli 

så stor som möjligt. En generell norm när frågor ska formuleras är att språket ska vara korrekt, 

enkelt och lätt att förstå. För att slippa bortfall bör enkäten inte innehålla alltför många frågor. 

Det gäller att underlätta för respondenterna och inte kräva mer än nödvändigt av dem (Ibid.). 

Vid arbetet med enkätens design var det  angeläget att inrikta sig på att språket var begripligt 

och korrekt och att frågorna inte var för många eller upplevdes vara alltför tyngande att svara 

på.  

 

 

6.2 Urval 

Syftet med denna studie är att fånga skolsköterskans, kuratorns och vuxenpedagogens 

upplevelser av hur elevsamtal, med avsikt att stödja och motivera, organiseras och fungerar 

inom de två frivilliga skolformerna vuxenutbildning respektive ungdomsgymnasium. Urvalet 

är därför gjort på några vuxenutbildningar samt hos elevhälsopersonal på flera 

ungdomsgymnasier. Skolorna som valdes inför enkätundersökningen ligger i Mellansverige 

och i södra Sverige. Urvalet av skolor och informanter gjordes framförallt utifrån tillgängliga 

e-postadresser, men också utifrån hur stor tillgången på informanter verkade vara. Fangen & 

Sellerberg (2013) menar att det är enklare nu än förr att samla in data via nätet om tillgång till 

e-postadresser ges. Om de enheter som man vill studera är få eller enkla att få tag i kan data 

från samtliga enheter samlas in. Det blir då fråga om en totalundersökning. Oftast görs dock ett 

urval av enheter och då benämns det urvalsundersökning. Min studie grundar sig på en 

urvalsundersökning på så sätt att olika skolors hemsidor granskades och därefter valdes i första 

hand de skolor ut som hade skolsköterskor, kuratorer och vuxenpedagoger med lätt åtkomliga 

e-postadresser. På några skolor kontaktades dock skolans rektor, då adresser till pedagoger inte 

var åtkomliga. Detta tillvägagångssätt användes eftersom det hade varit alltför tidskrävande och 

svårt att nå alla Sveriges skolor. Urvalet av informanterna blev en relativt homogen grupp 

genom att de arbetar i samma verksamhet och mot samma mål. Heterogenitet kan dock ha 

skapats genom en blandning av kvinnor och män i olika åldrar i grupperna samt genom att varje 

person till viss del har olika arbetsuppgifter i skolan. En slags heterogenitet blev det också då 

informanterna hade arbetat olika länge i sin profession. Arbetslivserfarenheten varierade mellan 

ett år och 29 år inom de olika professionerna. Webbenkäten skickades ut till ca 300 

vuxenpedagoger på olika vuxenutbildningar och till 74 st kuratorer och skolsköterskor. Totalt 

svarade 29 informanter på enkäten (en räknades dock bort på grund av ofullständigt ifylld 

enkät): 11 stycken vuxenpedagoger, 10 stycken kuratorer och 7 stycken skolsköterskor.   

 

Urvalet av informanter till intervjuerna gjordes bland skolor inom ett lagom reseavstånd från 

mig. Dessa skolor var dock inte samma skolor som deltog i enkätundersökningen. För att få ett 

mer fördjupat komplement till enkätundersökningen var min målsättning att intervjua minst en 

person från varje yrkeskategori. Några av informanterna var sedan tidigare kända för mig och 

valdes på så sätt ut och 2 stycken valdes ut på rekommendation av en annan person som inte 

själv ville delta (se snöbollsurval nedan). Av de totalt 5 personer som intervjuades arbetar 2 

stycken som vuxenpedagoger på vuxenutbildningen, 1 som språkstödjare på vuxenutbildningen 

(denna person kommer i resultatet att benämnas vuxenpedagog), 1 som skolsköterska på 
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gymnasiet och 1 som kurator på gymnasiet. Alla intervjupersoner utom en som har kontaktats 

har varit positiva till intervjun och därmed deltagit. Ett snöbollsurval gjordes som ovan nämnts, 

då en tillfrågad intervjuperson som var positiv till studien men inte tyckte sig vara rätt person 

att ge svar, gav mig information om två andra personer som var villiga att ställa upp. David & 

D. Sutton (2016)  beskriver snöbollsurvalet som ”att hitta någon som kan introducera dig för 

alla de rätta människorna, ge dig tillträde till människor som annars skulle vägra prata” (Ibid., 

s. 142). De talar emellertid också om det vanskliga i att sätta sin tillit till en enda källa. I mitt 

fall såg jag dock ingen risk med att ett sådant urval skulle snedvrida mitt resultat, eftersom jag 

ansåg den källan som trovärdig i valet av två andra informanter. 

 

6.3 Genomförande 

I studiens initiala fas skickades ett introduktionsbrev med information om studien till 

informanterna. I ett sådant brev ska det tydliggöras hur svaren kommer att användas och varför 

en viss målgrupp kontaktas. Det ska också framgå vem som ska kontaktas vid eventuella frågor 

kring studien. Information om att studien är frivillig och att alla personliga uppgifter skyddas 

och behandlas konfidentiellt är också en viktig del i brevet (Dahmström, 2011). Brevet var 

utformat till fyra olika grupper; vuxenpedagoger på vuxenutbildningen till 

enkätundersökningen (bilaga 1), elevhälsopersonal på gymnasiet till enkätundersökningen 

(bilaga 2), vuxenpedagoger på vuxenutbildningen till intervjun (bilaga 3) och elevhälsopersonal 

på gymnasiet till intervjun (bilaga 4).  I brevet gavs en kort presentation av mig själv och hur 

jag kunde nås, studiens syfte och målgrupp presenterades, liksom att deltagandet var frivilligt 

och anonymt.  

 
6.3.1 Enkäter 

Skolsköterskor och kuratorer i elevhälsan på valda gymnasieskolor i Sverige fick ett brev med 

bifogad enkät via sin mail sänd till respektive e-postadress, vilka fanns på skolornas hemsida. 

Samma förfarande gällde även pedagoger på några av Sveriges vuxenutbildningar. Övriga valda 

vuxenutbildningar saknade lättåtkomliga e-postadresser till pedagogerna och därför skickades 

mailet till en samordnare eller rektor med önskan om vidarebefordran till den pedagogiska 

personalen. Dahmström (2011) beskriver webbenkätens fördelar med att svaren oftast kommer 

in relativt fort, som regel inom några dagar, men att påminnelser ändå måste tas hänsyn till. 

Den som har svarat på enkäten en gång ska dock inte få en påminnelse (Ibid.). Efter ett antal 

timmar kom de första svaren på min enkät och sedan tog det ytterligare ett par dagar innan fler 

svarade. Några dagar senare skickades en påminnelse ut till alla skolor och därefter kom ett 

fåtal extra svar. Eftersom påminnelserna skickades ut till flera personer i samma mail blev det 

dessvärre så att några som redan hade svarat på enkäten ändå fick en påminnelse. I mailen fanns 

dock ett tillägg om att man kunde bortse från påminnelsen ifall man redan hade deltagit i 

undersökningen. Varje inskickat svar låg sedan direkt åtkomligt för analys. 

 
6.3.2 Intervjuer 

Själva intervjusituationen bör planeras noggrant. Det finns förhållningsregler för en intervju 

och det är bland annat ”att man är väl förberedd med både frågor och en fungerande 

bandspelare, att man informerar den intervjuade om syftet och ber om lov att få spela in 

samtalet, skapar en förtroendefull relation, lyssnar uppmärksamt och respektfullt samt ställer 

följdfrågor och avslutar intervjun på ett bra sätt” (Fangen & Sellerberg, 2011, s. 60). Efter 

mailkontakt eller direktkontakt med utvalda informanter i min studie genomfördes varje 

intervju under 30–45 minuter. Vad gäller kvalitativa intervjuer finns en del urvalsproblem att 

ta hänsyn till då trovärdigheten måste bevisas i resultatredovisningen. Det handlar till exempel 

om att kunna visa att ”resultaten inte bara beror på att man råkat intervjua vissa personer och 

inte andra” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 40). Då studiens syfte har varit att fånga enbart viss 
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skolpersonals upplevelser kring samtalsmetodik var det ingen slump att just nämnda 5 personer 

valdes. Före intervjuerna presenterades studiens syfte och frågeställningar liksom den tid 

intervjuerna beräknades ta. De informerades även om att samtalet spelades in, att det var 

frivilligt och anonymt att delta samt att de efteråt har möjlighet att ta del av transkriptionen och 

uppsatsen. Intervjuerna genomfördes utifrån en skapad intervjuguide, men med möjlighet att 

frångå den ordning som var bestämd från början. Även följdfrågor och andra frågor kom i ljuset 

och det breddade den insamlade datan. Inspelningstekniken är en aspekt att ta hänsyn till vid 

intervjuer. Vid mindre och färre intervjuer brukar mobiltelefonen räcka. Oberoende av vilken 

teknik som väljs kan det ändå vara lämpligt att anteckna under intervjun (Ahrne & Svensson, 

2015). Vid mina intervjuer användes två mobiltelefoner som inspelningsteknik. En extra 

användes som backup för den andra. Neutralitet och objektivitet stod i fokus vid intervjuerna, 

vilket enligt Ahrne & Svensson (2015) är nödvändigt för att informanterna inte ska ge svar som 

kan ha påverkats av någon annan. Jag var även mån om att lyssna uppmärksamt och visade det 

tydligt genom både kroppsspråk och följdfrågor. En distinkt avslutning av varje intervju var 

också något som togs i beaktande. Samtliga personer utom en intervjuades på sina egna 

arbetsplatser i antingen konferensrum eller arbetsrum. Med en person gjordes en telefonintervju 

med högtalarfunktion och inspelningsmöjligheter.   

 
6.3.3 Databearbetning och analys 

Den analys som har legat till grund för den här studien är en kvalitativ innehållsanalys och den 

har lämpat sig väl för både öppna enkätsvar och intervjusvar. De svar som gavs vid intervjuerna 

i denna studie har i sin helhet transkriberats ordagrant men med fokus på innehåll och sedan 

skrivits ut. Svaren på webbenkätens öppna frågor har också för varje informant skrivits ut. Vid 

analys av kvalitativ data finns sällan klara analysmodeller, istället utvecklas egna strategier och 

verktyg för analys (Ahrne & Svensson, 2015). För att på ett lättarbetat sätt kunna organisera 

denna studies data har jag utgått ifrån 4 innehållsområden vars underlag baseras på studiens 

frågeställningar som handlar om: Förekomst av samtal, Bakgrund till samtal, Samtalsstrategier 

och samtalsinnehåll samt Kompetensens betydelse. Därefter har tabeller konstruerats där 

tabellernas övergripande 9 olika kategorier baseras på frågorna i enkäten. Kategorierna är 

således: Förekomst av samtal med elever i behov av stöd, Bakgrund till samtal, 

Samtalsstrategier och samtalsinnehåll, Lyssnandets betydelse, Betydelsen av empati, 

Betydelsen av den relationella aspekten, Motivera genom samtal, Samtalsstöd och kompetens 

samt Vad är bra och vad kan förbättras?.  Dessa stod följaktligen som rubriker i tabellerna. För 

varje kategori skapades en egen tabell och i varje tabell har alla tre professioner fått en egen rad 

där respektive svar har förts in. En del svar har varit långa och en del lite kortare. Det har därför 

varit nödvändigt att reducera svaren genom att först markera centrala meningar och sedan hitta 

nyckelord eller underkategorier för att det därefter lättare ska gå att urskilja likheter och 

skillnader hos de olika professionerna. Se exempel i Tabell 1 på hur en av studiens kategorier 

har behandlats. 

 
Tabell 1:Exempel på organisation av data 

Skolsköterska Det är ju mycket stress, men det är…en del har ju jättemycket 

socialt. Många i den här åldern har ju ingen orsak över huvudtaget. 

Fast sen kan man ju hitta det här att dom har sömnsvårigheter, man 
sitter uppe och spelar om nätterna, man äter jättedåligt… 

Sociala problem, sömnsvårigheter 

Kurator Vi arbetar för att undanröja hinder för att eleven ska kunna nå sina 

mål. Hinder kan vara hemsituation, personliga problem, psykiska 

bekymmer, kamratrelationer, klassen, inlärningsproblematik, fel 
program, relationer till lärare, funderingar kring sig själv… 

Sociala problem, hemsituation, relationer 

Vuxenpedagog Jag tycker våra elever är ändå…de är väldigt öppna ändå tycker jag 

och berättar att nu är det jättejobbigt för nu har jag fått veta det 

här, nu har det här hänt hemma, nu har min familj fått åka 

tillbaka, nu kommer dom inte om en månad som det var sagt. 

Sociala problem, familjeförlust 
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Informanternas erfarenheter och upplevelser, som i exemplet i tabellen ovan, har sedan 

analyserats och jämförts och därefter i kapitlet Resultat presenterats under ovan nämnda 

kategorier samt i ovan nämnda ordning. Den empiri som tillägnats på ett kvalitativt sätt 

presenteras i förklarande text med invävda citat under respektive kategori. En balans mellan 

citat och egna kommentarer har eftersträvats. Till viss del har analysen redan varit påbörjad då 

enkät- och intervjufrågorna i sig fick utgöra bestämda kategorier. Det har således underlättat 

arbetet med min analys eftersom informanternas svar mestadels var relevanta för respektive 

kategori vid både intervjuer och i enkäter. En aspekt att beakta vid analysen var dock att en del 

reflektioner och begrepp i informanternas svar stundom återkom under flera olika kategorier, 

alltså under andra frågor än den tänkta och då har svaren fått placeras under rätt kategori. Det 

har emellertid varit viktigt att säkerställa att svaren då inte har tagits ur dess egentliga 

sammanhang.  Vad gäller webbenkäten och den kvantitativa delen med slutna frågor så finns 

det presenterat i resultatet som grafisk framställning i form av diagram (Figur 1, 2 och 3). Den 

kvantitativa delen har analyserats genom att svaren från alla tre yrkeskategorier är 

sammanställda och sedan beräknade i procent. Båda skolformerna presenteras tillsammans i 

diagrammen med motiveringen att det är ett överskådligt sätt att visa den sammanlagda 

frekvensen och att det inte handlar om någon jämförelse mellan skolformerna. För att ändå visa 

hur resultatet blev på respektive skolform presenteras en förklaring till procentenheterna i den 

löpande texten under respektive diagram. 

 

 

6.4 Bortfall 

Dahmström (2011) förklarar skillnaden mellan individbortfall och partiellt bortfall. Det 

förstnämnda innebär att en enkät inte alls är besvarad, medan det sistnämnda står för att endast 

en del av enkäten är ifylld. Vad gäller min egen enkät fanns det både individbortfall och ett 

partiellt bortfall. Tre olika anledningar till individbortfall brukar enligt Dahmström (2011) vara 

att den tänkta informanten inte är anträffbar på grund av resa, flytt, fel adress eller dylikt. 

Försöket till kontakt kan också ha gjorts på olämplig tid. Det kan även handla om att de man 

vill undersöka inte vill vara med, att de inte bryr sig om att svara på grund av ointresse eller 

tidsbrist. Att personen är sjuk eller inte har förstått frågorna kan vara ännu en orsak (Ibid.). 

 

Mitt bortfall var stort (ca 346 personer) och svarsfrekvensen (28 personer) blir därför relativt 

låg. Dahmström (2011) påpekar att påminnelsebrev är ett traditionellt sätt att hantera bortfall. 

Påminnelse har skickats ut till dem som var tillfrågade att fylla i webbenkäten, och då tillkom 

något svar. Fler skolor än vad som var tänkt från början fick möjlighet att ingå i studien, men 

även då var intresset svalt. Till skolsköterskor och kuratorer har det funnits direktkontakt via 

lättåtkomliga e-postadresser, men till merparten av vuxenutbildningarna har det saknats 

adresser till pedagogerna och därför skickades brev och information om studien till skolans 

administratör eller rektor med önskan om vidarebefordran till den pedagogiska personalen. En 

rektor med ansvar för över 100 pedagoger besvarade mitt mail med en förklaring att 

pedagogerna inte skulle belastas med mer arbete än nödvändigt och tackade därför nej till 

medverkan. I det fallet blev bortfallet stort.  

 

 

6.5 Tillförlitlighetsaspekter 

För att forskning ska få effekt i samhället och forskarvärlden måste den vara trovärdig. En läsare 

måste kunna tro på det som går att läsa i en uppsats, bok eller artikel. Det innebär att en empirisk 

kunskap bör grundas på undersökningar och inte på antaganden eller fritt funderande (Ahrne & 

Persson, 2015). Denna studies resultat grundar sig på två olika kvalitativa undersökningar, 
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intervju och webbenkät, men till viss del även på en kvantitativ undersökning. En läsare kan 

dock inte helt säkert veta om det skrivna är tillförlitligt utan måste sätta sin tillit till att 

forskningen är gjord på ett korrekt sätt (Ibid.). För min studie har det fört med sig att det måste 

säkerställas att forskningsprocessen har hanterats enligt vetenskapliga principer. En forskare 

bör övertyga sina läsare om att resultaten är trovärdiga och trovärdigheten sägs vara än mer 

angelägen att uppmärksamma i den kvalitativa forskningen då den vanligaste föreställningen 

om vad vetenskap är i första hand kopplas till kvantitativ forskning. ”Experiment, vita rockar, 

laboratorier, siffror, tabeller, korrelationskoefficienter och signifikans verkar på något vis 

signalera trovärdighet i sig” (Ibid., s. 2). 

 

Reliabilitet är ett annat begrepp för tillförlitlighet och det handlar om ifall resultaten i en studie 

blir likadana om studien utförs på nytt eller om det är slumpartade omständigheter som har 

påverkat  resultatet. I samband med kvalitativ forskning kan det vara svårt att tillfredsställa 

villkoret om replikation (upprepning, min ant.), eftersom det är ”omöjligt att frysa en social 

miljö och de sociala betingelser som gäller vid en inledande studie” (Bryman, 2011, s. 352). 

För den kvalitativa studien innebär det att en komplett beskrivning av hela forskningsprocessen; 

problemformulering, urval, intervjuutskrifter etcetera ska kunna kvalitetsgranskas. I ett sådant 

förfarande ingår också att kontrollera om slutsatserna är motiverade (Ibid.). För denna studies 

tillförlitlighet har det därför varit viktigt att säkerställa att mätinstrumenten var trovärdiga, dels 

den tekniska utrustningen i form av mobiltelefonens inspelningsteknik och kvalitet, och dels 

min roll att förhålla mig objektiv och saklig som intervjuare samt min förmåga att hantera datan 

på ett regelrätt sätt.Vad gäller intervjuerna har samtliga genomförts på samma sätt av mig själv 

med hjälp av en intervjuguide och även transkriberingen har skett enbart av mig själv i nära 

anslutning till intervjuerna. 
 

Validitet säger något om huruvida man mäter eller observerar det man avser sig mäta eller 

observera (Bryman, 2011). Vad gäller validiteten i min studie handlar det om att garantera en 

trovärdighet genom att kommunicera hela forskningsprocessen på ett tydligt sätt. Både urval, 

datainsamling och analysprocess har således beskrivits utförligt. Även min förförståelse kan ha 

spelat roll för validiteten då det vid undersökningarna handlar om att på ett sakligt sätt hålla sig 

till syfte och frågeställningar. Fokus vid transkriberingen av intervjusvaren har legat på 

innehållet och de övergripande kategorierna har i sin tur varit relevanta för frågeställningarna. 

Frågorna till webbenkäten och intervjuerna vilar på en teoretisk grund, vilket också ska tas 

hänsyn till gällande en studies trovärdighet. Ytterligare en aspekt som kan öka validiteten och 

som ligger till grund för studien är datatriangulering, det vill säga att resultatet grundar sig på 

data från olika yrkeskategorier. Enkätsvaren som var fler än intervjusvaren skulle också kunna 

bidra till att stödja sanningshalten i intervjusvaren. 

 

Ytterligare något att ta hänsyn till är generalisering som handlar om ifall en studies resultat går 

att tillämpa på andra personer eller miljöer liknande den som gjorts. Att kunna generalisera 

hänger ihop med forskningens trovärdighet. Genom att tillämpa resultaten i mer än en miljö 

och därefter jämföra dessa kan eventuella likheter sedan sägas vara mer allmänna (Ahrne & 

Persson, 2015). Till en början kan sägas att jag i min studie har intresserat mig för en specifik 

urvalsgrupp och fokus har därmed varit att få en uppfattning om just den gruppens individuella 

upplevelser, vilket skulle kunna försvåra en generalisering till en större population. Det ska 

dock också sägas att det ändå har funnits ambitioner att ha möjlighet att dra mer allmängiltiga 

slutsatser utifrån min studie. För att det ska finnas förhoppning om att kunna generalisera  har 

hänsyn tagits till flera olika grundläggande aspekter såsom validitet och reliabilitet, urval och 

bortfall samt databearbetning. 
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6.6 Forskningsetiska aspekter 

Samtidigt som forskning måste bedrivas, vilket benämns forskningskrav, är det viktigt att 

skydda den individ som deltar i undersökningar genom individskyddskravet. Vid varje 

vetenskaplig undersökning ska dessa två krav ställas mot varandra. Forskningskravet väger 

dock ofta väldigt tungt, då det anses oetiskt att inte forska kring sådant som till exempel kan 

förändra något till det bättre. Det finns fyra forskningsetiska regler som ska underlätta en 

avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet om så behövs. Det första kallas 

informationskravet och det innebär att de som deltar i forskningen ska få information om 

studiens syfte, vem som är ansvarig för studien och hur undersökningen kommer att gå till. Det 

ska också vara tydligt att deltagandet sker på frivillig grund och att den information som ges 

endast kommer att användas för studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har inför min studie 

tillämpat mig av informationskravet genom att ge mina informanterna förhandsinformation dels 

genom ett mail, och dels genom ett bifogat brev. Även i enkäten fanns viss information som 

kan härledas till informationskravet. Nästa krav är samtyckeskravet, vilket betyder att 

undersökningsdeltagare själva ska kunna bestämma över sin delaktighet, om de vill fortsätta 

eller avbryta sin medverkan. Den som väljer att avbryta sitt deltagande får inte utsättas för 

någon form av övertalning  Vid en enkätundersökning krävs dock inget samtycke, såvida 

information enligt informationskravet har bifogats enkäten, eftersom en returnerad enkät 

jämställs med ett samtycke (Ibid.). Jag anser att samtyckeskravet under min studie är följt och 

att den returnerade enkäten och deltagandet i intervjuer är lika med ett samtycke. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som ingår i en undersökning 

ska skyddas från obehöriga. Vid publicering ska det vara omöjligt att identifiera deltagare och 

andra individuella uppgifter. Den sista regeln, nyttjandekravet, innebär att den information som 

kommer från enskilda individer endast ska användas i forskningssammanhang (Ibid.). 

Informanterna i min studie har fått veta att de svar som ges i enkät eller vid intervjun uteslutande 

kommer att användas i min studie.  
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 RESULTAT  
I denna del presenteras mina tolkningar och direkta citat av pedagogernas och elevhälsans 

erfarenheter och upplevelser av stödjande och motiverande samtal med elever i behov av stöd. 

Underlaget för citat och tolkningar baseras på de svar som gavs i enkätundersökningen samt 

intervjusvaren. De 9 undersökta kategorierna redovisas i form av huvudrubriker och 

underrubriker. Allra först presenteras information om förekomst av samtal, vilken grundar sig 

på studiens första frågeställning. Därefter presenteras de tre huvudrubriker som vilar på studiens 

andra frågeställningar: Bakgrund till samtal, Samtalsstrategier och samtalsinnehåll samt 

Samtalsstöd och kompetens. Underrubrikerna utgörs av huvudpunkterna i enkät och intervju: 

Lyssnandets betydelse, Betydelsen av empati, Betydelsen av den relationella aspekten, Motivera 

genom samtal samt Vad är bra och vad kan förbättras? De olika professionerna kommer i 

resultatdelen att benämnas P (vuxenpedagog), K (kurator på gymnasiet) och S (skolsköterska 

på gymnasiet).  
 

 

7.1 Förekomst av samtal med elever i behov av samtalsstöd 

I figur 1 tydliggörs förekomsten av samtal gemensamt för samtliga yrkeskategorier, baserat på 

enkätundersökningen:  

 

 
 
Figur 1: Förekomst av samtal med elever i behov av samtalsstöd baserat på enkätundersökningen. 

Av figuren framgår att många informanter hade samtal någon eller några gånger per vecka 

(78,6 %), varav 10 stycken var kuratorer, 5 stycken var skolsköterskor och 7 stycken var 

vuxenpedagoger. Två vuxenpedagoger hade sådana samtal någon eller några gånger per år 

(7,1 %). I övrigt upplever både vuxenpedagoger (2 stycken) och skolsköterskor (2 stycken) att 

de har stödjande samtal någon eller några gånger per månad (14,3 %). Vad gäller 

intervjusvaren blev svaren mer öppna och lite mer svårtolkade gällande ett specifikt antal elever 

under en viss tid eftersom de fyra alternativ som fanns med i enkätundersökningen inte 

presenterades på samma sätt som i enkäten: 

 
S: Det är helt olika. Ibland kan det ju vara någon elev som kommer och har en grej bara en gång 

om året, sen kan det ju vara en elev som kommer då och har väldiga bekymmer […] varje år så 

har jag säkert åtminstone två som jag kanske kallar, ja, pratar med kanske var fjortonde dag. 

 

K: Fyra till fem gånger per dag. Fyra är nog lågt räknat. 

 

En vuxenpedagog berättade att hon alltid hade ”peptalk” med alla elever i början och ofta i 

gruppsammanhang. Sedan fanns också vanliga studiesamtal eller samtal efter att någon fastnat 
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i sina studier av olika anledningar. Det handlade i alla fall om frekventa samtal flera gånger i 

veckan.  

 

 

7.2 Bakgrund till samtal 

Utifrån både enkätsvar och intervjusvar framkommer tydligt vad som oftast ligger till grund för 

stödjande samtal med skolsköterska, kurator eller pedagog. Skolsköterskan får naturligt väldigt 

många samtal genom att alla gymnasieelever kallas till ett hälsosamtal. Detta samtal blir sedan 

i många fall en utgångspunkt för vidare besök hos elevhälsan. Svaren från skolsköterskorna 

visade att stress, sömnproblem, frånvaro och psykisk ohälsa var de vanligaste orsakerna till att 

elever kom för samtalsstöd. I övrigt handlar det om att hjälpa till att hitta glädje och motivation, 

att stärka självkänslan, men även frågor om vikt, kost, droger, sexualitet och fysisk aktivitet var 

ofta i fokus. Ytterligare en aspekt som är central och som påverkar många ungdomar negativt 

är olika former av sociala problem, till exempel familjeproblem. Skilsmässor gör att ungdomar 

mår sämre än vad många kan tro: 

 
S: Skilsmässor är jättestort kan jag säga […] jag har ingen statistik på det, men om man tittar på 

det man hör så är det nog många barn och ungdomar som mår dåligt för det är så många föräldrar 

som är ovänner och de har ett hem här och ett hem där, två olika hem med olika regler […] det är 

ju många pojkar som tycker det är jobbigt, för dom tycker ju inte att dom ska gråta, men det gör 

dom faktiskt […] Många gånger är det ju så att när man är 16, 17 år då kan man ju tycka att det 

skulle inte vara så farligt om föräldrarna skiljer sig, men alltså det är nästan ännu värre på nåt vis 

för att då är det ju dom som skulle frigöra sig och festa runt kanske och vara dom jobbiga du vet 

[…] Då plötsligt ska mamma och pappa ut […] och då blir det dom som ska hålla sig lugna och 

fina. 

 

S: Det är ju mycket stress, men det är…en del har ju jättemycket socialt. Många i den här åldern 

har ju ingen orsak över huvudtaget. Fast sen kan man ju hitta det här att dom har sömnsvårigheter, 

man sitter uppe och spelar om nätterna, man äter jättedåligt… 

 

Kuratorernas svar omfattade fler utgångslägen för samtal men även här var stress, oro, ångest 

och frånvaro en betydande grund. Annars handlar det om svag självkänsla, komplicerade 

relationer med både kompisar och lärare, skoltrötthet och låg motivation, förvirring inför 

framtiden och många funderingar kring sin egen existens och meningen med livet. Ett par 

kuratorer säger: 

 
K: Vi arbetar för att undanröja hinder för att eleven ska kunna nå sina mål. Hinder kan vara 

hemsituation, personliga problem, psykiska bekymmer, kamratrelationer, klassen, 

inlärningsproblematik, fel program, relationer till lärare, funderingar kring sig själv, nyttan med 

att vara här och det man läser, meningen med allt. Vad ska det bli av mej? Duger jag och kommer 

jag att lyckas med utbildning, jobb, bilda familj mm är återkommande frågeställningar. Hur har 

mitt liv varit är också vanligt att man funderar över i tonårstid. 

 

K: Oftast är det ju dåligt mående eller vantrivsel… att man tycker man inte hittat sin roll i klassen 

eller skolan. Det är väl det absolut vanligaste. 

 

Bland vuxenpedagogernas svar gick det att urskilja lite andra typer av svar angående orsaken 

till samtalsstöd. De vanligaste orsakerna till att samtal med vuxenelever förekom var bristande 

studiemotivation och hög frånvaro. Många elever har svårt att få tiden att räcka till på grund av 

arbete vid sidan av studiernan och då hinner de inte studera: 

 
P: Ofta är det att dom ska jobba. Arbetsgivaren vill att dom ska jobba. Hur gör jag då? Vad missar 

jag idag? Jag hinner inte med, jag kan inte, har inte förberett mig till provet. Såna grejer är det. 

Men det är ofta att arbetsgivaren vill att dom ska jobba.  
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Eller så är det familjen som påverkar studierna på olika sätt. Det kan till exempel handla om 

elever som har sin familj kvar i hemlandet, att familjemedlemmar saknas, att de har många små 

barn eller sjuka barn som ska tas omhand:  

 
P: Jag tycker våra elever är ändå…de är väldigt öppna ändå tycker jag och berättar att nu är det 

jättejobbigt för nu har jag fått veta det här, nu har det här hänt hemma, nu har min familj fått åka 

tillbaka, nu kommer dom inte om en månad som det var sagt. 

 

En del vuxenelever behöver också stöd med planering och struktur. Det saknas studieteknik 

som gynnar studierna på ett bra sätt. Samtal för att hitta extra anpassningar är också vanligt. I 

övrigt nämns oro, social fobi, familjekriser, relationsproblem och andra sociala problem som 

till exempel socioekonomiska svårigheter: 

 
P: Typ sjuka barn eller… eh… att dom har gjort nåt, att det har hänt nåt i helgen. Det kan vara 

väldigt märkliga saker. Dom har inte hunnit plugga […] Det kommer ju upp allt. Allt kommer upp 

då och dom är… dom sitter och gråter och är helt förtvivlade [...] det var ju ekonomiska 

bekymmer... ja det var jättemycket. 

 

 

7.3 Samtalsstrategier och samtalsinnehåll 

Vad gäller samtalsstrategier finns det olika metoder att uppmärksamma. Tre metoder som 

nämns i min studie är MI (Motiverande samtal), Deliberativa samtal och Coaching. I min 

undersökning var jag intresserad av i vilken omfattning det fanns kännedom om dessa begrepp. 

Enkätsvaren från alla tre yrkeskategorier presenteras i Figur 2 och de svar som framkom i 

intervjuerna presenteras i löpande text och citat därefter. 

 

 
Figur 2: Kännedom om tre olika samtalsmetoder baserat på enkätundersökningen 

Figuren visar att mer än hälften (64,3 % - sju kuratorer, tre skolsköterskor och åtta 

vuxenpedagoger) av de som besvarat enkäten kände till något av nämnda begrepp, medan en 

dryg tredjedel (35,7 % - tre kuratorer, fyra skolsköterskor och tre vuxenpedagoger) kände till 

alla begrepp. 

 

De intervjuade personerna hade viss kännedom eller ingen alls om samtalsstrategier. 

Framförallt personerna i elevhälsan sa sig ha bra kännedom om samtalstrategier:  

 
P: Det kan ju inte vi utan det blir lång beprövad erfarenhet som styr våra samtalsmetoder 

mycket…hmm…det är det nog. 
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P: Alltså så här är det…kommunikation skulle ju jag vilja lägga en större bit på […] för jag känner 

att jag är inte bra på det själv […] just detta att…att…ehm…förhålla sig till personer som reagerar 

på ett visst sätt när man pratar med dom…det…alltså, jag har kommit ifrån det helt kan jag säga 

[…] jag får verkligen träna mig i detta. Så är det.  

 

S: Vi körde lite stressprat och visade vissa filmsnuttar för det finns ju ganska bra. Alltså sen har 

vi fått lite kognitiv beteendeterapi […] så det har man ju i bakgrunden. Men det största vi jobbar 

med det är väl ändå det här med motiverande samtal […] En del dom kör ju det här gamla vanliga 

liksom som att man kanske går tillbaka och tar reda på vad det är för nånting liksom och då kanske 

man fastnar där. 

 

K: Man försöker väl med det här klassiska MI då och…ja…öppna frågor och så här. 

 

En vidare granskning av svaren gällande samtalsinnehållet och eventuella samtalsstrategier i de 

stödjande samtalen visar att både kuratorer och skolsköterskor använder metoden MI i hög 

utsträckning. Det är även vanligt att kuratorer tillämpar lösningsfokuserade samtal, vilket 

utifrån svaren kan tolkas dels som att man tillsammans reflekterar över olika lösningar, och dels 

som en medveten strategi där kuratorn vill få eleven att själv plocka fram egna lösningar: 

 
K: Jag utgår från elevens utgångspunkt och var de befinner sig i sitt mående och tänkande. 

Strategin är att eleven själv oftast har förslag eller lösningar inom sig. 

 

S: Försöker använda mig av mina nyvunna kunskaper i MI. I samtalen försöker jag få eleven att 

berätta och prata så mycket som möjligt för att få en bra bild över hur situationen ser ut. 

 

Ett par kuratorer nämner ambivalensutforskning och ambivalenskorset och det innebär att man 

försöker klargöra fördelar och nackdelar med ett beteende och sedan reflektera över hur en 

tänkbar förändring skulle kunna vara. Svaren visar också att flera personer i elevhälsan ser 

eleven som en egen individ och att samtalen anpassas efter varje individ; ”olika tekniker för 

olika elever”:  

 
S: Tar hänsyn till elevens kunskap om samtalsämnen för att informera/berätta om det. Lyssnar på 

eleven, ställer öppna frågor för att hjälpa dem att sätta delmål/mål för att komma vidare. Stödjer 

eleven hela vägen genom att följa upp/utvärdera tillsammans.  

 
S: Elevcentrerat samtal för att främja hälsa och förebygga ohälsa som kan innehålla information 

och råd som utgår från elevens egna resurser och behov. 

 

I övrigt baseras samtalen på olika frågeställningar och framför allt öppna frågor. En person i 

elevhälsan använder sig av ett psykodynamiskt förhållningssätt med inslag av KBT (kognitiv 

beteendeterapi). I vuxenpedagogernas svar på frågan syns att lyssnandet är en viktig 

samtalsstrategi och att det gäller att vara lyhörd. Några menar att man inte använder någon 

speciell strategi eller färdiga mallar, men att man eftersträvar ett coachande förhållningssätt. 

Något som däremot visar sig vara en gemensam nämnare i samtalen både på gymnasiet och på 

vuxenutbildningen är tiden: 

 
K: Samtal som leder till förändring måste få ta lite tid, därför har jag ofta längre 

stödsamtalskontakter som syftar till att ge trygghet och hopp även om inte skolan fungerar fullt 

ut. 

 

P: så knackar dom på nere hos mig, så kan vi sitta där ett par timmar efter lektionen […] så jag 

har liksom fått lära mig att säga hit men inte längre…och försöka att inte ge dom för mycket av 

min tid, utan bestämma…vet du jag har en halvtimme på mig så när den halvtimmen har gått då 

måste jag gå. 
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7.3.1 Lyssnandets betydelse 

De mest frekventa orden i svaren på frågan om lyssnandets betydelse i professionella samtal är 

mycket viktigt. Alla tillfrågade ser betydelsen i att kunna lyssna på ett sätt som gynnar eleverna 

och att det är grunden i hela samtalet. Det handlar om att lyssna och bekräfta, att lyssna och 

ställa frågor för att visa att man har förstått. Några kommer också in på att även lyssna på det 

som inte sägs, att uppmärksamma till exempel ansiktsmimik och kroppsspråk. Flera upplever 

också att lyssnandet är den viktigaste faktorn för att samtalet ska upplevas positivt från 

elevernas perspektiv: 

 
S: Lyssnandet är ju det bästa. För det kan ju vara nån…som att jag inte har sagt nånting…så tycker 

dom att det är det bästa samtalet dom nånsin har haft, att bara få prata av sig. Jätteviktig del i 

samtalet. 

 

K: Extremt mycket. Att sitta och lyssna är oftast det de vill. Inte nödvändigtvis bara sitta och lalla 

med i allt som sägs, men lyssna, vara intresserad, sammanfatta och summera. Bolla fram och 

tillbaka. Att få dem att känna att jag lyssnat och begripit vad de menar även om jag inte alltid kan 

förstå deras situation/upplevelser/erfarenheter. 

 

Av resultatet framkommer också att vikten av att eleverna får prata mest handlar om att de 

själva ska uttala det som kan vara vägen till förändring, men lyssnandet är även viktigt för att 

kunna sätta sig in i elevens situation och således kunna hjälpa dem att hitta lösningar: 

 
P: Alltså det är ju jätteviktigt. Så här är det. Om dom får berätta för mig och sätta ord på nånting 

dom tycker är svårt och jobbigt, så hör dom det själva. Och i och med att dom säger det till mig 

så har det lättat lite i dom själva. Sen får ju dom inte förvänta sig att jag ska säga lösningen på 

problemet, för det har jag aldrig. Eh…och det är jag noga med att säga. Jag kan inte lösa ditt 

problem, jag kan bara lyssna. Men då får dom sitta där och prata och gråta och jag ger dom en 

näsduk och så får dom va. 

 

S: Lyssnandet är viktigt för det är då eleven har möjligheter att berätta och sätta ord på sina känslor. 

 

K: Väldigt viktigt. Det är eleven som helst ska prata/älta/analysera och komma fram till sina 

lösningar. 

 

Återigen nämns tiden som en ofta återkommande detalj i samtalet: 

 
K: jag det är ju…det är som man säger man har ju två öron och en mun och det är väl ungefär där 

man ska försöka…man lyssnar ju mycket mer än man pratar. Och det innebär att man får ju inte 

vara rädd för att det blir väldigt tyst ibland. Man får inte ha bråttom. 

 

K: Mycket. Gäller att ”vänta ut” personen i samtalet ibland. 

 

P: Viktigt. Hur ska man annars förstå elevens problem. Man måste ge eleven tid och visa tålamod. 

 
7.3.2 Betydelsen av empati  

Alla svar visar att empatin har stor betydelse i ett samtal och det som gör att den empatiska 

förmågan är särskilt viktig är att många anser att den behövs för att eleverna ska våga öppna 

upp sig och för att de ska få förtroende för antingen skolsköterskan, kuratorn eller pedagogen: 

 
P: Empati och bemötande är essentiellt för att eleven ska våga öppna upp sig för mig. Om eleven 

inte kan öppna upp sig blir inte samtalet lika givande. 

 

P: Viktigt för att skapa ett förtroende.  

 

P: Ja, absolut. Annars får dom inget förtroende för mig. 
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K: Jag tror att samspel mellan människor byggs på att man känner att förtroende finns. 

 

Man får dock, som ett par kuratorer säger, ”inte tycka synd om eleven”. Engagemang är en 

annan aspekt som blir en följd av ett empatiskt beteende och som både skolsköterskor och 

kuratorer nämner: 
K: Självklart måste empatin finnas med i samtalet. Jag tror inte man kan lyssna utan att empati 

finns med. Ett av de viktigast inslagen är att försöka koppla bort sig själv och sin vardag. Man 

måste gå in för mötet och samtalet till 100% och vara väldigt närvarande. 

 

K: Eleverna läser snabbt av om det finns ett genuint intresse eller inte. 

 

S: Empatin visar också på engagemang och förståelse för den andras situation och därför tycker 

jag att MI får bättre kvalitet när jag känner empatin. 

 

Flera vuxenpedagoger menar också att trots att empatin är viktig i ett samtal kan man inte enbart 

fastna i det. De säger exempelvis att: 

 
P: Den är alltid viktig att ha med sig. Samtidigt måste den samverka med andra faktorer 

 

P: Empati är viktig, men den får inte ta fokus från problemet/situationen. 

 

7.3.3 Betydelsen av den relationella aspekten  

De flesta säger att det är viktigt med ett relationsskapande och att det är svårt att motivera till 

förändring om relationen inte finns där. Några ifrågasätter dock begreppet relation och menar 

att det beror på vad man lägger i en relation och vad syftet med samtalet är. Andra menar att 

relationen är viktig, men att det är viktigt att hålla en viss distans till eleverna: 

 
V: Jag menar att vi träffas flera gånger i veckan och jobbar tillsammans, men utan att vara nära 

vänner. Det blir en lagom distans. 

 

K: Det tycker jag är mycket av professionaliteten att just den här distansen att vara vad man säger... 

nära men inte privat. Vi...alltså…att man inte är för nära eller för långt ifrån, det är ju jättemycket 

det det handlar om tycker jag, eh för mig är det så... man har den här behandlar- och 

klientrelationen. Jag är rätt tydlig med att vi är ju inte kompisar.  

 

V: Jag håller alltid viss distans och undviker kompisrelation. 

 

Många andra påstår att relationen till en skolsköterska, kurator eller vuxenpedagog är 

nödvändig för att eleven ska känna tillit och få förtroende: 

 
V: Relationen har enligt mig, i de flesta fall en avgörande betydelse för att samtalet ska mynna ut 

i något bestående. Eleven måste känna tillit till mig. 

 

V: Att eleven känner förtroende för sin lärare är mycket viktigt för att nå fram med budskapet 

oavsett vad det är. Om relationen är dålig blir det svårare att göra samtalet meningsfullt och 

fruktbart. 

 

S: Tillit är viktigt om jag vill lyckas med MI därför måste jag bygga upp en god relation med mina 

elever för att lyckas med motiverande samtal. 

 

K: Jag måste få till någon form av anknytning/relation för att få förtroende. 

 

K: Jag upplever att det är väldigt viktigt att tilliten finns i samtalssituationen. En tillit till mig som 

vuxen person. Ofta har eleven pratat med kamrater och andra som gärna ger råd eller visar vilken 

väg eleven ska ta. För mig är det viktigt att visa att eleven har inneboende krafter att göra val som 

är bra och det gäller att vi arbetar med det. Ibland är de lite stukade av sin skolgång och 

konkurrensen i skolan och samhället i stort, vilket gör att de inte litar på sig själva. Då är det 
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väldigt viktigt att vi kan bygga upp en relation med eleverna och med tålamod och tillit visa på 

vad de klarar nu som de inte trodde att de skulle klara 

 

En annan kurator tror inte att det alltid är nödvändigt med en relation för alla elever, men beaktar 

ändå tillit och trygghet, vilket flera andra också gör: 
K: Det varierar. Kuratorsvana personer fäster inte så stor vikt vid detta även om  det alltid behöver 

finnas en tillit i en samtalsrelation. Man behöver få ett ok intryck av den man ska öppna upp sig 

för. Det beror lite på vad det handlar om och vad man menar med relation. Eleven behöver som 

sagt känna sig trygg med mig om förändring ska kunna ske. Ibland räcker 2-3 samtal om det inte 

är alltför komplicerat och då vet jag inte om man kan kalla det att vi har en relation? 

 

V: Det måste finnas en trygghet i att det är ett professionellt samtal, det som sägs kommer inte 

vidare. Relation eller ej spelar nog mindre roll. 

 

S: Viktigt att elev känner sig trygg och bekväm i mötet för om möjligt reflektera över sina egna  

förutsättningar och val. 

 

7.3.4 Motivera genom samtal 

Fler än hälften av de tillfrågade hyser stor tilltro till att det går att motivera elever genom samtal. 

Någon menar att det är en utgångspunkt att alla människor kan motiveras, en annan har 

inställningen att samtal är ett bra verktyg för att kunna motivera en elev. Andra påstår att samtal 

är det absolut bästa sättet att motivera och att eleverna är mottagliga för motivationssamtal. 

Tilltron till motiverande samtal förekommer i samma frekvens över de tre yrkeskategorierna. 

Det finns också de som tror att det går att motivera, men till viss del och med skillnaden att de 

anser att det finns omgivande faktorer som kan påverka motivationsarbetet på ett negativt sätt: 

 
K: Svårt att säga, ofta går det i alla fall delvis att nå en kompromiss med vad de vill och vad 

skolan/föräldrar vill. MI eller delar av detta i kombination med medling är väldigt bra att kunna 

för att nå ett steg närmare målet. Jag brukar aldrig räkna med att nåt ska bli 100 %-igt om 

situationen är ner på 30 %. Målet är att det i alla fall ska bli bättre. 

 

K: Det är en process som bygger på att eleven har förtroende för mig. Min upplevelse är att elever 

ibland vill ha en snabb lösning och kan tappa intresset när de inser att det kräver en insats från 

dem själva. 

 

K: Jag tror att vi kan motivera eleven. Min upplevelse är att en elev kan gå ut från samtalet och 

vara väldigt sugen på att förändra sin situation. Tyvärr möts de ofta av att många lärare inte har 

samma optimism och då kan motivationen sänkas eller försvinna. Över huvud taget är 

vuxenvärlden i skolan och hemma för upptagen med att se på brister i stället för de små framstegen 

en elev kan göra.  

 

P: Jag tror att det går i de flesta fall, men det kan finnas elever som har bestämt sig för att det inte 

SKA gå, och då är det väldigt svårt att förändra deras inställning (vi arbetar ju med vuxna elever, 

så det är lite ”att lära gamla hundar att sitta” ibland). 

 

P: Det fungerar oftast, men mycket hänger på elevens omgivande situation 

 

P: Att det absolut går, men vi har ju många elever som har socioekonomiska svårigheter eller 

kognitiva svårigheter och då är det inte alltid motivationen som brister, utan elevens kapacitet och 

ork. 

 

S: Beror på var eleven befinner sig på sin ”motiveringsskala” 

 

 

7.4 Samtalsstöd och kompetens 

De personer som har intervjuats ger olika svar på om de upplever att de stödjande samtalen 

fungerar utifrån den kompetens de har. En vuxenpedagog känner inte att kompetensen är 
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tillräcklig utan skulle vilja bli uppdaterad inom området kommunikation. En annan 

vuxenpedagog känner att kompetensen till viss del räcker och att man i andra fall slussar elever 

vidare till annan kompetens. En kurator är tveksam till om kompetensen räcker i alla lägen och 

menar att det är lätt att känna en maktlöshet ibland. En skolsköterska säger att samtalen fungerar 

bra utifrån befintlig kompetens, men att det alltid finns mer att lära: 

 
S: Jag tycker att mina samtal fungerar bra. Sen kan jag ju säga det att man lär sig ju varje dag, och 

det finns ju alltid, man behöver alltid få bli påfylld så att säga. Man kan inte bara luta sig tillbaka 

och säga att det här kan jag […] och därför tycker jag att det är viktigt att bolla, så ibland kan man 

ju ringa till BUP. 

 

P: Det beror på tycker jag. Alltså i princip är väl det enda som jag kan göra det är att lyssna och 

försöka…alltså försöka förstå. Det är inte lätt. Men ändå när man ser en elev , som bara utstrålar 

att allt är så jättejobbigt…det är klart att man lyssnar. Sen ibland har det hänt att jag har ångrat att 

jag har släppt iväg eleven sen direkt. Alltså vad händer nu när eleven blir ensam på kvällen? Så 

har det känts ibland.  

 

P: Nej, jag tror inte det. Nej… ehm… Jag skulle vilja bli bättre, vill bli uppdaterad på detta och 

jag känner att det ingick inte i vår utbildning ett smack...inte ett dugg.  

 

I enkätundersökningen säger sig några ha tillräcklig kompetens för att kunna motivera och 

stödja elever i behov av stöd medan andra tycker att de har det till viss del. I Figur 3 tydliggörs 

skillnaden baserat på svar från alla tre yrkeskategorier. 

 

 
Figur 3: Upplevelse av tillräcklig kompetens för att kunna motivera och stödja elever i behov av stöd baserat på 

enkätundersökning 

Figuren visar att 50 % (tre kuratorer, tre skolsköterskor och åtta vuxenpedagoger), har svarat 

Till viss del, och lika många (50 %) har svarat Ja ( sju kuratorer, fyra skolsköterskor och 3 

vuxenpedagoger). För vuxenpedagogernas del nämns att det är svårt att kommunicera kring 

privata angelägenheter eller att det finns för lite kunskap kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Någon tycker att det för det mesta går bra, men att det finns ”hopplösa 

fall”. En säger sig känna till MI-metoder sedan ett tidigare yrke och är sugen på att börja 

använda metoden i skolan.  

 

En vuxenpedagog tycker att tiden inte räcker till eller att problemen är för svåra att ta sig an: 

 
P: Jag upplever ibland stress och att det inte finns tillräckligt med tid. Ibland har elever komplexa 

sociala svårigheter som påverkar studiesituationen, då är skolpersonal inte rätt personer att vända 

sig till. Då får vi på vux rekommendera eleven att kontakta t ex vårdcentral eller socialtjänst. 
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De kuratorer som svarade Till viss del menar bland annat att det ofta fungerar bra och att man 

tar hjälp av andra instanser ibland, till exempel BUP eller UMO, när man känner att 

kompetensen inte räcker till. Någon menar dock att ärenden bollas tillbaka till elevhälsan på 

skolan. Två stycken uttrycker sig så här: 
K: Fungerar oftast bra men ärendena har senare år oftare blivit mer komplexa. Hamnar i 

elevhälsans knä när det blivit svårare att få hjälp av andra aktörer utanför skolan. Samtalen kan 

ibland gränsa till behandlande. 

 

K: Det funkar överlag väl men bland nuvarande elevgrupp som består till stor del av 

ensamkommande ungdomar är det ofta det blir otillräckligt. Deras problem i deras livssituation är 

så stora att jag inte räcker till. Man får ta hand om  dem så gott det går och finnas där och 

lyssna/prata när de önskar detta. 

 

Tre skolsköterskor upplevde att samtalen kunde bli bättre, men gav väldigt korta svar på frågan. 

En svarade ”Bra” och en  annan svarade ”Kan bli bättre”. Den tredje som svarade Till viss del 

menade att: 

 
S: Egentligen handlar det mest om förtroende. Jag är väldigt empatisk vilket jag har stor nytta av 

i samtalen. Sedan är det bra med verktyg för att få ett förändringstänk hos eleven.  

 

7.4.1 Vad är bra och vad kan förbättras? 

Alla professioner och mer än hälften av deltagarna i studien säger sig vara bra på att lyssna på 

eleverna. Det blir också tydligt att många tycker att de är bra på att få eleverna att själva 

reflektera över sin situation, att få dem att hitta sin egen drivkraft för att nå sina mål eller för att 

uppnå ett bättre mående: 

 
K: Få eleven att arbeta mot de mål som eleven själv önskar uppfylla. Att eleven själv blir delaktig 

i de beslut som behöver tas. 

 

S: Det viktiga är ju också när man samtalar att man kommer fram till att det är dom själva som 

kommer fram till sina egna lösningar, det är ju jätteviktigt […] Sitter jag och säger att jag tycker 

att du ska sova mellan 22.00 och 06.30 till exempel…alltså bara mata på dom…då har dom inte 

kommit på det själva. 

 

Att motivera, stödja och uppmuntra är andra befintliga färdigheter flera anser sig ha. Flera 

vuxenpedagoger nämner också att det finns en förmåga att ”behålla lugnet”, ”förklara lugnt” 

och ”ha tålamod”. Vidare berättas att: 

 
S: Det är ju alltid svårt att svara på vad man är duktig på själv, men jag tror att jag är duktig på att 

få folk att öppna upp sig och varför jag är det det vet jag inte. Jag tror det handlar lite kanske om 

min personlighet också. 

 

K: Få elever att känna sig sedda. Att vara ett gott vuxenstöd, att vara tillgänglig och ha tid att 

lyssna, avdramatisera och normalisera deras situation 

 

K: Jag tror jag är rätt duktig på att få folk att trivas och trivas med mig och våga koppla av. 

 

K: Min upplevelse är att vi brukar få till en bra atmosfär där eleven känner sig tagen på allvar och 

att det är tillåtet att prata om vad som helst. 

 

P: Jag har en coachingutbildning med inriktning skola i bagaget. 

 

Vad gäller sådant som både skolsköterskor, kuratorer och vuxenpedagoger skulle vilja förbättra 

märks allra tydligast en önskan om att få stärka sina kunskaper om olika samtalsstrategier: 

 
S: Fördjupa coachingstrategier. 
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S: Utveckla samtalsmetodik, motiverande samtal, problemlösande teknik, handledning. 

 

K: Utveckla min kunskap i olika samtalsmetoder. 

 

K: Kommer att deltaga i en kort version av KBT under detta läsår. Nytt verktyg är alltid bra. 

 

P: Mer kunskap, träning i samtalsmetodik. Framförallt deliberativa samtal. 

  

P: Att använda olika verktyg. 

 

P: Mer forskningsbaserade strategier. Nu är det mest beprövad erfarenhet och ”magkänsla” som 

gäller. 

 

Ytterligare en aspekt som flera gånger nämns som svar på frågan och som ger intryck av att 

påverka om samtalet blir bra eller inte är den om tid: 

 
P: Jag tror fler elever skulle vilja berätta om sina situationer för mig om jag gav dem mer tid eller 

var mer tillgänglig för detta. Men så mycket tid kan jag inte lägga. 

 

Ett annat ämne som prioriteras är nyanlända elever eller elever med ett annat modersmål. Dels 

skulle man vilja bli bättre på att förstå en annan kultur, och dels finns en önskan om att komma 

över språkhinder på ett mer effektivt sätt: 

 
S: Reflektera, tänka på att man har olika kulturer. 

 
K: Något som dykt upp på senare år är samtal med ensamkommande ungdomar. Där finns det mer 

att lära sig i att kunna ge hopp även om eleven inte får uppehållstillstånd. Det är också en konst 

att få ungdomar som normalt sett inte pratar om saker att öppna sig och delge vad som tynger. 

 

P: Det är ibland svårt med förståelsen eftersom jag arbetar med elever som läser svenska som 

andraspråk. Ibland hade jag haft behov av en tolk. För egen del skulle jag vilja vara ännu tydligare 

ibland. 

 

P: Vanliga fraser översatta på respektive språk. 

 

Framförallt flera kuratorer har sagt att de vill bli bättre på att inte ge för mycket råd och komma 

med för snabba lösningar: 

 
K: Inte så snabbt få känslan av att jag ska ”lösa” problemet. 

 

K: Möjligen att inte ha för bråttom att själv ge råd. 

 

 

7.5 Sammanfattning av studiens resultat 

Syftet med denna studie är att fånga olika yrkesprofessioners upplevelser av hur elevsamtal, 

med avsikt att stödja och motivera, organiseras och fungerar inom de två frivilliga skolformerna 

vuxenutbildning respektive ungdomsgymnasium samt hur vanligt förekommande samtalen är. 

För att få förståelse för varför stödjande och motiverande samtal behövs har också 

bakgrundsorsaker undersökts. Resultatet visar att merparten av skolsköterskor, kuratorer och 

vuxenpedagoger har stödjande samtal minst en gång i veckan. Anledningen till att dessa samtal 

behövs skiljer sig något åt beroende på om det är gymnasieelever eller vuxenelever det handlar 

om. För gymnasieelevers del är stress, oro, sömnproblem, frånvaro, sociala problem och 

psykisk ohälsa vanliga bakgrundsfaktorer. För vuxenelevers del rör det sig om bristande 

studiemotivation och frånvaro. Vad gäller samtalsmetoder är det endast en dryg tredjedel som 
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känner till de tre som lyfts i min studie och resultatet visar därutöver att elevhälsan har bra 

kännedom om metoderna och använder dem mer än vuxenpedagogerna. Flera av 

vuxenpedagogerna använder inte några speciella strategier eller färdiga modeller, utan ser 

lyssnande och lyhördhet som viktiga faktorer. Beträffande lyssnandet är det dock en mycket 

viktig samtalsstrategi hos nästan alla informanter. Resultatet ger också bevis på att empati och 

relationsskapande är oerhört viktiga inslag i stödjande samtal, men att det är nödvändigt med 

viss distans gällande relationer mellan personal och elev. Mer än hälften av informanterna tror 

att det går att motivera genom samtal. Kuratorer och vuxenpedagoger ser dock många faktorer 

som kullkastar deras arbete. Alla informanter efterfrågar mer kompetens gällande 

samtalsstrategier, men resultatet visar ändå att skolsköterskan och kuratorn i hög utsträckning 

känner sig tillräckligt kompetenta. Det som dock önskas mer av, enligt alla professioner, är att 

få mer fördjupad kunskap om samtalsmetodik. 
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 ANALYS  
I detta kapitel tolkas och förstås mina resultat mot ett större sammanhang, till exempel 

styrdokument, allmän samhällsinformation, teorier och tidigare forskning. Analysen 

presenteras i den ordning som är i kapitel 7. 

 

8.1 Förekomst av och bakgrund till samtal med elever i behov av stöd 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är människor en del i det sociala samspelet och med hjälp 

av språket kan ett kontaktskapande ske. I en interaktion med andra får vi möjlighet att till 

exempel pröva våra tankar (Säljö, 2000). I mitt resultat framkommer att de flesta (78,6 %) av 

undersökningens informanter har flera samtal varje vecka med elever. Det bygger dels på att 

alla gymnasieungdomar kallas till ett hälsosamtal i årskurs 1, och dels på mer eller mindre 

frivilliga samtal i olika situationer. Det är också så att när det finns en osäkerhet om huruvida 

en elev på ungdomsgymnasiet når målen eller inte ska omedelbart stöd sättas in (Skolverket, 

2015). Nilsson (2014) nämner att det i elevhälsans arbete är stort fokus mot ohälsa och att det 

läggs mycket tid på sådant stödjande arbete. Enligt skollagens 25§ 2 kap (2010:800) ska dock 

elevhälsan arbeta både förebyggande och hälsofrämjande. Trots den föresatsen är det ändock 

ytterligare en aspekt som kan relateras till antalet samtal som visades i resultatet. Att samtal är 

viktigt klargörs också i Möllås (2009) avhandling. Studien pekar på att det som har visat sig 

vara betydelsefullt för elever i behov av stöd är känslan av samhörighet och delaktighet och 

däri är samtalet ett centralt element. Hugo (2007) menar att berörda elever i avhandlingen 

upplever otrygghet och att det finns ett stort behov av bekräftelse från vuxna. Ytterligare en 

studie (Arnesdotter et al., 2008) som berör elevhälsans arbete visar att elever värdesätter 

hälsobesöket och menar att det är viktigt.  Gällande vuxna finns det en undersökning (Folkesson 

& Lindgren, 2015) om en verksamhet kallad Samtalsakuten, som riktar in sig mot samtalsstöd 

för dem som är över 18 år och som har en svår livssituation. Det existerande behovet av en 

sådan verksamhet kan också appliceras på vad mitt resultat påvisade gällande de högfrekventa 

samtalen.  

 

Bakgrunden till samtalen i min studie kan kopplas till den psykiska ohälsan, vilken ökar i 

Sverige idag både hos ungdomar och hos vuxna. I Folkhälsomyndighetens senaste rapport 

(2016) har en fördubbling av psykiska och somatiska besvär hos ungdomar skett under en 

period på 30 år. Med utgångspunkt i ett relationellt perspektiv betonas bland annat att den 

omgivande miljön har en påverkan på en elevs möjligheter att nå olika mål och att det är inte 

hos individen som svårigheten är (Persson, 1998). Enligt elevhälsan på gymnasiet i min studie 

är det ofta stress, oro, ångest, sömnproblem och frånvaro som är vanliga orsaker. Det kan också 

finnas familjeproblem i form av till exempel skilsmässor som får ungdomar att må dåligt. Andra 

skäl är relationsproblem, skoltrötthet och låg motivation. Resultatet visade också tecken på att 

även vuxenelever som är i behov av stöd ofta har bristande studiemotivation. Vad gäller 

motivation skiljer Skaalvik & Skaalvik (2016) på inre och yttre motivation och menar att den 

inre motivationen kräver ett eget intresse från en person och att det då finns en motiverande 

glädje, medan den yttre motivationen påverkas av en yttre press från till exempel omgivningen. 

Det går även att finna statistiska belägg för en koppling mellan skoltrötthet och avhopp från 

gymnasiet (SCB, 2007). Gällande vad som just berörts beträffande skoltrötthet och motivation 

kan också en parallell dras till Möllås (2009) som i sin avhandling har kommit fram till att 

många ungdomar inte tycker att studierna är roliga eller meningsfulla, att de känner stress och 

motivationsbrist och att kraven är höga. Även Hugo (2007) menar att flera ungdomar har 

negativa erfarenheter från skolan, vilka grundar sig på misslyckanden med skolarbeten och att 

de känner sig misslyckade. Detta leder till begreppet självkänsla som också var en 

bakomliggande orsak till behov av stöd i enlighet med mitt resultat. Enligt Skaalvik & Skaalvik 
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(2016) handlar självkänsla om hur man ser på sig själv och att den kan bli instabil i en 

prestationsinriktad skola, men även då en person inte känner sig höra till eller vara accepterad 

och uppskattad av andra. Möllås (2009) nämner att elevers upplevelser av att känna samhörighet 

med vänner och delaktighet i lärandeprocessen är en viktig del för de elever som har en 

besvärlig skolgång och en svår livssituation. Även många vuxna mår som sagt dåligt och 

gällande dem handlar det om mer än en tredjedel av alla kvinnor och var fjärde man som känner 

någon form av ängslan, oro eller ångest (Folkhälsomyndigheten, 2016). Mitt resultat visar att 

hög frånvaro är en stark anledning till samtal med vuxenpedagoger, men det handlar också om 

att det är svårt att få tiden att räcka till eller att man har bristande studieteknik. Även 

psykosociala problem som social fobi, familjekriser, relationsproblem och socioekonomiska 

svårigheter nämns. Bland annat detta skriver också Folkesson & Lindgren (2015) om i sin 

studie. Hos de drygt 100 personer som ingick i deras undersökning fann man utöver ångest, 

nedstämdhet/depression och bristande känsla av sammanhang, att sjukdomsdiagnoser, 

sjukskrivningar, arbetslöshet, traumatiska kriser, existentiella dilemman och otrohet var vanligt 

förekommande hos dem som sökte stöd. Ett stödjande arbete med dessa problem som grund 

kan sättas i förbindelse med det salutogena perspektivets fokus på det som fungerar, det vill 

säga att rikta uppmärksamhet mot vad som kan stärka hälsan och förmågan att stå emot 

(Iwarsson, 2014). Iwarsson hänvisar till Antonovskys teori KASAM (känsla av sammanhang), 

som betyder att vi bör känna förståelse för det som görs eller sker, att det betyder något samt 

att det är hanterbart. Enligt Iwarsson är det oerhört viktigt att stärka KASAM genom samtal. 

 

 

8.2 Samtalsstrategier och samtalsinnehåll 

Engquist (2013) har format en struktur som kan användas i professionell kommunikation och 

det som är dess grundpelare är förhållningssätt (sättet du är på), strategi (samtalets innehåll) 

och taktik (sättet du frågar på). De allra flesta deltagare i min studie känner till någon eller några 

av de samtalsmetoder som frågades efter, men uppfattningen av deras svar är att de inte 

använder någon renodlad samtalsmetod rakt av. Med koppling till Engquists (2013) syns dock 

alla ovan nämnda tre delar som viktiga i mångas samtal. Det framkommer dock att personalen 

i elevhälsan har något bättre kännedom om samtalsstrategier än vad vuxenpedagogerna har. 

Vuxenpedagoger nämner att det är lång och beprövad erfarenhet som styr samtalen eller att man 

faktiskt inte har den rätta kunskapen, utan skulle behöva träna mer på det. Någon vuxenpedagog 

berättar dock att hen eftersträvar ett coachande förhållningssätt i samtalen. Ett coachande sätt 

handlar enligt Gjerde (2012) om att stimulera en individ att ta eget ansvar, eller att hjälpa någon 

att hitta sina inre resurser. Det visas också i MI-metoden som bland annat kännetecknas av 

framkallande, vilket betyder att en individs egna förändringsresurser ska framkallas 

(Rosengren, 2012). Coaching återigen kan även innebära att man fokuserar på lösningar hellre 

än problem (Gjerde, 2012). Elevhälsan i min studie använder sig också gärna av 

lösningsfokuserade samtal på så sätt att de reflekterar gemensamt och sporrar eleven att hitta 

egna lösningar genom att låta dem prata och älta. De använder även MI i hög utsträckning 

genom att basera samtalen på öppna frågor och lyssnande. Bland andra dessa två strategier 

nämner Rosengren (2012) som viktiga komponenter för MI. Ett par kuratorer i min studie 

berättar om ambivalensforskning som en strategi i samtalet och att man då väger för- och 

nackdelar mot varandra. Det kan liknas vid Olssons (2006) beskrivning av det deliberativa 

samtalet som bland annat innebär att olika synsätt analyseras och argumenteras för. En annan 

samtalsstrategi som några berörde i sina svar var vikten av att låta eleverna prata och berätta så 

mycket som det är möjligt och att få dem att sätta ord på sina känslor och själva uttrycka det 

som kan vara riktningen mot förändring. Denna strategi återspeglas i intervjustudien om 

stödjande samtal inom Barn- och ungdomspsykiatrin (Ek et al., 2015). De har kommit fram till 

att det har stor betydelse att låta en individ få tala utan att någon avbryter samt att det är 
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individen som håller igång samtalet. Det var också klart uttalat i litteraturstudien av Arnesdotter 

et al. (2008) där det framkom att det bästa samtalet var det där eleven var delaktig och fick prata 

utan avbrott. En annan viktig faktor som ofta nämndes av informanterna i min studie och som 

ansågs vara en grundläggande del av samtalsstrategierna var möjligheten att låta eleverna få tid 

att samtala. Betydelsen av tid redogör också flera forskare (Arnesdotter et al., 2008; Ek et al., 

2015) för och de visar i sina studier att det dels bör finnas tid för reflektion under ett samtal 

men också att det ska finnas tid rent generellt i en samtalssituation. I min studie berättades om 

ytterligare en strategi. Enligt en person i elevhälsan användes ett psykodynamiskt 

förhållningssätt med delar av kognitiv beteendeterapi i samtalen med elever. Det 

överensstämmer med Gjerdes (2012) beskrivning av coaching som bland annat förklaras som 

en process som ska stödja förändring på ett kognitivt plan. All nämnd samtalsmetodik i mina 

resultat kan härledas till det sociokulturella perspektivets begrepp medierande resurser 

(artefakter) och mediering (Säljö, 2000). Mediering är en samverkan mellan individers 

tänkande och artefakter och ur en sociokulturell synvinkel är det viktigt att förstå hur individer 

interagerar med de resurser som finns och hur dessa påverkar en utvecklingsprocess. Det är i 

ett samspel med andra personer som vi får möjlighet att erhålla någon annans insikter och 

därigenom förståelse och det är i Vygotskijs utvecklingszoner vi är mottagliga för stöd och 

tolkningar från mer sakkunniga personer. Dessa zoner symboliserar skillnaden mellan vad en 

individ åstadkommer på egen hand och vad individen presterar med hjälp av någon med mer 

vetskap (Ibid.). 

 
8.2.1 Lyssnandets betydelse 

Utifrån svaren i denna studie tolkas att lyssnandet är en mycket viktig samtalsstrategi i ett 

samtal. Det handlar om att lyssna för att kunna sätta sig in i situationen och kanske förstå eller 

för att kunna ställa frågor, bekräfta och sammanfatta. Just det sistnämnda anses visa för eleven 

att man har lyssnat ordentlig och det ligger i linje med Gjerdes (2012) påstående om att man 

genom att lyssna, upprepa och sammanfatta kan få en individ att känna sig bekräftad. En 

skolsköterska i min studie berättar att elever kan säga att de har haft det bästa samtalet någonsin 

de gånger de har fått prata inför någon som bara lyssnar. Sundberg (1994) förklarar lyssnandet 

som det viktigaste åtagandet i ett samtal, medan Gjerde (2012) menar att det är en skön känsla 

att ha någon som lyssnar. I mitt resultat nämns också vikten av att lyssna på det som inte sägs, 

det icke-verbala språket. Även i intervjustudien av Ek et al. (2015) har det uppmärksammats att 

det är viktigt att vara lyhörd på det som uttrycks i den icke-verbala kommunikationen. 

 
8.2.2 Betydelsen av empati 

Resultatet visar att empatin har stor betydelse i ett samtal av den orsaken att flera anser att den 

behövs för att elever ska våga öppna upp sig och känna förtroende för den de samtalar med. Det 

kommer även fram att engagemang och genuint intresse syns tydligare för eleven om 

samtalsledaren har en förmåga att vara empatisk. Ett par vuxenpedagoger menar dock att 

empatin endast fungerar tillsammans med andra faktorer och att empatin i sig inte får ta 

uppmärksamhet från det egentliga problemet eller situationen. Ek et al. (2015) visar i sitt 

resultat att det är viktigt att skapa ett förtroende i en samtalssituation genom tillit och respekt. 

Även i MI-metoden beskrivs förmågan till empati som en betydelsefull komponent (Rosengren, 

2012). Gjerde (2012) menar att empati är en oerhört väsentlig terapeutisk del i en interaktion 

med andra därför att det är först när vi har förmåga att visa empati samtidig som vi lyssnar och 

ställer frågor som en person kan hjälpas komma till insikt om sig själv och situationen. 

 
8.2.3 Betydelsen av den relationella aspekten  

Inom det relationella perspektivet är mellanmänskliga relationer ett centralt begrepp, som 

betyder att fokus läggs på vad som sker i sfären mellan individer. Relationskompetens är ett 
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annat begrepp som beskriver människans styrka att samarbeta med andra och i vissa yrken där 

relationer är i fokus talar man om professionell relationskompetens. Att vara professionellt 

relationskompetent inbegriper ansvar och krav på skickligt bemötande (Aspelin, 2015). 

Tidigare forskning (Hugo, 2007) visar att det som har väldigt stor betydelse för att elever ska 

känna att skolan är meningsfull är bland annat den relationella aspekten mellan lärare och elev. 

Det har också funnits ett stort värde i att skapa bra och ömsesidiga relationer då elever i behov 

av stöd berättar om många personliga upplevelser. Denna upptäckt stämmer överens med 

Aspelins (2015) tolkning av begreppet sam-varo, som enligt honom är en relationsform som 

innebär ett ”personligt, ömsesidigt möte mellan människor” (Ibid., s. 19). Resultatet i min studie 

ger flera exempel på att skolpersonal anser att relationsskapande är oerhört viktigt. Det påpekas 

till exempel att det är svårt att motivera till utveckling och förändring om relationen saknas. 

Flera nämner att tillit är en viktig komponent i samtalet och för att eleven ska känna tillit måste 

det finnas en god relation. Likaså gäller det för att eleven ska få förtroende för samtalsledaren. 

Även Aspelin (2015) betonar att förtroende är viktigt att vinna för att lyckas i ett 

relationsskapande och att det är berättigat att förvänta sig ett professionellt bemötande av en 

samtalsledare. Rosengren (2012) konstaterar att samtalsmetoden MI förespråkar 

relationsskapande i samband med just öppna frågor, reflektioner, bekräftelser och 

sammanfattningar. Även Nilsson (2014) menar att relationsskapande är en central del i skolans 

hälsofrämjande arbete. Ytterligare en aspekt som framkommer i mitt resultat är vikten av att få 

eleven att känna trygghet, men då menar en del att det inte beror på om det finns en relation 

eller inte. En kurator tror inte att det alltid är nödvändigt att skapa en relation. Andra ifrågasätter 

begreppet relation och menar att det går att lägga olika innebörd i begreppet. Viktigt i 

relationsskapandet är dock enligt flera informanter att det finns en lagom distans till eleverna.  

Ek et al. (2015) uppmärksammar dessutom att det gällande relationer i ett samtal är angeläget 

att begrunda den maktposition som faktiskt finns i en interaktion. 

 
8.2.4 Motivera genom samtal 

Resultatet visar att mer än hälften av alla informanter uttrycker en stark tro på att det går att 

motivera genom samtal. Det finns ingen tydlig skillnad mellan hur de tre professionerna 

uttryckte sig. Det är bland annat uppenbart att samtal tycks vara ett utmärkt verktyg som kan 

användas för att motivera, eller att samtal helt enkelt är det bästa tillvägagångssättet för att 

motivera en elev. Det framgår också att samtalsledaren bör ha en inställning som är att alla kan 

motiveras och någon menar att elever överlag är öppna för motiverande samtal. Det kan ligga i 

linje med Jenners (2004) förklaring om att motivation är ett resultat av tidigare erfarenheter och 

bemötande från andra. Det kommer också fram andra åsikter i viss omfattning och det är främst 

kuratorer och vuxenpedagoger som uttrycker sig lika i det fallet. En kurator menar att det aldrig 

till 100 procent går att motivera, medan en annan kurator upplever att motivationen minskar 

hos elever när de inser att det inte finns någon snabb lösning på problemet. Ek et al. (2015) 

lyfter också den problematiken då de säger att eleven måste vara motiverad inför ett stödjande 

samtal om det ska ge positiv effekt. Ytterligare en kurator påpekar att det å ena sidan går att 

motivera, men att det å andra sidan finns en pessimism hos en del lärare som sänker 

motivationen. Skaalvik & Skaalvik (2016) menar att det är betydelsefullt att i pedagogiska 

sammanhang hjälpa elever att hitta den inre motivationen och om det inte går är det viktigt att 

den autonoma yttre motivationen stöds. Det kan då handla om att till exempel lyssna, ge 

valmöjligheter eller uppmuntra elever att ta egna initiativ. Vuxenpedagoger i min studie tror att 

det går att motivera genom samtal i många fall, men menar att många har sociala eller kognitiva 

svårigheter och att det då kanske inte alltid inte handlar om att motivationen brister trots att det 

kan verka så. Resultatet visar även att en del elever redan har bestämt sig för att de inte kommer 

att lyckas och att det därför blir svårt att motivera. Det stämmer med Engquists (2013) tvivel 

om ifall det går att motivera eller intressera andra. Det påstås att det går att frambringa villkor 
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så att ett omedvetet intresse kan komma till ytan via frågor, men det kan också finnas hinder i 

form av påverkan från samtalsledarens värderingar. 

 

 

8.3 Samtalsstöd och kompetens 

Nätt och jämnt hälften av informanterna anser att de har tillräcklig kompetens för att kunna 

stödja och motivera elever i samtal. Resten menar att de har viss kompetens, men att det behövs 

fortbildning inom området. Flera vuxenpedagoger känner att kompetensen brister. Många tar 

hjälp från andra instanser när kompetensen inte räcker till.  

 
8.3.1 Vad är bra och vad kan förbättras? 

Mer än hälften av alla informanter känner sig bra på att lyssna på elever. Lyssnandet är en viktig 

del i samtalet för att till exempel kunna förstå en individ (Ek et al., 2015; Gjerde, 2012; 

Arnesdotter et al., 2008). Betydelsen av att ha förmågan att kunna lyssna betonas även i MI- 

metoden (Rosengren, 2012) liksom i det deliberativa samtalet (Englund, 2000). De flesta 

informanter tycker också att de är skickliga på att få eleverna att själva reflektera över 

omständigheter eller att hitta motivation. Värdet av det kunnandet kan liknas vid det Skaalvik 

& Skaalvik (2016) nämner gällande vikten av att lyckas hitta elevers inre motivation, vilken är 

en säker drivkraft hos individer. Hugo (2007) framhåller att målet med avhandlingen bland 

annat har varit att hjälpa elever i behov av stöd att känna mer motivation för det som sker i 

skolan. Även Jenner (2004) menar att en samtalsledare bör förstå hur man i möten skapar och 

bevarar motivation hos en individ. Annan gynnsam kompetens som nämns i mitt resultat 

gällande samtalssituationer är förmågan att behålla ett lugn och att ha tålamod. En skolsköterska 

säger sig vara duktig på att förmå människor att öppna upp sig, medan några kuratorer upplever 

att eleverna känner sig sedda i deras sällskap, att de trivs och vågar koppla av. Det kan jämföras 

med vad som framkommer i litteraturstudien av Arnesdotter et al. (2008) där värdet av 

elevhälsans styrka i att lyckas skapa ett positiv klimat i samtalssituationerna betonas.  

 

Något som det däremot finns ett behov av enligt många informanter är mer träning i 

samtalsmetodik. Behovet av samtalsmetodik syns även hos Partanen (2007) som tillsammans 

med kollegor har skapat en strategi för samtal. Denna strategi omfattar bland annat principer 

som att stötta eleven i att tydliggöra egna mål, att stödja elevens känsla av meningsfullhet eller 

att ställa frågor på rätt sätt. Flera olika begrepp nämns vidare i mitt resultat och det kan handla 

om att någon vill ha fördjupade coachingstrategier, någon annan vill ha mer kunskap kring 

problemlösande teknik och handledning eller rent allmänt bara känna till olika verktyg som kan 

användas i stödjande och motiverande samtal med elever. En vuxenpedagog vill grunda sina 

samtal på mer forskningsbaserade strategier istället för att endast låta magkänslan styra och ett 

par kuratorer vill bli bättre på att inte ge för snabba råd eller få känslan av att det är de som ska 

lösa elevens problem. Ek et al. (2015) beskriver till exempel att stödjande samtal är en 

psykologisk och psykosocial behandling och Folkesson & Lindgren (2015) använder 

arbetsmodellen Samtalsstöd i kris, vilken har en koppling till bland annat korttidsterapi och 

psykoterapi.  

 

Förutom detta finns i mitt resultat en annan sida av saken och det gäller kulturkrockar och 

språkhinder. Det finns en önskan om att få lära sig mer om olika kulturer för att bättre kunna 

förstå situationen för de många nyanlända personer som går i skolan. Vad gäller språkhinder 

uttrycks också i resultatet en vilja att komma över dessa på ett mer effektivt sätt, till exempel 

genom tolkar.  Ett stöd i detta dilemma kan vara att det, trots vissa kulturella skillnader i 

samtalsstilar, ändå ser ut att finnas allmängiltiga regler för hur samtal fungerar, vilket kan 

minska risken för alltför stora kulturkrockar (Norrby, 2014).  
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 DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion med särskilt beaktande av specialpedagogiska 

implikationer där centrala delar av resultatet diskuteras med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar, som kan anses ha besvarats. Därpå presenteras en metoddiskussion där valet 

av metod, genomförande och urval resoneras och argumenteras om. Kapitlet avslutas därefter 

med tankar om vidare forskning samt slutord. 

 

 

9.1 Resultatdiskussion 

En lucka i tidigare forskning är att det inte verkar finnas någon fakta om exakt hur stort behovet 

av stödjande och motiverande samtal är. Mina resultat visar emellertid att det finns ett stort 

behov av stödjande och motiverande samtal bland elever på gymnasiet och vuxenutbildningen 

och att den ökande psykiska ohälsan i Sverige idag kan antas vara ett stort bakomliggande 

bekymmer. Det framkommer också i min studie att samtalen med elever överlag fungerar bra 

och att man bland undersökta yrkesprofessioner är någorlunda överens om hur ett lyckat samtal 

bör vara, men att elevhälsans och vuxenpedagogernas upplevelser av huruvida den egna 

kompetensen räcker skiljer sig något åt. Resultatet pekar också på att det hos alla anses finnas 

mer att lära kring samtalsmetodik. 

 

I min studies resultat kan utläsas att elevhälsan och vuxenpedagoger får arbeta mycket 

förebyggande och stödjande, med utgångspunkt i att det också framkommer att det är elever i 

behov av stöd som i första hand deltar i samtalen. Men eftersom det kan tolkas som att samtalen 

ändå utgår från ett salutogent perspektiv, då man strävar efter att lyfta fram elevens möjligheter 

och styrkor, anser jag att man ändock arbetar både hälsofrämjande och förebyggande och det 

stämmer överens med vad skollagen klargör om intentionen med elevhälsans arbete: 

”elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande” (2 kap, 25§, 2010:800). Alla 

informanter upplever att man har många stödjande samtal på kort tid och det visar hur stort 

behovet är bland elever och att det förmodligen kan förknippas med att den psykiska ohälsan 

ökar i Sverige. Det specialpedagogiska arbetet innebär att främja, förebygga och stödja och det 

kan göras på olika nivåer i en skolorganisation: individ-, grupp- och organisationsnivå. En 

mycket viktig del i det specialpedagogiska arbetet är till exempel att ta hänsyn till allas olikheter 

och arbeta för att stödja processerna kring inkludering och minska risken för utanförskap och 

då är det angeläget att det finns personal med rätt kompetens. Resultatet i min studie visar dock 

brister gällande tillräcklig kompetens i samtalssituationer, framförallt inom vuxenutbildningen, 

vilket emellertid inte kan styrkas av tidigare nämnd forskning i min studie. Det blir heller ingen 

samverkan mellan olika personalkategorier såsom det blir på ett ungdomsgymnasium, med 

tanke på att vuxenutbildningen inte har en elevhälsa i samma omfattning. Däremot utnyttjas 

extern kompetens i form av exempelvis socialtjänst eller hälsocentral. Att det finns ett behov 

av samtalsstöd hos vuxna visar sig tydligt i Folkesson & Lindgrens (2015) studie om 

Samtalsakuten dit vuxna som har hamnat i olika svårigheter kan vända sig. En 

specialpedagogisk insats inom vuxenutbildningen kan då, enligt mig, vara att stärka samverkan 

med andra samhälleliga resurser till förmån för de elever som har ett behov av stöd, men att 

också ge relevant kompetens till de pedagoger som möter elever i samtal och andra 

lärsituationer. 

 

Bakgrundsorsakerna till samtal skiljer sig något åt mellan  ungdomar och vuxna i min studie, 

men det är egentligen inget överraskande resultat då dessa elever befinner sig i olika stadier i 

livet. Ungdomar kämpar till exempel med stress, oro och sociala problem medan vuxna 

framförallt upplevdes ha motivationsbrist, stor frånvaro och socioekonomiska bekymmer. Mina 
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resultat stämmer till viss del överens med vad tidigare forskning påvisar gällande vuxnas 

bakomliggande orsaker till behov av stöd. Orsakerna i mitt resultat nämns inte på exakt samma 

sätt som i min studies forskningsöversikt, men i studien om Samtalsakuten konstaterar 

Folkesson & Lindgren (2015) exempelvis att sjukskrivningar, arbetslöshet etcetera ofta är 

bakomliggande orsaker till samtalsstöd och det kan, enligt mig, kopplas till både 

motivationsbrist, frånvaro och socioekonomiska problem, vilket nämndes i min studie. Att 

kuratorer hade aningen mer frekventa samtal än övriga informanter kan ha sin grund i att den 

yrkesprofessionen förknippas med stödjande samtal plus att skolans styrdokument säger att 

behov av stöd inom det snaraste ska utredas och att ”samråd ska ske med elevhälsan” 

(Skollagen, 3 kap, 8§, 2010:800). Men även i vuxenutbildningen finns krav på 

individanpassning vad gäller både behov och förutsättningar och för dem som kan ha svårt att 

nå målen ska särskild hänsyn ges (Skolverket, 2012). I skolan ställs många krav på elever och 

alla har inte samma förutsättningar för att lyckas. För att till exempel kunna möta den ökande 

psykiska ohälsan bland både ungdomar och vuxna i skolan krävs ökad kunskap om psykisk 

ohälsa och funktionsnedsättningar samt om hur man bemöter elever som mår dåligt. I det läget 

är det viktigt med en fungerande specialpedagogisk verksamhet som kan hantera skillnader i 

livssituationer och skapa förståelse för olika behov. 

 

Mina resultat visar också att elevhälsan har bra kännedom om samtalsstrategier. Resultatet 

förvånar inte, eftersom en trolig förklaring till det kan vara att det är en del av elevhälsans 

utbildning att tillägna sig sådan kunskap. Enligt Skollagens 2 kap, 25§ ska elevhälsans arbete 

innefatta ”medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser” 

(2010:800). En del vuxenpedagoger uttryckte att det inte används någon speciell 

samtalsmetodik, utan att magkänslan och erfarenheten fick styra och att kompetensen faktiskt 

brister i dessa fall. Utifrån min förförståelse om denna skolforms organisation var dessa svar 

väntade. Just därför anser jag det berättigat att man som personal i skolan, och framförallt 

personal inom vuxenutbildningen, efterfrågar fortbildning kring samtalsmetodik. I flera studier 

(Arnesdotter et al., 2008; Folkesson & Lindgren, 2015; Ek et al., 2015) framkommer att det 

finns en tydlig medvetenhet kring samtalsstrategier och att dessa ligger till grund för 

framgångsrika samtal med personer i behov av stöd. Det finns dock inget fokus i tidigare 

forskning på just de samtalsmetoder som nämns i min studie, vilket innebär att resultaten i min 

studie får ses som ett komplement till tidigare forskning. Med utgångspunkt i efterfrågad 

fortbildning är det därpå relevant att det också uttrycks ett behov av att få mer förståelse för 

nyanlända elever som många gånger har svåra erfarenheter med sig och ofta inget vuxenstöd. 

För att ett stödjande och motiverande samtal ska blir bra krävs alltså ökad kompetens om 

trauman med tanke på den stora tillströmningen av elever från krigsdrabbade områden, men 

också kompetens om kulturella olikheter. Även om elevhälsan i min studie anser sig ha 

någorlunda tillräcklig kompetens för att genomföra professionella samtal, är det en generell 

uppfattning bland alla informanter att än mer fördjupad kunskap om samtalsstrategier behövs. 

Dessutom har begreppet tid visat sig vara en aspekt värd att beakta. Både gällande tid som 

bristvara och som en nödvändig faktor att ta hänsyn till i ett samtal, då ett samtal inte alltid ska 

skyndas på. På ungdomsgymnasiet finns bestämda rutiner för samtal med elever, men tiden 

upplevs ändå vara en bristvara. På vuxenutbildningen upplever pedagoger att samtalen tar tid 

och i realiteten inte hinns med. Det är ett dilemma som egentligen är ett organisatoriskt 

bekymmer, men som inte får glömmas bort. 

 

Vad gäller informanternas upplevelser om huruvida det går att motivera elever eller inte, är det 

positivt att se att de flesta ändå har en stark tro på att det går. Det finns dock förståelse för att 

det kan vara svårare att motivera de elever som har en bakgrund med till exempel 

skolmisslyckande och utanförskap, medan det är lättare att motivera andra. Det kan kopplas till 
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Jenners (2004) påstående om att motivation är ett resultat av tidigare erfarenheter. I ett sådant 

läge är det precis som Jenner uttrycker, oerhört viktigt att en samtalsledare har förståelse för 

vad ett samtal eller möte kräver för att motivation ska uppnås och bibehållas. Viktigt i 

sammanhanget för studiens informanter har också visat sig vara att ha förmågan att skapa goda 

relationer. Det tyder på att det finns en professionell relationskompetens bland informanterna i 

min studie. Att denna del i verksamheten är medvetet förankrad i det relationella perspektivet 

med hänsyftning till att man ur detta perspektivets synvinkel anser att den omgivande miljön 

kan ha effekt på en individs möjligheter att nå ett mål (Persson, 1998; Aspelin, 2015).  

 

Skolan har ett ansvar att skapa goda förutsättningar för alla elever oavsett individ och mående 

och en av specialpedagogikens uppgifter är att underlätta för elever och göra skolan tillgänglig 

för alla. Med utgångspunkt i statistiknyheten om avhopp från skolan (SCB, 2007) hade så 

många som 40 procent av eleverna kunna avsluta sina studier om skolan hade erbjudit mer stöd. 

Mina resultat visar att fungerande samtal är ett viktigt stöd på individnivå gällande elevers 

psykiska mående och utveckling. Genom samtal blir det tydligt vilka omständigheter som måste 

tas hänsyn till för att kunna erbjuda ett individuellt, relevant stöd och således underlätta 

inkluderingsprocessen och minska utanförskapet. Genom samtal kan vi förstå människors olika 

behov, skapa motivation och stärka självkänslan, vilket är viktigt för elevers känsla av 

sammanhang. Avhoppen från skolan kan måhända minska och dessa elever blir således bättre 

rustade för framtiden, vilket också är positivt ur ett större samhälleligt perspektiv. En 

implikation grundad på mitt resultat kan vara att stödjande och motiverande samtal bör ses och 

anammas som en mycket betydelsefull specialpedagogisk insats för elever som har ett extra 

behov av stöd, och att elevhälsans roll i det främjande och förebyggande arbetet blir en viktig 

förstärkning sett från organisationsnivå. Med tanke på att också Vuxenutbildningen, med stöd 

i Skollagens 2 kap 25§, kan organisera en liknande elevhälsa med till exempel ”psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser” (2010:800), kanske det inom en snar framtid 

även kan finnas ett jämförbart stöd för vuxna. Specialpedagogiken har som sagt kopplingar till 

både psykologi och sociologi och det är områden som bör tas hänsyn till i arbetet med elever, 

eftersom man i samtalet då kan belysa en situation ur flera olika perspektiv och därigenom få 

bättre förståelse för både individen och samtalsprocessen. Specialpedagogen kan i det läget ha 

en viktig roll i att förmedla sådan kunskap till lärare och annan personal, men också i att bistå 

ledningen med insikter om de specialpedagogiska idéerna exempelvis ur ett psykologiskt och 

socialt perspektiv. Det är viktigt att sträva efter samverkan i det avseendet att alla bör kunna 

upptäcka specialpedagogiska behov. Ytterligare en organisatorisk fråga är slutligen också att 

skapa det tidsutrymme för stödjande samtal i skolan som, med grund i mina resultat, ser ut att 

saknas. Det måste finnas tidsutrymme för samtal för alla som har behov av det och ett pågående 

samtal får som tidigare nämnts aldrig skyndas på. 

 

 

9.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie har varit att fånga upplevelser hos en specifik undersökningsgrupp och 

i och med det blir resultatet unikt för just den gruppen och kanske därmed något mindre 

generaliserbart. Urvalet till enkätundersökningen gjordes utifrån lättåtkomliga e-postadresser. 

Urvalet till intervjuer kan sägas vara ett bekvämlighetsurval då jag valde informanter som fanns 

inom bekvämt reseavstånd. Det var alltså ingen slumpmässig händelse att just de valdes. Det är 

svårt att veta om det kan ha haft någon inverkan på resultatet, men det som trots allt kan ha 

påverkat resultatet är att vi inte var helt okända för varandra. Med tanke på urvalsgruppen kan 

det som sagt vara svårt att generalisera till andra grupper bland exempelvis skolans personal. 

Resultatet skulle dock i viss mån kunna generaliseras till sådana grupper som inte arbetar i 

skolan, men som ändock på liknande sätt arbetar med stödjande och motiverande samtal. Det 
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stöds till exempel av tidigare forskning (Folkesson & Lindgren 2015; Ek et al., 2015) där 

individer utanför skolmiljö har deltagit. Det är dock ”omöjligt att frysa en social miljö” 

(Bryman, 2011, s. 352), vilket kan påverka en replikation. Skulle jag utföra denna studie på nytt 

med andra informanter med samma yrke är det emellertid troligt att resultaten skulle bli nästan 

likadana då informanternas svar var ungefär av samma slag. Det positiva med kvalitativa 

intervjuer är emellertid att dessa och även analyser går att varva och skulle det behövas kan fler 

intervjuer göras i efterhand (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Mina mätinstrument vad gäller inspelningsteknik och kvalitet kan anses som trovärdiga då både 

teknik och ljud fungerade bra. En viss försämring av ljudet uppkom dock vid telefonintervjun, 

men det säkerställdes genom att lyssna flera gånger på den intervjun. Jag har också ensam 

genomfört både intervjuer och transkribering, vilket jag ser som en fördel då hela processen har 

gått till på samma sätt. Reliabiliteten kan följaktligen med dessa grunder förväntas vara 

tillförlitlig. Att man mäter det man avser sig att mäta eller observera handlar om validitet 

(Bryman, 2011). Mina frågor till både enkät och intervjuer baseras på teoretiska grunder, vilket 

gör min studie teoretiskt generaliserbar, och jag har även försökt beskriva hela 

forskningsprocessen på ett så tydligt sätt jag kan, från problemformulering till resultat. 

Intervjusituationen är ingen frekvent företeelse för mig, men jag anser att min förförståelse och 

mitt intresse för ämnet samt att jag ställer rätt frågor bidrar till studiens trovärdighet. Jag 

bedömer att jag till stor del lyckades hålla mig objektiv och saklig både vid intervjuer och 

databearbetning. Risken att jag har missbedömt svaren är troligen liten. Sammantaget bör detta, 

plus att flera olika yrkesgrupper deltog, stärka studiens validitet. Något att beakta är dock att ju 

fler intervjuer jag gjorde, desto mer säker och kanske tydlig blev jag och det kan i viss mån ha 

påverkat svaren som gavs. 

 

För att samla in empiri till min studie valdes en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. Dels 

genom webbenkät med merparten öppna frågor, och dels genom semistrukturerade intervjuer. 

Det var viktigt att kunna tillfoga studiens webbenkät en intervju där det fanns möjlighet att 

ställa följdfrågor, både om något skulle uppfattas fel och för att få tillfälle att få mer 

mångfasetterade svar om de från början var alltför knapphändiga. Enligt Ahrne & Svensson 

(2015) kan följdfrågor resultera i en bredare och mer nyansrik bild av av en företeelse. Med 

stöd av författarna (Ibid.) är det också så att antalet intervjuade personer inte bör understiga runt 

sex personer om man med större säkerhet vill kunna generalisera. För denna studie betydde det 

att det skulle räcka med ett mindre antal informanter till just intervjuerna, å ena sidan för att de 

var tänkta att fungera som komplement till webbenkäten och å andra sidan för att intervjuerna 

förväntades ge mer omfattande svar och därmed borde kunna utgöra ett färre antal. Resultatet 

visar att det var rätt beslut att komplettera dessa datainsamlingsmetoder med varandra. 

Intervjusvaren blev utan tvivel mer omfattande och dessutom fanns det i intervjuerna möjlighet 

att tydliggöra frågor som kanske inte uppfattades på det sätt som jag hade tänkt. Jag bedömer 

dock att frågorna i enkät och intervjuer har varit så pass tydliga och enkla att besvara att alla 

informanter har uppfattat dem på liknande sätt.  

 

I enkäten fanns en fråga som berörde antal år i yrket. Den har dessvärre förbisetts i resultatet. 

Dessutom glömde jag ställa frågan till informanterna vid intervjuerna. Till mitt försvar vill jag 

emellertid tillägga att svaren på frågan ändå hade viss betydelse, eftersom jag vid 

datainsamlingen uppmärksammade en bra spridning av antal år i yrket. Hade det varit tvärtom 

är det troligt att fler enkäter hade skickats ut. Vad gäller enkätsvaren i övrigt, var de inte lika 

omfattande i svaren, även om undantag fanns. Däremot fick jag fler svar, vilket var en intention 

med webbenkäter. De olika datainsamlingsmetoderna gav trots vissa skillnader ändå liknande 

svar. Något som jag har funderat på är dock om frågorna har varit så snäva att det inte har 
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funnits fritt spelrum för mer vidsträckta svar. Det finns en risk att jag i och med det har blockerat 

informanternas tankar, men det är en risk jag har dragit lärdom av i så fall. Vad gäller 

informanternas upplevelser anser jag att en trovärdig tolkning generellt har gjorts, såväl vid 

bearbetningen av datan som vid presentationen i resultatet. Min avsikt har varit att skapa en 

balans mellan citat och egna kommentarer för att läsaren ska få möjlighet att själv bedöma 

värdet av mina resultat, men jag har blivit varse att citaten blev mer omfattande. Det kan 

måhända ha påverkat trovärdigheten negativt, men eftersom citaten är så pass tydliga tror jag 

att den risken är liten.  

 

Som ovan nämnt var bortfallet stort och den största orsaken till det gällande enkäterna är 

troligen tidsbrist. Webbenkäten skickades ut under en period då personalen har som mest att 

göra, nämligen terminsuppstart med planeringar och överlämningar. Detta har också via mail 

till mig påtalats tydligt i tre fall. Att enkäten innehöll många öppna frågor kan också ha bidragit 

till oviljan att delta då det krävs ett annat tankearbete med egna formuleringar och längre svar, 

vilket kräver tid. Fyra bortfall berodde på att de tillfrågade var antingen sjukskrivna eller inte 

kunde nås via e-postadressen av oklar anledning och ett bortfall berodde på att enkäten inte var 

fullständigt ifylld. Svårigheten att inte heller nå sina informanter direkt ger med stor sannolikhet 

en negativ påverkan vid datainsamling. Genom att förlita mig på att en enda person skulle 

vidarebefordra information till ett stort antal pedagoger tog jag därför en risk att bortfallet skulle 

bli stort, men som tidigare nämnt anser jag att antalet informanter var tillräckligt för min studie. 
 

 

9.3 Vidare forskning 

I denna studie har fokus legat på kuratorns, skolsköterskans och vuxenpedagogens upplevelser 

av hur stödjande samtal fungerar. Elevers upplevelser har dock inte undersökts. Däremot visar 

andra studier (Möllås, 2009; Arnesdotter et al., 2008) vad elever anser om elevhälsosamtalet. 

Något som hade varit intressant att titta vidare på är därför hur vuxenutbildningens elever 

upplever sina samtal med pedagoger i de fall de känner ett behov av stöd på grund av liknande 

orsaker som nämnts i min studie. Det hade också varit spännande att analysera 

samtalsfenomenet utifrån fler psykologiska perspektiv. Till exempel ett psykodynamiskt 

perspektiv för att förstå den enskilda människans mående med grund i tidigare erfarenheter, 

eller ett kognitivt perspektiv, som istället utgår från nuet och människans tankar. Ytterligare 

något som hade varit intressant att fundera  på i vidare forskning är möjligheten att kunna göra 

en observationsstudie om den maktposition som faktiskt finns i många samtal i syfte att få reda 

på hur den påverkar skolans elever i samtalssituationer. 

 

 

9.4 Slutord 

Det som jag vill att du som läsare tar med dig från denna studie är att professionella samtal ser 

ut att vara en mycket viktig insats för de elever som har ett extra behov av stöd av olika skäl 

och att behovet av samtalsstöd även framstår som väldigt stort. Det är också av vikt att förstå 

att våra elever är en heterogen grupp individer där alla ska bemötas, stöttas och vägledas framåt 

utifrån individuella behov. Gärna av en samtalsledare med insikt i psykologiska och sociala 

behov samt med kunskap om givande samtalsstrategier, då elever har rätt att förvänta sig ett 

kunskapsrikt bemötande, någon som medvetet lyssnar på dem och ställer rätt frågor. Några 

tänkvärda ord från en av informanterna får avrunda denna uppsats: 

 

 
Samtal som leder till förändring måste få ta lite tid, därför har jag ofta längre stödsamtalskontakter 

som syftar till att ge trygghet och hopp även om inte skolan fungerar fullt ut. 
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grunden för min studie. 
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Parallellt med studierna arbetar jag även som specialpedagog inom 

vuxenutbildningen, men har tidigare arbetat som gymnasielärare. I båda 

skolformerna har jag märkt att många elever har behov av stödjande och 

motiverande samtal för att komma vidare med sina studier och denna insikt utgör 

grunden för min studie. 

 

Syftet med min studie är att fånga skolpersonalens upplevelser av hur elevsamtal, 

med avsikt att stödja och motivera, organiseras och fungerar inom de två frivilliga 

skolformerna vuxenutbildning respektive ungdomsgymnasium, dels genom 

enkätintervjuer och men också genom djupintervjuer.  

 

Deltagandet i min studie är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan att ange något skäl. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och endast användas som underlag för studiens resultat. Din 

identitet eller arbetsplats kommer således heller inte att kunna identifieras av 

utomstående. 

 

Jag skulle bli mycket tacksam om Du vill bidra till studien genom att delta i en 
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Bilaga 4 

 

Till Dig som arbetar inom elevhälsan på gymnasiet 
 

Jag studerar på Specialpedagogprogrammet 90 hp  på distans och deltid på 

Linnéuniversitetet i Växjö och läser nu min sista termin. Som en avslutande del 

på utbildningen ska jag skriva ett självständigt arbete med fokus på elever i behov 

av särskilt stöd. 

 

Parallellt med studierna arbetar jag även som specialpedagog inom 

vuxenutbildningen, men har tidigare arbetat som gymnasielärare. I båda 

skolformerna har jag märkt att många elever har behov av stödjande och 

motiverande samtal för att komma vidare med sina studier och denna insikt utgör 

grunden för min studie. 

 

Syftet med min studie är att fånga skolpersonalens upplevelser av hur elevsamtal, 

med avsikt att stödja och motivera, organiseras och fungerar inom de två frivilliga 

skolformerna vuxenutbildning respektive ungdomsgymnasium, dels genom 

enkätintervjuer och men också genom djupintervjuer.  

 

Deltagandet i min studie är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan att ange något skäl. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och endast användas som underlag för studiens resultat. Din 

identitet eller arbetsplats kommer således heller inte att kunna identifieras av 

utomstående. 

 

Jag skulle bli mycket tacksam om Du vill bidra till studien genom att delta i en 

intervju tillsammans med mig som kommer att ta ca 45 minuter. Samtalet kommer 

att spelas in och sedan transkriberas. Du kan nå mig på xxx eller xxx för att anmäla 

intresse eller om Du har frågor kring studien. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Marie Lindberg Josefsson 
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Institutionen för pedagogik, 

Linnéuniversitetet 
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Bilaga 5 

 

Samtalsmetodik (enkät) 

Detta är en enkätundersökning som syftar till att fånga skolpersonalens upplevelser av hur elevsamtal, 

med avsikt att stödja och motivera, organiseras och fungerar inom de två frivilliga skolformerna 

vuxenutbildning respektive ungdomsgymnasium. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

*Obligatorisk 

Ditt yrke * 

Skolsköterska på gymnasiet 
Kurator på gymnasiet 
Pedagog på vuxenutbildningen 

 

Hur länge har du arbetat i ditt nuvarande yrke? * 

Ditt svar 
 

Hur ofta förekommer det att du har samtal med elever som har ett behov av 

samtalsstöd? * 

Aldrig 
Någon eller några gånger per år 
Någon eller några gånger per månad 
Någon eller några gånger per vecka 

 

I vilka situationer eller mot vilken bakgrund brukar det vara aktuellt med 

stödjande och motiverande samtal i skolans verksamhet? * 

Ditt svar 
 

Hur ser de hälsofrämjande och/eller förebyggande samtalen ut; vilka 

samtalsstrategier används? * 

Ditt svar 
 

MI (motiverande samtal), deliberativa samtal och coaching är tre teorier som 

nämns i min studie. Känner du till dessa begrepp? * 

Ja, jag känner till alla begrepp 
Jag känner till något begrepp 
Nej, jag känner inte till dessa begrepp 

 

Känner du att du har tillräcklig kompetens för att kunna motivera och stödja 

elever i behov av stöd? * 

Ja 
Nej 
Till viss del 

 

Hur upplever du att samtalen med elever i behov av stöd fungerar utifrån den 

kompetens du har? * 



 VI  

 

Ditt svar 
 

Vad är du bra på i professionella samtalssituationer med elever? * 

Ditt svar 
 

Vad skulle du vilja förbättra i professionella samtalssituationer med elever? * 

Ditt svar 
 

Vad betyder lyssnandet för dig i ett professionellt samtal? * 

Ditt svar 
 

Vad är din inställning till huruvida det går att motivera en elev genom samtal? * 

Ditt svar 
 

Vad anser du att empatin spelar för roll i ett samtal? * 

Ditt svar 

Vad betyder den relationella aspekten (relationers betydelse) för dig i en 

samtalssituation? * 

Ditt svar 
 

Tack för din medverkan! 

Tack för din medverkan! 

SKICKA 
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Bilaga 6 

Intervjuguide 

 
Den kursiverade texten är förklaringar till frågan eller följdfrågor som ställdes. 

 
• Hur ofta förekommer det att du har samtal med elever som har ett behov av 

samtalsstöd? I samband med denna fråga gav jag på ett ungefär de alternativ som 

fanns med i enkäten. 

 

• I vilka situationer eller mot vilken bakgrund brukar det vara aktuellt med 

stödjande och motiverande samtal i skolans verksamhet? Varför kommer eleverna 

till dig?Vad har hänt som gör att de kommer till dig? 

 

• Hur ser de hälsofrämjande och förebyggande samtalen ut; vilka samtalsstrategier 

används? Hur är du i samtalssituationerna? Har du några särskilda strategier 

som hjälper dig i samtalen? 

 

• Känner du att du har tillräcklig kompetens för att kunna motivera och stödja elever 

i behov av stöd?  

 

• I min studie nämner jag  teorier som MI (motiverande samtal), deliberativa samtal 

och coaching. Känner du till dessa begrepp? I något fall fick jag förklara vissa 

begrepp. 

 

• Hur upplever du att samtalen  med elever i behov av stöd fungerar utifrån den 

kompetens du har?  

 

• Vad är du bra på i professionella samtalssituationer med elever? 

 

• Vad skulle du vilja förbättra? 

 

• Vad betyder lyssnandet för dig i ett professionellt samtal? 

 

• Vad anser du att empatin spelar för roll i ett samtal? 

 

• Vad är din inställning till huruvida det går att motivera en elev genom samtal? 

Tror du att det går att motivera en elev i en samtalssituation?Varför? Varför inte? 

 

• Vad betyder den relationella aspekten för dig i en samtalssituation? 

 

 

 

Andra följdfrågor som ställdes: 

 

• Är det något annat du tänker på? 

• Hur menar du då? 

• Kan du ge fler exempel? 

 

Vid korta svar bad jag informanterna att utveckla svaren. 

 


