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Sammanfattning 

Bland andra Skolverket och EU:s barnkonvention stadgar att staten har ansvar för att barn 

och unga ska ha en trygg uppväxtmiljö. Skolan utgör en stor del av uppväxtmiljön och på 

vissa skolor har man tillsatt insatsen elevcoach. Syftet med studien var att undersöka 

elevcoachers funktion inom högstadieskolan. Studien hade utgångspunkt i 

professionsteori och salutogent perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer med tre 

elevcoacher och tre lärare gav studien resultatet att elevcoacher kan räknas som 

paraprofessioner, men inte som den klassiska definitionen av professioner. Elevcoacher 

beskrevs ha en tryggande roll och funktion både för elever och personal. Det framkom 

även av studien att elevcoacher upplevdes ha en avlastande funktion för lärare. Dock 

antydde informanterna på att elevcoachernas arbete inte alltid respekteras av övrig 

personal. Elevcoacher beskrevs ha betydelse både för elevers välbefinnande och 

skolresultat. Slutligen presenterades att elevcoacher som insats är betydelsefull och 

uppskattad av informanterna, som har erfarenhet av insatsen.  

 

Nyckelord: Elevcoach, supermentor, paraprofession, professionsteori, salutogent 

perspektiv 

  



 

 

 

Abstract 

Student coaches in upper secondary schools 

-What function and significance do they have? 

Among others The Swedish Agency for Education and The EU Children’s Convetion 

determines that the government has a responsibility for children and youth to have a safe 

growing environment. The school is a major part of children’s living environment and in 

some schools the function and staff category student coaches have been added. The 

purpose of this study was to examine what function student coaches have in upper 

secondary schools. The study was conducted through qualitative interviews with three 

student coaches and three teachers, and the collected data were analyzed using profession 

theory and a salutogenic perspective. The results show that student coaches can 

be characterized as so-called para professions. Student coaches was described as having 

a supportive and calming function for students and teachers in upper secondary schools. 

However, the informants described that the work of student coaches was not always 

respected or understood by teachers and other adults. Student coaches were  perceived as 

important, both for the well-being of the students and for the improving of their school 

results. 

Keywords: student coaches, paraprofession, profession theories, salutogenic 

perspective 
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1. Inledning 

Barn och unga spenderar nästan halva sin vakna tid i skolan. Det innebär att skolan är en 

viktig plats att fånga upp och framför allt uppmärksamma de barn som är otrygga och 

mår dåligt. Många ungdomar lider idag av psykisk ohälsa, vilket kan bero på exempelvis 

otrygghet i skolan eller på hemmaplan (Socialstyrelsen, 2013). Levin och Lindén (2006) 

skriver att många forskare är eniga om att genetiska faktorer och en utlösande miljöfaktor 

tillsammans kan kombinera beteendeproblem. Många unga känner sig missanpassade 

och/eller otrygga i skolan. Detta i sig kan resultera i att många elever inte får något gjort 

när de är i skolan eller blir så kallade “hemmasittare” och inte går till skolan alls (ibid.).  

I socialtjänstlagen 5 kap 1 § [2001:453] är det stadgat att socialnämnden har speciellt 

ansvar för att trygga upp barn och ungas livssituation. Även FN:s barnkonvention 

(UNICEF, 2009, art 28–29) stadgar att alla barn ska ha rätt till lika möjligheter till 

utbildning, i en skolmiljö där allas mänskliga rättigheter beaktas och regelbunden närvaro 

uppmuntras. Utbildningen ska präglas av jämlikhet och respekt samt främja alla barns 

personliga, fysiska och psykiska utveckling. Vi anser att detta inte kan förverkligas så 

länge det existerar otrygga skolatmosfärer där mobbning och andra problem uppstår och 

det finns elever som inte har någon trygg vuxen att vända sig till. 

Det är idag framförallt elevhälsan (rektor, kurator, psykolog, skolsköterska, studie- och 

yrkesvägledare, och specialpedagog) som i skolan arbetar med elevers behov av särskilt 

stöd. Elevhälsan är obligatorisk i grundskolan och ska enligt Skollagen (2010:800) 

innefatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska arbeta för en god skolmiljö där elevers trygghet, utveckling, hälsa och 

lärande främjas (Skolverket, 2012). Skolverket skriver i sin juridiska vägledning om 

trygghet och studiero (2018) att “utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”. Skolverket (2018) 

presenterar en rad insatser och förutsättningar för att möjliggöra detta, bland annat att 

elever och personal har ömsesidig respekt och ansvar för arbetsmiljön och varandra. 

Skolverket påpekar också att det finns tillfällen då befintligt förebyggande arbete och 

disciplinära åtgärder inte är tillräckliga utan det går så långt att en elev stängs av från 

skolan (ibid.).  
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Utöver elevhälsan har vissa skolor anställt så kallade elevcoacher som ska kunna 

upptäcka otrygghet hos elever. Det har väckts ett intresse hos oss att studera insatsen 

elevcoach mer ingående. Vi vill undersöka vad elevcoacher är för yrkesgrupp samt vilken 

funktion de har inom högstadieskolan. 

De problem som inte fångas upp och bearbetas i skolan kan tänkas överföras till 

socialtjänsten och andra samhällsinstanser. Vi anser det relevant för socialt arbete att 

undersöka potentiella insatser och nya yrkesroller inom skolan som främjar elevers 

inlärning och välbefinnande. Elevcoach är en relativt ny sådan insats av stödjande arbete 

i skolor och det saknas kunskap om dem. Därför är vi angelägna om att bidra med kunskap 

om elevcoacher i högstadieskolan. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka elevcoachers funktion inom högstadieskolan.  

 

- Hur kan elevcoach definieras utifrån professionsteori?  

- Hur beskriver elevcoacher och lärare elevcoachens roll inom högstadieskolan? 

- Vilken betydelse har elevcoacher på högstadieskolan för elever, enligt 

elevcoacher och lärare? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Detta examensarbete är uppdelat i sex kapitel med numrerade rubriker och underrubriker. 

I varje kapitel har vi eftersträvat att följa frågeställningarnas följdordning för att 

underlätta för läsaren och skapa en röd tråd i texten. Det första kapitlet består av inledning 

och bakgrund som mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar, första kapitlet avslutas 

med begreppsförklaringar. Andra kapitlet består av tidigare forskning som är indelat i 

fyra avsnitt: professioner, trygghet i skolan, alternativa insatser och sammanfattning av 

kunskapsläget. I det tredje kapitlet presenteras valda teorier: professionsteori samt det 

salutogena perspektivet. I kapitel fyra beskrivs metod och forskningsdesign med en 

diskussion om uppsatsens trovärdighet och etiska ställningstaganden. I kapitel fem 

redovisas studiens resultat och analys indelat i avsnitt efter de teman som formats av 

studiens frågeställningar och intervjuer. I det sjätte kapitlet sammanfattas och diskuteras 

studiens resultat och analys följt av en metoddiskussion. 
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1.3 Begreppsförklaringar 

Elevcoach – anställd inom skolan för att vara bland och skapa trygghet för eleverna.  

Elevcoachens uppdrag är att genom samarbete med elever och personal på skolan skapa 

en lugnare skolmiljö där elever får bättre möjligheter till god hälsa och lärande, samt 

motverka mobbning (Uppsala kommun, 2017). 

Supermentor – anställd inom skolan som har ansvar för mentorskapet för en större mängd 

elever på en skola. Supermentorn arbetar med att följa upp, stötta och samarbeta med 

elever och vårdnadshavare (Arbetslivsinstitutet, 2016). En supermentor kan vara mentor 

på heltid (jfr Pedagog Stockholm, 2015) eller kombinera mentorskapet med andra 

uppdrag, exempelvis vaktmästeri, administrativt arbete eller elevhälsa.  

Yrke/profession - I professionsteorin görs en skillnad mellan professioner och andra 

yrken. I professioner förvaltas en vetenskapsbaserad kunskap med politisk legitimitet att 

genomföra ett visst samhällsuppdrag. Professioner kan indelas i olika typer. En av dessa 

professionstyper är paraprofession, vilken är en sorts stödfunktion till de professioner 

som redan finns. De är ofta anställda för att exempelvis fylla luckor i skolor som behöver 

extra personal, och jobbar ofta med elever med olika sorters funktionshinder (Garwood, 

Van Loa & Gessler Werts, 2018). Dessa begrepp diskuteras mer ingående i kapitlen 

tidigare forskning och teori.  

Roll handlar om hur en person beter sig utefter normer och förväntningar som finns för 

den sociala position denne innehar i aktuell kontext. Det kan vara privat- eller yrkesroll. 

Yrkesroller är ofta reglerade och det finns överordningar och underordningar i respektive 

yrkesliv (Nationalencyklopedin, 2018). Socionom är en profession, socionomer kan 

däremot ha olika yrkesroller och funktioner som exempelvis kurator, behandlare eller 

socialsekreterare. Socionomer kan även arbeta som elevcoach. 

Välbefinnande handlar enligt Göthe (2006) om att må bra eller må dåligt, hur en individ 

uppfattar sitt hälsotillstånd utan att nödvändigtvis överväga förekomsten av sjukdom. 

Nygård (2013) delar in definitioner av välbefinnande i objektivt bestämbart eller 

subjektivt upplevt. De objektiva former som Nygård presenterar är levnadsnivå, som är 

mätbart i resurser som exempelvis utbildning och boendestandard, och 

nyttotillfredställelse som innebär möjligheten att tillfredsställa begär genom att 

konsumera enligt individuella önskemål. Subjektivt välbefinnande presenteras som 
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livstillfredsställelse och inre välbefinnande eller lycka som innebär subjektiva 

upplevelser av hur tillfreds en person är med sin tillvaro.  

Trygghet är en del i välbefinnande. Säkerhet är motsatsord till risk och mäts i sannolikhet 

att olyckor eller oönskade händelser ska inträffa. Trygghet kan beskrivas som känslan 

som uppstår beroende på graden säkerhet, oro eller lugn (Nationalencyklopedin, 2018). 

Social trygghet finns bland annat i sociala trygghetssystem och presenteras av Europeiska 

kommissionen (2011) som statens skydd och hjälp vid behov, i form av exempelvis 

arbetslöshetskassa, socialtjänst och sjukvård. I denna studie diskuteras båda begreppen 

trygghet och säkerhet som trygghet i skolan, vi syftar då på känslan av trygghet hos 

eleverna i skolmiljön som också omfattar säkerhetsaspekter.  
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2. Tidigare forskning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vi har valt att inleda tidigare forskning med ett avsnitt om professioner för att ge en 

förståelse om vilket teoretiskt fokus detta examensarbete har. Sedan kommer forskning 

om trygghet i skolan som belyser vikten av och elevers påverkan av att känna sig trygga 

i skolan. Sist kommer forskning om alternativa insatser för att främja trygghet och 

säkerhet i skolan att presenteras.  

 

I sökprocessen av litteratur har vi använt oss främst av den pedagogiska databasen ERIC, 

men vi har även sökt inom psykologi och sociologi. Sökningen av vetenskapliga artiklar 

försvårades av att benämningen elevcoach inte är tillräckligt etablerad för att finnas med 

i forskning. Vi fick därmed söka forskning om liknande fenomen men med andra 

benämningar, exempelvis fritidsledare och elevassistent. Även den forskningen var 

bristfällig och vi valde slutligen att använda oss av strategisk sökmetod. Den strategiska 

sökningen innebar att vi fick söka på fenomen som berör elevcoachers arbetsområde 

istället för att söka på elevcoacher specifikt. Vi inriktade oss på forskning om elevhälsa 

och elevers trygghet i skolan i mer allmän benämning. Sökord som använts är 

skolpersonal, trygghet, elevhälsa, elever, skola, safety, students, school, teachers, 

education, emotion, welfare, security, support, staff, educational environment, staff role, 

school safety och paraprofession. Som en del av den strategiska sökningen valde vi att 

söka utan peer-reviewed kravet samt på Google. Vi fann då ogranskade tidningsartiklar, 

platsannonser och examensarbeten. Vi sållade bort de resultat som av oss ansågs som 

partiska eller irrelevanta men valde att använda oss av ett examensarbete för att 

komplettera den svenska forskningen om trygghet i skolan, vilket är ett av elevcoachens 

huvudsakliga arbetsområden. Strategisk sökning har även använts i exempelvis studier av 

samhällsarbete (se Turunen, 2004) då det också varit ett föga undersökt 

forskningsområde. 

2.1 Professioner 

Det svenska professionslandskapet har undersökts historiskt och teoretiskt av Brante, 

Johnsson, Olofsson och Svensson (2015). Författarna har kommit fram till att 

professioner är yrken som kan tillämpas av och byggas på vetenskapsbaserad kunskap. 

Professioner kan delas in i fyra grupper, vilka är klassisk-, semi-, pre- och 

paraprofessionell. I klassiska professioner ingår olika kunskaper med inslag av teori, 

empiri, metodologiska och tekniska färdigheter, som har byggts ihop kring 
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arbetsuppgifterna. Semiprofessioner har en vetenskaplig kunskap som grund, men den är 

ofta mer uppdelad och omdiskuterad än klassiska professioner. Inom preprofessionerna 

finns det inte klart avgränsade vetenskapliga grunder utan ämnena är väldigt öppna, men 

fortfarande forskningsanknutna. Professioner kan även diskuteras utifrån teorier och 

begrepp om kamp och avgränsning, arbetsdelning och samarbete som diskuteras vidare 

nedan.  

 

Moos och Krejsler (2006) presenterar i sin studie Dominerende diskurser i talen om 

professioner hur professionsdiskursen tidigare innefattat traditionella yrken som läkare, 

präster och advokater. Vidare menar Moos och Krejsler att professionsdiskursen nu 

alltmer handlar om yrkesgrupper som lärare, sjuksköterskor och socialarbetare. Det 

ifrågasätts utifrån en professionsdiskurs hur det påverkar dessa yrken att verka i ett 

samhälle som är i moderniseringsfas, då det blir en stor utmaning för relationsskapande 

yrken som pedagoger, lärare och sjuksköterskor.  

 

Paraprofessioner, som ska verka som ett slags stöd åt andra professioner, har funnits länge 

men i olika former. Paraprofessionella börjades att anställas på skolor på 1950-talet, efter 

andra världskriget. Då fanns en avsaknad av lärare, varför man tog in ‘’lärarsekreterare’’ 

för att fylla glappet och för att barnen skulle kunna fortsätta att gå i skolan. När lärarna 

sedan började att komma tillbaka, så anställdes paraprofessionella av andra orsaker, bland 

annat för att tillhandahålla individuella tjänster för elever med funktionshinder. Idag 

arbetar paraprofessionella ofta tillsammans med professionella lärare, de kan exempelvis 

leda och instruera elever under ledning av professionella lärare (Frencb & Pickett, 1997).  

 

Ofta har paraprofessionerna ingen speciell utbildning utan är anställda för att vara ett stöd 

åt lärare och/ eller elever med speciella behov i klassrummet. En paraprofessionell kan 

med hjälp av instruktioner från lärare leda mindre grupper, samla material eller se till att 

studenter kan interagera lättare med varandra. Det kan exempelvis vara stödpedagoger, 

elevassistenter eller brobyggare (McVay, 1998).  

2.2 Trygghet i skolan 

Enligt Trygged, Backlund och Elofssons (2013) studie Vem kan man lita på? Skolelevers 

förtroende för skolpersonal varar relationer som knyts i skolan i flera år. Relationer till 

lärare, men även annan personal, har betydelse för barn och ungas skolprestationer och 

hälsa, speciellt för de som kommer från familjer med sämre förutsättningar avseende 
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socioekonomisk situation. Bra relationer skyddar även mot framtida problem. Fastrup och 

Holmgren (2011) har också, i deras examensarbete för kandidatexamen för 

lärarutbildningen i Kristianstad Trygghet i skolan: En kvantitativ studie om den upplevda 

tryggheten bland elever i årskurs 9, funnit ett samband mellan elevers trygghetskänsla 

och betyg. Ju större trygghetskänsla, desto lättare för eleven att få högre betyg. De har 

även funnit ett samband mellan trygghetskänsla och om eleven tidigare varit utsatt för 

våld.  

 

Enligt Diaz-Vicario och Gairíns (2017) studie A comprehensive approach to managing 

school safety: case studies in Catalonia, Spain så ska skolan vara ett säkert utrymme för 

elever, lärare och annan personal. Ordet säkerhet måste tolkas i stor omfattning för att 

kunna vara meningsfullt. Säkerhet i skolan ska innebära att fysiska olyckor och incidenter 

förebyggs, men även att ett fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande främjas på 

individuellt och kollektivt plan. Syftet med deras forskning var bland annat att undersöka 

hur säkerhetsbegreppet tolkas av skolor samt i vilken utsträckning som skolor anammar 

säkerheten. Resultaten visade att skolorna i Katalonien inte alltid hade något mål med att 

skapa säkra och hälsosamma miljöer. Slutsatsen är alltså att skolorna inte åtagit sig 

säkerhetstänket fullt ut, även fast det fanns många engagerade i utbildningsnämnden för 

att säkerhetsställa tillräckliga skolskyddsnivåer. Diaz-Vicario och Gairín påtalar vikten 

om utbildningar och medvetenhetsaktiviteter för personal för att bygga upp och främja en 

trygghetskultur samt för att underlätta införandet av trygghetstänk i skolorna.  

 

Coté-Lussier och Fitzpatrick (2016) menar i sin studie Feelings of Safety at School, 

Socioemotional Functioning, and Classroom Engagement att engagemang i klassrummet 

är en indikator för motivation, lärandepotential och sannolikhet för att fullfölja gymnasiet. 

Studien påvisar även att känslan av otrygghet i skolan kan kopplas till engagemang i 

klassrummet. Studien undersöker även hur otrygghet kan kopplas till studenternas 

välmående gällande depression och aggressiva beteendeproblem. Resultat av studien 

påvisar att ungdomar som känner sig tryggare i skolan är mer engagerade i klassrummet 

samt visar mindre symtom på depression. En ökad känsla av trygghet i skolan för elever 

kommer sannolikt innebära ett ökat engagemang i klassrummet. Ökad trygghet kan även 

bidra till en framtida akademisk prestation samt minska symtomen på psykiska problem 

bland ungdomar. 
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Shmeleva, Kislyakov, Maltseva och Luneva (2015) menar i studien Psychological 

Factors of the Readiness of Teachers to Ensure Social Security in the Educational 

Environment att de negativa sociokulturella omvandlingar som sker i vårt samhälle och 

dess psykologiska konsekvenser kräver att det försöker hittas nya sätt att ge social 

trygghet till ungdomarna i skolan. I denna process behövs lärare. Deras professionalism 

bestäms av deras vilja att lösa personliga och socialt relevanta problem, bland annat 

villigheten att tillhandahålla social trygghet för andra människor, motverka sociala risker 

och bygga upp personliga relationer där konstruktiv kritik finns.   

 

Eliot, Cornell, Gregory och Fan (2010) presenterar studien Supportive school climate and 

student willingness to seek help for bullying and threats of violence där de undersökt 

elevers benägenhet att söka hjälp vid incidenter av mobbing eller hot om våld i relation 

till elevernas upplevelse av stöd. Studien genomfördes på 291 skolor i Virginia, USA, 

och på sammanlagt 7318 niondeklassare. Studien gav ett resultat som visade att elever 

som upplever en stödjande attityd från lärare och annan skolpersonal har högre 

benägenhet att söka hjälp vid incidenter av mobbning eller våldshot. Studien presenterade 

en slutsats att skolpersonal som anstränger sig för att skapa en stödjande miljö för elever 

kan bidra till att eleverna blir mer engagerade i att förebygga mobbning och hot.  

 

Back, Polk, Keys och McMahon (2016) presenterar i sin studie Classroom Management, 

School Staff Relations, School Climate, and Academic Achievement: Testing A Model 

with Urban High Schools att det finns en större utmaning för personal på skolor inne i 

städer än de på landsbygden eller i förorter. Studieresultaten på skolorna i staden tenderar 

vara lägre än de utanför. I den amerikanska studie som utfördes av Back et al. presenterar 

de resultat som tyder på att goda relationer mellan elever och personal och strategiska 

klassrumsprinciper påverkar skolklimatet positivt, samt att skolklimatet i sin tur påverkar 

studieresultaten. Därmed dras slutsatsen att struktur och positiva inlärningsmiljöer bidrar 

till bättre studieresultat. Resultatet i studien föreslår olika sätt att vara stödjande mot 

elever och förbättra omgivningen i skolan, vilket förmodas på lång sikt medföra 

förbättrade studieresultat.  

 

Tunac De Pedro, Gilreath, Jackson och Esqueda (2017) presenterar i sin studie 

Relationships Among Student, Staff, and Administrative Measures of School Climate and 

Student Health and Academic Outcomes ett test som utfördes på 121 högstadieskolor i 
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Los Angeles under 2014–2015 och provade sambandet mellan skolklimat och elevers 

välmående. I studien undersökte man studenternas välmående i faktorerna depressiva 

symptom eller suicidtankar, tobak- alkohol- eller marijuanabruk och betyg jämfört mot 

mått på skolklimatet. Man fann att det var en svag korrelation mellan elevers, personals 

och administrativa skattningar av skolklimatet, men att det fanns ett starkt samband 

mellan elevernas utfall och deras känsla av engagemang och säkerhet i skolan. Dessa 

resultat skilde sig från skolpersonalens uppfattningar. Sammanfattningsvis påpekar 

Tunac De Pedro et al. att skolorna bör implementera ett flerdimensionellt 

studentperspektiv när de utför mätningar, insatser eller åtgärder i skolklimatet. Studien 

föreslår att insatser och åtgärder bör utföras med fokus på elevers engagemang och 

säkerhet.  

2.3 Alternativa insatser 

Guvå (2009) skriver i sin rapport Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik 

och praktik att det finns skillnader på hur man ser på elevhälsan retoriskt respektive 

praktiskt. I fokusgruppsintervjuer med skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, 

specialpedagoger, rektorer och lärare framkom det en gemensam bild av att elevhälsan 

borde arbeta med mer förebyggande och hälsofrämjande insatser på ett generellt plan men 

att det i praktiken arbetas med individärenden. Det visade sig även finnas en 

samstämmighet om att arbetet borde utgå från ett mer salutogent perspektiv, med fokus 

på vilket stöd eleven är i behov av för sitt lärande och välmående, men att det i praktiken 

fokuseras mer på det patogena synsättet.  

 

Cray och Weiler (2011) presenterar i sin studie Policy to Practice: A Look at National 

and State Implementation of School Resource Officer Programs hur det under 90-talet i 

amerikanska skolor implementerades School Resource Officers (SRO), vilket sågs som 

en lämplig och effektiv insats för att öka säkerheten. En SRO är en legitimerad polis som 

finns på en eller flera skolor för att öka säkerheten för elever och personal. Eklund, Meyer 

och Bosworth (2018) beskriver i studien Examining the Role of School Resourse Officers 

on School Safety and Crisis Response Teams hur det som en följd av våldsincidenter i 

amerikanska skolor allt oftare anställs SROs. Eklund et al. beskriver även hur SRO:s dock 

inte är utbildade att hantera sociala, känslo- och beteendemässiga behov.  
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2.4 Sammanfattning av kunskapsläget 

Professioner har funnits länge och i och med att nya yrken hela tiden kommer, så kan 

professioner delas in i olika grupper. En av de nyaste professionerna på 

professionsområdet är paraprofessioner, vilket innebär en slags stödfunktion till andra 

redan erkända professioner. Forskning om professioner bidrar med perspektiv till studiens 

undersökande av elevcoacher som yrkesgrupp.  

 

Tidigare forskning visar att bra relationer som knyts i skolan och till vuxen personal kan 

ha stor betydelse för elevers hälsa, skolresultat och framtida problem, särskilt för de elever 

som kommer från familjer som har sämre förutsättningar. Det har även påvisats samband 

mellan elevers trygghetskänsla och deras betyg: ju större trygghetskänsla, desto större 

chans att lyckas i skolan.  Trygghet i skolan innebär att fysiska olyckor och incidenter 

förebyggs, men även att främja ett fysiskt, emotionellt och socialt välbefinnande, på en 

individuellt och kollektivt plan. En annan viktig slutsats i forskningen är att struktur och 

positiva inlärningsmiljöer bidrar till bättre studieresultat. Goda relationer mellan elever 

och personal och strategiska klassrumsprinciper påverkar skolklimatet positivt och 

skolklimatet i sin tur påverkar studieresultaten. Upplevelsen av att känna sig trygg i 

skolan kan också kopplas till större engagemang i klassrummet. Tidigare forskning 

påvisar även att det finns alternativa insatser för tryggheten och säkerheten i skolor. Dessa 

alternativa insatser kan ha en annorlunda roll än elevcoacher, men finnas för att uppfylla 

samma funktion. Forskning om sådana insatser kan bidra till kunskap om hur 

elevcoachers roll kan ändras eller vidareutvecklas för att etableras.  

 

Vi har funnit en kunskapslucka i forskning om elevcoacher. En stor del av den forskning 

vi funnit fokuserar på säkerhet och trygghet. Vi har valt att fokusera på trygghet i skolan 

då vår förförståelse är att elevcoacher finns som en trygghet i skolan för många elever. 

Tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt kommer används som hjälpmedel i 

analysen av empirin längre fram i denna studie. Avsaknaden av tidigare forskning om 

elevcoacher gör denna studie än mer väsentlig.  
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3. Teori 

I detta kapitel beskrivs de två teorier vi valt att använda oss av i analysen av det empiriska 

materialet. Inledningsvis beskrivs professionsteori och därefter salutogent perspektiv. 

Teorierna har skilda inriktningar och kompletterar varandra för att fånga såväl 

elevcoachernas yrkesroll som rollens innehåll.  

3.1 Professionsteori 

Hellberg (1991) nämner tre kriterier som kännetecknar en profession. Dessa tre är 

stängning som innebär avgränsning mot andra grupper som har lägre status, 

institutionaliserad kunskap som innebär att varje profession har unik kunskap och 

anspråk på diskretion i arbetslivet som innebär möjligheten till självbestämmande i sin 

profession. Detta styrks även av Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson (2015) som 

nämner sex känneteckenför professioner: de är organiserade i förbund med stadgad etisk 

kod, de kontrollerar själva sin arbetsdelning, de har en hög grad av autonomi, de är 

politiskt konstruerade, de har tilldelats jurisdiktion och de har en lång och specialiserad 

utbildning. De klassiska yrkena har lyckats erövra ett yrkes- och kunskapsmonopol på sitt 

område. Ingen annan yrkesgrupp kan arbeta som läkare eller ingenjör om vederbörande 

inte har examen eller legitimation på området.  

 

Klassiska professioner är yrken som tillämpar och bygger på vetenskaplig kunskap, alltså 

vetenskapsbaserade (Brante 2009). Enligt Brante är professioner yrken som har sin status 

och inkomst baserat på vetenskaplig kunskap. Hit tillhör yrken som läkare, ingenjör, 

ekonom etcetera (ibid). I en profession är teori och praktik sammankopplade och 

praktiken ska enligt Brante et al. (2015) följa teorins grundade principer. Professioner är 

användare och förmedlare av den högsta kunskapen inom olika arenor (ibid). Brante et al 

(2015) delar in professionerna, som begreppsavsnittet angett, i klassiska, semi- och 

preprofessioner.  

 

Semiprofessioner innebär de yrken som har vissa av de klassiska professionernas 

kännetecken som exempelvis utbildning, men semiprofessioner saknar yrkes- och 

kunskapsmonopol på sitt område (Brante 2009). Semiprofessionerna, såsom socionomer 

och sjuksköterskor, uppkom genom utbyggnaden av välfärdssystemen och 

högskoleutbildningen under slutet av 1900-talet. Semiprofessioner har en vetenskaplig 

kunskap som grund och är knutna till egna vetenskapsfält. Skillnaden mellan klassisk 
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profession och semiprofession är att kunskapsbasen ofta är mer fragmenterad och 

omdiskuterad hos semiprofessionerna (Brante et al., 2015).  

 

Preprofessioner är yrken som har ännu kortare utbildning än semiprofessioner men ändå 

idag anknyts till universitet eller högskolor. Exempel på preprofessioner är 

fastighetsmäklare, coacher och fritidsledare. Här finns inte några avgränsade eller 

vetenskapliga grunder utan ämnena är ofta öppna (Brante et al., 2015).  

 

Utöver dessa tre professionstyper har så kallade paraprofessioner kommit att utvecklas, 

vilket kommit att fungera som en slags stödfunktion till de professioner som redan finns. 

Ofta kan paraprofessionella arbeta inom exempelvis skolan eller sjukvården, och ska 

finnas som ett assisterande stöd för exempelvis lärare eller sjuksköterska och läkare. Ofta 

ska paraprofessionella som är anställda i skolan framför allt finnas där för elever med 

känslomässigt problembeteende eller funktionsnedsättningar (Garwood, Van Loa & 

Gessler Werts, 2018). 

 

Professioner kan diskuteras utifrån teorier och begrepp om kamp och avgränsning, 

arbetsdelning och samarbete (Brante et al., 2015). Kamp och avgränsning innebär att 

professionella grupper, i konflikt med andra, strider för och bevakar sina yrkesuppgifter. 

När professioner arbetar i avgränsade och flerprofessionella organisationer kan det 

förväntas en hög grad av konflikter mellan de olika professionerna. Den funktionalistiska 

professionsteorin fokuserar på det funktionella samarbetet och arbetsfördelningen mellan 

olika professioner och deras olika uppgifter. De ingår i en funktionellt specialiserad 

arbetsdelning och likheten samt beroendet av varandra förväntas leda till att samarbete 

värderas. En tredje teori menar att maktrelationer skapar och skapas av arbetsdelningen i 

samhället. Teorin kan användas för att lyfta fram samspel och konflikter som kan formas 

av de uppdelade arbetsuppgifterna. Teorin om den professionella logiken syftar till att de 

professionella gruppernas arbete formas av ett handlings- och värdemönster. Här betonas 

samarbete bland de professioner som har samma handlingslogik och att konflikterna finns 

mellan de grupper som har olika handlingslogiker (ibid.).  

 

Vår studie ämnar delvis att undersöka elevcoach som yrkesfenomen, vi anser därför att 

professionsteorin är relevant att använda i analysen. En av de nyaste företeelserna på 

professionsområdet är paraprofessioner, vilket innebär en slags stödfunktion till andra 
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redan erkända professioner. Elevcoach skulle kunna vara en form av paraprofession, då 

elevcoach kan ses som en stödfunktion till professionella lärare. Genom att använda oss 

av teorin redogör vi i studien för betydelsen av detta antagande.  

3.2 Salutogent/lösningsfokuserat perspektiv  

Begreppet salutogen myntades av Aaron Antonovsky och kommer från det latinska ordet 

salus, som betyder hälsa. Antonovsky (1991) gick ifrån det traditionella 

problemfokuserade (patogena) som frågar “varför blir människor sjuka?” och fokuserade 

istället på det motsatta “varför är människor friska trots alla påfrestningar, och vad är det 

som gör att de fortsätter att utvecklas?”. Det salutogena lyfter det funktionella i 

situationer, istället för att fokusera på att förändra de faktorer som är bidragande till 

problem.  

Som ett svar på den salutogena modellen utvecklade Antonovsky (1991) begreppet känsla 

av sammanhang (KASAM) som delas upp i tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning en individ upplever att 

den begriper de stimuli hen möter. Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning 

individen upplever att hen har de resurser som förfogas för att bemöta och hantera dessa 

stimuli. Dessa resurser kan exempelvis vara personer som man har hjälp av. En hög känsla 

av hanterbarhet motverkar känslan av hopplöshet vid motgångar och bidrar istället till en 

tro på sina förmågor. Meningsfullhet handlar i sin tur om motivation och att exempelvis 

kunna se ett krav som en utmaning (ibid). Denna meningsfullhet är individuell och kan 

vara föränderlig beroende på vad som inspirerar en person samt vad individen upplever 

är värdefullt. Begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten påverkas och 

samverkar sinsemellan (Westlund & Sjöberg 2008).  

Ett salutogent perspektiv är framförallt intressant för vår studie då det visat goda resultat 

i arbetet med barn och unga (Waad & Hult, 1997). Vid barn och ungdomspsykiatrin i 

Lund anammades det salutogena förhållningssättet i arbetet med ungdomar med 

skolsvårigheter, relationsproblem och riskbeteenden. Waad och Hult beskriver hur de 

tidigare arbetat med ett problemfokuserat perspektiv men upplevde att interaktionerna 

med ungdomarna blev negativt laddade, ungdomarna visste redan om sina brister. Vad 

som däremot visades var att ungdomarna inte kände till sina förmågor och goda 

egenskaper, eller att de hade socialt stöd. Vid ett byte till det salutogena perspektivet 

hamnade fokus på ungdomarnas resurser. Detta gav snabbt en positiv effekt och 
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ungdomarna fick bättre inställning både till sig själva och andra (ibid). Ajmal och Rhodes 

(1995) menar att ett lösningsfokuserat, salutogent, perspektiv där man söker lösningar 

istället för att fokusera på problem visat sig vara ovärderlig i skolmiljö. De lyfter även att 

det är en viktig del av det lösningsfokuserade arbetet i skolan att inte ignorera goda 

undantag. Exemplet ges på en elev som oftast vägrar delta i skolarbetet en dag räknar 

några matteuppgifter självmant, det är då av stor vikt att de faktorer som den dagen 

bidragit till att detta skett uppmärksammas som en lösning istället för att ignoreras (ibid).  

Vi kan se ett samband mellan det påvisade behovet av salutogent arbete med ungdomar 

och elevers behov av trygghet, som varit grundläggande till att elevcoacher anställts. Vi 

har därför valt att använda oss av salutogent perspektiv i analysen av elevcoachers roll 

och betydelse. 
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4. Metod 

I metodavsnittet beskriver vi hur vi gått tillväga för att genomföra studien. På ett så 

transparent sätt som möjligt beskriver vi hur studien är utformad, hur vi sökt och valt 

tidigare forskning, hur vi valt och funnit informanter samt hur intervjuerna gått till. Vi 

beskriver även hur sammanställningen av empiri samt utformningen av denna uppsats 

utförts. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet och de etiska överväganden som 

beaktats.  

4.1 Forskningsdesign 

Examensarbetet har utförts genom kvalitativ metod där vi tillämpat kvalitativa 

forskningsintervjuer, som innebär en interpersonell situation där det sker ett samtal 

mellan två människor om ett gemensamt ämne (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har utfört 

halvstrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en intervjuguide, men med möjlighet att 

tillägga andra relevanta frågor som uppkommit under intervjuns gång. Intervjuguiden 

indelades efter studiens frågeställningar med förslag till frågor (ibid.). Vår intervjuguide 

(bilaga 1) utformades efter tematiska, semistrukturerade frågeställningar (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013 jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi spelade in och transkriberade 

alla intervjuer för att kunna få så korrekt empiri som möjligt till analysen. Med denna 

design ämnade vi att göra samtalet fritt och naturligt både för informanten och forskaren.  

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Urval av litteratur  

Förfarandet i urval av litteratur beskrivs mer ingående i tidigare forskning (se kapitel 2).  

4.2.2 Urval inför intervju 

Då vår studie fokuserar på elevcoacher inom högstadieskolan föll det naturligt att söka 

informanter på högstadieskolor där det finns anställda elevcoacher. Vi övervägde till en 

början att intervjua informanter på en högstadieskola utan anställda elevcoacher för att få 

material till jämförelse, vi övervägde även att intervjua elever. Slutligen valde vi att 

begränsa oss till att endast ha informanter över 18 år från högstadieskolor där det finns 

elevcoacher, på grund av tidsbegränsning.  

 

Vi valde att intervjua totalt sex informanter, varav tre var elevcoacher och tre var lärare. 

Vi valde att ha med både elevcoacher och lärare för att få perspektiv från två olika 

grupper, en som subjektivt talar om sin egen funktion och en som ser elevcoacherna mer 
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distanserat. Valet att ha två skilda grupper av informanter grundades i strävan efter ett 

mer övergripande resultat än om vi endast haft elevcoachernas perspektiv. Vi använde 

oss av strategiskt urval av informanter, i eftersträvan att nå informanter som hade tid att 

ställa upp för intervjuer. Målet med ett strategiskt urval och få informanter var att få ett 

så informationsrikt urval som möjligt (Svensson & Ahrne, 2015), samt att förhålla oss till 

vår begränsade tidsram. Vi använde oss av strategiskt urval av både elevcoacher och 

lärare i eftersträvan av variation i intervjusvaren (Trost, 2012).  

 

I urvalet av lärare hade vi ett antal urvalskriterier för att i största möjliga mån kunna få 

svar på våra frågeställningar, dessa kriterier var att de skulle ha varit anställda på skolan 

i minst 10 år, vara närvarande på skolan minst 80 % samt att de skulle ha arbetat i 

högstadieskola både med och utan elevcoach. Vi tog kontakt med en av elevcoacherna 

direkt via informationsbrev (bilaga 2), då vi fann dennes kontaktuppgifter på kommunens 

hemsida. Övriga fem informanter valdes i överläggning med rektorer som kunde ta 

hänsyn till våra urvalskriterier, innan informationsbrev sändes ut. Alla informanter som 

förfrågades hade möjlighet att ställa upp, med undantag för en som istället hänvisade oss 

till en kollega.  

4.2.3 Beskrivning av undersökningens genomförande 

De kvalitativa intervjuerna utfördes i mötesrum på de två skolorna med en informant åt 

gången. Vi hade huvudansvar för tre intervjuer var men båda deltog i alla intervjuer med 

möjlighet att stötta upp och ställa följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 20–54 minuter att 

utföra. Vi inledde varje intervju med att upprepa informantens etiska rättigheter: att 

informanten är anonym, att deltagandet är frivilligt med rätt att avbryta eller dra tillbaka 

sitt medverkande när som helst samt att allt intervjumaterial kommer att raderas så fort 

studien är slutförd. Därefter informerade vi om studiens syfte samt frågeställningar och 

bekräftade medgivande till inspelning, som efterfrågats i informationsbrevet.  

 

När vi utfört intervjuerna, transkriberade och sammanställde vi all empiri utefter studiens 

frågeställningar. För att få ett bättre flöde i transkriberingen valde vi att inte skriva ut alla 

”eehm” och ”liksom”, vi har även fingerat nämnda namn i intervjumaterialet. Under varje 

frågeställning delade vi upp alla intervjusvar efter återkommande teman i de olika 

informanternas utsagor, för att lättare kunna jämföra de olika svaren med varandra. 

Därefter utförde vi en hermeneutisk analys där vi ställde intervjusvaren under varje tema 

i förhållande till varandra för att sedan tillföra teorier och tidigare forskning i analysen. 
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Vi har tillsammans sammanställt, analyserat och diskuterat hela detta examensarbete för 

att kunna beakta båda forskares perspektiv i varje del av arbetet. 

4.3 Analysverktyg  

Vi valde att använda hermeneutisk tolkning som analysmetod. Hermeneutisk tolkning 

innebär att förstå fenomen utifrån dess delar och helhet. Delarna och helheten påverkar 

ömsesidigt varandra, vilket gör att vi genom helheten kan förstå delarna och vice versa 

(jfr. Gadamer, 1970 [1959], citerad i Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vår empiri består av 

material från tematiska intervjuer och vi ansåg det därför passande att använda 

hermeneutisk metod som utgår får olika delar, teman. Vi har tolkat de enskilda delarna, 

för att sedan utifrån dessa delar tolka texten som helhet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

De teman som vi använt i analysen är formade utifrån intervjuernas resultat, där vi 

uppmärksammat samband mellan de olika informanternas utsagor. Dessa teman är 

indelade under studiens frågeställningar. Frågeställningen om elevcoach som profession 

har indelats i temana mångårig funktion, stort handlingsutrymme och det sociala i fokus. 

Den andra frågeställningen som behandlar elevcoachens roll innehåller temana en 

vedertagen trygghet i vardagen och samarbete och konflikt. I den tredje frågeställningen 

om elevcoachens betydelse finns temana med fokus på elevers individuella 

förutsättningar, känsla av sammanhang och atmosfär och skolresultat. Slutligen 

tillkommer ett avsnitt om övriga upplysningar där temana uppskattad funktion och 

supermentor redogörs. Den helhet som vi använt i vår analys är elevcoachens funktion i 

högstadieskolan. Efter att vi sammanställt och jämfört de olika delarna analyserade vi 

dem med hjälp av professionsteori och salutogent perspektiv. Detta gjorde vi genom 

abduktiva slutledningar, vilket innebär att vi använt oss av teorierna för att förklara och 

begripliggöra observationerna (Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

 

I förhållande till vår analysmetod anser vi det nödvändigt att redovisa vår förförståelse 

om elevcoacher och dess arbete. Detta för att uppmärksamma vad som riskerat att påverka 

oss under studiens gång. En kritisk aspekt kan vara att vi båda hade en positiv syn av 

elevcoachens arbete innan studiens inledande. Vi båda hade förförståelsen att elevcoacher 

var något gynnande för elever och personal på högstadieskolan, vi hade därmed 

förhoppningar om att få vår förförståelse besvarad av studien. Utifrån vår partiska 

förförståelse i ämnet valde vi att utgå från reflexiv objektivitet, som innebär att vi strävade 

efter att vara objektiva i genomförandet av studien. Vi reflekterade därmed över vår 

förförståelse och hur den kunde påverka oss under studiens gång (Kvale & Brinkmann, 
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2014). För att motverka att endast ha informanter som troligtvis skulle bekräfta vår 

förförståelse valde vi att ha lika många lärare som elevcoacher. På detta sätt försökte vi 

nå en objektiv helhet.  

 

Vi är medvetna om att vår positiva syn på elevcoacher genom studiens gång har kunnat 

påverka vilka utsagor vi ansett vara betydelsefulla. Vi har försökt att undvika denna 

påverkan bland annat genom att transkribera all text för att få en helhetssyn över 

utsagorna. Materialet från transkriberingen blev överskådligt och gjorde det lättare att 

urskilja all information som framkommit i intervjuerna, även den som inte motsvarade 

vår förförståelse. Inför intervjuerna tänkte vi på att, utöver en noggrant formulerad 

intervjuguide, undvika ledande frågor som skulle kunna föra intervjun i den riktning vår 

förförståelse besvaras. Vi är dock medvetna om risken för eventuella brister både i 

intervjuguide och följdfrågor. Exempelvis kan man se hur intervjuguidens sista fråga 

”upplever du att uppdraget som elevcoach är värdefullt?” möjligtvis varit ledande då det 

är en ”ja och nej-fråga” där det skulle kunna anses omoraliskt att svara nej. Informanterna 

kan även ha känt av vår förförståelse under intervjuns gång. Under hela processen har vi 

strävat efter att tolka studien med nyfikenhet och öppenhet. Vi har sökt vara så objektiva 

vi kunnat och använt oss av teorier och tidigare forskning för att utveckla våra 

tankemönster.  

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

Trovärdighet i kvalitativa studier handlar om att läsaren ska känna tillförlitlighet till 

studiens resultat och förfarande (Svensson & Ahrne, 2015). För att stärka denna studies 

trovärdighet har vi genom hela undersökningens gång försökt att i så hög mån som möjligt 

vara transparenta. Vi har försökt att redovisa, förklara och reflektera över hur vi gjort våra 

avgränsningar och urval samt hur och varför vi utfört arbetet. Detta för att läsaren kritiskt 

ska kunna följa studiens förfarande (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har varit noggranna 

i utformningen av vår intervjuguide och via vägledning från handledare reviderat och 

sammanställt den med en strävan att frågorna ska svara på studiens syfte. I utförandet av 

intervjuerna har vi i eftersträvan att nå ett så neutralt och objektivt resultat som möjligt 

beaktat risken för partiskhet i urvalet av informanter. Vi har i sammanställandet av 

empirin ifrågasatt och reflekterat om vi fått svar på det studien ämnat att svara på. Vi har 

även beaktat vår egen förförståelse och risken i vår vilja att uppnå ett visst resultat. Det 

begränsade antal informanter vi haft kan påverka studiens trovärdighet. Möjligheten att 

reproducera studien kan även vara begränsad på grund av det låga antalet informanter och 
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att de semistrukturerade intervjuerna omöjligt kan se exakt lika ut. I kvalitativa studier 

finns en svårighet i att uppnå allmän generaliserbarhet (Kvale & Brinkman, 2014) men 

genom analytisk generalisering kan vi göra en bedömning om i vilken mån resultatet från 

studien kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Studiens 

trovärdighet diskuteras vidare i avslutande metoddiskussion (Se avsnitt 6.3).  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Som forskare finns det krav som måste tas hänsyn till inför och under ett 

forskningsprojekt. Dessa krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Vi har i denna studie beaktat kraven genom att använda oss av 

Vetenskapsrådets etiska codex (Vetenskaprådet, 2018). Vi har i planeringen av studien 

varit noggranna med att informera och erhålla samtycke av intervjupersonerna som ska 

delta i studien. Vi har informerat om det allmänna syftet med undersökningen, hur den är 

upplagd samt vilka risker och fördelar som kan finnas genom att delta (Backman, 2009). 

Vi har säkrat konfidentialiteten samt noggrant övervägt de konsekvenser som kan komma 

att medfölja för informanterna. Konfidentialitet innebär de överenskommelser som 

deltagarna ingår i om vad som kan göras med den information som de utger (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under intervjuernas gång har vi beaktat vilka personliga konsekvenser 

som kan finnas för informanterna, så som exempelvis förändringar av uppfattning eller 

stress. Om något av detta skulle uppmärksammats planerade vi att erbjuda en paus eller 

att avbryta intervjun. Vid utskriften av intervjuerna har vi beaktat konfidentialiteten och 

att texten stämmer överens med informanternas egna utsagor. Under analysen har vi varit 

noggranna med hur djupt vi kan analysera texterna. Vi som forskare, har beaktat 

nyttjandekravet genom att under rapporteringen beakta konfidentialitet samt 

konsekvenser för intervjupersonerna. Efter studiens slutförande har allt material raderats 

för att det inte ska kunna nyttjas till annat än studiens syfte. 
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5. Resultatredovisning och analys av empiri 

I detta avsnitt redovisas resultatet av våra intervjuer samt en hermeneutisk tolkning av 

empiri, med hjälp av valda teorier och tidigare forskning. Kapitlet är indelat i avsnitt efter 

studiens frågeställningar med teman som underrubriker. Inom varje tema presenteras 

resultatet först, följt av analys. Frågeställningarna benämns som elevcoach som 

profession, elevcoachens roll, elevcoachens betydelse samt ett avsnitt med övriga 

upplysningar. Inledningsvis har vi valt att redogöra en presentation av våra informanter.  

5.1 Presentation av informanter 

Vi har intervjuat sex personer till denna studie, tre elevcoacher och tre lärare. Av dessa 

sex personer var tre kvinnor och tre män, i åldersspannet 36–57 år. De lärare vi 

intervjuade hade lärarexamen och jobbat i skolan i minst 15 år. Elevcoacherna hade 

blandade bakgrunder från endast grundskoleutbildning till att ha gått kortare utbildningar 

som exempelvis fritidsledarkurser eller utbildning i motiverande samtal (MI). De 

elevcoacher vi intervjuat hade arbetat inom skolan eller med liknande yrken i minst 11 år 

och hade stor erfarenhet att arbeta med ungdomar, trots brist på examen.  

5.2 Elevcoach som profession 

5.2.1 Mångårig funktion 

Allmänt beskriver informanterna att elevcoacher har funnits så länge de kan minnas, men 

i olika former och under olika benämningar. De kan ha arbetat på ungefär samma sätt 

men benämnts som exempelvis assistenter, fritidsledare, fritidsfältare, vaktmästare, 

skolvärd etcetera. Dessa yrken bestod även av andra uppgifter, att endast vara anställd 

som elevcoach var något som informanterna fick vetskap om som tidigast 2006. 

Vetskapen kom då från andra skolor där man anställt elevcoacher eller från att andra 

skolverksamma informerat om insatsen. En lärare uttrycker hur hen tidigare känt ett 

behov av en liknande insats:  

 Lärarjobbet är väldigt komplext, det är allt från kuratorsliknande arbete till undervisande 

arbete, till ja, allt. Vilket är väldigt stressande på alla vis. Jag tänkte då varför kan man 

inte ha någon anställd som bara sköter den sociala bitarna med eleverna mer? Men det 

fanns aldrig pengar till det.  

 

Enligt informanterna finns inget givet utbildningskrav för att bli elevcoach utan det beror 

på vad anställaren eftersöker. Ibland efterfrågas socionom, fritidsledare, socialpedagog 

eller liknande, men personliga kvalifikationer och erfarenhet beskrivs ha mer betydelse i 
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slutändan. Det betonas att intresset för att göra skillnad för ungdomar är viktigt och att 

elevcoachen ska vara där av rätt anledning: för eleverna. Informanterna beskriver att 

elevcoachen bör kunna bygga relationer men samtidigt kunna skilja på privat, personlig 

och professionell. Elevcoacherna beskrivs ha samma anställningsvillkor som lärare. De 

elevcoacher vi träffat har tillsvidareanställning och tillhör lärarnas arbetslag samt 

elevhälsoteam eller elevcoach-arbetslag.  

  

Sett utifrån Hellbergs (1991) kriterier över vad som kännetecknar professioner, stängning, 

institutionaliserad kunskap och anspråk på diskretion i arbetslivet, kan man se en 

svårighet i att applicera begreppet på elevcoacher. Elevcoacher har en avgränsning 

gentemot andra yrkesgrupper, som stängning innebär, men det definieras aldrig om det är 

gentemot en grupp med lägre status. Hellbergs andra kriterium, unik kunskap, är svår att 

återfinna hos elevcoachen, då denne inte har något utbildningskrav utan det beror på 

samlade erfarenheter. Däremot beskrivs elevcoachen ha en unik möjlighet och ingång till 

vardaglig och personlig kunskap om eleverna i sitt yrke. Detta motsvarar dock inte det 

krav som kriteriet ställer.  

 

Brante (2009) och Brante et al. (2015) beskriver hur det finns klassiska- semi- och 

preprofessioner. Klassiska professioner har kunskapsmonopol på sitt område, medan 

semi- och preprofessioner har mer allmänna kunskapsbaser. En elevcoach delar 

kunskapsområde med skolpersonal och elevhälsan och har därmed inte kunskapsmonopol 

på sitt område, vilket utesluter dem från kategorin klassiska professioner. Elevcoacher 

skulle utifrån kunskapsaspekten kunna ingå i semiprofession, men eftersom att 

elevcoacherna inte är knutna till egna vetenskapsfält utesluts de även från gruppen 

semiprofessioner.  

 

Klassiska, semi- och preprofessioner, kännetecknas av att ha vetenskaplig kunskap eller 

någon form av utbildning, vilket inte elevcoachen nödvändigtvis har. Därmed uppfyller 

elevcoach som yrkesfenomen inte heller kraven för att räknas som preprofession. 

Avsaknaden på utbildningskrav som informanterna beskriver, samstämmer däremot med 

den beskrivning McVay (1998) ger av paraprofessioner. 
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5.2.2 Stort handlingsutrymme 

Informanterna beskriver att elevcoachen kan ha olika uppdrag beroende på 

person/personlighet. Informanterna beskriver dock att det finns faktorer som 

sammanbinder yrket, dessa grunder beskrivs med trygghet, att vägleda, att vara en icke-

betygsättande vuxen som finns runt och prestigelöst bygger relationer med eleverna. En 

elevcoach berättar:  

Sen är det ju beroende på vilken person man är och hur.. Vi är ju olika allihop och 

har lite sådär olika uppdrag är det också. Det är några grunder i det här som 

sammanbinder oss ändå då på nåt vis. Men vi har ju det som är mest till lyckan här 

det är att vi är olika åldrar olika kön och lite sådär olika uppdrag men ändå som 

samma, vi jobbar ju med trygghet och oftast om det går förebyggande allting. Det 

som är grunden i det hela tänkte jag säga, sen som sagt så har vi lite olika uppdrag. 

 

Elevcoachen beskrivs hålla till där eleverna är, framförallt i allmänna utrymmen som café, 

korridor, uppehållsrum, matsal och skolgård. Elevcoacher beskrivs som närvarande 

vuxna som bidrar till struktur, någon som finns där att vända sig till och som kan slussa 

vidare till andra vuxna/instanser vid behov och som kan hjälpa till att ta tag i obekväma 

situationer. Informanterna anser det vara viktigt att elevcoachen är ärlig och öppen mot 

eleverna. Elevcoachens arbetsuppgifter finns inte strukturerade på ett schema utan är fria 

och kan variera och formas efter dagens behov. Ett par elevcoacher beskriver hur vissa 

dagar endast går ut på att “släcka bränder och bryta slagsmål” medan det i andra perioder 

kan vara helt tomt på schemat och tiden finns till att bara vara bland eleverna kravlöst.  

 

Informanterna berättar att olika elevcoacher arbetar olika och att det är fritt att forma 

uppgifterna efter sedda behov och elevcoachens personliga egenskaper. De individuella 

arbetsuppgifter som beskrivs är enskilda eller grupp-samtal, hålla en levande 

rastverksamhet, planera lovaktiviteter, vara en del av elevhälsoteamet, fältarbete och hålla 

koll på sociala medier. Elevcoachen beskrivs kunna samarbeta med andra aktörer, som 

exempelvis fritidsgårdar, fältarbetare, andra skolor och socialtjänst. Elevcoacherna 

beskriver att vid skolor där det arbetar fler elevcoacher kan de vara inriktade mot olika 

grupper av elever, exempelvis utomnordiska elever eller tjej-grupper.  

 

Det tredje av Hellbergs (1991) kriterium för vad som kännetecknar professioner, anspråk 

på diskretion, kan återkopplas till elevcoachens arbete då studiens empiri beskriver 

upplevelsen av att elevcoachen har ett stort handlingsutrymme med ett tomt schema som 
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anpassas efter det dagliga behovet. Det framkommer även att elevcoachen har möjlighet 

till självbestämmande gällande anpassningen av sin roll som elevcoach, beroende på sina 

personliga egenskaper. Vår slutsats utifrån detta är att elevcoach som yrkesfenomen kan 

räknas uppfylla ett av Hellbergs tre kriterier gällande professioner. 

5.2.3 Det sociala i fokus 

Några av informanterna beskriver att elevcoachen kan fungera som en avlastning för 

lärarna genom att sköta de sociala delarna kring eleverna som lärarna inte hinner med. En 

elevcoach och en lärare beskriver hur elevcoachen ibland får punktmarkera elever som 

för tillfället har behov av det. Ett par elevcoacher beskriver hur de kan upptäcka saker, 

som grupperingar eller beteenden som inte är bra samt uppmärksamma och berätta för 

elever när något inte är okej. Elevcoachen beskrivs verka i samarbete med elever och 

lärare och kan även ta hand om kontakten och samarbetet med föräldrar och kan även ha 

en roll som stödmentor i klasser. En elevcoach beskriver hur hen har begränsat sitt 

pappersarbete för att kunna vara så flexibel som möjligt och finnas där eleverna är och 

inte på kontoret. 

 

Det framkommer i intervjuerna att elevcoacherna upplevs arbeta förebyggande mot skolk 

och motiverande till deltagande och genomförande av skolgång. De beskrivs även arbeta 

uppmuntrande till delaktighet och för att fånga upp de elever som inte passar in i 

ramen/skolsystemet. Elevcoachen beskrivs av informanterna kunna hjälpa eleven att 

arbeta med strategier för att få det att funka. Informanterna beskriver hur elevcoacher kan 

lyfta eleverna utan att ta över och kan vara lyhörda för eleverna. Bland annat berättar 

informanterna att vissa elevcoacher håller i elevgrupper där eleverna engageras och är 

delaktiga i förebyggande arbete för att skapa god stämning, exempelvis genom att planera 

aktiviteter. Elevcoacherna arbetar enligt informanterna för att alla elever ska ha samma 

förutsättningar. Informanterna beskriver hur det är viktigt att elevcoachen arbetar för att 

höja elevernas goda förmågor och fokusera på det positiva istället för att bestraffa, 

framförallt när det är som tyngst. En elevcoach beskriver: 

Så det funkar inte med bestraffning och uteslutande metoder …. det som funkar i 

förlängningen det är att höja upp det som, alla har glimtar som är bra, förhöjer jag 

dem …. utan att vara fördömande, det är det som är jobbet egentligen.  

 

 Det är samtidigt viktigt att de markerar när någon gör fel men utan att vara fördömande. 

En elevcoach beskriver att det är viktigt att få eleverna att växa och känna att de kan saker, 
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att ingenting är omöjligt. Denne elevcoach lyfter att detta tillslut kommer att innebära en 

förbättring i skolresultaten. En annan elevcoach nämner att ett salutogent bemötande och 

grundtanke ska vara självklart: 

Vi har ju ett väldigt salutogent bemötande och grundtänk som brukar vara väldigt 

självklart för oss. …. Det är väl själva grundtanken. …. det är en positiv syn på 

eleverna och att de är här för att lyckas och må bra. 

 

McVay (1998) presenterar att paraprofessioner ofta anställs som stöd åt lärare. 

Informanterna i denna studie beskriver att elevcoacherna kan fungera som en avlastning 

och ett stöd åt mentorer och lärare på skolan. Frencb och Pickett (1997) beskriver hur 

paraprofessioner uppkommit som en stödfunktion till lärare och andra professioner när 

det funnits ett behov. Detta talar för att elevcoacher skulle kunna ses som en slags 

paraprofession (jfr Garwood et al., 2018).  

 

Lärare som intervjuats i denna studie beskriver att de upplevt behov av en social insats på 

skolan, detta kan kopplas till det behov av social trygghet som Shmeleva et al. (2015) 

presenterar. Shmeleva et al. nämner att lärare borde täcka detta behov, medan 

informanterna i denna studie menar att lärarna måste fokusera på undervisningen och 

därmed inte är tillräckliga för att täcka upp detta behov. Elevcoachen kan ses som en 

insats för att täcka dessa nämnda behov. Den funktionalistiska professionsteorin 

fokuserar på arbetsfördelningen mellan olika professioner och att likheten samt beroendet 

av varandra ska leda till ett samarbete mellan dessa (Brante et al. 2015). Elevcoachen 

beskrivs i empirin av denna studie ha möjlighet att kunna se och uppmärksamma sådant 

som inte lärarna gör och sedan i dialog och samarbete med lärarna informera om det som 

kan vara av betydelse för dem att veta och vice versa. Elevcoachen beskrivs av 

informanterna även stötta upp socialt och förebyggande i andra situationer där läraren inte 

räcker till, exempelvis vid punktmarkering av elever eller rastaktiviteter.  

 

Guvå (2009) skriver att elevhälsan bör arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande samt 

att insatserna bör bli mer generella och salutogena istället för individuella och patogena. 

Det framkommer i denna studie att elevcoachen i vissa fall är en del av elevhälsoteamet. 

Det framkommer även att elevcoacherna arbetar förebyggande och hälsofrämjande där 

ett salutogent bemötande beskrivs vara grundläggande, vilket kan ses som ett svar på det 

behov som Guvå presenterar. Elevcoachens arbete med att lyfta elever och uppmuntra till 
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delaktighet stämmer även överens med Antonovskys (1991) idé om det salutogena 

perspektivet. Det beskrivs i empirin hur elevcoacherna istället för att fokusera på 

bestraffning arbetar genom att lyfta elevernas goda förmågor och höja deras självkänsla. 

Kopplat till Antonovsky (ibid.) kan detta tolkas som att elevcoacherna arbetar salutogent 

istället för patogent. Ett sätt som elevcoacherna beskrivs arbeta salutogent med detta 

stärkande arbete är genom att engagera och inkludera eleverna på högstadieskolorna, i 

förebyggande och främjande syfte. Detta kan även ses som en hälsofaktor utifrån vad som 

framkommer i Tunac De Pedro, Gilreath, Jackson och Esquedas (2017) studie där det 

uppmuntras att fokusera på elevers engagemang och säkerhet.  

 

Trygged, Backlund och Elofsson (2013) menar att goda relationer till skolpersonal har 

betydelse för elevers hälsa, skolprestationer och framtid. Detta styrks av Fastrup och 

Holmgren (2011) som funnit en korrelation mellan elevers trygghetskänsla i skolan och 

betyg. Det framkommer även i denna studies empiri från en intervju med en elevcoach 

att denne upplever sig påverka elevers skolresultat genom att främja deras självförtroende 

och skapa trygghet. Dessa tre källor talar alla för samma sak, att elevcoachers arbete kan 

vara en betydande faktor för att främja elevers skolresultat.  

5.3 Elevcoachens roll  

5.3.1 En vedertagen trygghet i vardagen 

Informanterna beskriver att elevcoachen håller till i allmänna utrymmen på skolan och 

under skoltid. Elevcoacherna beskriver även att de kan delta i lovaktiviteter tillsammans 

med eleverna och att det finns de som fältarbetar på speciella kvällar och festhelger. De 

beskriver vidare att de är där eleverna är men endast i klassrummen när de har 

specialuppdrag att följa en elev. Informanterna uppger att elevcoacherna finns där, i 

skolan eller vid bussarna, välkomnar eleverna på morgonen och vinkar av när de åker 

hem, att de försöker vara borta från eleverna så lite som möjligt.  

 

Det framkommer i intervjuerna att elevcoachens roll gentemot eleverna är att vara en 

trygghet och fast punkt. De beskrivs av flera informanter som en roll av “extraförälder” 

som alltid finns där i vardagen som en trygg vuxen att prata med. Elevcoachen kan enligt 

informanterna hitta på roliga saker med eleverna men även finnas där i allvarliga 

situationer. Flera informanter berättar hur det blivit som vedertaget för eleverna att 

elevcoachen finns där hela tiden och det ligger en trygghet i att alltid veta att det är någon 

vuxen som håller koll på vad som händer. En elevcoach beskriver sin roll för eleverna:  
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Många undrar först: vad gör du egentligen? Men sen frågar de inte så mycket, jag bara är 

där. En del kommer om ber om hjälp. Jag har gjort det klart med att har ni inget sudd 

kommer ni till mig, har ni brutit benet kommer ni till mig, har det hänt ett bråk kan ni 

komma till mig, vad det än är.  

En annan beskriver:  

Bästa betyget man kan få av en ungdom det är ju när de kommer och frågar “vad jobbar 

du med egentligen?” det är ju skitbra det för det är ju som en fotbollsdomare, bästa 

domarna de lägger du inte märke till utan du kan va så naturlig här att det ”aha har du 

jobb, sitter du kvar på den där bänken, är inte du lärare?” Nej det är jag inte .... Den som 

frågar den har ju jag egentligen en relation med och han eller hon har ju inte förstått att 

under den här tiden så har vi byggt upp en relation, för det är ju det som det bygger på 

det här jobbet som vi har. Ja så egentligen anledningen till det att vi är här eller att jag är 

här det är del dels så funkar inte föräldrar ungdomar på samma sätt som det gjorde 

tidigare, det måste man våga prata om, för skulle föräldrar- och ungdomsrelationen 

hemmavid vid köksbordet funka då jobbade inte jag här, det tror jag inte. 

 

Elevcoachen presenteras som en grundtrygghet för eleverna och personalen på skolan, 

det är någon som de vet alltid finns där och stöttar upp fysiskt, emotionellt och socialt. 

Arbetet med dessa faktorer är något som Diaz-Vicario och Gairín (2017) efterfrågar och 

presenterar vara av stor vikt i skolor. Det behov som Diaz-Vicario och Gairín presenterar 

kan uppfattas överensstämma med den funktion som elevcoacher fyller då de beskrivs 

bidra till en trygghetskultur. Det benämns att elevcoachen finns där som en extraförälder 

som alltid stöttar i vilka situationer som helst, hen finns där kravlöst och bygger 

vardagliga relationer med eleverna. Eliot et al. (2010) presenterar i deras studie att elever 

som känner att de har stöd från någon vuxen på skolan har större benägenhet att söka 

hjälp vid utsatta situationer. Elevcoachernas arbete presenteras som stödjande, vilket 

kopplat till Eliot el al. studie skulle kunna betyda en uppmuntrande funktion på elevers 

hjälpsökande.  

 

Inom den salutogena modellen finns begreppet Känsla av sammanhang, KASAM, som 

delas upp i begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som samvarierar 

sinsemellan (Westlund & Sjöberg, 2008). Den grundtrygghet elevcoacherna sägs 

innebära för eleverna kan antas motsvara den resurs som är hanterbarheten i elevernas 

KASAM. Informanterna uppger att elevcoachen vedertaget finns och svarar på vilket 



 

27 

 

behov eleven än har, även för elever som inte känner detta stöd hemifrån. Detta kan 

innebära att elevcoachen finns där och stärker elevernas hanterbarhet och KASAM.  

5.3.2 Samarbete och konflikt 

Det framkommer från informanterna att den roll som elevcoachen har på skolan bemöts 

olika av olika vuxna. Det beskrivs att de lärare och andra vuxna som är intresserade av 

elevcoachens arbete, förstår och respekterar det. Dessa sägs även be om vägledning och 

ställa frågor. Informanterna beskriver elevcoacherna som lika mycket värda som de andra 

på arbetsplatsen och som kollegor man kan prata med om elevers mående istället för 

inlärning. Lärarna beskriver att elevcoacherna är en uppskattad och viktig funktion. De 

beskriver vidare att elevcoachen är en bra hjälp och det finns ett gott samarbete där det 

skiljs på lärarrollen och det sociala. Informanterna beskriver det som att läraren kan 

fokusera på att vara lärare och elevcoachen kan stå för insynen på elevernas sociala och 

icke-skolrelaterade liv samt informera lärare om det som är relevant. En elevcoach 

berättar att hen även kan vägleda andra vuxna vid avvikande beteende mot vissa 

ungdomar och hjälpa andra vuxna att förbättra sitt bemötande gentemot vissa elever. En 

elevcoach ger exempel på hur hen förbereder lärare inför vissa situationer:  

Men när eleverna inte lyckas, om det finns hög frånvaro, så kan jag prata med lärare om 

bemötande och extra stöd …. Men jag kan ju fånga upp saker spontant till exempel att en 

elev inte går på en lektion, och då går jag till lärarna och preppar lärarna att snart kommer 

det komma en elev som måste tas emot på det här sättet. Förut kunde jag hämta en elev 

och ha motivationssamtal och sen fick eleven inget bra bemötande av läraren, och sen 

blev det ju omöjligt att få in dom på lektionen, för eleverna trodde inte på att lärarna ville 

ha dom där, för det kändes inte som så.  

 

Flera informanter beskriver dock hur arbetet ibland kan gå ut på att bevisa att det 

elevcoachen gör faktiskt är viktigt och att de utför ett arbete även om de “bara sitter i 

korridoren”. Det beskrivs en upplevelse av att vissa lärare inte respekterar elevcoachens 

roll som en professionell vuxen, att elevcoachens arbete till viss del nonchaleras och att 

de belastas med uppgifter som ligger utanför deras arbete, exempelvis att vikariera i 

biblioteket eller klassrum. En elevcoach beskriver hur det är de spontana mötena som är 

det viktigaste, för att relationen ska bli ärlig: “Det som är mest förebyggande och det som 

ger mest resultat, det är när jag hänger i korridorerna och lärarna undrar vad jag håller på 

med, om jag inte har något jobb och sköta “. 
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Informanterna beskriver hur andra vuxnas respekt för elevcoachens roll ökar i och med 

att den etableras, att det har blivit bättre för varje år som går. Ändå beskrivs en viss 

skillnad i mottagandet av kritik/förslag från elevcoachen. En elevcoach säger:  

Ganska bra respons från lärarna, jag är ju inte dum i huvudet. Men jag spelar lite ‘’jag 

som bara är en enkel elevcoach, jag vet inte vad jag pratar om, men jag tänkte att vi kan 

prova så här?’’. Så vet jag ju egentligen att det är det enda sättet och att vi måste göra så 

men jag behöver ju inte säga det så. ‘’Jag vet inte, men vad tror du?’’ Det är sjukt 

effektivt. Så står dom där lite malliga och tror att de kommit på det själva istället. Lite 

manipulation. Jag kan inte komma med något slags mästrande, nu har jag hittat ett sätt 

som jag hoppas känns okej. Men är det nått så kan jag säga det jag tycker, men det kanske 

inte alltid är så effektivt.  

 

Det ges i ett citat ovan ett exempel på hur elevcoachen arbetar med motivationssamtal för 

att få en elev att närvara på lektioner, motivation är en del av begreppet meningsfullhet 

som är en del av KASAM (Westlund & Sjöberg, 2008). Citatet förklarar även hur 

elevcoachen behöver uppmuntra lärare att samarbeta för att få önskvärt resultat. 

 

Kamp och avgränsning är en del av den professionsteori Brante et al (2015) presenterar. 

Citat ovan ger en tydlig bild av hur detta kan gå till, när en elevcoach måste anpassa sina 

meningar för att få en lärare att bli mottaglig. Teorin säger att olika professionella grupper 

kan hamna i konflikt med varandra i striden att kontrollera sina arbetsuppgifter. Detta 

presenteras ofta ske i flerprofessionella organisationer, vilket skolan med elevcoacher, 

lärare etcetera är ett exempel på. Elevcoacherna beskriver i intervjuerna hur de kan 

uppleva en press att hävda sig för att bevisa för annan personal att deras arbete är legitimt 

trots att deras viktigaste arbete sker när de “bara sitter”, vilket visar på kamp och 

avgränsning. Det beskrivs dock av informanterna att respekten för elevcoacherna 

etableras med tiden och att kampen minskar, samt att det skiljer sig mellan olika personal 

hur elevcoacherna bemöts. Att olika personal bemöter elevcoachen olika kan kopplas till 

vilken handlingslogik (ibid.) som finns bland personalen. Konflikterna kan utifrån 

professionsteorin antas uppstå med den personal som inte delar samma handlingslogik 

som elevcoachen, medan de som delar den respekterar och accepterar elevcoachens 

arbete. I citatet där en elevcoach beskriver hur hen förbereder lärare för att ta emot en 

speciell elev ges ett exempel på hur det kan gå till i det samarbete som är en del av 

professionsteorin.  
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5.4 Elevcoachens betydelse 

5.4.1 Med fokus på elevers individuella förutsättningar 

Enligt informanterna är elevcoachernas betydelse för eleverna stor, framför allt för de 

elever som har sämre förutsättningar att lyckas i skolan, men även för övriga elever. 

Informanterna beskriver att det är betydelsefullt för eleverna att ha en vuxen som ser dem 

från en annan synvinkel än vad lärare gör. Det anses vara viktigt att det finns en stödjande 

vuxen som inte är undervisande och bara kan finnas där för att eleverna ska ha det bra, 

må bra och trivas. En elevcoach visar ett kort och en ros hen fått från en elev där det står 

“tack för allt du lärt mig”, hen berättar att det var lite oväntat men ett tecken på att hen är 

betydelsefull för eleverna ibland omedvetet genom att bara vara där. Elevcoacherna 

beskriver att även kan förstå att en förändringsprocess hos en elev kan ta lång tid och 

motivera dem till att fortsätta göra rätt val när andra vuxna inte ser helheten. En elevcoach 

beskriver:  

Det var en elev som har anpassad studiegång men har inte varit här på länge och ingen 

hade förväntat sig att han skulle dyka upp, så på lektionen han skulle gå på så var det 

vikarie. …. Vikarien tycker då sen att “gud vad hemskt, han lyssnade inte alls” men jag 

tyckte att ja men utefter den här pojkens förutsättningar så gick det helt okej, han 

producerade ändå det här, visst att det här och det här hände men i det stora hela ändå helt 

ok. Hade det varit Majken eller Carl hade det inte alls varit okej, men just det här att man 

ser personens utveckling. Att våga se individen.  

 

Informanterna beskriver hur alla elever har olika behov och förutsättningar, vilket 

elevcoacherna tar hänsyn till. En skola har en så kallad konsekvenstrappa för vad som ska 

hända när en elev bryter mot skolans regler, den ska gälla för alla men en elevcoach 

beskriver hur hen måste avväga vilka insatser som passar olika elever. Hen behöver även 

motivera det för de elever som det fungerar för genom att uppmärksamma skillnader och 

förbättringar. Hen beskriver:  

Skulle vi använda den konsekvenstrappan till de här 30 eleverna som jag pratar om som 

inte passar in då skulle jag skrämma bort hälften av dem för de är vana att göra fel …. så 

skulle jag sätta in dem i den där trappan då, det funkar inte. Det blir knepigt för de här 

eleverna som fixar det och aldrig hamnar i den där konsekvenstrappan men vet 

om den, när de ser att vi aldrig sätter in dem andra i trappan, det blir konstigt för 

dem, det vi kan göra då är att visa dem verkligen att, vi vet att de kanske kan se 

att den här ungdomen som var jävligt stökig för ett halvår sen är mycket lugnare 

nu …. en elev som sköter sig och så får den en tillfällig dipp …. Då funkar ju det med 
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trappan, det är ju det den är till för, men Olle som gör fel när han säger hej, det blir fel 

för honom hela dagarna, skulle jag stoppa in honom där då kommer inte han hit något 

mer.  

 

Trygged et al. (2013) presenterar att det finns ett stort behov av relation till en vuxen på 

skolan för de barn som kommer från familjer med sämre socioekonomiska 

förutsättningar. Våra informanter uppger att elevcoacher har en stor betydelse för elever, 

framförallt de med sämre förutsättningar att lyckas i skolan. Socioekonomisk svaghet kan 

tänkas vara en bidragande faktor till sämre förutsättningar i skolan och elevcoachens 

arbete skulle därmed kunna vara av hög vikt för dessa elever.  

 

Informanterna i denna studie beskriver att elevcoacherna kan se elevers individuella 

förutsättningar på ett annat sätt än lärare och annan personal. De får enligt informanterna 

därmed en bredare bild av eleverna och kan se framsteg och förutsättningar hos individer, 

vilket överensstämmer med Ajmal och Rhodes (1995) perspektiv på lösningsfokuserat 

arbete i skolan. Salutogent perspektiv kan kopplas till informanternas beskrivning av att 

elevcoacherna lyfter det som är bra hos varje elev och uppmärksammar om någon inte 

bör appliceras i normens ramar. Ett citat ovan nämner hur en elevcoach varit närvarande 

för att kunna uppmärksamma de framsteg som gjorts hos en elev medan en annan vuxen 

bara sett att hen inte följde mönstret. Ett annat citat beskriver hur elevcoachen kan se hur 

insatser fungerar olika för olika elever. Denna elevcoach beskriver även hur hen motiverar 

de elever som fungerar bättre i normen att uppmärksamma förbättringar istället för 

problem hos de elever som fungerar sämre i normen, vilket överensstämmer med det 

salutogena perspektivet. I dessa exempel beskrivs även hur elevcoacher uppmärksammar 

de goda undantagen som Ajmal och Rhodes betonar.  

5.4.2 Känsla av sammanhang 

En lärare beskriver att det blivit stor skillnad på skolkandet sedan elevcoacherna 

tillfördes, för att strö-skolkandet har minskat. De ursprungliga skolkarna finns kanske 

kvar, men bihanget som följer efter dem har försvunnit. En elevcoach beskriver att många 

elever som har skev självbild, kan få hjälp att hamna i fas och få en klarare 

verklighetsuppfattning, exempelvis när de inte respekterar eller förstår de betyg som 

läraren ger. Elevcoachen jobbar mot fördomar och informanterna upplever att eleverna 

har lättare att vara sig själva och slappna av. Även elever som inte följer normen känner 

att de kan vara sig själva och vara accepterade för den de är.  
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Elever som inte har någon vuxen förebild hemma att prata med om vissa saker kan få den 

kontakten med elevcoachen, exempelvis utomnordiska ungdomar som behöver någon 

vuxen att prata med som förstår den svenska kulturen. En lärare uttrycker att för en del 

elever betyder elevcoachen ingenting alls, för att de flesta eleverna inte har något behov, 

att de bara vet att elevcoachen finns där. För andra elever betyder de nästan allt. En annan 

lärare beskriver att elevcoachen betyder mer för årskurs 7 än årskurs 9: 

Jag tror framför allt mer betydelse i årskurs 7 än i årskurs 9, nånstans när det gäller 

trygghetsbiten, att de vet att elevcoachen rör sig där det kan vara stökigt. Sen när 

det gäller åttan och nian, som väljer att inte gå på lektionen, så kan elevcoachen ju 

mer där pusha på men det är så olika elever, alla behöver olika hjälp. 

 

Elevcoacher beskriver hur de vid behov kan hjälpa elever att få en mer verklighetstrogen 

självbild. Det ges även exempel på att elevcoachen kan vara en kulturell kompass för 

utomnordiska ungdomar, dessa två exempel kan kopplas till hur elevcoachen arbetar med 

att främja elevers begriplighet, som är en del av KASAM. En lärare gör uttryck för att 

elevcoachen kan arbeta olika med elever utifrån deras årskurs, att de betyder mer för 

tryggheten i årskurs 7 men mer för motivationen i årskurs 8–9. Ur ett salutogent 

perspektiv kan detta kopplas till KASAM:s hanterbarhet, där elevcoachen arbetar mer 

relationsbyggande för tryggheten och skapar en känsla hos eleven av att ha resurser för 

att kunna hantera svårigheter. I årskurs 8–9 kan det antas att elevcoachen redan byggt upp 

en relation till eleverna och att de upplever hanterbarhet, därför kan elevcoachen fokusera 

mer på motivation och att bygga upp elevernas känsla av meningsfullhet.  

5.4.3 Atmosfär och skolresultat 

På frågan om informanterna kan se skillnad i skolatmosfären efter att elevcoach infördes 

så har många sett en utveckling och att det är mer ordning och reda då elevcoachen kan 

visa tydlighet för eleverna. I stora samlingar av elever beskriver sig elevcoachen kunna 

känna av i vilka situationer det behövs klivas in och inte, hen känner eleverna och vet att 

det ibland kan bli kränkande att kliva in bara för att det är högljutt. Informanterna 

beskriver att eleverna vet att det finns någon som speglar dem och det har medfört en 

kultur där man inte hackar på varandra. En lärare beskriver stämningen: ”det stora är att 

stämningen på skolan är mer positivt. Trots att det är en högstadieskola, en tonårsvärld, 

med allt vad det innebär. De trivs här”.  
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En elevcoach beskriver hur hen kan se skillnad på stämningen på skolan när hen kommer 

tillbaka efter att ha varit borta ett tag. Hen märker hur eleverna börjat tänja på den 

disciplin och de tydliga men enkla regler som elevcoachen tillför. Elevcoachen beskrivs 

av informanterna tillföra skoltrivsel och en generellt tryggare stämning. En lärare lyfter 

att det blivit bättre trivsel och den sociala biten har blivit bättre, att det är av stor betydelse 

att tjänsten finns. En annan lärare beskriver hur det är betryggande att som lärare veta att 

elevcoachen finns utanför och tar itu med stökiga situationer.  Två av lärarna uttrycker att 

de inte tror att elevcoachens arbete påverkar klimatet och eleverna inne i klassrummet när 

hen inte medverkar där inne. Den tredje läraren upplever en skillnad i klassrummet men 

vet inte om detta kan kopplas till elevcoachens arbete: 

Svårt att säga, men i klassrummet när elevcoachen är med då är det ju en extra 

vuxen, som en assistent är med. Det är bra, men det svårt att säga om det var sämre 

i klassrummet tidigare, det vet jag ju inte …. Det är svårt att säga om det bara är 

elevcoachen som bidragit till det positiva i klassrummet. Svårt att säga vad som är 

vad. Men det har absolut inte blivit sämre om man säger så. 

 

I tidigare analysavsnitt framkommer ett samband mellan forskning och empiri som berör 

elevcoachens betydelse för elevers studieresultat. Detta samband kan även 

uppmärksammas i Coté-Lussier och Fitzpatrick (2016) resultat som påvisar en koppling 

mellan trygghet i skolan och engagemang i klassrummet. Back et al. (2016) stödjer detta 

genom att presentera hur goda relationer mellan skolpersonal och elever bidrar till positivt 

skolklimat som i sin tur främjar studieresultat. I denna studies empiri från intervjuer med 

lärare framkommer en tveksamhet angående huruvida elevcoacher skulle ha betydelse på 

atmosfär och resultat i klassrummet. Att lärarnas uppfattning inte överensstämmer med 

vad tidigare forskning beskriver kan tänkas bero på att sambandet mellan trygghet och 

skolresultat är abstrakt och därmed svårdefinierat.  

5.5 Övriga upplysningar 

5.5.1 Uppskattad funktion 

En elevcoach beskriver hur det blivit en skillnad på attityden från föräldrar, till en början 

var de lite ifrågasättande mot elevcoachens roll men att de snabbt lärt sig uppskatta jobbet. 

Föräldrarna uttrycker att det är bra att elevcoachen finns och att de vet att hen gör skillnad 

med sin kompenserande roll i elevernas vuxennärvaro.  
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Alla informanter upplevde att uppdraget elevcoachen har är värdefullt och att det snarare 

behövs mer och mer än inte alls.  En lärare uttrycker: “Förstår inte de skolor som valt att 

spara in på det här. Fler elevcoacher åt Sverige!” En annan: “Värdefullt för eleverna ja, 

för lärarkollegiet ja, för cheferna ja”. Den tredje läraren uttrycker:  

Jag har jobbat med det här systemet i tre år, och jag förstår inte riktigt hur jag klarat mig 

tidigare. Det ÄR en sån stor skillnad! …. Jag kan dra en jämförelse med strejk, om 

elevcoacherna skulle strejka tror jag att man kommer att se väldigt stor skillnad. Man ser 

inte vad de gör, men gör dem det inte, så blir effekten stor ganska snart. Många elever 

har byggt upp sin trygghetskänsla kring vissa personer och dras till vissa. De blir en 

vuxenförebild. De gör väldigt, väldigt mycket, som ibland inte alltid märks. De själva 

kanske inte alltid kan värdesätta vad de gör. 

 

Det framkommer att elevcoacher till en början upplevt sig ifrågasatta av elevers föräldrar. 

Detta kan kopplas till den kamp och avgränsning (Brante et al., 2015) som även kunnat 

urskiljas mellan lärare och elevcoacher. I och med elevcoachens etablering som 

stödfunktion på skolan beskrivs dock en ökad acceptans och uppskattning från föräldrar. 

Alla informanter som deltagit i vår studie betonar värdet i elevcoachens uppdrag. Detta 

skulle kunna betyda att de informanter vi intervjuat delar elevcoachernas handlingslogik 

(ibid.) då det inte uttrycks någon konflikt. 

5.5.2 Supermentor 

En lärare beskriver hur det finns en satsning på så kallad supermentor, vilket är en person 

som har ansvar för mentorskapet för många elever: 

Supermentor kan vara att man är kurator, eller har annan typ av utbildning, men 

har ansvar för alla kontakter med föräldrar och så. Då kanske man är två mentorer 

på hela skolan. Och då plockar man bort mentorskapet från lärarna. 

Läraren beskriver vidare att supermentorn helst inte ska vara lärare utan mer som en 

elevcoach men ansvara för mentorskapet. Det är ett sätt att avlasta mentorskapet från 

lärare, så att de kan fokusera på att undervisa. Detta är ett annat sätt att lärarna får släppa 

det sociala och föräldrakontakten mer. En supermentor kan vara med klassen på någon 

lektion och även finnas där om något händer. Informanter beskriver hur en elevcoach 

skulle kunna vara ett exempel på en supermentor, då det egentligen är lite samma sak 

förutom själva mentorskapet.  
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Så kallade School Resource Officers (SRO) som Cray och Weiler (2011) och Eklund et 

al. (2018) beskriver vara en insats för att främja säkerheten på amerikanska skolor, skulle 

kunna antas vara en alternativ insats för elevcoach. SRO beskrivs finnas där endast av 

säkerhetsskäl och sakna utbildning inom sociala, känslo- och beteendemässiga behov. 

Även elevcoacher har i vår studie påvisats i vissa fall sakna utbildning, men de finns mer 

för att främja trygghet än säkerhet. En annan insats som framkommit under studiens gång 

finnas som alternativ för elevcoach är så kallad supermentor. Även en supermentor kan 

antas vara mer inriktad mot trygghetsaspekten.  
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6. Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en sammanfattning av studiens viktigaste resultat utifrån 

forskarnas perspektiv. Därefter reflekteras och diskuteras resultatet och analysen för att 

bidra till alternativa perspektiv och slutsatser. Slutligen följer en problematisering av 

metodval och dess eventuella påverkan på studiens utfall.  

6.1 Resultatsammanfattning 

Vi som författare anser att studiens viktigaste resultat är det som svarar på studiens 

frågeställningar. Utifrån den första frågeställningen om elevcoach utifrån 

professionsteori tydde studien på att elevcoacher inte uppfyller kriterierna för att räknas 

som den klassiska definitionen av professioner. Vi undersökte utifrån olika forskares 

perspektiv på professionsteori och kom fram till att elevcoacher kan räknas som så kallade 

paraprofessioner som stödjer etablerade professioner i sitt arbete. Att arbeta som 

elevcoach visade sig inte kräva någon utbildning och elevcoacher har inte 

kunskapsmonopol inom sin jurisdiktion. Att elevcoacher kunde anses vara 

paraprofessioner styrktes även med hjälp av vår andra frågeställning som berörde 

elevcoachens roll i högstadieskolan. Frågeställningen besvarades med en uppfattning av 

att elevcoacher har en avlastande funktion för lärare och annan skolpersonal. Dock 

framkom det av studien en uppfattning om att elevcoachernas arbete inte alltid respekteras 

eller förstås av somliga lärare och andra vuxna. Det analyseras tyda på att arbetet mellan 

elevcoacher och annan personal präglas av samarbete, kamp och avgränsning och 

handlingslogik, vilket är centrala delar av professionsteorin. Det framkom även att en 

yrkesroll som kan liknas vid elevcoach, supermentor, börjat växa fram och att vissa skolor 

väljer att satsa på dessa istället för elevcoach.  

 

Studiens andra frågeställning besvarades även med att de sex informanter som deltog 

upplevde att elevcoacher har en tryggande roll och funktion både för elever och personal 

i högstadieskolan. Lärarna beskrev sig uppleva en trygghet i att ha elevcoachen 

närvarande bland eleverna i utrymmen där lärarna inte har tid eller möjlighet att befinna 

sig. Lärarna beskrev att de istället fick det utrymme de behövde för att på ett bättre sätt 

kunna utföra sin uppgift, att undervisa. Informanterna presenterade en upplevelse av att 

eleverna via elevcoachen får en grundtrygghet och vardagsrelation till en vuxen person 

som kan delvis kompensera både för föräldrars och lärares frånvaro. Informanternas 

utsagor kopplades till salutogent perspektiv och det analyserades att elevcoacherna via ett 
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salutogent arbetssätt skulle kunna bidra till elevers känsla av sammanhang. 

Elevcoacherna beskrev att den viktigaste och mest betydelsefulla delen av deras arbete är 

när de “bara är där”.  

 

Studien svarade även på den tredje frågeställningen som berör elevcoachens betydelse för 

elever på högstadieskolan. Informanterna upplevde att elevcoacherna har stor betydelse 

för elevers välbefinnande och engagemang till deltagande. Elevcoacherna beskrevs av 

informanterna vara av störst betydelse för de elever som hade sämre förutsättningar att 

lyckas i skolan, men även för övriga elever. Det diskuterades även huruvida de inte bara 

hade betydelse för elevers välbefinnande, utan även för skolresultat. Informanterna 

upplevde att elevcoacherna bidragit till en mer ordningsam och lugn skolatmosfär, vilket 

medfört en positiv stämning där elever vet att det alltid finns någon som speglar dem. 

Avslutningsvis uttryckte både elevcoacherna och lärarna att elevcoach som insats är av 

hög betydelse. Informanterna, som alla har erfarenhet av elevcoacher, uttryckte att det är 

en önskvärd och uppskattad funktion.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att elevcoach inte är en profession utan närmast en 

paraprofession, det vill säga en stödfunktion åt andra professioner. Dock tolkar vi att 

elevcoacher kan göra en salutogen insats för eleverna och kan verka som ett komplement 

i förhållande till de professioner som redan finns inom elevvårdsteamet. På sikt blir det 

intressant att följa hur stödfunktionen kommer att utvecklas, om det blir någon 

organiserad utbildning för funktionen eller om de fortsätter att fungera som 

paraprofession.  

6.2 Resultatdiskussion 

Vi ämnar lyfta och diskutera att insatsen elevcoacher inte anammats av alla skolor och 

därmed kan antas ha en svårighet att etableras. Vi kan urskilja ett behov av elevcoachen 

och dess arbete. Samtidigt antyds det av informanterna finnas skepticism hos vissa vuxna 

och skolpersonal gentemot yrkesrollen. Det råder en viss tvetydighet hos informanterna i 

vår studie då de å ena sidan påpekar att elevcoachens arbete inte värderas av lärare 

samtidigt som de å andra sidan uttrycker att samarbetet och bemötandet från övrig 

personal är gott. I vår studie tolkas detta med hjälp av professionsteorins begrepp 

handlingslogik och att bemötandet och respekten från personalen skiljer sig utefter 

individuella logiker. Vi tolkar det även i studien som att detta bemötande förändras i 

samband med att elevcoacher etablerats på arbetsplatsen. Det går att göra alternativa 
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tolkningar, exempelvis att samarbetet inte fungerar men att informanterna i intervjuerna 

försöker överstryka detta genom ett uttryck av att det är oproblematiskt.  

 

I studiens resultat nämndes av två lärare att de inte tror att elevcoachens arbete påverkar 

klimatet inne i klassrummet när elevcoachen ej befinner sig därinne. En tredje lärare 

uppgav sig se en skillnad i klassrummet, men kan inte säga att det direkt beror på 

elevcoachens arbete. Det kan diskuteras huruvida elevcoacher har inverkan på 

klassrumsklimatet eller inte, då tidigare forskning tyder på att tryggare elever även 

presterar och engagerar sig bättre i klassrummet. I analysen presenterar vi en indikation 

på att lärarnas uppfattning kan bero på att elevcoachernas påverkan är abstrakt och 

därmed svår att uppmärksamma. Utifrån studiens påvisade forskning och resultat tolkar 

vi att elevcoachen kan ha påverkan för elevernas engagemang och prestationer i 

klassrummet. Att lärarna nekar detta kan antas ha en aspekt av konkurrens då de uttrycker 

att det är den som närvarar i klassrummet som har inverkan på vad som händer där.  

 

Det framkommer även en uppfattning om att elevcoacher främst har påverkan på elever 

med sämre förutsättningar, men även delvis på de som har bättre förutsättningar. Det ges 

även en bild av att elevcoachen inte skulle påverka de elever som “inte har behov” vilket 

vi ställer oss motsägande till. Informanterna i studien beskriver att elevcoacherna har 

betydelse och inverkan på skolatmosfären, kan det antas att elevcoachen indirekt har en 

betydelse för varje elev som vistas där. Det beskrivs av informanterna att elevcoachen 

upplevs som vedertaget närvarande i skolmiljön och att informanterna uppfattar att det är 

tryggande för eleverna att veta att det finns en vuxen översyn. Utifrån detta kan det tänkas 

att elevcoacherna har betydelse för alla elever, även om det lättare uppmärksammas hos 

vissa.  

 

Det framkommer i studiens resultat att en yrkesroll kallat supermentor vuxit fram, detta 

yrke innebär att avlasta mentorskapet från lärare. Supermentorn är mentor till ett större 

antal elever samtidigt som denne innehar någon annan arbetsuppgift vilken inte är 

bestämd utan kan vara vaktmästeri, undervisning etcetera. Det har framkommit under 

studiens gång att vissa skolor väljer att satsa på supermentorer istället för elevcoacher, 

vilket innebär att det uppstår en konkurrens mellan de två paraprofessionerna. Det kan 

diskuteras huruvida elevcoach som profession saknar en konkret arbetsuppgift som 

stärker tillämpligheten hos yrket, vilket kan vara betydande för att få skolor att värdesätta 
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satsningen. Supermentorn däremot har en konkret arbetsuppgift, men saknar istället 

bestämda arbetsuppgifter utöver mentorskapet. Vi ser en möjlighet och tillgång i om 

dessa två yrkesgrupper, istället för att konkurrera om att bli etablerade professioner på 

arbetsmarknaden, skulle sammanslås till en yrkesgrupp för att fylla alla behov samtidigt 

som båda insatserna lättare kan etableras i skolor. Vårt förslag till fortsatt forskning är 

därför att undersöka paraprofessionerna supermentor respektive elevcoach i jämförelse 

mot varandra för att lokalisera huruvida det skulle vara möjligt att utveckla insatserna i 

gemensam mening.  

 

En elevcoach beskriver hur hen uppfattat en skillnad på attityden från föräldrar, till en 

början var de lite ifrågasättande mot elevcoachens roll men att de snabbt lärt sig uppskatta 

jobbet. Elevcoachen beskriver vidare att föräldrar uttryckt att det är bra att elevcoachen 

finns och att de vet att hen gör skillnad med sin kompenserande roll i elevernas 

vuxennärvaro. Vi hoppas att med denna studie ha påvisat det positiva i att satsa på att 

anställa elevcoacher i högstadieskolan. Tidigare forskning, vårt resultat och vår analys 

antyder alla på en och samma sak: att elevcoacher kan vara en värdefull satsning med 

möjlighet att täcka behov hos elever och skolpersonal. Vi vill åter poängtera att genom 

att sammanslå yrkesgrupperna supermentor och elevcoach skulle det kunna skapas en 

ovärderlig och ny profession som kan komplettera för den brist som idag påvisats finnas 

inom den etablerade lärarkåren och elevhälsan. 

6.3 Metoddiskussion 

Innan utformandet av denna studie började vi med litteratursökning för att få en bild av 

kunskapsläget. Vi hade då fokus endast på elevcoacher och trygghetspersoner inom 

högstadieskolan och dess betydelse. Vi ansåg att vi breddade vår sökning i största möjliga 

mån, men att vi ändå inte fann det vi sökte. De begränsade sökord vi hade gav oss endast 

dagstidningsartiklar och examensarbeten, även efter att försökt att bredda vårt sökfält. 

Slutligen tog vi kontakt med en bibliotekarie som vägledde oss i sökandet och det 

öppnade sig ett helt nytt kunskapsfält. Sökprocessen ledde till att vi fann rikligt med 

litteratur men den krävde stor tidsåtgång, vilket bidrog till en tidspress i hela arbetets 

process. Hade vi tidigare tagit hjälp med litteratursökandet förutser vi att det skulle ha 

främjat vår arbetsprocess. Det går även att diskutera huruvida en annan fokus i litteraturen 

hade kunnat påverka inriktningen av vår studie, vi valde att fokusera på trygghet i skolan 

då det var av störst intresse för oss. Hade vi istället lagt fokus på exempelvis studieresultat 

kan det antas ha format vår studie annorlunda.  



 

39 

 

 

För att underlätta och tydliggöra under intervjuerna valde vi att utforma och använda oss 

av en intervjuguide. Detta blev ett viktigt verktyg i vår insamling av empiri. Vi anser nu 

i efterhand att frågorna var väl anpassade utefter syfte och frågeställningar, men att någon 

fråga kan ha varit lite diffust utformad. Vi upptäckte även att en av våra frågor gick att 

tolka som en “ja och nej-fråga”, vilket inte var syftet när vi utformade den. I det fallet föll 

det lyckligt att vi utförde semistrukturerade intervjuer så att vi hade möjlighet att ställa 

en följdfråga.  

 

I urvalet av informanter valde vi att intervjua två skilda grupper, elevcoacher och lärare. 

Tanken bakom detta var att få information från olika perspektiv. Vi tog hjälp av rektorerna 

för att finna informanter, detta för att vi såg en möjlighet att underlätta då vi själva hade 

svårigheter att ta reda på vilka lärare som uppfyllde våra kriterier. Vi övervägde till en 

början att fråga elevcoacherna om hjälp att finna lärare, men insåg att detta kunde 

innebära en påverkan utefter elevcoachernas önskade resultat. Vi valde därför istället att 

ta hjälpa av rektorerna på skolorna med att välja ut lärare som passade våra krav och som, 

enligt våra förhoppningar, var opåverkade i sina intervjusvar. På en av skolorna hade vi i 

telefonsamtal med en elevcoach blivit tipsade om en lärare, vi vände oss ändå till rektorn 

som gav oss andra informanter. När vi kontaktat dessa informanter var det en av dem som 

inte hade möjlighet att delta och hänvisade oss istället till samma lärare som elevcoachen 

tidigare föreslagit. Efter överläggning valde vi att ändå använda oss av denna informant, 

men med en medvetenhet om den tidigare diskuterade risken för påverkan.  

 

Intervjuerna med elevcoacher höll sig inom den, i informantbrevet, givna tidsramen 45–

60 minuter. Intervjuerna med lärarna tog däremot 20–35 minuter. I informantbrevet gav 

vi samma planerade tidsram till elevcoacher som lärare. Nu i efterhand ställer vi oss 

frågan om skillnaden i tidsåtgång är något vi borde ha förutspått inför utformandet av 

informantbrevet. Intervjuguiden var i princip likadant utformad för alla informanter, med 

undantag för en extra fråga för elevcoacher (se bilaga 1). I slutändan anser vi ändå att det 

snarare var gynnande än hämmande för studien att vi avsatt längre tid än vad som krävdes. 

Hade situationen varit omvänd, att vi avsatt för kort tid, hade det kunnat riskera en 

tidsbrist som begränsat utsagorna. Vad vi skulle kunnat förutse är att lärarna inte är lika 

insatta och engagerade som elevcoacherna i att diskutera och informera om fenomenet, 

och därmed inte skulle ge lika utförliga svar.  
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I intervjusituationen hade vi som ovana intervjuare svårt att styra och sätta stopp. De 

utförliga svar som elevcoacherna gav kunde ibland gå utanför vad frågan ämnade att ta 

reda på, i dessa fall kan det diskuteras om vi borde ha satt stopp eller ställt rättriktande 

följdfrågor. Samtidigt ställer vi oss frågan om ett sådant tillvägagångssätt hade påverkat 

informantens utsagor. Vi försökte under hela intervjuerna att vara objektiva och påverka 

informanternas utsagor så lite som möjligt, dock är risken ofrånkomlig. Att vi inte 

begränsade i intervjusituationen, kom för oss att innebära en stor tidsåtgång till att 

transkribera och sammanställa information som vi sedan valde att sålla bort. Dock fick vi 

ramöverskridande information som kom att bli relevant för vår studie och vi drar 

slutsatsen att det trots tidsåtgång var gynnande för studiens innehåll att använda den 

strategi vi gjorde.  

 

Något annat som vi diskuterat kan ha påverkat vårt intervjumaterial är att inspelningen av 

intervjuerna kan ha skapat en nervositet hos informanten. Vi anser dock fördelen med 

inspelning och att hela informantens utsagor kommer med överväger eventuella 

nackdelar. Vi kunde även efter en av intervjuerna med en elevcoach tyda indikationer på 

att hen inte förstått innebörden med att studien kommer att vara fullständigt anonym. Hen 

uttryckte sig förvånande och frågande angående att skolans namn inte skulle nämnas i 

studien. Vi ser detta som en risk att den information som framkommit varit påverkad av 

informantens antagande om att studien skulle publicera skolans namn. Detta kan 

förmodas bero på en brist i informationen vi gett om studiens etiska ställningstaganden.  
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Bilaga 1-Intervjuguide 

 
E = frågor till elevcoacher L = frågor till lärare 

Bakgrund 

Namn och ålder:  

Utbildning: 

Yrke, antal år: 

 

Elevcoach 

Hur länge har fenomenet elevcoach existerat och hur fick ni vetskap om det? 

Vilka arbetsuppgifter har en elevcoach? 

Vilka kriterier finns för att bli elevcoach, t.ex. utbildning, kompetens eller personliga 

kvalifikationer? 

Arbetar elevcoachen efter något speciellt perspektiv eller förhållningssätt? 

 

Roll (beteende utifrån social position i kontext) 

Vart verkar elevcoachen? 

Vilken roll har elevcoachen gentemot eleverna?  

Vilken roll har elevcoachen på skolan och gentemot andra professioner?  

E- Vilken slags anställning har elevcoachen, grad och arbetslags-tillhörighet? 

 

Betydelse  

Vilken betydelse upplever du att det har för eleverna att ha elevcoach på skolan?  

E- Upplever du någon skillnad när du jämför nu mot när du påbörjade ditt uppdrag 

gällande:  

L- Upplever du någon skillnad på att arbeta på en skola med respektive utan elevcoach 

gällande:  

- Skolatmosfär (på raster, i korridorer o.s.v.)? 

- Elever?  

- Arbetsklimat (i klassrum, för personal)? 

- Något annat? 

Upplever du att uppdraget som elevcoach är värdefullt? 

  



 

47 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

Hej X!  

 

Vi är två tjejer, Malin och Evelina, som studerar socionomprogrammet på Högskolan i 

Gävle och nu ska skriva vårt examensarbete. Vi har uppmärksammat en kunskapslucka 

gällande elevcoacher och vilken betydelse de kan ha för ungdomar. Vårt examensarbete 

kommer därför handla om elevcoacher i högstadieskolan och vilken roll och betydelse de 

har för elever. Vi har fått veta att du arbetar som elevcoach på XXXXX i XXXXX. 

  

Vi är intresserade av att intervjua dig angående ditt arbete som elevcoach. Intervjun 

kommer tillsammans med intervjuer med andra elevcoacher och lärare att utgöra grunden 

för vår uppsats och vi önskar kunna spela in den för att få så brett material som möjligt 

att analysera. Allt material kommer att vara anonymt och endast användas till studiens 

syfte för att sedan raderas. I vårt slutgiltiga arbete kommer deltagare, arbetsplats och 

kommun att vara konfidentiellt. Det är frivilligt att delta i studien och du har rätt att 

avbryta din medverkan när som helst samt att avstå från att svara på vissa frågor. 

  

Vi hoppas att du är intresserad av att intervjuas och delta i vår studie för att öka kunskapen 

om elevcoachers betydelse i högstadieskolan. Tanken är att intervjun ska ske under vecka 

X och kommer att ta ca 45–60 minuter. 

  

Tack på förhand! Är du intresserad av att delta eller har ytterligare funderingar, kontakta 

oss gärna på denna mail eller telefonnummer nedan. 

  

Med vänliga hälsningar, 

Malin Skarin Mobiltelefonnummer 

Evelina Kylin-Blom Mobiltelefonnummer 

 

Du kan även kontakta vår handledare Päivi Turunen vid eventuella funderingar.  

Mailadress till handledare 

 

 


