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Titel 
Specialpedagogiskt stöd i relationsskapandet mellan lärare och elev 
 

English title 
Special education support in the relationship between teacher and pupil 
 

Abstrakt 
Syftet med studien är att, utifrån lärares och specialpedagogers uppfattningar,          
undersöka om och i så fall hur specialpedagoger kan stötta lärare i deras             
relationer till eleverna. I bakgrund och tidigare forskning lyfter vi relevant           
forskning, litteratur, skollag, läroplan och specialpedagogprogrammets      
examensförordning. De är kopplade till vikten av relationen mellan lärare och           
elev i skolan, samt specialpedagogens roll. I studien har enskilda intervjuer           
använts som datainsamlingsmetod och har genomförts med lärare och         
specialpedagoger. Det empiriska materialet har transkriberats och resultatet        
kategoriserats. Därefter bearbetades datan genom analys för att senare         
diskuteras och utifrån det drogs slutsatser. Analysen har utförts ur ett           
specialpedagogiskt perspektiv med ett särskilt fokus på relationellt och         
kategoriskt förhållningssätt. Studien har tagit hänsyn till de fyra         
forskningsetiska principerna. Informanterna har fått förhandsinformation där       
syftet för studien framgår. Där framgår även att deltagandet är frivilligt, att            
alla uppgifter de ger kommer att avidentifieras och att all data endast används             
i forskningssyfte. Resultatet visar att både lärare och specialpedagoger         
uppfattar relationen mellan lärare och elev som central för att eleven ska            
lyckas i skolan. Det visar även på att lärare söker kunskap, genom            
handledning av specialpedagogen, om hur de ska hantera problematiska         
relationer till elever. Specialpedagoger upplever att de kan göra mer men har            
för lite tid till handledning. Vidare visar resultatet på att lärare och            
specialpedagoger har problematiska uppfattningar om respektive yrkesgrupp.       
Vår slutsats är att relationen mellan lärare och specialpedagog är viktig och            
något som behöver arbetas på för att de tillsammans ska kunna utveckla            
arbetet med lärarens relation till eleverna. 
 

Nyckelord 
Elev, Handledning, Lärare, Motivation, Prestation, Relation, Skolan, 
Specialpedagog, Specialpedagogiskt stöd 
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1 Inledning 

Aspelin (2013) tar upp att mängden forskning inom fältet pedagogiska          
relationer i skolan har vuxit avsevärt under de senaste 15 åren. Mycket            
forskning kring ämnet riktar sig mot att undersöka relationers betydelse för           
undervisning och lärande. 
 
För att lärande ska ske behöver det finnas förtroendefulla relationer mellan           
lärare och elev (Lilja, 2013). Elevernas engagemang blir större om de           
upplever sig delaktiga och lyssnade på i sin skolgång (Andersson, 2017).           
Skolan behöver därför arbeta med hur pedagoger möter och bygger upp sina            
relationer till eleverna. I Lgr11 går att läsa “Skolan ska präglas av omsorg om              
individen, omtanke och generositet” (Skolverket, 2017, s. 9). Varken läroplan          
eller skollagen tar dock upp begreppet relation, vilket väckte vårt intresse för            
att undersöka hur lärare och specialpedagoger ser på relationer i skolan, samt            
hur vi i vår framtida yrkesutövning kan arbeta med relationerna. 
 
En viktig uppgift specialpedagogen har är att stötta lärarna i deras dagliga            
arbete och skapa förutsättningar för elevernas lärande. Det tas upp i           
examensförordningen för specialpedagoger där två av målen är att “visa          
fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i          
pedagogiska frågor”, samt att “visa förmåga att kritiskt och självständigt          
identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med           
att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 2017:1111).          
Även Persson (2019) menar att specialpedagogen ska arbeta för att          
verksamheten ska vara till för alla och att viktig uppgift specialpedagogen har            
är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare både för personal och            
föräldrar. Specialpedagogen ska också kunna arbeta nära arbetslagen och         
enskilda lärare.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att, utifrån lärares och specialpedagogers uppfattningar,          
undersöka om och i så fall hur specialpedagoger kan stötta lärare i deras             
relationer till eleverna. 
 
2.1 Frågeställningar 
Hur ser lärare och specialpedagoger på betydelsen av relationen mellan lärare           
och elev? 
 
Upplever lärare att specialpedagoger kan stödja dem i relationen till eleverna           
och i så fall hur? 
 
Vilket stöd anser specialpedagogerna ingår i deras profession, när det gäller           
att stötta lärare i deras relationer till eleverna? 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
Kapitlet tar upp tidigare forskning och litteratur som är relevant för studien.            
Den presenteras under följande kategorier: Relationer, Specialpedagogens       
yrkesroll och Handledning. 
 
3.1 Relationer 
”Relation innebär att två eller fler personer har ett förhållande med varandra            
som bygger på känslor” (Nationalencyklopedin, 2019). Enligt Buber (1994)         
skapas en relation i mötet mellan två jämlika parter. Relationen är ömsesidig,            
vilket innebär att båda parterna är lika delaktiga. I en relation blir båda parter              
betydelsefulla för varandra. De bidrar till varandras utveckling och vidgar          
varandras perspektiv (Buber, 1994). Aspelin (2014) hävdar den viktigaste         
faktorn till hur elever presterar är relationen mellan lärare och elev. 
 
Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) tar upp hur          
anknytningsteorin fungerar från spädbarn till vuxna. Författarna menar att         
anknytningsteorin är den viktigaste aspekten för att förstå hur människor          
hanterar sina relationer. Författarna beskriver hur olika anknytningsmönster        
påverkar personers psykiska hälsa och ohälsa i olika delar av livet. Beroende            
på hur anknytningen fungerar under uppväxten påverkar de relationerna som          
skapas senare i livet.  
 
3.1.1 Relationsbegreppet i styrdokumenten 
Som tidigare nämnts tas begreppet relationer varken upp i läroplanen Lgr 11            
eller i skollagen. Dock tas det upp begrepp som handlar om en personlig             
utveckling, motivation, omsorg, samarbete och respekt. Skollagen (SFS        
2018:1098) tar upp begrepp som handlar om personlig utveckling.  
 

“Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet          
ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande            
och personliga utveckling för att de utifrån egna förutsättningar         
ska kunna utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens          
mål”.  
(SFS 2018:1098, 3 kap. 2§)  
 

Även i läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011         
(Skolverket, 2017) står det bland annat att skolan ska stimulera elevernas           
nyfikenhet och kreativitet, samt deras självförtroende. Eleverna ska få         
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möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans          
med andra. Vidare tar läroplanen upp att skolan ska främja elevernas           
personliga utveckling i samarbete med hemmen och skolan ska även präglas           
av omsorg om individen med omtanke och generositet. Skolan ska också           
främja elevernas förmåga att ta personliga ställningstaganden och agera         
ansvarsfullt, samt även bemöta eleven med respekt, både för person och           
arbete. Skolan ska ge eleven trygghet, vilja och lust att lära, genom att vara              
en levande social gemenskap.  
 
3.1.2 Förtroendets betydelse för skolan 
Enligt Håkansson (2013) är de framgångsfaktorer som kan hittas på          
välfungerande skolor bland annat förtroende och tillit mellan lärare i ett           
arbetslag men också mellan lärare och ledning. Lilja (2013) tar upp att det             
finns förtroende på olika nivåer, det generella förtroendet i samhället för hela            
skolväsendet påverkar förtroendet på det individuella planet. Det generella         
förtroendet för skolan har betydelse för lärarnas inflytande över att planera,           
genomföra och utvärdera sin undervisning. Föräldrarnas förtroende för skolan         
har inverkan på elevens förtroende både för skolan och sina lärare. 
 
Griffith (2002) skriver i sin rapport att positiva relationer till          
skolorganisationen leder till att eleverna i högre grad tycker om sina           
klasskamrater och finner en akademisk självkänsla. För de elever som          
kommer från missgynnade socioekonomiska grupper har goda relationer till         
lärare och klasskamrater i kombination med att effektivisera goda lärmiljöer          
hjälpt dem att nå högre resultat i skolan.  
 
3.1.3 Relationens betydelse för lärare och elev 
Lilja (2013) har kommit fram till att förtroendefulla relationer mellan lärare           
och elev gynnar elevernas motivation och ansträngning, vilket leder till ökat           
lärande. Hennes forskning består främst av observationer men även av          
intervjuer. Lilja har genom sin forskning visat att förtroendefulla relationer          
mellan pedagog och elev skapar möten som har betydelse för eleven längre            
fram i livet. Det har även visat att det behövs förtroendefulla relationer            
mellan elev och lärare för att eleven ska kunna tro på sig själv. 
 
Aspelin (2014) menar att all undervisning bygger på relationer och att hur            
framgångsrik undervisningen är beror på lärarens förmåga att skapa och          
upprätthålla relationer till eleverna. Aspelin menar att relationen mellan lärare          
och elev är asymmetrisk, vilket innebär att läraren har ett större ansvar för             
relationen till sina elever (ibid). Det är även den relationen som är central i              

7 
 



 

 
 

den här studien. Aneer (2010) tar upp att om inte den kunskap som förmedlas              
i skolan förankras hos eleverna, vilket innebär att eleverna känner att           
kunskapen är meningsfull i deras liv, tenderar framförallt elever ur          
underprivilegierade grupper att värja sig från den.  
 
Marsh (2012) påpekar att relationen mellan lärare och elev har en nyckelroll            
för elevens känsla av tillhörighet. Hon har gjort en studie i England på elever              
i 13-15-årsåldern. Den visade att elevernas engagemang och motivation         
berodde på relationen till läraren. En bra relation till läraren kan hjälpa elever             
att återfå sin motivation och tro på sin egen kapacitet. Eleverna upplevde ett             
engagemang från lärarens sida genom att bli lyssnade på, genom att läraren            
verkar tycka det är roligt att undervisa dem, ger dem beröm och genom att              
läraren kan relatera till dem. Relationen till läraren upplevs som god när            
läraren visar ett intresse för personen, snarare än eleven, även utanför           
klassrummet och när läraren kan skapa en avslappnad, stressfri miljö i           
klassrummet. Marsh har kommit fram till fem aspekter som underlättar          
skapandet av en bra relation mellan lärare och elev: Att vara vänligt inställd             
och flexibel, entusiastisk och engagerande, att uppmärksamma när eleven gör          
något bra, personlig kontakt, tydligt och naturligt ledarskap i klassrummet.  
 
Aspelin (2015) tar upp begreppet skillnadskompetens och menar att det          
handlar om på vilket sätt läraren har kompetens i att upprätthålla en            
dynamisk, hårfin balans mellan deltagarna. Skillnadskompetens är inte att         
uppnå enighet i alla situationer utan istället handlar det om att inspirera och             
implementera ett personligt bemötande i en relationell process, vilket betyder          
att läraren ska anpassa sig efter person och situation. 
 
Hanssons (2012) forskning har undersökt hur elever uppfattar respekt. I          
hennes forskning visar resultatet att elever uppfattar att de får respekt av            
lärare genom att bli sedda och ömsesidigt lyssnande samt att båda parter            
bekräftar varandras värde. Andersson (2017) lyfter att elevernas engagemang         
blir större om de upplever att de har delaktighet och inflytande i sin skolgång,              
vilket i sin tur bygger på en känsla av att bli lyssnad på och att läraren bryr                 
sig om dem. 
 
3.1.4 Relationens roll för elever i behov av särskilt stöd 
Kraukle (2013) tar upp att lärarens förmåga att kommunicera med barn som            
har speciella behov och deras föräldrar är avgörande för att de ska kunna             
inkluderas i klassen. Vårdnadshavare till barn med speciella behov         
värdesätter att deras barn accepteras av andra barn i skolan och kan ha en              
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fungerande kommunikation med dem. En ytterligare vinst av en god          
kommunikation mellan elever med speciella behov och övriga elever är att de            
övriga eleverna blir mer empatiska om de umgås med barn som har speciella             
behov under deras tidiga skolår. 
 
Olsson (2016) diskuterar lärarnas ledarskap i förhållande till en relationell          
syn och hur lärarna möter barn i behov av särskilt stöd. Författaren            
genomförde cirkelsamtal med en lärargrupp och över tid förändrades lärarnas          
uppfattningar om hur de kunde förändra sitt ledarskap. Till exempel menade           
lärarna att de behov och stöd barnet har kan utformas genom att lärarna och              
eleverna påverkade varandra. När lärarna såg tillbaka på cirkelsamtalen         
menade de att det inte fanns några rätta svar på hur de borde utöva sitt               
ledarskap utan istället krävs en öppenhet för varje elev och situation. Olsson            
menar att om läraren accepterar en oförutsägbarhet i klassrummet och          
möjliggör för att olika handlingar kan fungera för en och samma situation,            
samt reflektera över olika handlingsalternativ, skapas ett relationellt        
ledarskap.  
 
Tan, Heath och Das (2017) visar i sin forskning att en av de största              
riskfaktorerna för att elever ska hamna i skolvägran eller få negativa           
skolresultat och inte gå ut skolan, är att de uppvisar ett problembeteende och             
ofta hamnar i konfliktfyllda relationer med elever och lärare. De elever som            
uppvisar ett problembeteende riskerar i sin tur att regleras eller exkluderas           
från undervisningen. Thornberg (2013) skriver att elever som uppvisar         
beteendeproblematik oftare har en negativ relation till sin lärare. 
 
Hansson (2012) tar upp undervisning där lärarna brister när det gäller           
kompetens och ansvar. Enligt eleverna handlar det om lärare som inte           
utformar en tydlig struktur och planering med ett syfte för lektionen. Lärare            
som inte kan hantera pratiga situationer samt de som visar ilska och brister i              
sin självbehärskning uppfattar eleverna som opålitliga, vilket leder till att          
undervisningen blir onaturlig. 
 
Persson (1998) menar att elever som uppvisar svårigheter eller avvikande          
beteende inte enbart beror på deras enskilda egenskaper, utan istället kan           
deras svårigheter och avvikelser ses som en konsekvens i ett större           
sammanhang där samspelet och interaktionen mellan olika aktörer är         
avgörande. Förändringar i elevens omgivning kan påverka elevens        
förutsättningar att klara krav och mål. Författaren förespråkar med stöd av sin            
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forskning att specialpedagogisk verksamhet bör interagera med skolans        
övriga pedagogiska verksamhet.  
 
3.1.5 Inkludering 
Persson (2019) tar upp att likvärdighet, deltagande och inkludering är          
vägledande för skolans verksamhet. Inkludering definieras enligt författaren        
som att krav ställs på utbildningsväsendet och samhället att aktivt anpassa           
verksamheten så att alla elever får möjlighet till gemenskap, delaktighet och           
en meningsfull tid i skolan och att ingen exkluderas ur gemenskapen.           
Thornberg (2013) menar att höga förväntningar på eleven och en          
inkluderande lärmiljö skapar en positiv och tillåtande skolkultur. 
 
Van Ryzin och Roseth (2018) visar i sin forskning att det är en mycket              
stressfull situation att som elev bli utsatt för kränkningar i skolan vilket bidrar             
till en rad olika negativa resultat som förhöjd ångest, depression, drogbruk           
och brottslighet samt minskad självkänsla och minskad närvaro i skolan.          
Författarna lyfter fram arbetssättet, kooperativ inlärning, vilket handlar om att          
öka möjligheterna till positiv interaktion mellan lärare och elever samt mellan           
elever. Detta görs genom noggrant strukturerade, gruppbaserad inlärning i         
skolan. Kooperativ inlärning kan öka socialt isolerade elever att utveckla nya           
vänskapsrelationer i skolan. Dessa positiva ömsesidiga interaktioner mellan        
elever resulterade i minskade kränkningar och avvikande grupperingar. Även         
vinster som minskad upplevd stress och minskade känslomässiga problem         
samt ökad jämlikhet och empati för elever som befann sig i ett utanförskap i              
skolan, kunde ses genom att använda kooperativ inlärning. Skolor som          
använder kooperativ inlärning kan se förbättringar av elevernas beteende och          
det har även visat sig öka prestationen. Kooperativ inlärning ska vara ett            
permanent, hållbart arbetssätt i skolan. 
 
3.2 Specialpedagogens yrkesroll 
I examensförordningen tas det upp att specialpedagoger ska “leda utveckling          
av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn             
och elever” (SFS 2017:1111). Som tidigare nämnts ska specialpedagogen         
även “visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och          
medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och            
svårigheter i olika lärmiljöer” (ibid). En annan del av professionen innebär att            
specialpedagogen kan använda sina kunskaper till att utvärdera sitt arbete          
(Sahlin, 2010).  
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Den teoretiska kunskapen ligger på en högre nivå i professionshierarkin än           
det praktiska problemlösandet (Sahlin, 2010). Inom pedagogik så innebär det          
att specialpedagogen står för den teoretiska kunskapen medan lärarna står för           
praktiken och lösningar i verksamheten.  
 
Sahlin (2010) menar att specialpedagogens yrkesroll har utvecklats från att          
arbeta med lösningar för enskilda elever till att arbeta mer med utveckling av             
de lärmiljöerna på hela skolan. Det innebär att uppdraget nu innehåller mer            
handledning, konsultation och rådgivning (ibid). Det tas även upp i          
examensförordningen som säger att specialpedagogen “visa fördjupad       
förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska          
frågor” (SFS 2017:1111). Enligt Sahlin (2010) är begreppet kvalificerad         
samtalspartner otydligt och svårdefinierbart men uppfattas ungefär som        
praktiserandet av handledning och konsultation. 
 
3.3 Handledning 
Nilsson, Wallo, Rönnqvist, och Davidson (2011) tar upp kollektivt lärande          
och menar att det är när individer i en grupp kan kommunicera sina             
erfarenheter öppet och att de tillsammans använder sina kompetenser för att           
reflektera och komma fram till gemensamma intentioner. Det beskrivs som          
en process och underlättas om individerna känner tillit till och stöd från            
varandra, samt har gemensamma mål.  
 
Persson (2013) beskriver att handledning är ett begrepp som kan ha flera            
olika definitioner beroende på sammanhang, vad handledningens syfte är och          
vilken funktion handledningen har. Det som dock är gemensamt för          
handledning är att den kan beskrivas som både praktisk och teoretisk kunskap            
och att syftet ska vara lärande. Vidare belyser Persson att relationen mellan            
handledare och den handledde har stor betydelse för hur väl          
handledningsprocessen lyckas. En förutsättning för handledning är att kunna         
sätta sig in i hur andra människor upplevelser och förstå dem utifrån deras             
perspektiv. Att kunna växla perspektiv, även om det krävs en utmaning i sina             
förutbestämda föreställningar, är av stor vikt för att lyckas i handledningen.           
Det är själva relationen som utgör vilka individerna i handledningen blir           
eftersom det är i relationen mellan handledaren och den handledde som           
utvecklingen sker (Persson, 2013).  
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3.3.1 Specialpedagogisk handledning 
Sundqvist (2012) menar att ett bra samarbete mellan de vuxna kring eleven            
och att ge specialpedagogisk handledning är två sätt för skolan att öka            
inkluderingen. Den specialpedagogiska handledningen kan vara      
föreskrivande, det vill säga rådgivande, eller icke-föreskrivande samt        
reflekterande och meningarna går isär om hur handledningen bör gå till. Ser            
man till elevresultat och lärares upplevelse av handledningen så är den           
rådgivande handledningen mest effektiv (ibid). Enligt Sundqvist anser lärare         
att råd är något som måste ingå i handledningen. Det uttrycks framförallt av             
unga lärare. Enligt Sahlin (2010) har också den pedagogiska handledningen          
kommit att handla mycket om metodik. Sundqvist (2012) lyfter dock att flera            
lärare uttrycker att råden de får i handledningen inte alltid fungerar och utgår             
ifrån att läraren sitter ensam med eleven.  
 
Sahlin (2010) tar upp att många handledare upplever att det kan uppfattas            
kränkande att få råd av en kollega och ger därför bara råd i situationer som               
den handledde själv har valt. Det är bara när handledarna känner sig tvungna             
att ge mer konkreta råd som de gör det. Många handledare vill dessutom inte              
framstå som experter. 
 
Sundqvist (2012) skriver att den reflekterande handledningen skapar en mer          
jämlik relation mellan specialpedagogen och läraren, vilket också är den form           
av handledning som uppskattas bäst av lärarna. Den reflekterande         
handledningen ses också som en mer långsiktig lösning. Dock är det endast            
ett fåtal av lärarna i Sundqvists studie som lyfter reflektioner som något            
positivt. Både tiden och intresset brister för den typen av handledning.           
Problem ska lösas snabbt och den reflekterande handledningen tar tid. För att            
handledningen ska vara genomförbar krävs att tid avsätts. Det största hindret           
för handledningen är svårigheter att få ihop scheman.  
 

4 Teoretisk förankring 
Kapitlet tar upp den teori som vi anser är relevant för att analysera vårt              
empiriska material. Vi har valt att utgå från ett specialpedagogiskt perspektiv           
med fokus på ett relationellt och kategoriskt förhållningssätt. 
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4.2 Relationellt och kategoriskt perspektiv  
Rosenqvist (2013) beskriver skillnader mellan ett relationellt perspektiv och         
ett kategoriskt perspektiv. Ett relationellt perspektiv beskriver det som sker i           
förhållandet eller interaktionen mellan olika aktörer. Vilket innebär att         
förändringar i omgivningen kan påverka möjligheterna att nå en del mål eller            
krav. Ett relationellt perspektiv innefattar kunskaper om den komplexa         
utbildningsmiljön, vilket innebär en pedagogisk utmaning för skolan.  
Motsatsen till det är ett kategoriskt perspektiv, vilket innebär att svårigheter i            
skolan betraktas som resultat av elevens egenskaper, begåvningsnivå, eller         
hemförhållanden. Utifrån det kategoriska perspektivet kan avvikelser från det         
som anses vara normalt diagnostiseras med stöd av medicinska och          
psykologiska instrument, vilket innebär att pedagogisk kompetens kan        
komma i skymundan (ibid). 
 
Aspelin (2013) tar upp att relationella perspektiv innebär ett intresse för vad            
som sker mellan människor. De innefattar ofta tre aspekter; Den första är att             
den huvudsakliga analysenheten är relationer och att man utifrån ett          
relationellt perspektiv ser människor som skapade av relationer. Den andra          
innebär att man ser den sociala verkligheten som föränderlig, vilket inom           
utbildning innebär att man intresserar sig för relationer kopplat till pedagogik.           
För det tredje förstår man sociala fenomen som komplexa sociala          
sammanhang, vilket kopplat till utbildning handlar om att man studerar          
processer och relationer i sina pedagogiska kontexter. Vi anser att det           
relationella och kategoriska perspektivet är relevant för vår studie eftersom vi           
studerar informanternas uppfattning om bland annat relationer. Det är då          
intressant, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, att se om omgivningen anses          
påverka hur elever agerar och det stöd som behövs. 
 
4.3 Användning av teori 
Harboe (2013) beskriver att en teori är en uppsättning antaganden och           
påståenden som ordnar och förklarar problem samt erbjuder en förklaring.          
Teorier bör vara sammanhängande, välargumenterade och begreppsmässigt       
konsekventa. Teorier förenklar och generaliserar till viss del de förhållanden          
som förklaras eftersom det annars inte är möjligt att förklara sammanhang           
och tendenser som annars kan verka obegripliga. Teorier används för att           
analysera den information man samlat in och därigenom sätter empirin          
informationen i ett större sammanhang (Harboe, 2013). Teorier används som          
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en inspirationskälla för att upptäcka mönster som ger förståelse för det som            
studeras (Fejes & Thornberg, 2019:1).  
 
Vi har använt oss av en specialpedagogisk analys och tolkat datan utifrån ett             
relationellt och kategoriskt perspektiv. Efter det tittade vi på generella          
mönster i vår undersökningsgrupp och gjorde tolkningar för att skapa en           
förståelse av datan och kunna dra slutsatser. 
 

5 Metod 
Kapitlet tar upp hur vi planerat och genomfört studien, samt hur vi hanterat             
och använt oss av den insamlade datan. Metodvalet för studien är intervjuer            
som har genomförts med lärare och specialpedagoger. 
 
5.1 Vetenskapsteoretiskt resonemang 
Intervjuer har valts som metod för studien, för att samla in datan. Intervjuer             
är en lämplig metod vid kvalitativ data, när man vill nå fördjupad kunskap             
om individers upplevelser och deras sociala värld. Den insamlade datan          
tolkas idiografisk, vilket innebär att generaliseringar sker inom gruppen och          
visar människors personliga erfarenheter. Studien syftar till att, utifrån lärares          
och specialpedagogers uppfattningar, undersöka om och i så fall hur          
specialpedagoger kan stötta lärare i deras relationer till eleverna.  
 
Studien har en hermeneutisk ansats. Hermeneutik är en teori som till största            
delen handlar om tolkning (Westlund 2019). Det handlar om hur och varför            
en text ska tolkas, i det här fallet transkriberingar, samt om det genom             
tolkning går att få fram innebörden av det som står (ibid). Den mest             
framträdande idén är den hermeneutiska cirkeln där dynamiken mellan del          
och helhet studeras på olika nivåer. Idén innebär till exempel att meningen            
med ett ord bara kan utläsas om man ser till hela meningen och dess kontext               
(Smith, Flowers & Larkin, 2009). I studien har delarna analyserats, men även            
helheten tagits i beaktande, för att fördjupa förståelsen för informanternas          
upplevelse.  
 
5.2 Litteratursökning 
Forskningsresultat vi tittat på, i bakgrund och tidigare forskning, har vi sökt            
via universitetsbibliotekets sökmotorer Eric och PsycINFO. Vi använde oss         
av peer reviewed när vi sökte artiklarna. Sökorden vi använde var olika            
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konstellationer av ord kopplade till lärare, specialpedagoger, relationer och         
skola bland annat “teacher pupil”, “relationship” “relation in school”, med          
filter för att visa forskning inom psykologi och pedagogik, de senaste tio            
åren. Avhandlingar vi refererar till har vi hittat via Diva portal. Övrig            
litteratur har vi hittat på bibliotek. 
 
5.3 Urval 
För att få svar på frågeställningarna har vi använt oss av intervjuer med             
specialpedagoger och lärare. Genomförandet av studien är belagd på         
grundskolor i södra Sverige. Studien genomfördes i två kommuner där fyra           
specialpedagoger och sex lärare på fyra olika grundskolor intervjuades.         
Skolorna har valts ut i enlighet med Brymans (2018) bekvämlighetsurval,          
vilket ur tillgänglighetssynpunkt underlättar studien.  
 
Informanterna är utvalda för att visa på ett visst perspektiv på det som             
undersöks, snarare än att visa på generaliseringar för en hel grupp. Det            
innebär även ett ganska homogent urval (Smith, Flowers & Larkin, 2009). I            
den här studien tillhör informanterna samma yrkesgrupper, och därmed kan          
de tänkas ha liknande arbetsuppgifter, som inkluderar pedagogiska frågor.         
Därmed är urvalet ur det avseendet homogent. Smith, Flowers & Larkin           
(2009) menar att en homogen grupp, med liknande relation till fenomenet,           
troligtvis har en liknande uppfattning men även skillnader inom gruppen bör           
framkomma. 
 
5.4 Genomförande 
För att strukturera intervjun används en intervjuguide. Back och Berterö          
(2013) belyser strukturerade intervjuer som utgår från en intervjuguide, så          
kallad semistrukturerad intervju. Semistrukturerad intervju innebär att       
frågorna är förutbestämda och frågorna bör vara öppna för att samtalet ska            
kunna flyta på och det är även av stor vikt att respondenten känner sig              
bekväm i samtalet och att intervjuaren ställer följdfrågor (ibid). Att göra en            
intervjuguide hjälper till att planera intervjun och är en guide över det område             
som intervjun förväntas täcka (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Där          
formuleras frågorna på det sätt och i den ordningen som är optimal. De kan              
och bör dock anpassas till det som framkommer i intervjun. Under intervjun            
ställs följdfrågor, som gör att informanterna kan fortsätta prata mer ingående           
om de områden de tar upp, när områdena passar forskningsfrågorna (ibid).           
Med en semistrukturerad intervjuguide kunde vi hålla oss till området men vi            
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fick samtidigt vara spontana och ställa följdfrågor för att ytterligare fördjupa           
intervjun inom de delar som informanterna valde att ta upp. Vi valde även vid              
några tillfällen att byta plats på frågorna för att inte avbryta ett resonemang             
hos informanten och för att intervjun skulle flyta på bättre. 
 
Smith, Flowers & Larkin (2009) anser att det oftast inte är så effektivt att              
ställa forskningsfrågorna direkt till informanterna. Istället bör fler frågor         
ställas som berör ämnet för att skapa en diskussion som besvarar           
forskningsfrågorna genom analys. I vår studie har vi till viss del använt            
forskningsfrågorna som intervjufrågor. Vi ansåg att frågor som är väldigt lika           
forskningsfrågorna var relevanta att ställa. Dock har de även kompletterats          
med fler frågor inom varje område för att få så utförliga svar som möjligt av               
informanterna.  
 
Vid intervjuer är det viktigt att ha gott om tid för att kunna genomföra              
djupintervjuer (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Det är även viktigt att som            
intervjuare inte lägga för mycket fokus på vad för frågor som ska ställas utan              
istället lägga fokus på det som informanten säger. Dessutom är det viktigt att             
hålla intervjun i en miljö där informanten känner sig bekväm (ibid). Enligt            
Westlund (2019) påverkar miljön vilket innehåll som framkommer beroende         
på om det är en lugn eller stressad situation. Respondenterna i studien            
intervjuades på deras arbetsplatser, vilket underlättade för att de skulle ha tid            
att kunna delta. Intervjuerna genomfördes i ostörda enskilda rum och vi valde            
tillsammans tider med respondenterna då de hade möjlighet att avsätta en           
längre stund för intervjun utan stress. Eftersom intervjuerna genomfördes på          
flera olika arbetsplatser genomfördes intervjuerna i olika lokaler, vilket kan          
ha inneburit olika grad av kvalitè på lokalernas tillgång till lugn, avslappnad            
atmosfär och positiva intryck från miljön för att respondenterna skulle kunna           
känna sig trygga och avslappnade under intervjutillfället.  
 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades efter det. Smith, Flowers &           
Larkin (2009) menar att inspelningar möjliggör att fullt fokus kan läggas på            
informanten och på att komma vidare i intervjun för att få reda på så mycket               
som möjligt, istället för att skriva ner det som sägs. Det innebär också att alla               
formuleringar blir ordagranna och på så sätt utan omedvetna tolkningar. 
 
5.5 Databearbetning och analysmetod 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) tar upp analysens         
betydelse i det vetenskapliga arbetet och att det innebär att dela upp det             
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undersökta fenomenet och undersöka dem enskilt för att sedan sätta ihop det            
till en ny helhet. 
 
I analyserandet av insamlat data från intervjuer med respondenterna, har vi           
använt en kvalitativ analysmetod. Vi har studerat ett antal individers          
subjektiva erfarenheter och uppfattningar kring hur specialpedagoger kan        
stötta lärare i deras relationer till eleverna. I analysen har vi riktat in oss på att                
jämföra flera fall för att se vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.                
Fejes och Thornberg (2019:1) tar upp att kvalitativ analys kan ha flera syften.             
Studeras subjektiva erfarenheter kan analysen riktas mot att jämföra datan för           
att ta reda på vad de har gemensamt. Därefter kan syftet vara att identifiera              
förklaringar till de skillnader som funnits. Ett tredje syfte kan vara att            
utveckla en teori som förklarar de fenomen som studeras.  
 
Analysen har gjorts idiografiskt, vilket betyder att det enskilda studeras, utan           
att generalisera för en större grupp (Smith, Flowers & Larkin, 2009).           
Generaliseringar kan göras för de som ingår i studien men även enskilda            
upplevelser kan lyftas. Varje individ har sitt perspektiv på det specifika           
fenomenet, beroende på vilken relation de har till det (ibid). I resultat och             
analys har datan från informanterna skrivits ihop, för att undvika att enskilda            
individer kan urskiljas och identifieras. De enskilda informanterna lyfts         
genom citat med fingerade namn.  
 
Mycket tid har lagts på att göra en noggrann analys för att få tillgång till               
informanternas värld. Texten har lästs flera gånger och noteringar i          
marginalen har gjorts. Vi har sedan delat in transkriberingen i beskrivande           
teman för att kunna hitta överordnade kategorier där kluster av teman samlas.            
Därefter har vi sållat för att bara ta upp teman som besvarar våra             
forskningsfrågor och exemplifierar med citat från informanterna. De        
överordnade kategorier som framkommer är Relation och relationens        
betydelse, Specialpedagogens stöttande roll, Ansvar och hantering av        
relationsproblem och Uppfattningar kring handledning, vilket används som        
rubriker i kapitlet. Vår analys presenteras i två steg. Resultatet har delats in             
efter yrkesgrupp och därefter följer en specialpedagogisk analys av varje          
kategori för sig. I den specialpedagogiska analysen har vi tittat på det som             
specialpedagogerna och lärarna uttrycker ur ett relationellt och kategoriskt         
perspektiv, enligt de definitioner som tas upp i teorikapitlet. Därefter följer en            
avslutande analys där vi sammanfattar det som framkommit under         
intervjuerna ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 
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5.6 Forskningsetiska överväganden 
Informationskravet innebär att de berörda av studien ska få ta del av            
forskningens syfte. (Vetenskapsrådet, 2002). I vår studie har det tagits hänsyn           
till informationskravet genom att respondenterna har fått       
förhandsinformation. I förhandsinformationen får respondenten reda på vad        
syftet med studien är. Även de övriga tre huvudkraven, som presenteras här            
under, tas upp så att respondenten får kännedom om hur studien förhåller sig             
till individskyddet. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill          
medverka (Vetenskapsrådet, 2002). Det tas i vår studie hänsyn till genom att            
deltagande har fått förhandsinformation om att deltagande är frivilligt. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna som ingår i          
studien ska skyddas så att inte obehöriga kan se dem (Vetenskapsrådet,           
2002). Konfidentialitetskravet tar vi hänsyn till genom att alla uppgifter som           
lämnas har behandlats med sekretess och de svar som givits har           
avidentifieras. 
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in bara får användas till            
forskning (Vetenskapsrådet, 2002). I förhandsinformationen gav vi       
respondenterna information om att alla svar som givits kommer att användas i            
forskningssyfte. 
 

5.7 Kvalitet 

Fejes och Thornberg (2019:2) använder sig av begreppet kvalitet för att           
beskriva en väl genomförd studie som präglas av noggrannhet och          
systematik. Begreppet innefattar både kreativt tänkande och kritisk analys.         
Kritiskt tänkande beskrivs som att använda systematik och disciplin för att           
genomföra arbetet med fokus på detaljer med koppling till helhet och           
sammanhang. Det handlar även om att vara kritisk och ifrågasättande till det            
som framkommer. Kreativt tänkande innebär å andra sidan att göra kreativa           
kopplingar och pröva sig fram. Både resultat och slutsatser av studien ska            
vara tydligt utformade och formulerade, samt väl förankrade i empirin (ibid).           
Vi har tagit hänsyn till ovanstående genom att kritiskt granska det           
respondenterna uttrycker. I arbetet med datan har vi tagit hänsyn till olika            
faktorer som kan påverka respondenternas förhållningssätt såsom arbetsmiljö,        
eller arbetsbörda, istället för att endast titta på det de säger. 
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Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning innefattar att forskaren är känslig         
för sammanhanget som informanten befinner sig i, att forskaren är engagerad           
och noggrann för få en god kvalitet på intervjun, att forskaren är öppen med              
hur processen gått till och att forskaren ser till att studien är betydelsefull             
(Back & Berterö, 2013). Vi har tagit hänsyn till olika faktorer i            
respondenternas miljö som kan påverka hur de svarar, både under          
datainsamlandet och som vi tidigare nämnt, i analyserandet av materialet.          
Bland annat har vi valt att hålla intervjuerna på respondenternas arbetsplatser           
för att de ska känna sig trygga. Tiden på dagen då intervjuerna genomfördes             
varierade eftersom vi fick anpassa oss efter när respondenterna hade tid att            
ställa upp på intervju. Vilken tid respondenterna intervjuades kan ha påverkat           
hur väl de kunnat utveckla sina svar beroende på om det var i slutet på dagen,                
vilket kan ha inneburit en viss ökad trötthet hos dem, eller om det var i början                
av arbetsdagen då de eventuellt kunnat ha varit piggare. Givetvis kan även            
deras dagsform och hur arbetsdagen varit kunnat påverka deras svar. Dock           
menar Harboe (2013) att mätningar som gäller personliga förhållanden håller          
sig relativt stabila. 
 
Vid utformandet av intervjufrågorna valde vi att till största delen ha öppna            
frågor som rör respondenternas uppfattningar på vad specialpedagogen ska         
göra för att stötta lärarna i deras relationella pedagogik. Urvalet för studien är             
litet så de eventuella slutsatser som framkommer kan bara göras för de            
medverkande. Generaliseringar inom gruppen är dock möjliga. 
 

6  Resultat och Analys 
Syftet med studien är att, utifrån lärares och specialpedagogers         
uppfattningar, undersöka om och i så fall hur specialpedagoger kan stötta           
lärare i deras relationer till eleverna. Ett sammanfattat resultat av studien           
presenteras i skilda kategorier. Med utgångspunkt i syftet görs sedan en           
delanalys för varje kategori, vilket avslutas i en sammanfattande analys. Vi           
har utifrån en specialpedagogisk analys tolkat datan utifrån ett relationellt          
och kategoriskt perspektiv. 
 
6.1 Relation och relationens betydelse 
De specialpedagoger som intervjuats anser att relationen är en viktig faktor           
för hur eleverna presterar i skolan. En specialpedagog lyfter att man som            
lärare behöver bygga upp ett förtroendekapital hos eleverna genom att visa ett            
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genuint intresse för dem som personer, att bry sig om dem. Vid tillsägelser             
och konflikter som uppstår kan läraren kapa lite av förtroendekapitalet utan           
att relationen tar så stor skada. Det finns då en tillit som gör att det är går att                  
ställa krav på eleven och det fungerar inte om relationen inte finns. Några av              
specialpedagogerna uttrycker att gynnsamma relationer mellan lärare och        
elev är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen.             
Detta är särskilt viktigt för elever i behov av särskilt stöd, poängterar de. På              
frågan om hon tror att relationen mellan lärare och elev påverkar elevernas            
förutsättningar i hur väl de presterar i skolan svarar en specialpedagog såhär. 
 

“Jag vet att det gör det! Jag tror inte det, jag vet! Och det              
påverkar ganska mycket. För en del elever är det ju avgörande           
för hur de ska lyckas motivera sig. Relationen i sig kan vara            
motiverande.” 

 (Marianne, Specialpedagog) 
 
Även de flesta lärare uppfattar relationen som viktig för elevernas          
prestationer. Lärarna hävdar att relationen mellan läraren och eleverna         
handlar om undervisning och menar att de inte är kompisar med sina elever.             
Däremot bryr de sig om sina elever. Lärarna använder ord som trygghet,            
vänlighet, respekt, välvilja, förtroende och positiv stämning för att beskriva          
vad som är viktigt i relationer som de upplever som gynnsamma. Några av             
dem anser att struktur är viktigt för att bygga en relation, att eleverna vet vad               
som förväntas av dem. En lärare arbetar på relationen till eleverna genom att             
anordna tennis och andra bollekar på rasten, vilket han upplever skapar ett            
lugnare klimat i klassrummet eftersom han då redan byggt upp en positiv            
relation med eleverna som gör att de lyssnar på honom. En av lärarna sticker              
ut genom att inte anse sig ha relationer till eleverna utan bara fokuserar på              
kunskap. På frågan om en lärare upplever att hennes relation till eleverna            
påverkar hur de presterar i skolan, svarar hon.  
 

“Det bör inte göra det, tycker jag. Eh... men det kan nog vara så att               
har du en bra relation så är det vissa elever som är väldigt så att               
säga, lärarbundna, som kommer att prestera kanske för att göra          
fröken glad. Vilket jag tror i för sig försvinner mer och mer ju             
högre upp du kommer upp på högstadiet, att jag jobbar för fröken            
va.”  

(Gunilla, Lärare) 
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Senare beskriver dock läraren handlingar, såsom att bry sig om eleverna och            
deras mående, samt att anpassa material, vilket flera av de andra lärarna tar             
upp i samband med sina beskrivningar av relationer. 
 
6.1.1 Delanalys 1 
Specialpedagogerna är samsynta i att relationen mellan lärare och elev är           
central för hur eleverna presterar i skolan, vilket kan ses som ett relationellt             
perspektiv. Merparten lärare anser också att relationen mellan lärare och elev           
har betydelse för hur eleverna presterar vilket tyder på att de har ett             
relationellt perspektiv. En lärare menar att relationen inte är en viktig del av             
undervisningen utan anser att fokus ska ligga på kunskaperna, vilket kan ses            
som ett mer kategoriskt synsätt eftersom omgivningens påverkan och därmed          
även relationer då inte vägs in som en möjlig faktor för hur väl eleverna lär               
sig. 
 
6.2 Specialpedagogens stöttande roll 
På frågan hur specialpedagogen kan stötta lärarna i deras relation till eleverna            
så uttrycker flera av dem att det är en känslig fråga att ta upp med lärarna och                 
de upplever att de måste smyga in tips och råd, snarare än att uttrycka dem               
rätt ut. De är rädda för att lärarna ska uppleva sig kränkta och då stänga               
dörren för ett samarbete med specialpedagogen.  
 

“Då är jag ju verkligen inne och petar på den personens           
personlighet, och där får jag ju akta mig. Stampar jag fel är då             
är ju dörren stängd, kan man säga. Så man får gå med försiktiga             
steg och försöka förändra, att man belyser olika saker.” 
 

(Ulrika, Specialpedagog) 
 
Därför arbetar specialpedagogerna till stor del med det som uppkommer i           
stunden och ger oftast bara råd när de är efterfrågade. Merparten           
specialpedagoger i undersökningen ser i större utsträckning att relationen är          
en viktig faktor när skolarbetet inte fungerar för en elev men de beskriver att              
lärarna ofta ser andra svårigheter som tillskrivs eleven. Det kan exempelvis           
handla om att en lärare inte kan hantera en elevs beteende och att             
specialpedagogen då ser bakom beteendet och vill lyfta orsaken till elevens           
beteende. 
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En lärare önskar att specialpedagogen ska arbeta mer som speciallärarna och           
ta ut elever i behov av stöd för att ge dem enskild undervisning. Flera av               
lärarna önskar att specialpedagogen ska hjälpa dem med kartläggning av          
eleverna, framförallt om eleverna kommer som nya till skolan. De menar att            
specialpedagogen oftast vet mer om till exempel neuropsykiatriska diagnoser         
och att de kan ge tips om hur lärarna ska hantera elever i svårigheter.  
 

“Det är väl framförallt när man är ny som lärare, tror jag nog att              
specialpedagogen är otroligt viktig för att tala om hur man ska           
bemöta, särskilt nu när vi får elever med autism och sånt i större             
utsträckning. Där behöver man ju verkligen stöttning i hur man          
bemöter de barnen och där kan väl specialpedagogen verkligen         
hjälpa. Det tycker jag.” 

(Monika, Lärare) 

Hälften av lärarna uttrycker att kontakten till specialpedagogen idag inte är           
naturlig. De uttrycker att de egentligen inte har så stor insikt i vad             
specialpedagogen gör.  
 

“Jag har aldrig funderat på vad specialpedagogerna gör, eller         
vad hon gör, för skulle jag bara säga snabbt nu så vet jag inte              
vad hon gör på dagarna, faktiskt.” 

(Anna, Lärare) 
 
Lärarna säger att de vet att de kan kontakta specialpedagog om de skulle             
behöva men det är inget de gör i dagsläget. De upplever även att de inte får                
hjälp när de går på s.k. elevhälsomöten. Lärarna menar att de går dit för att de                
inte vet hur de ska hantera en situation och vill då ha ytterligare tips på vad de                 
kan göra men upplever sig inte få det. 
 
6.2.1 Delanalys 2 
Merparten specialpedagoger menar att det ofta handlar om relationen mellan          
elev och lärare när skolarbetet inte fungerar för en elev. Specialpedagogernas           
syn blir därmed ett relationellt synsätt på orsaker till att det inte fungerar i              
relationen mellan lärare och elev. Lärarna ser ofta andra orsaker till           
problemen som tillskrivs eleven menar specialpedagogerna. Utifrån       
specialpedagogernas syn på lärarna har dem ett kategoriskt synsätt gällande          
relationen till eleverna. Specialpedagogerna är rädda för att lärarna ska          
uppleva sig kränkta om de ger tips och därför blir det oftast att             
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specialpedagogerna ger spontana tips som lärarna efterfrågar i stunden.         
Hälften av lärarna anser i sin tur att de inte har någon naturlig kontakt med               
specialpedagogerna och att de inte uppsöker hjälp även om de vet att de kan              
få den. De upplever sig heller inte få tillräcklig hjälp av elevhälsan.  
 
En lärare tar upp att elever i behov av stöd ska tas ut ur gruppen och enskilt                 
arbeta med specialpedagogen, vilket innefattar en mer kategorisk syn på          
kunskapsinhämtning. Kontakten till specialpedagogen anser hälften av       
lärarna idag inte är naturlig. De uttrycker att de inte har så stor insikt i vad                
specialpedagogen gör. Lärarna uppger att de kan kontakta specialpedagog om          
de skulle behöva men det är inget de gör i dagsläget. De upplever sig inte få                
rätt tips av elevhälsan som löser problemen de möter i klassrummet. 
 
6.3 Ansvar och hantering av relationsproblem 
Alla specialpedagoger är överens om att de problem som uppstår i relationen            
alltid ligger på den vuxnes ansvar. Hälften av specialpedagogerna hävdar          
dock lärarna ofta är omedvetna om när relationerna inte är gynnsamma.  
 

“Det är inte alltid läraren är så medveten om att relationen inte            
är så bra, men det ser jag ganska tydligt när jag är ute och              
observerar”.  

(Karin, Specialpedagog) 
 
Hälften av specialpedagogerna påpekar dessutom att många lärare inte är          
positivt inställda till inkludering i skolan. Majoriteten av specialpedagogerna         
lyfter att problem i lärarnas relationer till eleverna är ett känsligt ämne som             
bottnar i läraren människosyn/elevsyn och att det kan vara svårt att göra            
något åt. Majoriteten av specialpedagogerna menar också att det är en           
ledningsfråga att försöka ändra på lärarnas elevsyn. När det uppstår          
situationer där relationen mellan elev och lärare inte fungerar så nämner alla            
specialpedagoger att de har någon form av samtal med elev och lärare,            
antingen var för sig, tillsammans eller både och. Någon nämner att det är             
viktigt för eleven att ha någon annan vuxen att skapa en gynnsam relation till              
om det är så att problemen med relationen består över en längre tid och en               
annan berättar att eleven kan få erbjudande om att byta grupp, och således             
lärare, inom ett ämne när relationen till läraren inte fungerar. 
 
Även lärarna nämner alla samtal som en insats för att lösa relationsproblem. I             
vissa fall är de själva involverade i samtalen, ofta tillsammans med eleven            
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och någon från ledning eller elevhälsoteamet, men i vissa fall är det någon             
från elevhälsoteamet eller ledning som har samtal med eleven. Flera av dem            
kontaktar även elevens föräldrar för samtal. Lärarna tar även upp andra           
insatser som ligger utanför de själva när det handlar om att lösa            
relationsproblem, såsom att det sätts in resurspersoner. Lärarna utgår från en           
problematik hos eleven som de söker stöd för hos specialpedagog eller           
elevhälsa. Majoriteten av dem påpekar att de inte har kunskap om hur de ska              
hantera de elever som missköter sig eller som har en diagnos av något slag.  
 

“[...]jag tror att det skulle behövas i framtiden lite mer praktiska           
saker så att lärarna, undervisande lärare, kan få möjlighet att          
praktisera olika metoder eller approach på hur man kan lösa          
olika situationer. För att det går bra att prata och teoretisera men            
vi behöver praktiska färdigheter.” 

(Magnus, Lärare) 
 
Hälften önskar mer feedback på sitt arbete och kunskap för att själva kunna             
möta eleven, medan en tredjedel efterfrågar att någon med mer kunskap ska            
prata/ta sig an eleven. En tredjedel av lärarna utmärker sig genom att inte             
anse sig behöva stöd av specialpedagogen i sina relationer till eleverna. Den            
ena vill istället ha fler speciallärare så att fler elever kan få undervisning             
utanför klassrummet och den andra påpekar att det är upp till läraren att få det               
att fungera och menar att det ofta är så att eleven klandras istället för läraren. 
 
6.3.1 Delanalys 3 
Alla specialpedagoger tar upp att problem som uppstår mellan lärare och elev            
alltid är den vuxnes ansvar och alla specialpedagoger har samtal med läraren            
och eleven om relationen dem emellan inte fungerar. Hälften av          
specialpedagogerna menar att läraren inte alltid är medveten om att det finns            
problem i relationen till eleven. Hälften av specialpedagogerna menar också          
att många lärare inte är positivt inställda till inkludering i skolan. Majoriteten            
specialpedagoger är överens om att anledningen till att en del lärare inte är             
positiva till inkludering, handlar om lärarens elevsyn, vilket de anser är           
ledningens ansvar att ändra på.  
 
Lärarna ser också samtal med eleven som en lösning på relationsproblem           
vilket kan ses som att de utgår från ett relationellt perspektiv för att lösa              
problemet. Ibland deltar lärarna i samtalet tillsammans med elevhälsan och          
ibland är det endast någon från elevhälsan som har samtalet. Ofta kontaktar            
lärarna elevens föräldrar för samtal, vilket både kan ses som relationellt och            

24 
 



 

 
 

kategoriskt, beroende på om läraren vill diskutera en gemensam lösning eller           
om läraren vill lägga över problemet på föräldern. Enligt lärarna sätts det ofta             
in en resurs när relationen mellan lärare och elev inte fungerar och tredjedel             
av lärarna vill att någon annan ska lösa problemen med eleven, vilken kan             
tolkas som en kategorisk elevsyn.  
 
6.4 Uppfattningar kring handledning 
Specialpedagogernas förväntningar av att handleda lärarna handlar om att         
hitta gemensamma lösningar och att de är ett bollplank. De beskriver att            
problemen ofta tillskrivs eleven och att lärarna anser att svårigheterna beror           
på att eleven till exempel inte skärper sig. Specialpedagogerna upplever att           
lärarna söker snabba lösningar och att det helst ska vara någon annan som tar              
över problemen som läraren upplever med eleven.  
 

“Det handlar ju nästan alltid om det att det är något problem            
som är extra svårt och då kanske man vill att nån annan ska ta              
sig an det här istället, en resurs exempelvis och då betonar vi ju             
alltid det här att som klasslärare har man ett ansvar och sen får             
de, får vi ju stötta dem i det ansvaret. [...] De, den gruppen som              
man handleder, eller den personen som man handleder vill ju ha           
snabba lösningar och tror att de ska få dem levererade av mig            
och jag menar jag försöker ju handleda dem så att de själva ska             
komma på vad som funkar för dem och det blir ju en krock i              
det.”  

(Agneta, Specialpedagog) 
 

Det beskrivs en kultur på ett par skolor som innebär att eleven får skulden för               
svårigheterna. En vanlig lösning, hävdar specialpedagogerna, är att lärarna         
vill se en extra resursperson för eleven det gäller. Specialpedagogerna lyfter           
att lärarna kan sakna en förståelse för elevernas svårigheter och          
specialpedagogen försöker då belysa fler perspektiv för att skapa förståelse.          
De beskriver att handledningen ofta handlar om relationer och att förstå en            
elevs beteende men att lärarna upplever att handledningen utgår från en           
problematik hos eleven. Mycket handledning sker i spontana situationer då          
lärarna uppsöker specialpedagogen. Handledningen kan också vara beslutad        
av ledningen. Tiden räcker ofta inte till och det går för lång tid mellan              
tillfällena för att handledningen ska ge någonting upplever samtliga         
specialpedagoger. En specialpedagog berättar att hon är ute i klassrummet          
och observerar för att förebygga problem med relationerna. Enligt         
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specialpedagogen skulle det dock behövas mer observation, då behovet är          
större. 
 
Alla lärarna i undersökning ser positivt på handledning och hade önskat få            
mer tid av specialpedagogen. Lärarna lägger stor vikt vid handledning under           
intervjuerna och merparten av dem tar själva upp handledning innan de fått            
frågor kring ämnet. Svårigheter de ser är om specialpedagogen inte själv varit            
med och sett den problematik läraren vill lyfta. 
 

“Men det skulle kanske kunna bli det om jag sitter och pratar            
om någonting och specialpedagogen har inte upplevt det eller..         
på samma sätt. Så det kanske skulle kunna bli en svårighet så            
det vore nog bra om man ändå har sett samma sak, kanske            
ibland i alla fall.” 

(Vanja, Lärare) 
 
Hälften av lärarna nämner att specialpedagogen borde observera mer ute i           
klasserna och därefter ge handledning och ha ett samtal kring va de såg. Flera              
lärare upplever att specialpedagogen inte är tillräckligt insatt i deras vardag           
och den problematik de möter i klassrummet, de menar att observationer är            
ett sätt att göra det på.  
 
När specialpedagogen kommer med tips till lärarna har de känt sig           
förminskade eftersom de anser att tipsen är självklara pedagogiska verktyg de           
redan har provat.  
 

“Det som är svårt när man sitter med en handledare. Det är ju             
ofta att personen inte har varit med och förstått vad det           
egentligen är jag står inför varje dag.. Det är ju det man vill att              
personen vet [...] För har man inte varit inne och sett det, då är              
det inte lätt att ge, då blir man mer förbannad på tipsen man             
får.” 

(Monica, Lärare) 
 
Även känsla av irritation beskriver lärarna att de har upplevt efter mötet med             
specialpedagogen eftersom lärarna upplevt att specialpedagogen inte är        
tillräckligt insatt och delat deras vardag. Trots det ser lärarna handledning           
som något positivt och hade önskat mer tillfällen för handledning och kunna            
diskutera klassrumssituationer.  
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“För det hjälper inte som det har varit nu att man bara sätter in              
resurser, det blir bara värre. Det hjälper inte någonting, utan vi           
behöver lite så handledning, hur ska man jobba med vissa          
elever.” 

(Britta, Lärare) 
 
Hälften av lärarna beskriver även att de inte vet eller ser vad            
specialpedagogen egentligen gör. De hade önskat att specialpedagogen varit         
ute mer i verksamheten och observerat, vilket de menar att den nuvarande            
specialpedagogen inte gjort alls. Den tidigare specialpedagogen hade de dock          
mer kontakt med och beskriver handledningen de då fick, som positiv. 
 
Den andra hälften av lärarna har inte heller upplevt att specialpedagogerna           
observerar i klasserna men de beskriver att de fått handledning när de kommit             
och frågat efter den. Både handledning i grupp och enskild handledning i            
form av standardiserade tips för olika diagnoser beskrivs. Hälften av lärarna           
beskriver handledning i grupp som mycket positiv. En av lärare talar om            
kollegialt lärande genom att specialpedagogen lyfter det positiva läraren gör i           
klassrummet och att de tillsammans sprider det till resten av lärarkåren under            
till exempel en personalkonferens. En lärare berättar om grupphandledning         
som har skett genom att lärarna i sitt arbetslag tillsammans med           
specialpedagogen har lyft elevärenden som specialpedagogen har handlett        
kring. Läraren upplevde det som mycket positivt då de kunnat sitta           
tillsammans med sina nära kollegor och specialpedagogen eftersom de då          
kunnat vara öppna och känna sig bekväma att lyfta även svårare pedagogiska            
situationer de varit med om.  
 

“Ja och det har vi faktiskt önskat till nästa läsår också. Att man             
sitter, det behöver inte vara varje vecka men i alla fall varannan,            
var tredje vecka där man sitter och går igenom vissa specifika           
elever. Och speciellt när man är inom arbetslaget för då känner           
man, då kan flera bidra med olika... Så det är bra. Och            
specialpedagogen följer upp, få lite såhär har koll.” 
 

(Britta, Lärare) 
 
Även grupphandledning i form av workshops som specialpedagogen håller i          
nämns som positivt. Lärarna har då fått spela upp situationer i ett rollspel och              
med hjälp av vägledning, efterföljande frågor och feedback från         

27 
 



 

 
 

specialpedagogen, fått försöka hitta lösningar på problemen som uppstått, så          
att lärarna ska få öva på att bemöta stökiga elever. 
 
6.4.1 Delanalys 4 
Samtliga specialpedagoger lyfter att de har för lite tid avsatt till handledning.  
Specialpedagogerna beskriver att handledningen de ger lärarna ofta sker         
spontant över arbetsdagen då de stöter på lärare i lärarrummet eller i            
korridoren. De beskriver att handledningen mestadels handlar om relationer         
och att förstå en elevs beteende men att lärarna upplever att handledningen            
utgår från en problematik hos eleven. Utifrån det kan tolkningen göras att            
specialpedagogerna utgår från en relationell syn och lärarna mer av en           
kategorisk syn eftersom lärarna ser en problematik hos eleverna som orsak. 
 
Flera av lärarna har upplevt att specialpedagogen inte är tillräckligt insatt i            
problematiken i klassrummet och att specialpedagogerna behöver känna        
eleverna bättre för att kunna ge lärarna rätt stöd. När specialpedagogen           
kommer med tips till lärarna har flera av dem känt sig förminskade och             
irriterade eftersom de anser att tipsen är självklara pedagogiska verktyg de           
redan provat. Ingen av lärarna har varit med om att specialpedagogen           
observerar ute i klasserna. Alla lärarna anser att en svårighet i handledningen            
är om specialpedagogen inte är tillräckligt insatt i elevernas problematik och           
hälften av lärarna hade önskat att specialpedagogen observerade mer. Endast          
en specialpedagog lyfter att specialpedagogerna hade behövt observera mer i          
klasserna. Specialpedagogerna menar att lärarna ofta tillskriver eleven        
problemen. Specialpedagogernas förväntningar av handledningen till lärarna       
är att hitta gemensamma lösningar och vara ett bollplank. Deras önskan bli            
därmed att få arbeta relationellt och tillsammans med lärare finna lösningar.           
Enligt specialpedagogerna söker lärarna snabba lösningar och att någon         
annan ska lösa problemet, helst genom att eleven får en resursperson.           
Specialpedagogernas uppfattning om lärarna är därför att de har ett          
kategoriskt synsätt på eleverna.  
 
Utifrån lärarnas intervjuer framkom att hälften av lärarna önskar handledning          
i grupp. En lärare vill ha workshops där elevfall tas upp och en annan              
förespråkar att specialpedagogen lyfter positiva undervisningssituationer som       
uppmärksammats i arbetslagen för att fler ska kunna använda sig av det. En             
tredje lärare ser positivt på grupphandledning i arbetslagen där diskussioner          
förs mellan kollegor och specialpedagog. Utifrån lärarnas önskan om         
grupphandledning framkommer en relationell syn på hur de kan få hjälp att            
arbeta med eleverna och tillsammans med specialpedagogen hitta arbetssätt         
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som fungerar och de visar ett engagemang att vilja finna lösningar istället för             
att endast sätta in resurs och att någon annan tar över problematiken. 
 
6.5 Sammanfattande analys 
Resultatet visar att respondenterna har bildat sina uppfattningar utifrån         
tidigare erfarenheter. Genom forskning, i olika möten eller reflektioner över          
olika situationer eller handledningstillfällen de deltagit i eller upplevt på          
deras arbetsplatser. Med utgångspunkt i syftet med studien; Att utifrån lärares           
och specialpedagogers uppfattningar, undersöka om och i så fall hur          
specialpedagoger kan stötta lärare i deras relationer till eleverna, följer här en            
sammanfattning på vad som framkom i studien.  
 
På frågan hur lärare och specialpedagoger ser på relationen mellan lärare och            
elev framkom att alla specialpedagoger och alla lärare utom en är överens om             
att relationen är viktig för elevernas prestation i skolan, vilket tyder på att             
specialpedagogerna har ett relationellt perspektiv kopplat till elevsyn.        
Specialpedagogerna och lärarna har dock olika uppfattning om vad som är           
orsaken till att elever kan hamna i skolsvårigheter. Lärarna ser en problematik            
hos eleven som de vill ha hjälp med att lösa. Specialpedagogerna anser dock             
att problemen beror på relationen mellan lärare och elev och de hävdar att             
lärarna ofta har kategorisk syn där de lägger över problemet på eleven och             
vill att någon annan ska lösa situationen. Utifrån specialpedagogernas         
uppfattning innebär det att lärare inte alltid är positiva till inkludering. 
 
Angående frågeställningen hur lärarna anser att specialpedagogerna kan stötta         
dem, tar lärarna upp olika strategier när det gäller att lösa relationsproblem            
och alla lärarna nämner samtal i någon form där de själva ofta är involverade              
på något sätt. Lärarna har upplevt att specialpedagogen inte är insatt i            
problematiken kring elever och att specialpedagogerna behöver känna        
eleverna bättre för att kunna ge läraren rätt stöd. Ingen av lärarna har varit              
med om att specialpedagogen observerar ute i klasserna och hälften av dem            
vill att specialpedagogerna ska observera mer. När specialpedagogen kommer         
med tips till lärarna har de känt sig förminskade och irriterade eftersom de             
anser att de redan provat alla tips. Lärarna ser specialpedagogen som en            
expert och någon som besitter kunskaper om olika neuropsykiatriska         
diagnoser och hur man bör arbeta med dem. Lärarna önskar handledning av            
specialpedagogen i grupp och det framkommer här en relationell syn          
eftersom de tillsammans med specialpedagogen vill hitta arbetssätt som         
fungerar där de själva är involverade. Dock framkom det även enligt lärarna            
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att det ofta sätts in en resurs när relationen mellan lärare och elev inte              
fungerar och flera av lärarna vill att någon annan ska lösa problemen med             
eleven, vilket tyder på ett kategoriskt synsätt. 
 
Specialpedagogerna anser att det i deras profession ingår att stötta lärarna i            
deras relation till eleverna genom reflekterande samtal och tillsammans med          
läraren diskutera olika situationer och ideer så att läraren själv ska komma            
fram till lösningar och arbetssätt som hjälper till att lösa problemen. Enligt            
specialpedagogerna söker lärarna snabba lösningar och att någon annan ska          
lösa problemet, helst genom att eleven får en resursperson. Endast en           
specialpedagog lyfter att specialpedagogerna hade behövt observera mer i         
klasserna. Specialpedagogerna menar att de har för lite tid till handledning           
och beskriver att handledningen till lärarna ofta sker spontant. De är även            
rädda för att kränka lärarna och ger därför inte tips om inte läraren själv              
frågar efter dem.  
 

7 Diskussion 
Kapitlet tar upp studiens resultat, som diskuteras och ställs i relation till            
tidigare forskning, under rubrikerna “Relationen mellan lärare och elev”,         
“Lärarnas önskan om specialpedagogiskt stöd i relationer” och        
“Specialpedagogens yrkesroll och stöd i relationer”, vilka är kopplade till          
studiens forskningsfrågor. Därefter följer metoddiskussion och förslag på        
vidare forskning. 
 
7.1 Relationen mellan lärare och elev 
Liksom forskningen som tas upp i bakgrunden (Lilja, 2013; Aspelin, 2014;           
Marsh, 2012; Griffith, 2002) anser de specialpedagoger som intervjuats att          
relationen är en viktig faktor för hur eleverna presterar i skolan. Några av             
specialpedagogerna hävdar, precis som Aspelin (2014) att relationen mellan         
lärare och elev är den absolut viktigaste faktorn. Broberg, Risholm          
Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) beskriver att anknytningsteorin är         
den viktigaste aspekten för att förstå hur människor hanterar sina relationer. 
Beroende på hur anknytningen fungerar under uppväxten påverkar de         
relationerna som skapas senare i livet (Broberg, Risholm Mothander,         
Granqvist & Ivarsson, 2008). Att det i skolan finns personer som eleverna            
kan  anknyta och bygga relationer till är därför en central aspekt att väga in.  
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Även de allra flesta lärarna uttrycker, likt Lilja (2013) att förtroendefulla           
relationer mellan lärare och elev gynnar elevernas motivation och         
ansträngning. Lärare bör undvika en otydlig struktur som enligt Hansson          
(2012) riskerar att göra undervisningen onaturlig. Aneer (2010) tar upp att           
den kunskap som förmedlas genom undervisning måste förankras hos eleven          
för att den ska kunna ta till sig den. Vi hävdar att lärarna måste lära känna                
sina elever för att kunna uppfatta hur eleven tänker och uppfattar           
undervisningen. Det handlar även om att anpassa undervisning och         
bemötande till elevens förutsättningar vilket Aspelin (2015) beskriver som         
skillnadskompetens.  
 
Flera av de intervjuade specialpedagogerna upplever att en gynnsam relation          
mellan lärare och elever i behov av särskilt stöd är extra viktig. Kraukle             
(2013) tar upp att lärarens förmåga att kommunicera med barn som har            
speciella behov och deras föräldrar är avgörande för att de ska kunna            
inkluderas i klassen. Lärarna i den här studien uttrycker att de behöver            
kunskap om hur de ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd, vilket visar               
på en medvetenhet om vikten av bemötandets betydelse för den inkluderande           
miljö. Inkludering behövs, enligt Persson (2019), för att anpassa         
verksamheten så att alla elever får möjlighet till gemenskap, delaktighet och           
en meningsfull tid i skolan och att ingen exkluderas ur gemenskapen. Höga            
förväntningar och en inkluderande lärmiljö skapar en positiv och tillåtande          
skolkultur, enligt Thornberg (2013). Olsson (2016) tar upp att läraren och           
eleven påverkar varandra, vilket påverkar vilka behov eleven har och vilket           
stöd som behövs. Läraren behöver vara öppen för varje elev och situation,            
samt reflektera över olika möjliga handlingsalternativ i en situation, vilket          
definierar ett relationellt ledarskap enligt Olsson (2016). Specialpedagogerna        
i vår studie menar att lärarna inte alltid är medvetna om att det finns problem               
i relationen till en del elever. Det skulle kunna innebära att lärarna i de fallen               
har svårigheter att anpassa sina handlingar till varje elev och situation.           
Persson (1998) tar upp att elever och deras beteende delvis formas av            
omgivningen. Både samspel och interaktion påverkar eleven. När en elev          
uppvisar svårigheter eller avvikande beteende bör därför hänsyn tas till hela           
sammanhanget och det är därför en god idé, anser vi liksom Persson (1998)             
att specialpedagogen interagerar med skolans övriga pedagogiska verksamhet        
på individ-, grupp- och organisationsnivå. Även lärarna i studien efterfrågar          
att specialpedagogen är mer integrerad i den dagliga verksamheten, genom          
bland annat observationer och handledning på individ och gruppnivå.         
Thornberg (2013) menar att elever som uppvisar beteendeproblematik oftare         
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har en negativ relation till sin lärare så för att undvika att skapa en              
problematik är det viktigt att arbeta på relationen till alla elever. 
 
Lilja (2013) tar upp hur förtroendet för skolan som helhet kan påverkar            
förtroendet eleven har till läraren. Även föräldrarnas förtroende påverkar         
elevens förtroende för både skolan och läraren, vilket i sin tur sannolikt även             
påverkar relationen mellan lärare och elev. Vi anser därför att det är en god              
idé att lärarna kontaktar föräldrarna och samarbetar med hemmet i olika           
frågor som rör eleven. Under intervjuerna framkom dock inte hur samtalen           
går till så det är svårt för oss att veta i vilket syfte lärarna ringer hem till                 
föräldrarna. Om läraren ringer för att lägga över problemet på föräldrarna så            
kommer sannolikt förtroendet för läraren att minska, vilket i sin tur även            
påverkar elevens förtroende och relation till läraren i slutändan. 
 
En intressant aspekt är att flera specialpedagoger upplever att lärarna ser           
problem som individbundna. Specialpedagogerna uttrycker att lärarna ofta        
vill lägga över problemet på någon annan och även en tredjedel av lärarna             
nämner att de vill att någon annan ska lösa problemen de ser med eleverna.              
En vanlig åtgärd för relationsproblem mellan lärare och elev är enligt lärarna            
att en resursperson sätts in eller att eleven erbjuds byta grupp och lärare.             
Dock ser vi att en förklaring till att lärarna vill lägga ifrån sig problemen är               
att lärarna uttrycker att de inte har verktygen som krävs för att lösa             
problemen. Specialpedagogerna upplever även att lärarna inte är för         
inkludering, vilket är ett begrepp som även det kan kopplas till det            
relationella synsättet. Sundqvist (2012) menar att ett bra samarbete mellan de           
vuxna kring eleven och att ge specialpedagogisk handledning är två sätt för            
skolan att öka inkluderingen. En intressant fråga att belysa är varför inte            
specialpedagogerna i vår undersökning arbetar mer med att stärka sin egen           
relation och sitt samarbete med lärarna. Specialpedagogerna upplever att         
lärarna söker snabba svar. En förklaring till det kan vara att handledningen            
specialpedagogerna ger lärarna, oftast sker spontant under arbetsdagen, vilket         
i sin tur innebär att det inte finns tid för längre samtal och resonemang. Vi               
anser att lärare och specialpedagoger tillsammans behöver arbeta med frågor          
kring elevers behov och utforma verksamheten utifrån individ- grupp- och          
organisationsnivå.  
 
Marsh (2012) lyfter att relationen till läraren upplevs som god när läraren            
visar ett intresse för personen, snarare än eleven, även utanför klassrummet.           
De flesta lärarna i vår studie menar att de inte har en kompisrelation med sin               
elever. En av lärarna tar dock upp att han upplevt förbättringar i            
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klassrumsklimatet då han spelat boll med eleverna på rasten. En          
specialpedagog nämner att läraren behöver bygga upp ett förtroendekapital         
hos eleverna genom att visa intresse och skapa en positiv relation till dem.             
Läraren kan sedan plocka lite från kapitalet vid tillsägelser eller konflikter.           
Samtliga specialpedagoger och alla lärare utom en i vår studie anser att            
relationen mellan lärare och elev har stor betydelse för hur väl eleven            
presterar i skolan. Även Griffith (2002) lyfter vikten av goda relationer i            
skolan och att elever från missgynnade socioekonomiska grupper har         
förbättrat sina studieresultat genom goda relationer till läraren och         
klasskamraterna. Tan, Heath och Das (2017) visar i sin forskning att elever            
som uppvisar problembeteende och ofta hamnar i konflikter med elever och           
lärare riskerar att exkluderas från undervisningen. Vi ser därför att läraren           
dels behöver bygga upp pedagogiska relationer med sina elever men också           
bry sig om eleven som person.  
 
De begrepp som tas upp i intervjuerna med lärarna när de pratar om             
relationer, såsom trygghet, vänlighet, respekt, välvilja, förtroende och positiv         
stämning tas även i viss mån upp av läroplanen som talar om personlig             
utveckling, motivation, omsorg, samarbete och respekt (Skolverket, 2017).        
Även Hansson (2012) tar upp att elever som upplever sig sedda av läraren             
känner sig respekterade och Andersson (2017) säger att elevernas         
engagemang blir större om de känner sig lyssnade på och att läraren bryr sig              
om dem. Det skulle kunna tyda på att relationen är en viktig del av skolans               
värld och att en gynnsam relation är något som lärare bör sträva efter.  
 
7.2 Lärarnas önskan om specialpedagogiskt stöd i relationer 
Flera av lärarna uttryckte att de inte vet vad specialpedagogerna gör. Vi anser             
att det är viktigt att tydliggöra vilka specialpedagogens arbetsuppgifter är. 
Lärarna upplever att specialpedagogerna inte är insatta i verksamheten och de           
problem lärarna kan möta med sina elever. Specialpedagogerna anser i sin tur            
att lärarna inte har förståelse för elevernas olikheter och deras behov.  
 
Specialpedagogerna i vår studie beskriver i likhet med Sundqvist (2012) att           
lärarna söker färdiga lösningar, vilket utifrån specialpedagogernas       
uppfattningar innebär att lärarna har en kategorisk elevsyn. En del av det som             
framkommer i intervjuerna med lärarna tyder dock på att lärarna upplever sig            
sakna kunskap om hur de ska hantera elever i svårigheter och söker            
handledning. Vi tolkar det som att lärarna upplever en frustration över att            
specialpedagogen inte är insatt i verksamheten, vilket också gör att          
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specialpedagogen blir utsedd till expert då denna ses som någon utifrån.           
Sahlin (2010) tar upp Parsons hierarkimodell där den teoretiska kunskapen          
står över det praktiska problemlösandet. Även det kan förklara varför lärarna           
utser specialpedagogerna till experter.  
 
Håkansson (2013) talar om att förtroendet mellan lärare i ett arbetslag och            
lärarens förtroende för ledningen har betydelse för hur välfungerande skolan          
är. Vi tolkar det som att det även borde inkludera elevhälsan, då de i allra               
högsta grad är viktiga för att bedriva en välfungerande skola. Lärarna           
upplever inte att de har en kontinuerlig dialog med specialpedagogerna och           
det gör att lärarna söker färdiga råd av specialpedagogen när den väl kopplas             
in. Relationen mellan specialpedagogen och läraren är viktig för att          
handledningen ska fungera, enligt Persson (2013). Han menar att en          
förutsättning för handledning är att kunna sätta sig in i andra människors            
upplevelser och förstå dem utifrån deras perspektiv. Det upplever de          
intervjuade lärarna är svårt eftersom specialpedagogen inte har någon naturlig          
kontakt med läraren dock lyfter samtliga lärare utom en att de vill ha mer              
handledning av specialpedagogen och ser positivt på handledning. En del av           
lärarna önskar även grupphandledning eller andra typer av kollektivt lärande          
som, enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist, och Davidson (2011) innebär att          
individer i en grupp kan kommunicera sina erfarenheter öppet och att de            
tillsammans använder sina kompetenser för att reflektera och komma fram till           
gemensamma intentioner. Det tyder på att lärarna söker en samsyn och mer            
kunskap för att kunna hantera de svårigheter de möter i sin vardag. Lärarna             
pratar om att specialpedagogerna är experter och att de vill att           
specialpedagogen ska tala om för dem hur de ska göra. Även det tyder på att               
lärarna söker kunskap. De vill ha råd av specialpedagogen i likhet med            
lärarna i Sundqvists (2012) studie som menar att råd måste ingå i            
handledningen.  
 
För att samarbetet mellan lärare och specialpedagog ska bli naturligt, vilket           
båda yrkesgrupperna uttrycker en önskan om, behövs en samsyn. För att få            
den behöver specialpedagogen vara en naturlig del av verksamheten. En          
intressant aspekt är att lärarna talar om att specialpedagogen borde observera           
mer i klassrummet medan endast en specialpedagog lyfter att de behöver           
observera mer.  
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7.3 Specialpedagogens yrkesroll och stöd i relationer 
Enligt Sahlin, 2010 så har specialpedagogens yrkesroll utvecklats till att          
innehålla mer handledning, konsultation och rådgivning. Även       
examensförordningen tar upp att specialpedagogen ska “visa fördjupad        
förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska          
frågor” (SFS 2017:1111). Samtliga specialpedagoger i vår studie lyfter precis          
som Sundqvist (2012) att de har för lite tid avsatt till handledning. De hävdar              
att de kan de stötta lärarnas relationer till eleverna genom reflekterande           
samtal och genom att diskutera olika situationer och idéer tillsammans med           
läraren. Specialpedagogen vill att läraren själv ska komma fram till lösningar           
och arbetssätt som fungerar för dem. 
 
Specialpedagogerna beskriver att handledningen till lärarna ofta sker spontant         
under arbetsdagen och vi anser att kvalitén på handledningen därför kan           
ifrågasättas. De är rädda för att kränka lärarna och ger därför inte tips om inte               
läraren själv frågar efter dem. Likheter kan dras till Sahlin (2010), som menar             
att många handledare uppfattar att det kan vara kränkande att få råd av en              
kollega och ger därför bara råd i situationer som den handledde själv har valt.              
Det är bara när handledarna känner sig tvungna att ge mer konkreta råd som              
de gör det. Många handledare vill dessutom inte framstå som experter.  
Vi anser att det är intressant att specialpedagogerna drar sig för att ta upp              
lärarnas bemötande. Det tas upp i examensförordningen för specialpedagoger         
att de bland annat ska “leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet” och            
“undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 2017:1111).         
Samtidigt pratar några av specialpedagogerna i vår studie om att det finns en             
oönskad elevsyn hos vissa lärare och menar då att det är en ledningsfråga att              
försöka ändra på den. Vi anser att det blir svårt att bedriva ett förebyggande              
arbete om specialpedagogen drar sig för att ta upp känsliga ämnen. Lärarnas            
grundsyn kanske ligger i gränslandet till att vara ett arbetsgivaransvar men vi            
anser ändå att det är del av det främjande och förebyggande arbetet som ingår              
i specialpedagogens arbetsroll och därför kanske ett samarbete med ledningen          
i den frågan skulle kunna gynna alla inblandade. 
 
7.4 Slutsats 
Resultatet visar tydligt att både specialpedagoger och lärare anser att          
relationen mellan lärare och elev är central för att eleverna ska lyckas i             
skolan. I vår specialpedagogiska analys framkom att det relationella och          
kategoriska förhållningssättet inte är något konstant. I några delar kunde vi           
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tolka in båda yrkesgruppernas tankar och upplevelser som både relationella          
och kategoriska.  
 
Vi kan generalisera utifrån respondenternas tankar, det vill säga våra resultat i            
studien men det är inte säkert att de handlar likadant i praktiken. Det             
framkommer att lärarna i många situationer har ett relationellt synsätt.          
Specialpedagogerna upplever dock att lärarna är kategoriska i sina         
resonemang och handlande. Enligt vår tolkning skulle det kunna bero på           
missförstånd dem emellan. Lärarna upplever sig inte få hjälp och stöd av            
specialpedagogen och lärarna upplever att specialpedagogen inte är        
tillräckligt insatt i de problem de möter med elever i behov av särskilt stöd.              
Specialpedagogernas tolkning blir därför att lärarna har en kategorisk elevsyn          
men i våra intervjuer framkommer att merparten lärare är positiva till att söka             
kunskap och rådgivning för att kunna möta alla elevers behov. Några lärare            
tar dessutom upp grupphandledning, där de kan få stöd att finna lösningar och             
arbetssätt tillsammans. Därmed visar det på att lärarna många gånger utgår           
från ett relationellt perspektiv.  
 
Resultatet visar att specialpedagogerna anser att de ska stötta lärarna genom           
handledning i deras relation till eleverna. Det visar dock även på att            
specialpedagogerna har en kategorisk syn på lärarna, eftersom        
specialpedagogerna anser att lärarna har en kategorisk elevsyn och inte tar           
hänsyn till andra faktorer som påverkar lärarna, såsom brist på kunskap,           
tidsbrist och arbetsbörda. 
 
Vår slutsats är att relationen mellan lärare och specialpedagog är viktig och            
något som behöver arbetas på för att de tillsammans ska kunna utveckla            
arbetet med lärarens relation till eleverna. 
 
7.5 Metoddiskussion 
I studien var vi ute efter att ta reda på informanternas uppfattningar och             
således anser vi att intervju är en väl fungerande metod. Vi har tagit hänsyn              
till den kontext som informanterna befann sig i under intervjutillfällena och           
på så sätt försökt undvika yttre påverkansfaktorer som skulle kunna påverka           
resultatet. Under intervjuerna fokuserades det på att ställa följdfrågor till          
informanterna för att de skulle utveckla sina svar. Svaren blev då mer            
nyanserade och djupare än om vi använt oss av en kvantitativ metod. 
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I resultatet kom informanternas tankar fram, vilka har analyserat utifrån en           
hermeneutisk ansats. Vi hade även ett specialpedagogiskt perspektiv i vår          
analys av datan. Vi anser att det gav oss en djupgående analys med nya              
infallsvinklar som hjälpte oss att tolka datan och dra slutsatser utifrån det.            
Tolkningar gjordes både utifrån sammanhanget och delarna av det insamlade          
materialet, vilket hjälpte oss att besvara frågeställningarna. 
 
En undersökning kring relevant forskning kopplad till vårt syfte har gjorts           
och intervjuer gjordes därefter. För att kunna besvara forskningsfrågorna         
bearbetades materialet med hjälp av vald teori. Eftersom vi har följt en väl             
strukturerad arbetsgång, med intervjuguide, ordagrann transkribering, samt       
följt analysens arbetsgång i flera steg, skulle kvaliteten på studiens          
genomförande kunna ses som hög. Generaliseringar är gjorda inom gruppen.          
Det krävs dock fler studier för att kunna göra generaliseringar och dra            
slutsatser för hela yrkesgruppen. 
 
Tiden på dagen då intervjuerna genomfördes varierade eftersom vi fick          
anpassa oss efter när respondenterna hade tid att ställa upp på intervju. Vilken             
tid respondenterna intervjuades kan ha påverkat hur väl de kunnat utveckla           
sina svar beroende på om det var i slutet på dagen, vilket kan ha inneburit en                
viss ökad trötthet hos dem, eller om det var i början av arbetsdagen då de               
eventuellt kunnat ha varit piggare. Givetvis kan även deras dagsform och hur            
arbetsdagen varit kunnat påverka deras svar. 
 

7.6 Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra en liknande studie där observationer           
används som insamlingsmetod, alternativt som komplement till intervjuer, för         
att se hur lärare arbetar med sina relationer i skolan och vilket stöd som ges               
till lärarna av specialpedagoger. Även frågor som rör specialpedagogens roll          
som kvalificerad samtalspartner och vad begreppet innebär, kan vara         
intressanta att undersöka. 
 

8 Specialpedagogiska implikationer 

Kapitlet tar upp hur studien är relevant för specialpedagogisk verksamhet,          
samt lärdomar av det som framkommit. 
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Syftet med studien är att, utifrån lärares och specialpedagogers uppfattningar,          
undersöka om och i så fall hur specialpedagoger kan stötta lärare i deras             
relationer till eleverna. En av våra forskningsfrågor handlar om relationens          
betydelse mellan lärare och elev och det framkommer att relationen är viktig            
för att elever ska bli motiverade och prestera bättre. Vad som även framkom i              
vår studie är att även relationen mellan specialpedagogen och läraren är           
viktig för att specialpedagogen ska kunna utföra sitt arbete fullt ut. Som vi             
lyfter i inledningen anser Persson (2019) att specialpedagogen ska kunna          
arbeta nära arbetslagen och enskilda lärare. Vi anser att relationen måste vara            
förtroendefull för att specialpedagogen ska kunna ta upp ämnen som är lite            
känsliga och på så sätt “leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet             
att kunna möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 2017:1111).  
 
Lärarna i studien tar upp att de önskar stöd av specialpedagogen, i form av              
handledning och rådgivning, kopplat till deras relationer med eleverna.         
Persson (2019) anser att en viktig uppgift specialpedagogen har är att vara en             
kvalificerad samtalspartner och rådgivare både för personal och föräldrar. Vi          
anser att det kan vara en god idé, och i många fall en nödvändighet, att               
involvera föräldrarna i frågor som rör eleven. Kontakten med föräldrarna          
anser vi i första hand bör gå genom läraren när det inte är frågor som               
specialpedagogen är involverad i.  
 
Vi ser utifrån forskning och vår studie att läraren behöver bygga relationer            
med eleverna genom att bry sig om dem och inte endast se vad de presterar i                
skolan för att kunna nå så långt det är möjligt med undervisningen. Vi hävdar              
att lärarna måste lära känna sina elever för att kunna uppfatta hur eleven             
tänker och uppfattar undervisningen.  
 
Vi anser att det i specialpedagogens profession ingår att skapa en           
förtroendefull relation och ett samarbete med lärarna för att kunna stötta           
lärarnas relationer till eleverna. Sahlin (2010) hävdar att det i          
specialpedagogens arbete ingår att utvärdera sitt arbete. Förslagsvis behöver         
specialpedagogerna utvärdera sina relationer till lärarna för att se hur de kan            
förbättras och skapa ett mer gynnsamt samarbete dem emellan.  
 
Persson (2019) lyfter att specialpedagogen ska arbeta för att verksamheten          
ska vara till för alla. Därför anser vi att specialpedagogen behöver vara en             
naturlig del av verksamheten. Det innebär att vara närvarande i klassrummen           
för att få en inblick i hur läraren arbetar och för att kunna bedriva ett               
främjande och förebyggande arbete, genom en dialog med lärarna. 
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Ett förslag på arbetssätt för att utveckla relationerna i skolan kan vara            
kooperativ inlärning vilket Van Ryzin och Roseth (2018) tar upp som handlar            
om att öka möjligheterna till positiv interaktion mellan lärare och elever samt            
mellan elever.  
 
Som den tidigare forskningen visar och även vad som framkom i vår studie är              
en förtroendefull relation extra viktig för elever i behov av särskilt stöd. Som             
specialpedagog ska dock fokus ligga på främjande och förebyggande arbete,          
vilket även examensförordningen tar upp (SFS 2017:1111). Det innebär att          
specialpedagogiken ska undanröja hinder för alla elever. Ett väl genomfört          
främjande och förebyggande arbete gör att fler elever får bättre          
förutsättningar och därmed kan behoven av särskilt stöd minska. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor till lärarna 
1. Hur ser du på din relation till eleverna? 
 
2. Upplever du att din relation till eleverna påverkar hur de presterar i skolan? 
Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 
3. Kan specialpedagogen göra något för att stötta lärare i deras relation till 
eleverna? Vad i så fall? 
 
4. Gör specialpedagogen på din skola något idag för att stötta lärarna i deras 
relationer till eleverna? I så fall, vad? 
 
5. Kan specialpedagogen göra mer? Vad i så fall? Vad tror du hindrar det 
arbetet från att bli gjort? 
 
6. Hur löser ni situationer på er skola om en relation mellan lärare och elev 
inte fungerar? 
 
7. Upplever du att rätt stödinsatser sätts in och i rätt omfattning? Vem 
ansvarar för insatserna? 
 
8. Har du fått något stöd av specialpedagogen som är kopplat till din relation 
med eleverna? I så fall vad? 
 
9. Hur fungerar det med handledning av specialpedagogen på er skola, i syftet 
att stötta lärarnas relation till eleverna?  
 
10. Har du blivit handledd av en specialpedagog och hur var din upplevelse 
kring det i så fall? Hade du önskat någon förändring kring handledningen? 
 
11. Ser du några svårigheter med att bli handledd av specialpedagogen? I så 
fall vad? 
 
12. Ser du några positiva aspekter i att bli handledd av specialpedagogen? I så 
fall vad? 
 
13. Är det något mer du vill tillägga? 

44 
 



 

 
 

Bilaga B Intervjufrågor till specialpedagogerna 
 
1. Hur ser du på lärares relationer till eleverna? Tror du den påverkar 
elevernas förutsättningar i hur väl de presterar i skolan? Om ja, på vilket sätt? 
Om nej, varför inte? 
  
2. Anser du att specialpedagogen ska göra något för att stötta lärare i deras 
relation till eleverna? I så fall vad? 
  
3. Gör du som specialpedagog något idag på din skola för att stötta lärarna i 
deras relationer till eleverna? I så fall vad? 
  
4. Kan du som specialpedagog göra mer? Vad i så fall? Vad tror du hindrar 
det arbetet från att bli gjort? 
  
5. Hur löser ni situationer på er skola om en relation mellan lärare och elev 
inte fungerar? Upplever du att rätt stödinsatser sätts in och i rätt omfattning? 
Vem ansvarar för insatserna? 
  
6. Hur fungerar det med handledning av dig som specialpedagog på er skola, 
i syftet att stötta lärarnas relation till eleverna? 
  
7. Har du handlett lärare, i syftet att stötta lärarens relation till en elev/elever 
och hur var din upplevelse kring det i så fall? 
  
8. Ser du några svårigheter med att handleda lärare? I så fall vad? 
  
9. Gör du något för att utveckla din handledning till lärarna? I så fall vad? 
  
10. Hade du önskat någon förändring kring förutsättningarna när du 
handleder lärarna? Exempelvis tidsaspekt, tillräcklig information, stöd av 
ledningen eller andra aspekter. 
  
11. Är det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga C Informationsbrev 
Information och samtycke inför intervju gällande examensarbete om hur 
specialpedagoger kan stötta lärares relationer till elever. 
 
Du tillfrågas härmed att delta i en studie med syftet att utifrån lärares och 
specialpedagogers uppfattningar, undersöka om och i så fall hur specialpedagoger 
kan stötta lärare i deras relationer till eleverna. 
 
Frågeställningar 

- Hur ser lärare och specialpedagoger på relationen mellan lärare och elev? 
- Upplever lärare att specialpedagoger kan stödja dem i relationen till eleverna 

och i så fall hur? 
- Vilket stöd anser specialpedagogerna ingår i deras profession, när det gäller 

att stötta lärare i deras relationer till eleverna? 
 
Vi kommer att intervjua 10 respondenter totalt vilka valts ut enligt närhetsprincipen. 
Vi spelar in dina svar genom ljudinspelning och uppgifterna kommer sedan att 
transkriberas och användas i vårt examensarbete på Linnéuniversitet, 
specialpedagogprogrammet. Dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga 
kan ta del av dem och all data kommer endast användas i forskningssyfte. Ditt 
deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
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