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Sammanfattning 

I denna studie undersöker vi specialpedagogers tankar kring relationers betydelse i deras roll som 

handledare för lärare. Vi utforskar även relationella faktorer som främjar ett bra samarbete med lärare. 

Vår teoretiska förankring är relationell pedagogik och studien tar utgångspunkt i såväl svensk som 

internationell forskning i ämnet. Undersökningsmetoden vi använder är kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med fem specialpedagoger i skola och förskola. Resultaten av intervjuerna sammanställs och 

presenteras utifrån fyra teman som vi funnit i svaren från specialpedagogerna. I innehållsanalysen och 

tolkningen av resultaten utgår vi ifrån vår valda teori, relationell pedagogik, och i vår diskussion tar vi 

avstamp utifrån litteratur om perspektiv på handledning samt tidigare forskning om relationskompetens 

inom handledningssituationer. Resultaten i vår studie belyser att samtliga specialpedagoger framhåller 

att goda relationer mellan dem och de handledda pedagogerna är en viktig del i deras arbete. Vidare 

indikerar resultaten att dialog och samtal är avgörande för att skapa relationer. Att skapa förtroende, 

vara ödmjuk, uppmuntrande, lyhörd, inlyssnande, nyfiken, tydlig, respektera varandra samt vara 

genuint intresserad av vad pedagogerna har att säga, är några relationella faktorer som 

specialpedagogerna anser vara viktiga att bemästra för att skapa och bygga relationer med de lärare 

som de handleder. En annan upptäckt som görs i studien är att relationsskapandet för 

specialpedagogen är en kombination mellan ontologisk och instrumentell relationsorientering, 

(Kullenberg & Eksath, 2017), samt en kombination mellan "det mellanmänskliga" och " det 

sociala" inom relationer (Bubers teori i Aspelin, 2016). Det vill säga relationer byggs och 

upprätthålls genom att specialpedagogerna är tillmötesgående och genom spontana samtal där 

man lär känna varandra på ett personligt och naturligt sätt. Samtidigt anser de att man måste vara 

tydlig, göra några avgränsningar och visa varandra respekt. Här arbetar specialpedagogerna 

målmedvetet med att skapa relationer med syftet att få ett bra samarbete med lärarna för att hitta 

lösningar till deras gemensamma elever. 

Ämnesord: specialpedagogisk handledning, relationell pedagogik, relationskompetens, relationellt 

perspektiv, kommunikation, samarbete, förtroende. 
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Abstract 

In this study, we examine special educational needs co-ordinators (SENCO) thoughts about the 

importance of relationships in their role as coaches for teachers. We also explore relational factors 

that promote good collaboration with teachers. Our theoretical foundation is relational pedagogy 

and the study is based on both Swedish and international research in the subject. The research 

method method we use is qualitative, semi-structured interviews with five SENCOs school and 

preschool. The results of the interviews are compiled and presented based on four themes that we 

have found in the answers from the SENCOs. In the content analysis and interpretation of the results, 

is based on our chosen theory, relational pedagogy, and in our discussion is based on 

literature on perspectives on coaching and previous research on relational competence in 

coaching situations. The results of our study highlight that all SENCOs emphasize that good relations 

between them and the educators they coach are an important part of their work. Furthermore, the 

results indicate that dialogue and conversation are crucial for creating relationships. Creating 

trust, being humble, encouraging, responsive, listening, curious, clear, respecting each other and 

being genuinely interested in what educators have to say, are some relational factors that SENCOs 

consider important to master in creating and building relationships with teachers they coach. A 

conclusion drawn in the study is that for a SENCOs building relations means a combination 

between ontological and instrumental relationship orientation (Kullenberg & Eksath, 2017) and a 

combination of "the interpersonal" and "the social" in relationships (Bubers teori i Aspelin, 2016). That 

is, relationships are built and maintained by the SENCOs being accommodating and through 

spontaneous conversations where you get to know each other in a personal and natural way. At the 

same time, they believe that you have to be clear, make some boundaries and show each other respect. 

Here, the SENCOs work purposefully to create relationships with the aim of having a good 

collaboration with the teachers to find solutions for their common students. 
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Förord 

Denna studie är ett gemensamt arbete mellan två studenter på specialpedagogprogrammet, Liza 

Vennerqvist och Loredana Tonnby. Vi har fördelat vårt arbete genom att båda två har gjort 

sökningar i databaser, läst litteratur och genomfört intervjuer med specialpedagoger, var för sig. 

Via Messenger och genom ett gemensamt Google dokument har vi diskuterat och tillsammans 

bearbetat, analyserat och formulerat den slutliga texten. Intervjuerna med transkribering och 

resultatredovisning har gjorts var för sig, där Liza har genomfört intervjuer med 

specialpedagoger verksamma i skolan och Loredana med specialpedagoger från förskolans 

verksamhet. Därefter har vi tagit del av varandras intervjuer genom att läsa varandras 

transkriberingar och diskuterat det som var väsentligt för studien. Metoden, analysen utifrån den 

teoretiska tolkningen och diskussion samt slutsatsen har skrivits gemensamt. Vi vill rikta ett 

stort tack till specialpedagogerna som ställde upp för intervju för att dela med sig av sina 

erfarenheter. Till sist ett stort tack till vår handledare Tina Kullenberg som har väglett oss med 

engagemang, kunskap och erfarenhet genom arbetets gång. 

Liza Vennerqvist och Loredana Tonnby 

Olofström/ Oskarström 2021-06-11 
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1. Inledning

Specialpedagogen har i sin yrkesroll olika uppdrag och alla uppdrag har ett gemensamt mål 

vilket innebär att kunna möta behoven hos alla barn och elever (SFS 2017:1111). Ett av 

uppdragen innebär att vara handledare till lärare. Både SPSM (2019) och vår 

läroplan (Skolverket, 2016) rekommenderar att lärare samarbetar i arbetslag och 

tillsammans hittar lösningar för elever i svårigheter. Salamancadeklarationen 

(UNESCO, 2006) lyfter att fortbildning i pedagogernas arbete ses som en viktig del för att 

kunna utveckla undervisningen och att den främst ska ske i form av undervisning och 

under ledning av en handledare. I Examensordningen (SFS 2017:1111) står det att 

specialpedagogen ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för bl.a. kollegor och föräldrar samt ha förmåga att visa empati och ha insikt om 

betydelsen av samverkan med andra yrkesgrupper. Aspelin och Östlund (2020) studie 

visar att specialpedagoger ser stödjande och positiva relationer till elever, kollegor och 

elevers föräldrar som grundläggande för att lyckas i yrket. Författarna kom dock fram till 

att flera centrala begrepp, såsom omsorg, relation, förtroende samt förmågor som empati, 

bemötande, delaktighet, saknas i specialpedagogernas kursplaner, (2020). Vi har under 

vår specialpedagogutbildning återkommande stött på begreppet relationskompetens i 

föreläsningar och kurslitteratur men dock upptäckt att det finns en kunskapslucka om 

just relationskompetens i specialpedagogens roll som handledare. Det som tidigare skrivits om 

relationskompetens handlar övergripande om relationen lärare-elev. Vi tar således vårt 

avstamp i Aspelins och Östlunds ovan nämnda studie, samt utifrån att det finns en 

kunskapslucka, och finner det därmed specialpedagogiskt relevant och intressant att undersöka 

detta område. Då handledning är en stor del av specialpedagogens uppdrag vill vi undersöka 

vilken betydelse relationer har för att främja samarbete med lärare där man dels kan arbeta 

förebyggande och främjande men även tillsammans kan hitta lösningar för olika situationer 

som kan tänkas uppstå i verksamheten. 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om relationers betydelse för 

specialpedagoger deras roll som handledare. Vi vill också utforska specialpedagogers syn på 

vilka relationella faktorer som kan ha betydelse för hur samarbete med lärare kan skapas och 

upprätthålls. För att precisera och avgränsa syftet ytterligare har följande frågeställningar 

formulerats: 

- Vad anser specialpedagoger om relationens betydelse i deras uppdrag som handledare?

-Vilka relationella faktorer ser specialpedagoger som betydelsefulla?



1.2 Centrala begrepp 

I detta stycke förklarar vi centrala begrepp och hur de är relevanta i vår studie. Relationell 

pedagogik framstår, enligt Aspelin (2013), som en mångsidig forskningsinriktning och kan 

beskrivas på olika sätt. Författaren (2013) beskriver relationell pedagogik som ett teoretiskt 

synsätt på utbildning där relationer står i centrum samt som ett fenomen som existerar människor 

emellan. Som central ses den pedagogiska relationen mellan lärare och elev men även relationen 

mellan olika yrkesgrupper. Begrepp som ingår inom detta fenomen är relation, kommunikation, 

interaktion, mänskliga möten och dialog. Med utgångspunkt i Aspelins beskrivelse finner vi 

relationell pedagogik som relevant teori till att tolka och analysera data i vår studie som handlar 

om relationer mellan vuxna i olika yrkesgrupper. Vidare definierar Aspelin (2013) begreppet 

relationellt perspektiv med att det karakteriseras av ett intresse för vad som sker människor 

emellan och beskriver det som sker i förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika 

människor (Aspelin, 2013). Bachtin (1986) beskriver dialogism som en dialog som vi har 

med andra människor för att få reda på den andres perspektiv. I dialogen har vi ansvaret att få 

fram och uppfatta det perspektiv som inte är vårt eget för att sen kunna förstå oss själva. 

(Kullenberg & Eksath, 2017). 

Inledningsvis i vår studie hade vi fokus på begreppet relationskomptetens därav 

används det begreppet i vår studies teoretiska utgångspunkt samt i tidigare forskning. När vi 

sedan skulle formulera vår intervjuguide kom vi fram till att relationskompetens är ett 

komplext begrepp att beskriva. Då vi ville undvika att begreppet skulle förstås som en 

förmåga som en specialpedagog besitter så valde vi att formulera om begreppet till relationella 

faktorer vilket ger en neutralare innebörd. Vi menar härmed att relationella faktorer såsom; att 

vara lyhörd, in lyssnande, och så vidare, är en beskrivning av begreppet relationskompetens 

och därför används båda begreppen i vår studie. Begreppen egenskaper och förmågor används i 

vår intervjuguide och i vårt resultat. Detta motsvarar för oss begreppet relationella faktorer. 

Anledningen till att vi valde att använda orden egenskaper och förmågor i samband med 

insamling av data var att vi ansåg att dessa ord var enklare och på så vis kunde vi undvika 

misstolkning av begreppet relationella faktorer. I resultaten och intervjuguiden används 

uttrycket "bygga goda relationer" vilket är hämtat bland annat från Aspelin (2018, s.17) 

samt från diskussioner i den specialpedagogiska utbildningen. 
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2. Teoretisk förankring

Syftet med studien är att undersöka relationers betydelse för specialpedagoger i rollen som 

handledare för lärare. Den teoretiska förankring vi utgår ifrån är i första hand relationellt 

perspektiv, på undervisning och lärande, dvs. relationell pedagogik, men även andra teorier 

såsom systemteorin, socialkonstruktivism och sociokulturellt perspektiv är relevant att koppla 

vår studie till. Av avgränsningsskäl tillämpar vi inte de sistnämnda ansatserna explicit i denna 

studie. Beskrivningen av Relationell pedagogik som vi har funnit är främst av Aspelin och den 

lyfter framförallt relationen lärare och elev, inte så mycket relationen mellan de vuxna som 

arbetar i skolan. Vi har valt relevanta delar som vi anser ändå kan appliceras i vår studie och 

jämföras med relationen mellan specialpedagog och lärare och pedagoger. 

2.1 Relationell pedagogik och relationskompetens 

Aspelin (2013) hävdar att specialpedagogisk forskning om relationella perspektiv under de 

senaste åren har visat ett stort intresse för att undersöka vad medmänskliga relationer har för 

betydelse för undervisning och lärande. Aspelin (2013) redogör för begreppet relationell 

pedagogik och förklarar det som en teori där relationer inom lärande och utbildning undersöks, 

beskrivs, tolkas och analyseras. Det kan handla om vilka sorters relationer som förekommer 

eller bör förekomma i olika pedagogiska sammanhang, och hur pedagogiska relationer kan 

förstås med hjälp från exempelvis filosofi och sociologi. Relationell pedagogik kan beskrivas 

med stöd i Bubers analys av två relationella existenssätt även benämnt som två interpersonella 

dimensioner, Jag-Du och Jag-Det. Buber betraktar människan som relationsvarelse. I relationen 

Jag-Du sker det levande mötet där man i relation till Du träder fram som en person i relation till 

andra, medan man i förhållande till Det träder fram som en individ som avgränsar sig från andra 

individer (Aspelin, 2018). Jag-Du innebär att jag möter min medmänniska som ett unikt subjekt, 

där berörda personerna visar sig uppriktigt intresserade av sin samtalspartner, om vad han eller 

hon tycker och känner. Jag-Det däremot innebär att jag ser den andre som ett objekt för 

mina syften där mötet grundas i ett instrumentellt egenintresse av något slag, (Aspelin, 

2016; Kullberg & Eksath, 2017).  

Aspelin (2016) menar vidare att pedagogisk relationskompetens inte bör definieras 

som en uppsättning kunskaper eller metoder som kan tillämpas i olika sammanhang och 

situationer. Det ska i stället förstås det som ett kontextrelaterat fenomen där kompetensens finns 

i ett mellanrum mellan, läraren och eleven, snarare än hos läraren som separat aktör. Aspelin 
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(2018) påstår att en lärare behöver ha många kompetenser för att kunna lyckas i dagens skola. 

Enligt författaren ses relationskompetens i praktiken som något naturligt och som är 

automatiskt utvecklat. Men för att kunna få en kvalitet på utbildningen, behöver läraren 

bygga goda relationer och inte ta för givet att denna naturliga förmåga är tillräckligt (Aspelin, 

2018, s.11). Han beskriver således relationskompetens som ett personligt förhållningssätt 

kombinerat med en professionell förmåga att bygga relationer. Aspelin (2016) tar här stöd i 

Bubers begreppspar "det sociala" och "det mellanmänskliga" i vilka en lärares 

relationskompetens kan beskrivas på två sätt: dels som ett arbete med sociala relationer 

och dels som ett förhållningssätt i mellanmänskliga relationer. Aspelin förklarar att 

en del av den relationskompetente pedagogens handlingar rör sociala relationer där 

pedagogen arbetar målmedvetet med olika relationer i sina grupper och hanterar då 

dessa relationer med distans. Pedagogens handlingar rör även mellanmänskliga relationer 

då pedagogen möter elever på ett personligt sätt, med andra ord i närhet. Graden av 

distans och närhet skiljer sig åt beroende på vilken pedagogisk relation vi talar 

om. Aspelin (2016) menar med detta att relationskompetens handlar mer om en 

växelverkan mellan distans och närhet än om att ha en nära relation till sin elev. Om betoning 

ligger på närhet finns en risk att den pedagogiska relationen förväxlas med andra 

relationsformer, såsom vänskapsrelationer, föräldra-barnrelationer eller terapeutiska 

relationer, och att den därigenom förlorar sin mening och progressiva kraft. 

Aspelin (2018) beskriver vidare relationskompetens som en förbindelse mellan 

människor. Dessa mellanmänskliga förbindelser sker mellan minst två människor som 

påverkar varandra. Men det är inte detsamma med att ha en positiv attityd och insatser, detta 

ger bara förutsättningar till goda relationer. Författaren menar, i enlighet med Buber, att när 

det sker ett personligt möte då byggs relationella band. Han hävdar dock att det inte finns 

några bestämda metoder eller enkla recept för att skaffa relationskompetens och alla 

möten är unika. Relationskompetens är en avgörande lärarkompetens som skapas i 

mellanrum mellan lärare och elev eller andra mellanmänskliga yrkesroller, där båda svarar 

an i en gemensam process. Personen som har en mellanmänsklig yrkesroll förväntas ha en 

relationskompetens, (Aspelin, 2018). 

Kullenberg och Eksath (2017) identifierar två typer av pedagogiska relationer, 

närmare bestämt två typer av relationsorientering eller mellanmänskliga förhållningssätt 

mellan lärare och elever. Dessa är den instrumentella och den 

ontologiska (existentiella) relationsorienteringen. Dessa begrepp har de hämtat 

från centrala diskussioner inom internationell forskning om dialogisk och relationell
pedagogik (Matusov & Wegerif, 2014).  10



De visar att dialog och samtal vanligast beskrivs som redskap för att lösa problem av olika 

slag, t.ex. öka lärarnas professionalitet och styra skolverksamhetens utveckling på flera nivåer. 

Vidare beskriver författarna ett dialogpedagogiskt perspektiv som är vanligt förekommande 

inom ramen för det relationella perspektivet, och som de själva har som utgångspunkt i deras 

text om demokratisk pedagogik i klassrum. De utgår från dialogfilosoferna Buber och Bakhtin 

som är flitigt tillämpade på det internationella fältet "relational pedagogy" (Rule, 2015; 

Sidorkin, 1999). Författarna förklarar att genom den instrumentella relationsorienteringen i 

dialogen använder läraren sig av standardiserade kontrollfrågor med en mall, sakfrågor 

och ett regelmässigt turtagningssystem i samtalet. I det instrumentella tolererar man inte 

spontan dialog med personliga uttryckssätt utan samtalet ska vara mer formellt och 

kontrollerat. En ontologisk (existentiell) relationsorientering går däremot inte att styra och 

kontrollera på ett kalkylerat sätt. Begreppet dialogism används i detta sammanhang och 

författarna poängterar att dialogism skapas genom att samtalsparterna vågar utlämna sig till 

varandra mer öppet för att bli medveten om sin medmänniskas unika perspektiv (Kullenberg & 

Eksath, 2017). 

Persson (2013) har inspirerats av den relationella pedagogiken och menar att 

handledning rör sig om relationer mellan en handledare och den som blir handledd. Persson 

förklarar att för att kunna mötas i en ömsesidig kommunikation krävs det att handledaren kan 

sätta sig in i den handleddes situation och sätt att se samt att handledaren kan ha distans till sina 

egna förutfattade meningar. Det behövs också insikt om relationers betydelse och om betydelsen 

av ömsesidig kommunikation, att det finns respekt, förtroende och delaktighet. Aspelin (2018) 

hävdar, i detta fallet relationen mellan lärare och elev, att viss relationskompetens finns hos 

lärare i början av deras yrkeskarriär men att det inte kan tas för givet att kompetensen kommer 

utvecklas av sig självt. Aspelin menar att läraren behöver arbeta aktivt för att främja en god 

relation till eleven men kan samtidigt inte gå för fort fram för detta kan ge motsatt effekt. 

Författaren antyder att relationskompetens kan utvecklas genom personliga samtal där man 

klargör tankar och känslor. Aspelin (2018) beaktar socialpsykologen Scheffs anspråk på att de 

sociala bandens kvalitet är beroende av kommunikationens kvalitet. Han menar att när 

människor kommunicerar och förstår varandra, mer eller mindre väl, så uppstår mellan dem en 

viss kognitiv och emotionell samklang. Både den verbala (innehållet i kommunikationen) och 

den ickeverbala kommunikationen (hur det sägs och uttrycks) har betydelse. Kommunikationens 

kvalitet avgör även graden av ömsesidig respekt. 
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning

Detta kapitel börjar med en litteraturgenomgång där vi för fram olika perspektiv på handledning 

i specialpedagogens yrkesroll. Därefter följer ett kapitel om tidigare forskning inom området 

relationskompetens i handledning. 

3.1 Perspektiv på handledning 

I dagens skola finns det många elever som befinner sig i vad som kan kallas problematiska 

skolsituationer, vilket kan innebära att de riskerar att inte nå målen (Göransson, Lindqvist, 

Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). I författarnas enkätundersökning, med syftet att kartlägga 

specialpedagogers och speciallärares yrkesroll, visar resultatet att de båda yrkesgrupperna utför 

en mycket viktig del av skolans arbete som berör en stor del av eleverna samt att de både har 

och förväntas ha specifika sätt att identifiera och arbeta med skolproblem. Resultaten visar också 

att specialpedagoger och speciallärare har en mer relationell förståelse för skolsvårigheter än 

övrig pedagogisk personal där specialpedagogiska stödinsatser ligger på att förhindra, minska 

eller undanröja skolsvårigheter. Samverkan och kvalificerade samtal med kollegor och 

vårdnadshavare, att leda utvecklingsarbete samt förebyggande arbete är ytterligare 

kunskapsområden som yrkesrollen gör anspråk på. I specialpedagogens roll ingår konsultation, 

rådgivning och kvalificerade samtal med lärarlag och samverkan med skolledning samt 

samverkan med parter utanför skolan som Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Samordnad 

habilitering (Hab) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SP SM), (Göransson m.fl., 2015). 

I en fallstudie om Specialpedagogens uppdrag i skolan lyfter Byström (2013) fram 

att specialpedagogens viktigaste funktion är att vara ett internt expertstöd i skolan. Hon menar 

att med sitt fokus på lärmiljö är specialpedagogens särskilt kompetent att arbeta med områdes-

och ämnesövergripande pedagogiska frågor vilket sker genom framförallt handledning eller 

samtal med elev, föräldrar och lärare kring resultatet, åtgärder och uppföljning, samt 

förebyggande och utvecklande arbete kopplat till ledarskap, samarbete och samverkan, 

forskning och kompetensutveckling. Studien visar att relationen är specialpedagogens viktigaste 

verktyg för att kunna realisera sitt uppdrag då denne har relationer både till elever, lärare, rektor, 

externa experter, specialpedagogkollegor och föräldrar. Byström hänvisar till 

specialpedagogens examensordning som betonar specialpedagogens viktiga funktion som 

kvalificerad samtalspartner och ansvar för såväl förebyggande som åtgärdande arbete samt 

betydelsen av ledarskap, lagarbete och samverkan i yrkesrollen. 



Löw (2011) beskriver etymologiskt ordet handledning som "leda vid handen". Detta betyder 

att en person leder en annan person på olika sätt i en viss riktning. Den som leder vet vägen 

och den som blir handledd är i behov att bli ledd. Författaren menar att personen som utför 

handledning och den som söker handledning lär sig tillsammans och skapar på så sätt 

identitet med varandra. 

Timperley (2013) professor emerita i pedagogik vid University of Auckland i 

Nya Zeeland, uttrycker att lärare ofta känner att de får  information av handledare och chefer 

om hur saker ska vara men hon menar samtidigt att låta lärarna sköta allt på egen hand inte 

alltid leder till större förändringar i verksamheten. Timperley är en förespråkare för kollegialt 

lärande, och hon förklarar att när lärarna lär i grupp och när lärandet utgår ifrån behoven man 

har i sin verksamhet, är den utveckling i professionen som påverkar elevernas resultat bäst. 

Sundqvist (2012) förklarar begreppet specialpedagogisk handledning som ett stöd från 

speciallärare till klasslärare som har elever i behov av särskilt stöd i klassen. Stödet kan ses 

som diskussioner kring enskilda elever, konkreta råd och tips. Denna stödform kan ske 

både vid inplanerade tillfällen och genomföras som oplanerade samtal på till exempel raster. I 

rollen som handledare har specialpedagogen också skyldighet att stödja läraren i utvecklingen 

av lämpliga undervisningssätt och hjälpmedel. 

Vidare föreslår Bladini (2004) att handledning utförd av specialpedagogen kan ses 

som ett verktyg där lärare får råd samt där de ges möjlighet för rum och tid för reflektion där de 

kan hitta lösningar och nå förändringar med barnens bästa i fokus. I Bergman och Blomqvist 

(2018) menar Furman att den typ av handledning som innebär att de handledda tillsammans med 

handledaren aktivt försöker hitta konstruktiva lösningar till aktuella problem är den att föredra. 

Han kallar den handledningen för lösningsfokuserad i stället för problemfokuserad. Bergman 

och Blomqvist (2018) hävdar att de bästa samtal och lösningar finner man genom att ta tillvara 

på det inneboende kunnandet den samlade kompetensen de handledda redan har, samt att 

genom att handledaren ställer rätt frågor och ger positiv feedback som får de handledda att se 

möjligheter i sin situation. Även Killén (2008) anser att kunskapen finns inom gruppen och 

handledarens roll blir att hjälpa till att synliggöra denna kunskap. Handal (2007) 

förklarar vidare att handledarens roll är att försöka få den handledde att förstå 

yrkesrollens utmaningar och valmöjligheter och att bli medveten om egna tankar och 

agerande för att på så vis kunna utveckla sina kunskaper, erfarenheter och värderingar. 

Handal (2007) benämner denna typ av handledningsrelation som kritisk vän och 

beskriver det som en handledning som präglas av en personlig förtroenderelation med tilltro 

till den handleddes kompetens samt förväntan om personlig integritet och empati (s.30).
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Handledarens uppgift blir att bidra genom att ifrågasätta och problematisera den handleddes 

handlingsförslag utifrån sitt eget yrke, stödja och bekräfta dem, i en atmosfär som präglas av 

förtroende mellan parterna och med en empatisk hållning från handledaren. Denna typ av 

hållning kan vara krävande men kan på sikt byggas upp, anser Handal (2007). 

  Gjems (1997) tar upp två perspektiv på handledning, systemteori och 

socialkonstruktivism. Författaren beskriver att i systemteorin handlar 

handledning om relationerna människor emellan och de verktyg som finns att tillgå. Här 

utgörs handledning av samtal där alla deltar på lika villkor och där både handledaren och den 

handledde deltar och utvecklas. Genom ett samspel och en ökad förståelse kan 

deltagarna tillsammans påverka situationer med syftet att utveckla verksamheten 

och öka kvalitén i arbetet. I detta samspel blir språket och kommunikationen 

viktiga redskap. Von Ahlefeld Nisser (2014) beskriver kunskapande samtal som ett 

professionellt samtal där intentionen är att skapa delaktighet och acceptans för olika sätt 

att förstå men även för att skapa lärande. Genom kunskapande samtal försöker 

samtalsledaren förstå det den andre förstår, ge möjlighet till att allas röster 

blir lika viktiga och på ett demokratiskt sätt skapa möjlighet för argumentation. 

Kunskapande samtal går ut på att människor är kompetenta, den utgår på ömsesidighet och 

respekt för den andres erfarenheter och för dess olika sätt att förstå. Båda parter 

använder kommunikation för gemensamt meningsskapande, enligt von Ahlefeld Nisser (2014). 

 Killén (2008) hävdar att hennes forskning har stärkt hennes övertygelse att det sätt 

på vilket vi hanterar våra relationer tex. relationen mellan föräldrar och barn, mellan lärare 

och student, handledare och handledd har en avgörande betydelse för utvecklingen av 

personlig och professionell integritet och för det personliga och professionella lärandet. Hon 

menar också att när man möter människor i svåra situationer, är det inte ovanligt att 

de hamnar i försvarsställning, att vara i en underordnad beroendeställning kan också 

göra att man upplever att man behöver skydda sig själv och sin integritet. I handledning inom 

socialkonstruktivismen ligger, enligt Gjems (1997), fokus på interaktionen mellan 

människor och gemensamma processer man går igenom när det gäller 

kunskapsutveckling. Meningsskapandet byggs upp genom samarbetet med andra och i 

kommunikationen mellan deltagarna (1997). Sundqvist (2012) beskriver att handledning 

av specialpedagog blir som bäst med ett sociokulturellt perspektiv där deltagarna är på 

samma nivå i samtalen och delger varandra information, tankar och kunskap. 

I 
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3.2 Tidigare forskning om relationskompetens inom handledning 

I sökandet efter tidigare forskning visade det sig att det fanns en kunskapslucka vad gäller 

betydelsen av relationell kompetens i specialpedagogens roll som handledare för lärare. En del 

av den tidigare forskning vi fann behandlar inte just handledning av specialpedagog till lärare. 

Vi anser att den forskning fann och som vi har tagit med i detta kapitel går att relatera till vår 

studie och vi motiverar här hur vi anser att den är relevant. Resultat i följande artiklar beskriver 

relationskompetens i olika handledningssituationer samt i situationer som förespråkar 

samarbete. Till exempel Bergnéhrs (2013) studie lyfter handledning av universitetslärare för 

forskarstudenter på Linköpings universitet. Trots att den studien innebär en 

handledningssituation i ett annat sammanhang än det mellan specialpedagogen och läraren så 

anser vi att den har relevans för vår studie till exempel vad gäller balansgången mellan att vara 

relativt privat och samtidigt professionell, samt att handledaren visar engagemang och intresse 

för den handledde. Vostal, LaVenia och Horner (2018) lyfter olika relationella faktorer som de 

anser väsentliga för att bygga relationer och främja samarbete mellan lärare och Jensen, Skibsted 

och Christensen (2015) bidrar med kunskap så att relationskompetens kan förstås och läras ut 

på lärarprogram i Danmark. Även denna forskning anser vi har relevans till vår studie, särskilt 

till vår andra frågeställning. 

3.2.1 Interpersonella relationer 

Aspelin, Östlund och Jönsson (2020) studie visar att interpersonella relationer är grundläggande. 

Författarna beskriver att informanterna, bestående av 21 specialpedagoger, använder uttryck 

som att relationer är "A och O" eller "grunden" i deras yrke och att de anser att 

relationskompetens är särskilt viktigt för dem som specialpedagoger. De menar främst relationer 

med sina elever men hänvisar också till deras relationer med kollegor, föräldrar och andra. 

Specialpedagogerna uppfattar relationskompetens i huvudsak som en accepterande attityd och 

de använder uttryck som; att vara ödmjuk, att bry sig, att lyssna på, uppmärksamma eller visa 

intresse för individen. De hävdar att relationskompetens handlar om att bygga tillitsfulla 

relationer men att det dock kan ta lång tid. Resultatet visar också att specialpedagogerna anser 

att de inte kunde göra sitt jobb utan färdigheter i att bygga och främja relationer, de anser att 

relationskompetens är kärnan och grundläggande i sitt arbete.  



3.2.2 Relationellt förhållningssätt i handledning 

Bergnéhrs (2013) studie, som bygger på intervjuer med fyra erfarna professorer och handledare 

från Linköpings universitet, påvisar att handledning av forskarstudenter kan innebära ett 

dilemma med en svår balansgång mellan att vara relativt privat genom att ha ett relationellt 

förhållningssätt och samtidigt som man bör vara professionell. Bergnéhr (2013) menar vidare 

att eftersom handledningen är central i utbildningen går interpersonella aspekter inte att bortse 

från. Bergnéhr (2013) lyfter i sin analys fram vikten av det relationella förhållningssättet där 

handledaren visar engagemang och intresse för doktoranden, inklusive hans eller hennes 

välbefinnande och hälsa. Relationen mellan doktorand och handledare bör således vara en 

relation präglad av respekt, gemensamma mål, tydlighet, relevant expertiskunskap hos 

handledaren samt överenskommelser om ansvar och förpliktelser verkar vara en 

framgångsfaktor. I perioder kan doktorander uppleva svårigheter och känna frustration och 

konflikter kan uppstå mellan handledare och doktorand men dessa konflikter behöver ses som 

något negativt. Det kan i stället fördjupa och stärka relationen, därför bör fokus, enligt 

Bergnéhr (2013), ligga på att hitta gångbara lösningar på konflikter i stället för att undvika 

sådana.  

Detta förhållningssätt förespråkas även av Sahlin (2004) som beskriver 

handledning som en pedagogisk metod där handledaren möts med den handledde i samtal och 

reflekterar kring olika dilemman. Sahlin (2004) belyser Nordströms (2002) tanke om 

pedagogisk handledning som bygger på nyfikenhet och kännetecknas som ett lärande samtal 

där alla kommer till tals, där alla tankar är värdefulla och viktiga att synliggöra. Det är 

också avgörande om hur handledaren ställer frågor samt dess förmåga att lyssna aktivt. 

Därför karakteriseras frågandet och lyssnandet som viktiga redskap i handledning, anser 

Sahlin (2004). 

3.2.3 Relationella faktorer för att främja samarbete 

Vostal, LaVenia och Horner (2018) diskuterar i sin studieresultatet av en fallbeskrivning som 

handlar om att ledare kan hjälpa till att bygga förtroende genom att först och främst föregå 

med gott exempel genom att behandla alla inom organisationen med artighet, respekt och 

rättvisa för att visa vilka typer av beteenden de vill uppmuntra bland kollegor. Vostal mfl 

(2018) menar att om en person uppvisar välvilja, pålitlighet, ärlighet, öppenhet och kompetens 

så kan andra känna tillräcklig tillit för att våga visa sin sårbarhet och därigenom utvidgas 

förtroendet. De menar också att ett viktigt sätt att främja samarbete är att lösa problem 

tillsammans, att delat beslutsfattande bygger inte bara förtroende utan främjar också en 

känsla av kollektivt ansvar för de resultat som är förknippade med förändring. 
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Dessutom, förklarar de att när kollegialt förtroende är högt så upplever lärare större 

professionalism från sina handledare vilket i sig ger en känsla av samhörighet som i sin tur ger 

ytterligare kollegialt förtroende (2018). 

3.2.4 Handledning ur ett relationsperspektiv 

När Robertson, Padesky, Ford-Connors och Paratore (2020) granskade sina studier, baserade på 

28 studier som undersökte coaching för lärare inom läskunnighet ur ett relationsperspektiv, fann 

de begreppen samarbete och samkonstruktion vara centrala. De definierade samarbete som ett 

förverkligande av att handledaren och läraren arbetar tillsammans på positiva och 

förtroendefulla sätt trots olika roller. De upptäckte vidare att en sårbarhet kunde uppstå om 

förhållandet mellan handledaren och läraren på något vis var i obalans vad gäller 

exempelvis kunskapsflöde och expertis. De anser dock att sårbarhet inte behöver ses som ett 

misslyckande utan snarare som ett steg mot utveckling i inlärningsprocessen. De framhåller 

vikten av ett förhållningssätt där handledare och lärare har likvärdigt, ömsesidigt, horisontellt 

kunskapsflöde och expertis och där båda vågar visa sig sårbara. På detta sätt kan lärare och 

handledare föra konstruktiva samtal där de tillsammans kan hitta lösningar till elevers olika 

behov. Författarna menar att kunskap, förankrat i ett Vygotskiskt perspektiv, har sitt 

ursprung och förmedlas i relation till andra. Att vara i relation erbjuder ett sammanhang där 

människor tolkar idéer och upplevelser för att bygga mening. Robertsson mfl (2020) utgår 

ifrån ett relationsperspektiv i coachning där meningsskapande förhandlas fram i ett 

dialogiskt flöde mellan handledare och lärare, där ömsesidigt lärande utvecklas mellan 

deltagarna. 

3.2.5 Handledning och samarbete 

Vidare belyser Pettersson och Ström (2019) i sin studie hur specialpedagogisk konsultation 

och stöd kan främja yrkesutvecklingen för lärare. Forskarna studerade professionell 

samverkan mellan klasslärare och specialpedagoger i samband med specialpedagogisk 

handledning. Pettersson och Ström (2019) framhåller att klasslärarna uppskattar det 

stöd de får av specialpedagoger. De visar också på att regelbunden och meningsfull 

handledning främjar bibehållande, motståndskraft och arbetstillfredsställelse bland lärare. I 

en fallstudie från USA presenterar Pellegrino, Weiss och Regan (2015) arbetet från en kurs i 

samarbete mellan blivande specialpedagoger och blivande lärare, detta eftersom det tidigare 

inte hade anammats samarbete i tvärprogram på något systematiskt sätt. I kursen skulle 

studenterna lära sig innebörden av och medel för att samarbeta i undervisningssyfte. 
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Pellegrino m.fl. (2015) identifierade i studien ett behov av att utveckla kurser om 

handledning och samarbete i högskoleprogrammen för specialpedagoger och lärare. Deras 

slutsats blev att ett samarbete med specialpedagogiskt samråd gör det möjligt för 

klasslärare att stödja elever med speciella utbildningsbehov och stärker professionell 

samverkan mellan klasslärare och specialpedagoger. 

3.2.6 Relationskompetens kan lyftas i utbildning 

Som nämnts ovan, visar Aspelin och Östlunds (2020) studie, om hur relationskompetens 

beskrivs i läroplanen för specialpedagogisk lärarutbildning, att specialpedagoger ser stödjande 

och positiva relationer till elever, kolleger och elevers föräldrar som grundläggande för att 

lyckas i yrket. Studie visar dock att det finns få inlärningsmål som är relevanta för 

relationskompetens i specialpedagogiska utbildningar/ kursplaner. Centrala begreppen såsom 

omsorg, förtroende, relation, bemötande, delaktighet och empati saknas i kursplanerna. En 

förklaring till att relationskompetens spelar en underordnad roll i kursplanerna kan, enligt 

Aspelin och Östlund, möjligtvis vara att studenter på specialpedagogiska programmet antas ha 

tillägnat sig kompetensen sedan tidigare, i yrkesverksamhet och i utbildning till 

förskollärare eller lärare (2020). 

Betydelsen av att lyfta relationskompetens i lärarutbildningen lyfts vidare i ett 

utvecklings- och forskningsprojekt för lärarutbildning i Danmark där Jensen, Skibsted och 

Christensen (2015) undersökte utvecklingen av relationskompetensen i både teori och praktik. 

Syftet med undersökningen var att bidra med teoretisk kunskap inom lärarutbildningen så att 

relationskompetensen kan förstås och läras ut som en del av lärarens kompetens. Jensen m. 

fl. (2015) redogör i studien för att relationer, respekt och empati upplevs vara naturliga och 

självklara inslag i den professionella undervisningen. Relationer och samspel upplevs av lärare 

som den svåraste aspekten i sitt yrke samt att de upplever att de genom lärarutbildningen inte 

blir tillräckligt förberedda för dessa aspekter av läraryrket. Dessa kompetenser upplevs ofta som 

personliga hos varje lärare och de kan använda dem utan krav på att dessa har en akademisk 

grund. Jensen m.fl. (2015) talar mycket för att utveckling och utbildning av uppmärksam 

närvaro och empati faktiskt ökar studenternas relationskompetens men detta lärande och dessa 

utvecklingsprocesser tar tid. 
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4. Metod

I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen, det vill säga val av metod 

datainsamlingsmetoder, urval, genomförande samt bearbetning av datamaterial och andra 

metodologiska överväganden som gjorts. Här förs även en diskussion om etiska frågor och 

arbetets tillförlitlighet och autenticitet. Begreppet metod refererar vi till vår datainsamling som 

gjorts genom våra intervjuer, databearbetning samt analys. Data i sin tur är det material som 

består av inspelningar av intervjuer och transkriberat material som sedan analyseras. När vi i vår 

metoddel talar om databearbetning och innehållsanalys refererar vi till när vi transkriberade, 

läste igenom data och kodade data ord för ord. Därefter tolkade vi data med hjälp av teori där vi 

studerade likheter och skillnader samt kategoriserade och utvecklade teman. 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om relationers betydelse för specialpedagoger 

deras roll som handledare. Vi vill också utforska specialpedagogers syn på vilka relationella 

faktorer som kan ha betydelse för hur samarbete med lärare kan skapas och upprätthålls. Utifrån 

vårt syfte har vi valt en kvalitativ forskning med intervjuer som undersökningsmetod. Kvalitativ 

forskning är ett tillvägagångssätt där individer utforskar ett socialt problem. Forskaren ställer 

frågor och samlar ihop deltagarnas inställning och analyserar sedan materialet från detaljer till 

allmänna teman, samt tolkar dess innebörd för att rapportera komplexiteten i en situation 

(Creswell & Creswell, 2018). Valet av kvalitativ forskning passade oss eftersom vi i enighet 

med Creswell och Creswell, hade för avsikt att ta reda på specialpedagogers erfarenheter 

och inställning till betydelsen av relationer i deras roll som handledare. Utifrån analys och 

tolkning av deltagarnas svar dras sluttligen slutsatser som ger oss en fördjupad kunskap 

om vårt problemområde. 

Studien har även en hermeneutisk forskningsansats vilket innebär att forskaren 

tolkar, förstår och förmedlar hur man upplever olika fenomen. Vi valde denna metodansats 

eftersom vi instämmer med Westlund (2019, s.72) att "hermeneutiken är lämplig att använda 

när syftet med studien är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen ". I 

forskningsprocessen som helhet och i analysarbetet i synnerhet hade vi som forskare även ett 

induktivt angreppsätt för resonerande och slutledning. I en induktiv ansats drar forskaren 

"generella slutsatser utifrån en mängd enskilda fall", enligt Fejes och Thornberg (2009). 
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4.1.2 Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativa intervjuer består, av frågor som ger utrymme för intervjupersonerna att svara med 

egna ord (Bryman, 2018, Kvale & Brinkman, 2014). Genom intervjuer riktas intresset mot 

informantens upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och förståelse av fenomen (Nilholm, 

2016). Intervjuer av respondenter kan genomföras antingen som strukturerade, 

halvstrukturerade eller som ett strukturerat samtal, enligt Kvale och Brinkmann (2014). De 

hävdar vidare att samtliga metoder har sina för- respektive nackdelar. En helt 

ostrukturerad intervju kan ge fördelen att verkligen fånga deltagarens tankar om en specifik 

fråga. Samtidigt kan det skapa svårigheter för intervjuaren att veta vart samtalet kommer att 

bära iväg. Motsatsen till den ostrukturerade intervjun är strukturerad intervju som är 

standardiserad och minimerar respondentens frihet. Larsen (2018) menar att det är mycket 

vanligt att forskare väljer att använda semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

forskaren använder färdigformulerade frågor men är flexibel när det gäller ordningsföljden 

samt ställer uppföljningsfrågor om det är nödvändigt. Även Bryman (2018) beskriver att i 

öppna frågor kan intervjupersonen svara med sina egna ord och det lämnar utrymme för svar 

som forskaren inte har kunnat föreställa sig innan och på så vis kan man få reda på hur 

de tolkar en fråga. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valde vi att göra en 

kvalitativ studie med semistrukturerad intervju som bestod av åtta öppna frågor eftersom som 

vi ville ge möjlighet till mer utförliga och berättande svar samt uppföljningsfrågor vid behov. 

Intervjueffekten är intervjuns största nackdel, anser Larsen (2018). Hon påstår att forskaren 

bör försöka undvika att påverka svaren. För att få så spontana svar från deltagarna valde vi 

med noggrannhet att undvika frågor som skulle kunna ge vinklade svar. Anledningen till att vi 

i undersökningen valde att genomföra enskilda kvalitativa intervjuer i stället för en 

enkätundersökning av kvantitativ karaktär var att vi ville komma åt 

specialpedagogernas verkliga beskrivningar och upplevelser av betydelsen av relationers 

betydelse i deras roll som handledare. På så vis ansåg vi att en kvalitativ intervju skulle kunna 

ge oss kunskaper som vi direkt skulle kunna använda i vårt framtida arbete som 

specialpedagoger. 

4.1.3 Metodologiska överväganden 

Inledningsvis planerade vi förutom intervjuer att även använda oss av observationer som 

datainsamlingsmetod och  observera när specialpedagoger gav individuell handledning samt 

grupphandledning till lärare i förskolan och i skolan. Vår tanke var att det skulle bidrag än mer 

till fördjupad kunskap om vårt ämne samt öka studiens trovärdighet och autenticitet. 
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På grund av pandemin fick vi dock begränsa vår datainsamlingsmetod till digitala intervjuer. 

Vi hade även en diskussion om vi skulle intervjua även lärare för att få deras syn på ämnet, 

men landade i att det var tillräckligt för denna studies trovärdighet och autenticitet att 

endast intervjua specialpedagoger. 

4.2 Urval 

I vår undersökning valde vi inledningsvis att intervjua sex specialpedagoger för att undersöka 

vad de anser om relationers betydelse i specialpedagogens handledningsuppdrag. Vi valde även 

att göra ett bekvämlighetsurval för studien som enligt Bryman (2018) innebär att deltagarna för 

studien är de som finns tillgängliga för forskaren. Våra intervjupersoner var således 

specialpedagoger i vår egen verksamhet samt i annan verksamhet där vi tidigare har gjort praktik 

under vår utbildning. När man gör den typen av urval kan resultaten som framkommit i studien 

inte generaliseras utan de blir mer en beskrivning av vad dessa personer har berättat om just 

det ämnet som blir aktuellt. Deltagarnas svar kan dock vara något som andra specialpedagoger 

kan känna igen sig i. Eftersom vi inte eftersträvade anspråk på representativitet i denna studie 

utan snarare ville få en fördjupad kunskap i ämnet ser vi det inte som ett större problem. På 

grund av rådande omständigheter med pandemin fick vi en avbokning och därmed ett bortfall 

vilket innebar att antalet deltagare reducerades till fem. De fem personer som var villiga att 

delta i studien var utbildade specialpedagoger mellan 25 och 55 år gamla, med både många 

och få års erfarenhet. Tre av specialpedagogerna arbetar inom förskolans verksamhet i två 

mellanstora kommuner i sydvästra Sverige och två arbetar inom skolan i två mellanstora 

kommuner i sydöstra Sverige. De fem specialpedagogerna beskrivs i studien som: Angela, 

Ann, Bianca, Carina och Maria. Vi valde att fingera deras namn av etiska skäl, det vill 

säga, rätten att få vara anonyma. Verksamheterna och de intervjuade har avidentifierats. 

4.3 Genomförande 

Vi inledde vårt genomförande med att tillsammans, via digitala möten, sammanställa en 

semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) bestående av åtta frågor med relevans utifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vid utformandet av intervjufrågorna utgick vi även från våra 

teoretiska utgångspunkter samt litteraturgenomgång och tidigare forskning. Larsen (2017) 

belyser att i god tid innan undersökningen ska forskaren ta reda på om tillstånd eller samtycke 

behövs på respektive arbetsplatser. Vi planerade datainsamlingen genom att vi i god tid tog reda 
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på om vi behövde tillstånd från chefer på arbetsplatser eller samtycke för att göra 

undersökningen. Vi avtalade tid med deltagarna då det var svårt att få dem att ställa upp just när 

vi har tänkt oss, så som Larsen (2017) beskriver. Genomförandet av intervjuerna gick till på 

följande vis, vi kontaktade sex specialpedagoger som arbetar på olika i skolor och förskolor i 

sydöstra och sydvästs Sverige och informerade dem om vår undersökning samt frågade om de 

kunde tänka sig att deltaga i intervjuer. Alla sex tackade ja och därefter skickade vi ut vårt 

missivbrev ( bilaga 2) med ytterligare information om vår studie, om hur lång tid det 

beräknade ta och att vi önskade spela in intervjun samt en samtyckesblankett. Personerna 

fick själva bestämma vilken dag och tid de ville bli intervjuade och därefter genomfördes 

intervjuerna digitalt vid olika tillfällen. På grund av bortfall av en deltagare intervjuade  

en av oss tre specialpedagoger verksamma i tre olika förskolor och den andre 

intervjuade två specialpedagoger verksamma på två olika låg - och mellanstadieskolor. 

Intervjuer genomfördes vid fem olika tillfällen. Innan varje intervjuer startades upp 

förklarade vi än en gång om uppgiftens syfte samt på vilka villkor de deltog i 

undersökningen. Detta för att de skulle känna sig införstådda med syftet samt trygga med 

intervjusituationen och med sekretessen. Var och en av oss spelade in sina intervjuer med 

videoinspelningar samt genom nedladdad app för röstinspelning på Ipad, mobil eller dator, 

samt gjorde stödanteckningar. Ljudinspelning medför fördelar eftersom det gör det lättare att 

kunna följa med i samtalet samt bidrar till att komplettera vårt minne vilket gör det enklare 

kunna bearbeta intervjuerna senare och därmed underlättar en noggrann analys av vad 

personerna har sagt (Bryman, 2018). Om forskaren spelar in intervjuerna får man 

garanterat allt som respondenterna har sagt (Larsen, 2018). För att efter intervjuerna kunna 

bedöma kvaliteten på våra egna data förde vi även anteckningar under våra intervjuer. Detta, 

enligt Repstad (2017) för att se om det fanns någon forskningseffekt, om informationen 

kom fram spontant eller om frågorna var ledande. Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter. 

Var och en transkriberade sedan sina intervjuer redan dagen därpå. 

4.4 Bearbetning och analys av data 

Vid bearbetning och analys av vår insamlade data valde vi att med utgångspunkt i vårt syfte 

och våra frågeställningar att göra en kvalitativ innehållsanalys av resultatet, som enligt 

Bryman (2018) är en metod för att identifiera, analysera och tolka meningsmönster. I 

nedanstående avsnitt beskriver vi först hur vi har bearbetat våra inspelade intervjuer 

därefter följer en beskrivning av vår innehållsanalys av materialet. 
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4.4.1 Bearbetning av data 

Bearbetning av materialet skedde genom att vi först lyssnade igenom våra inspelade intervjuer 

ett par gånger för att få med all information till resultatdelen. Sedan transkriberade vi den verbala 

kommunikation vi hörde, i enighet med Bryman (2018). I denna fas behandlas data och 

förbereds för analys som är en tidskrävande process, enligt Larsen (2018). Vi transkriberade 

sedan ordagrant varje intervju var för sig. Linell (2011) rekommenderar att det som yttrats 

under samtalen bör skrivas ned så ljudenligt som möjligt, snarare än skriftspråkligt korrekt. De 

menar även att transkriptioner brukar också följa ett notationssystem för hur det sagda ska 

nedtecknas, t.ex. då yttranden sker med eftertryck eller uttalas med låg volym, eller 

då den ena samtalspartnern talar samtidigt som den/de andra. Även när det uppstår pauser 

i dialogerna brukar detta anges i tid eller med ett specifikt tecken. För vårt syfte i studien ansåg 

vi det inte vara nödvändigt att få med samtalsanalytiska metoder men däremot valde vi att 

nedteckna samtalen utifrån talspråk, enligt Linell (2011). Vi skrev till en början ut all data i en 

kronologisk ordning för att allt skulle komma med ordagrant. Vi kontrollerade sedan 

utskriften av intervjuerna med intervjuguiden för att försäkra oss om att vi inte hade 

missat viktiga data. Med detta fick vi en bra start på analysen av materialet. 

4.4.2 Innehållsanalys 

Vid bearbetning och analys av våra insamlade data valde vi att med utgångspunkt i vårt syfte 

och våra frågeställningar göra en kvalitativ innehållsanalys av resultatet. Enligt Bryman (2018) 

är det en metod för att identifiera, analysera och tolka meningsmönster i det analyserade 

materialet. Fejes och Thornberg (2019) definierar dataanalys i kvalitativ forskning som en 

process där forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma 

fram till ett resultat. Forskaren arbetar aktivt med sina data genom att organisera, bryta ner och 

koda dem för att söka efter mönster. Inför vår innehållsanalys av datamaterialet, som bestod av 

våra intervjuer, läste var och en igenom sina transkriptioner och sina fältanteckningar. 

Eftersom vi skriver examensarbetet i par tog vi sedan del av varandras transkriptioner, dels för 

att jämföra våra tolkningar av våra data och få en djupare förståelse och kunskap om vårt 

material samt dels för att lättare kunna utföra innehållsanalysen tillsammans. 

Enligt Larsen (2018), handlar analys om att studera en text för att hitta mönster 

och samband. Datamaterialet läses igenom flera gånger innan man börjar med kodningen och 

klassificeringen, fortsätter författaren. För att beskriva det faktiska och explicita innehållet i en 
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text används deskriptiva koder, enligt Larsen (2018). Dessa koder används för att senare 

identifiera centrala teman och mönster. Kodning av data är den process i vilken man sållar i data 

och organiserar dem i mindre sektioner för analys (Wiggins & Eriksson Barajas, 2009). För att 

analysera innehållet i vårt material läste vi noga igenom alla texter en gång för att få ett 

helhetsintryck, sen läste vi texterna på nytt och antecknade samtidigt ord och begrepp som 

förekom ofta i intervjuerna. 

I analysfasen arbetade vi med att komprimera och systematisera vårt datamaterial 

för att kunna tolka det. Vi diskuterade och analyserade materialet tillsammans för att på så vis 

kunna bidra med våra olika tolkningar och förklaringar. Klassifikation och analys ska enligt 

Repstad (2017) göras utifrån frågeställningen. Materialet klassificeras efter teman som 

återkommer flera gånger. I nästa steg i analysen letar forskaren efter mönster i form av precisa 

begrepp. Larsen (2018, s. 161) påstår att "genom att koda och kategorisera får man lättare syn 

på mönster och tendenser, och kan därmed också lättare tolka rönen”. 

Tolkningen genomfördes med en hermeneutisk ansats, med vilken vi försökte 

tolka och förmedla hur deltagarna upplevde olika fenomen i enighet med Westlund (2019). Vi 

tolkade deltagarnas svar med hjälp av våra teoretiska perspektiv som vi hade valt utifrån 

våra frågeställningar samt utifrån litteratur och tidigare forskning. Vi identifierade mönster 

med ord och begrepp, med utgångspunkt ifrån vår forskningsfråga, som vi ansåg hörde 

samman och färgkodade sedan dessa. Därmed kunde vi sammanställa datan i kategorier 

som vi sedan utvecklade till fyra teman. Exempelvis så utvecklades temat med rubriken 

Kommunikationens vikt i relationsskapandet genom att vi identifierade återkommande 

begrepp intervjumaterialet såsom; samtal, dialog, att lyssna utifrån vilka vi valde att formulera 

en övergripande kategori, kommunikation, som vi sedan utvecklade till temat med rubriken 

Kommunikationens vikt i relationsskapandet. Större delen av vårt resultat presenterades 

genom dessa fyra teman, med sammanställningar och med utvalda citat. Teman som 

identifierades var: Betydelsen av relationer i specialpedagogens yrkesroll, Att 

skapa en handlednings relation, Kommunikationens vikt i relationsskapandet, Viktiga 

egenskaper och förmågor för att bygga relationer. 

Efter redovisningen av resultatet skrev vi en sammanställning för att ge läsaren en 

överskådlig bild av resultatet. Därefter gjordes en resultatanalys där vi analyserade vi vårt 

resultat i relation till studiens teoretiska utgångspunkt relationell pedagogik. 
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4.5.Trovärdighet och autenticitet 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) har forskarna Lincoln och Guba (1985) formulerat om 

begreppen reliabilitet och validitet till begrepp som tillförlitlighet och trovärdighet som de ansåg 

vara relevanta för kvalitativa intervjuforskningar. Tillförlitlighet beskrivs av Bryman (2018) 

som ett kriterium för hur bra en kvalitativ undersökning är. Vidare belyser Bryman (2018) tre 

olika aspekter av tillförlitlighet. Trovärdighet besvarar hur troligt eller sannolik resultaten i en 

studie är. Överförbarhet handlar om att resultaten kan tillämpas i andra kontexter. Pålitlighet 

liknar reliabilitet och handlar om att forskaren får likartade resultat även vid ett annat tillfälle. 

För att skapa tillförlitlighet till vår studie spelade vi in och transkriberade intervjuerna för att 

sedan kunna lyssna och se vad respondenterna hade svarat samt för att kunna utföra tolkningen 

utifrån inspelningen. Detta ger resultaten mer tillförlitlighet jämfört med att tolka 

respondenternas svar utifrån våra minnen. För att öka studiens trovärdighet har vi beskrivit och 

redovisat valet av teoretiska perspektiv och begrepp som var relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar, vi har även bifogat vårt missivbrev (bilaga 2) med samtyckesblankett. Vi har 

tydligt beskrivit hur studien har genomförts, sedan har vi besvarat och diskuterat studiens syfte 

och frågeställningar. Resultaten i vår studie har vi även kopplat till Guba och Lincolns 

(Bryman, 2018) kriterier på äkthet eller autenticitet. Av dessa kriterier berörs vår studie av 

autencitetens rättvis bild som anger om undersökningen ger en tillräckligt rättvis bild av de olika 

åsikter och uppfattningar som finns i den undersökande gruppen. Vår studie berörs av just denna 

autenticitet eftersom vi har intervjuat specialpedagoger om egna yrkeserfarenheter på sina 

arbetsplatser och hur det tillämpas på deras skolor. I vår resultatbeskrivning har vi även angett 

citat som kändes passande och som tydliggjorde våra teman, vilket enligt Bryman (2018) kan 

ge autenticitet och stöd för studiens slutsatser. 

4. 6. Forskningsetiska överväganden

En god forskningsetik ska alltid efterlevas av forskare, tex genom informerat samtycke, 

konfidentialitet, integritet, resultat får inte utnyttjas fel och data får inte förvanskas eller 

fabriceras (Fejes & Thornberg, 2009). Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar forskare inom 

de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena att använda deras skrift God 

forskningssed. I vår undersökning har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska 

forskningsregler då syftet är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Vår undersökning bestod av kvalitativa 
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intervjuer med specialpedagoger i förskolan och skolan. Vi inledde med att via mejl skicka ut 

en kort beskrivning av vår tänkta studie samt en förfrågan om att delta i intervjun till 6 

specialpedagoger. Till de som tackade ja skickade vi sedan ytterligare ett mejl med ett 

missivbrev och en samtyckesblankett med information om undersökningens syfte, villkor för 

deras deltagande, att det är frivilligt samt intervjufrågorna. På så vis fick informanterna god tid 

på sig att läsa om undersökningen och ta ställning till om de vill medverka och de som sedan 

tackar ja gjorde det frivilligt och därmed har Informationskravet uppfyllts, (Vetenskapsrådet, 

2017). Samtyckeskravet har uppfyllts genom att deltagarna fick godkänna det kontrakt vi 

presenterade inför intervjun, samt att vi innan intervjun åter gav noggrann information om 

studiens och intervjuns syfte samt informerade om deras frivillighet att deltaga, vilket 

tillsammans blir ett informerat samtycke, (Kvale & Brinkmann, 2014). Alla deltagare är från 

olika kommuner vilket gjorde att risken för identifiering var minimal. Nyttjandekravet har 

uppfyllts genom att deltagarna informeras om hur resultatet kommer att användas och 

konfidentialitetskravet genom att vi avidentifierar deltagarna i intervjuerna. Vi har även 

informerat deltagarna om att vi kommer att radera de inspelade intervjuerna efter det att vi har 

transkriberat materialet och skrivit resultatdelen, enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2017). 

5. Resultat

I följande kapitel presenteras resultatet av vår undersökning med hjälp av innehållsliga teman 

som tagits fram genom analys av det empiriska materialet. Ett urval av de öppna svaren 

redovisas som citat. Citaten används som grund för analys i detta empirinära steg där deltagarnas 

olika uppfattningar, erfarenheter och uttryck jämförs och analyseras. Samtidigt bidrar de till en 

grundad presentation av det datamaterial som vi valt att fokusera extra mycket på. I resultaten 

och intervjuguiden används uttrycket "bygga goda relationer" med utgångspunkt i Aspelins 

(2018) text samt i vår specialpedagogiska utbildningen. 

5.1 Betydelsen av relationer i specialpedagogens yrkesroll 

I inledning av intervjuerna förklarar vi för de specialpedagoger som vi har valt att intervjua att 

vi vill ta reda på deras tankar om betydelsen av relationer för en bra handledningssituation, om 

de anser att det är betydelsefullt med en bra relation eller någon form av relation över huvud 

taget mellan specialpedagog och lärare. Samtliga intervjuade specialpedagoger framhåller att 
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det måste finnas någon form av relation mellan specialpedagog och de pedagoger som de 

handleder. De anser att goda relationer är en mycket viktig del i deras arbete och att det är något 

de ständigt jobbar med samt de förklarar att om man inte har med sig alla i ett arbetslag i det 

förebyggande arbetet så ger det inte lika god effekt för barnen som man ska arbeta kring. Angela, 

uttrycker: 

...relationer, ja det är ju faktiskt A och O kan jag säga, och det är ju grunden till att 

kunna ha en bra handledning och att kunna få effekt på det hela och jag tycker att de 

allra flesta pedagoger går att få jättegod relation med redan från början (Angela). 

Även Maria anser att relationen till lärare är mycket viktig och uttrycker: 

Relationen är super viktig, ska vi få ett arbete att fungera så måste vi ha en bra relation 

med varandra. Det är liksom våra gemensamma elever som vi jobbar med och har vi vuxna 

en relation som inte så bra då är det svårt att försöka samarbeta kring eleverna (Maria). 

Ann menar att klarar man inte av att skapa relationer med de vuxna och sina kollegor så kan hon 

inte riktigt se hur man skulle klara av att ha relationer till alla elever: 

Jag tycker att det är viktigt att man skapar relationer med alla yrkesgrupper på en skola, 

så jag har alltid haft relationer med även städpersonal, vaktmästare och kökspersonal. 

Relationer har varit lika viktigt för mig som för mina kollegor. Jag skulle vilja säga att det 

har betydelse för hela klimatet på en skola (Ann). 

Hon anser att hänger det ihop men att det kanske är mer sårbart med de vuxna eftersom man 

ibland behöver våga ge konstruktiv kritik utan att man trampar någon på tårna och att sånt kan 

vara väldigt känsligt. Angela förklarar att en god relation byggs genom samtal och förtroende 

för varandra: 

...det gäller först att börja samtala så att jag känner att vi får en relation, att det är inte bara 

jag som specialpedagog, utan att det är jag som privatperson också, att vi får en god 
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relation som kolleger. Även om jag har en annan profession än de i arbetslaget så att det 

är viktigt att de känner förtroende för mig, så att de kan vända sig till mig om de har frågor 

om olika saker (Angela). 

Bianca hävdar också att en god relation inte är en självklarhet utan för att skapa den goda 

relationen behöver man bygga upp förtroende:  

...relationer är jätteviktiga tycker jag, det är för att de ska vända sig till mig för att få stöd, 

om man har en god relation med pedagogerna. Det är ingen självklart, utan att man får 

jobba för det ibland och bygga upp ett förtroende. Har man fått förtroende, då tror jag att 

det gestaltar sig i att pedagogerna är öppna och villiga av att pröva det man samtalat om 

exempelvis (Bianca). 

 Även Carina instämmer med detta när hon förklarar att:”...man skapar ett förtroende och det i 

sig har betydelse för relationer liksom”. Specialpedagogerna anser att de har nått dit att de 

har bra relationer med pedagogerna men att det dock kan vara vissa personer som de har 

behövt lite mer tid med. Under tiden så fortsätter de fila på de här relationerna så att man 

så småningom ska känna att man har alla med sig och är på samma våglängd. Angela säger 

att hon inte ger sig tills hon känner att hon har en god relation med alla pedagogerna i 

verksamheten. Om endast några relationer fungerar bra så är det inte så att hon väntar med 

att arbeta med sitt uppdrag, utan det är en process som hon får gradvis jobba på. Angela menar 

till och med att det är viktigare med en god relation än själva handledningen i sig i ett 

handlednings samtal: 

... har jag ingen god relation då når jag inte fram, hur goda saker jag än har att komma 

med, då är det viktigare att skapa en god relation, så att man liksom vill ha ett samarbete 

och lyssnar på mig i så fall (Angela).  

Både Bianca, Carina och Maria anser att det är viktigt med goda relationer för både 

specialpedagogen och för pedagogerna: 



...om att jag upplever en god relation, det blir en trygghet och säkerhet för mig också, jag 

tror att jag gör bättre själv när jag är trygg. När jag känner att jag är accepterad så tror jag 

att jag gör bättre jobb. Om man känner att man är ifrågasatt i allt man lyfter, då blir jag 

osäker också. Så det är viktigt med goda relationer på båda hållen tänker jag (Bianca). 

...för pedagogerna är det viktigt att ha en relation med mig för att våga liksom öppna sig 

och ta till sig, och jag behöver ha det för att ska kunna komma med input och ta emot vad 

de säger också (Carina). 

Maria menar att det samtidigt kan vara svårt att veta om det verkligen är betydelsefullt för 

lärarna eftersom det bara en känsla hon har, och det är svårt att veta var en annan människa 

känner och tänker egentligen. Hon kan dock se en skillnad sedan hon började sin tjänst trots att 

hon inte har jobbat så länge på den här arbetsplatsen: ”...jag märker en skillnad från det jag 

började fram till nu. De söker upp mig nu och vill ha mig med, de vill diskutera med mig om 

saker, och då känner jag att då är vi på rätt väg” berättar Maria. 

Vidare förklarar Bianca att goda relationer kan byggas genom att, till att börja 

med, medvetet försöka lyfta mycket av pedagogens positiva sidor och visa på allt bra de gör, 

vad de har gjort bra under några tillfällen. Det för med sig att pedagogernas attityd så småningom 

ändras och att de sen själva väljer att vända sig till specialpedagogen. Det är dock inte så enkelt 

från början, specialpedagogerna berättar att man får jobba för att bygga upp den relationen, och 

på så vis blir det bra för barnen också. Även Angela och Carina anser att lyssna på varandras 

synpunkter är viktigt. Angela förklarar att man kan ha en bra relation med en grupp handledda 

även om de är mer kritiska än andra. I dessa fall backar specialpedagogen och väljer att lyssna 

på det som pedagogerna har behov av att diskutera och då utgår de ifrån det aktuella behovet, 

det som man vill ha fram just då blir det viktiga. Sen försöker specialpedagogen vid andra 

tillfällen eller på ett annat sätt nå fram med det som hon ville lyfta. Carina poängterar att 

specialpedagogen kan bygga goda relationer genom att vara lyhörd: ”...jag tänker att man 

behöver var lyhörd, att man kan liksom verkligen lyssnar in, att man flytta framåt men också 

inte mycket framåt, att man kanske väljer sina fajter om det skulle vara så”, säger (Carina). 
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Maria hävdar att det tar tid att bygga relationer men att det måste få ta tid. Hon förklarar att det 

är då man kan mötas och kunna diskutera så att alla förstår varandra, för att få fram ett 

gemensamt synsätt, som i sin tur leder till att det blir bra för eleven: 

En relation den bygger man inte upp på två dagar det tar ju liksom tid. Ett relationsbygge 

är både på kort sikt och lång sikt. På kort sikt är det den här dagliga och bemötandet 

artigheten vänligheten, min attityd till andra människor, som jag sedan behöver jobba med 

för att på lång sikt få en djupare relation med lärarna, så att vi kan få ett bra samarbete 

(Maria). 

5.2 Att skapa en handledningsrelation 

Handledning kan i förskolan oftast vara till en grupp pedagoger i ett arbetslag medan det i skolan 

framförallt förekommer individuell handledning. Grunden för att kunna ha en bra handledning 

som ger god effekt i verksamheten är goda relationer, enligt Angela: 

...relationen är ju jätteviktig, den jobbar jag på för att känna att det kan ge effekt, därför 

att har man inte med sig alla i ett arbetslag då ger det inte lika god effekt för barnen som 

man ska arbeta kring. Så att det här underarbetet, det är väldigt viktigt tycker jag (Angela). 

Ann beskriver att har inte pedagogerna förtroende så tar de inte emot det som specialpedagogen 

vill förmedla, och är inte pedagogen mottaglig så blir det inte bra, då blir det ingen dialog, det 

blir bara någonting som specialpedagogen levererar. Hon förtydligar att en förutsättning för en 

god handledningsrelation är att pedagogen är med på det och själv vill det, hon förklarar: 

På något sätt blottar man ju sig som lärare lite om man har problem med sin klass, men 

man kan då behöver gå lite till sig själv och fundera över, vad är det som skapar detta 

problem? Vad kan jag göra annorlunda? Det är viktigt att kunna se sin egen roll, och tar 

man inte till sig råden från andra då gör man ju givetvis inte heller några förändringar 

(Ann). 
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Ann tror vidare att det i dessa situationer är viktigt att man som specialpedagog går försiktigt 

fram och tar saker stegvis. Hon menar att både specialpedagogen och elevhälsan kanske har en 

idé och vill då vara väldigt ambitiösa. Men för att få till stånd en förändring är det viktigt att ta 

det lugnt, eftersom annars kanske läraren kan få en känsla av otillräcklig och då känna sig som 

en dålig lärare. Angela och Bianca beskriver att i god handledningsrelation handlar det om att 

skapa förtroende, att då öppnar sig pedagogerna, tar åt sig, och våga lägga korten på bordet och 

berätta precis hur det är. Hon menar att specialpedagogen håller en god stämning på något sätt, 

att man inte är dömande, att man ha ett accepterade sätt att se på saker, och har inställningen 

med sig att alla människor gör sitt bästa. Dessa relationella faktorer anser respondenterna vara 

viktigt under handledningen. Vidare poängterar Maria att en god handledningsrelation kan se 

olika ut eftersom man är olika som individer: 

...en del går det snabbt att få en bra relation med och med andra tar det längre tid. Där 

måste jag vara en bra människokännare och känna av signaler, och är det tex inte en så 

bra handledningsrelation som jag skulle vilja att den var, då får jag jobba lite mer på den 

relationen, vara mer närvarande och ha mer diskussioner med den personen för att skapa 

tillit till mig. Det är inte alltid lätt så det får man ju jobba med i bemötandet och i att hjälpa 

till med sina kunskaper (Marie). 

En handledningssituation, påstår Carina, kan upplevas lyckad när de handledda pedagogerna 

känner att det har gått bra när de har prövat specialpedagogens råd men också när de kommer 

med egna tankar, det är både ett givande och tagande. Carina menar att man ska försöka vara 

tydlig med hur man själv tänker, och kolla av hur de handledda tänker, både före och efter, men 

också hur man tänker under tiden samt efteråt genom att utvärdera och att återkoppla. Att vara 

tydlig är även bra för specialpedagogens eget lärande, hävdar Bianca. Det räcker om 

pedagogerna berättar direkt om det är något de inte förstår eller om det är någonting de funderar 

på, så att de inte går och funderar själva och inte vågar lyfta det. Carina poängterar att 

specialpedagogen måste hålla löften, eller inte ge något löfte om inte hon kan hålla det, samt 

försöka följa upp det som har diskuterats. Maria anser att uppföljning också är viktig för att 

upprätthålla en bra relation med lärarna samt att relationsbyggandet är något som sker 

kontinuerligt: 
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Hela detta relationsbyggande det sker ju hela tiden inte bara på inplanerade möten, på 

kafferasten, i matsalen, ja det sker överallt. Att man ser lärarna och samtalar med den 

möter dem på ett intresserat och trevligt sätt" (Maria). 

Både Angela och Bianca beskriver också att de arbetar väldigt medvetet med att bygga och 

upprätthålla relationer genom att tex hälsa på pedagoger, ge ett leende när de möts och byta 

några ord med dem, och Ann menar att det är viktigt att man fortsätter visa intresse efter en 

handledning: 

Om man har haft en handledning och de ska prova någonting, det kan till exempel röra 

sig en extra anpassning, att man då fortsätter att vara nyfiken och visa intresse för hur det 

går och att man bibehåller den nyfikenheten och återkopplar, för annars är det lätt att det 

bara rinner ut i sanden. Att visa intresse bygger ju också förtroende och det gör att den 

fortsatta handledningen blir bra (Ann). 

Angela förklarar vidare att handledning utförs genom ett samarbete mellan specialpedagogen 

och pedagogerna som ger förutsättningar för att tillsammans hitta bra lösningar, inte genom att 

specialpedagogen förmedlar kunskaper och pedagogerna tar emot: "Det är ju det som är 

handledning, att lättare hitta lösningar tillsammans, tycker jag, för att för mig är inte 

handledning att jag förmedlar och att pedagogerna tar emot" (Angela). 

5.3 Kommunikationens vikt i relationsskapandet 

Flera respondenter uttrycker att genom samtal kan de försöka lära känna varandra och på det 

sättet få en relation med andra pedagoger: 

... Jag jobbar ju på den kontakten precis som man jobbar på en kontakt i vanliga fall så 

att säga. Man försöker lära känna varandra när man pratar lite ditt och datt och så vidare 

så att man känner att man vågar prata med varandra att man tycker om och prata med 

varandra (Angela). 
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Det är viktigt för specialpedagogen att komma på samma våglängd, först då kan man börja jobba 

med handledning på riktigt, anser Angela. Att bygga en relation kan göras på olika sätt. Det kan 

tex vara att specialpedagogen intresserar sig för vad pedagogen jobbar med på jobbet, att de 

samtalar kring olika ämnen eller kan det vara lite privata saker som de kan prata glatt kring. När 

man är ute i barngrupp försöker man alltid prata med pedagogerna även om de måste koncentrera 

sig på barnen, fortsätter Angela. De tar också tillfällen till att samtala i form av korta stunder 

med handledning där de diskuterar olika dilemman, olika saker i verksamheten tex 

språkutveckling. Då blir det inte en vanlig inplanerad handledning med minnesanteckningar 

utan mer en handledning i syfte att skapa relation: 

...för när vi samtala med varandra så, ja, så lär vi ju känna varandra bättre. Det är ju lite 

som för folk i allmänhet när man skapar relationer, att när man är angelägen om att lära 

känna någon då vill man ju kanske prata med den personen och ställa frågor, och man vill 

känna att man vill liksom samstämma på nåt sätt (Angela). 

Men Maria menar att det också är viktigt att visa varandra respekt och boka in viktiga samtal 

när båda parter har tid: 

Det blir ju rätt mycket är såna här korridors samtal, som jag kallar det. De här korta snabba 

samtalen. Men det är också viktigt att kunna säga att vi får leta upp en tid där vi kan mötas, 

det är en viktig sak i relationsbyggandet att man visar varandra respekt för att ta samtalen 

när vi båda har tid, och där visar man också att det här är ett möte som är viktigt inte bara 

någonting vi tar snabbt i korridoren, vi behöver sitta ner och samtala tillsammans (Maria). 

Maria anser vidare att genom att man skapar relationer på lång sikt så bygger man även upp ett 

gemensamt språk som underlättar samarbete: 

Just det här med att man pratar samma språk, att man vet vad den andra menar. Jag tänker 

att en relation kan ha tagit lång tid att bygga upp, man har varit i många möten med 

varandra och då bygger man upp ett samförstånd med ett gemensamt språk, där man vet 

vad den andra menar. Samarbetet är a och o skulle jag vilja säga för man är så nära i 
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arbetet på en skola, man gör så mycket tillsammans och bollar väldigt mycket och försöker 

hitta lösningar tillsammans (Maria). 

Angela förklarar att i dialogen och i de gemensamma diskussionerna, där specialpedagogen 

diskuterar utifrån sin profession och pedagogerna utifrån sina, där är det inte en känsla av "jag 

och dem" utan de gör det tillsammans: 

...det är framförallt en dialog, alltså att vi diskuterar tillsammans, jag tycker inte att det 

ska vara jag och dem, vi blir liksom en massa tillsammans där jag har min profession och 

de har sina och vi diskuterar framför allt tillsammans (Angela). 

Enligt Bianca är det genom samtal där alla kommer till tals och blir lyssnade på, när 

diskussionerna förs framåt och saker lyfts och ses ur olika perspektiv, som det kan det utvinnas 

något som kommer barnen tillgodo: 

...hon berättade och jag lyssnade och lyfte fram henne lite grann och gav lite råd. [...] vi 

möttes och samtalade, alltså man kom på strategier om det och det gav verkligen resultat 

på något sätt för barnet och det är det man önskar att man utvinner, att man gör skillnad 

på nåt sätt (Bianca). 

Angela beskriver att pedagogerna söker handledning hos henne för de vill ha professionell hjälp 

av en annan profession. Men det är inte så enkel att handledda om pedagogerna är negativa eller 

skeptiska vid specialpedagogens rådgivning. Hon riktar sig mot dialog och samtal kring 

varandras förslag och åsikter, det som sen kan komma till bra lösningar i verksamheten. Därför 

är dialog och samtal viktiga i relationsskapande, poängterar Angela: 

...det kan vara andra saker som man föreslår som man märker sen att, nej det var nog inte 

riktigt bra, eller kanske någon i arbetslagen kommer med ett annat förslag och då 

eventuellt bollar tillbaks frågan; vad tycker ni? Jag känner att det är viktigt att jag då får 

vänta lite med mitt och så följer jag ju dem i det de har kommit på och stöttar dem i det 

(Angela). 
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Bianca belyser att även när man pratar om personliga saker kan man bygga bra relationer med 

de personer man handleder: "... man säger något personligt, det kan vara små saker, det är ett 

sätt att bygga en bra relation", förklarar Bianca. Carina anser att det är viktigt att ge pedagogerna 

möjlighet för att de ska tänka själva och komma med sina egna svar, att hon som specialpedagog 

försöker få fram svaret som finns inom pedagogerna genom att ställa rätta frågor som 

uppmuntrar till att reflektera över hur man gör i sitt arbete. Maria menar det handlar om att få 

möjlighet att reflektera och resonerar tillsammans. Även Ann förklarar att tanken med i 

handledarsamtal är att pedagogen genom diskussionerna ska komma fram till egna tankar om 

vad som kan passa i undervisningen med barnen: 

Pedagogen vill ju att man kommer med någon form av lösning men man vill ju att 

pedagogen ska komma fram till egna tankar vad som kan passa i undervisningen genom 

våra diskussioner. Jag brukar säga till lärarna att det är ju du som finns hela tiden i 

klassrummet och ser vad som fungerar (Ann). 

Ann berättar vidare att på en del skolor där hon tidigare har jobbat har rektor lagt in tid för 

reflektion med syftet att lärare, pedagoger och specialpedagog tillsammans kan sitta och 

diskutera det här med relationer framförallt till eleverna men även mellan vuxna. Det är t.ex. så 

olika hur lärare bemöter elever i sina klasser, samma klass kan vara stökigt med en lärare och 

någon annan lärare kanske lyckas bättre med dessa elever. Ann menar att då är det viktigt att 

kunna reflektera och diskutera tillsammans över vad det beror på och vad den här läraren, som 

lyckas bättre med klassen, gör för att skapa arbetsro. Hon menar att det är när man diskuterar 

med varandra som man kan hitta lösningar tillsammans och kan hjälpa och stötta varandra. 

5.4 Viktiga egenskaper och förmågor för att bygga relationer 

Specialpedagogerna beskriver några egenskaper och förmågor som de anser är viktiga för att 

kunna bygga relationer med pedagoger de handleder. Det som lyfts fram är bl.a. att kunna skapa 

förtroende: 



...man har förtroende för varandra, att man hitta varandra, att det blir ömsesidighet, en 

trygghet, och för mig är ju det väldigt viktigt och för pedagogen, tänker jag, att de har 

förtroende för mig, för jag tror jag det gestalta sig i vad de för med sig tillbaka. Har man 

ingen förtroende alls för specialpedagogen så tror jag bara man tänker att, "a ja, där kan 

hon sitta och prata (Bianca). 

Bianca menar att förtroende är lika viktigt för specialpedagogen som det är för pedagogerna som blir 

handledda, annars kanske pedagogerna inte vågar öppna sig och säga saker som kanske går lite utanför 

ramarna. Medan Carina påstår att: 

...det är viktigt att pedagogerna vågar öppna sig och berätta och visa, men också att de 

våga ta till sig ifall man försöker komma med nåt råd eller om jag ställer nåt fråga som 

jag vill att de ska tänka själva och komma fram till ett svar, då måste de våga det, liksom. 

Jag tänker att detta är en god handledningsrelation (Carina). 

Angela poängterar att för att kunna få en handledning försöker hon skapa förtroende till sina 

handleda pedagoger genom att lära känna varandra: 

... de som är lite tillbakadragna och som jag känner att jag inte får riktig kontakt 

med försöker jag lära känna när vi pratar lite dit och datt, så att man känner att man 

vågar prata med varandra, att man tycker om att prata med varandra [...] Det gäller ju att 

skapa en balans att vi kommer på samma våglängd det är jätteviktigt för att först då så 

kan man liksom börja jobba med handledning på riktigt och få alla med sig (Angela). 

Men Carina påstår att skapa förtroende är ingen självklarhet, utan att man får jobba för det ibland 

och bygga upp ett förtroende: "med vissa kan man jobba lite hårdare för och vissa kanske har 

en skeptisk tilltro till det på något sätt". Specialpedagogerna framhåller även förmågor som att 

vara ödmjuk, uppmuntrande, lyhörd, inlyssnande, nyfiken, tydlig, respektera varandra samt 

vara genuint intresserad av vad pedagogerna har att säga, som viktiga förmågor när det 

gäller att skapa förtroende hos pedagogerna, för att de ska vilja vända sig till 

specialpedagogen för handledning:  
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Jag tycker det är viktigt att man har en nyfikenhet, man visar att man är verkligen genuint 

intresserad. Jag är ju genuint intresserad av barn och elever, jag pratar med både vuxna 

och barn om jag är ute på rasterna eller träffa någon ny både vuxna och barn, och försöker 

skapa en relation direkt. Jag går in spontant i klasser och så utan att jag ska göra någon 

observation eller så (Ann). 

Bianca poängterar att som specialpedagog ska man vara etisk korrekt, ge möjligheter till alla att 

komma till tals och blir lyssnade på och ge möjligheter till att lyfta upp och föra diskussioner 

framåt och ser ur annat perspektiv: "... jag försöker vara vänlig, ödmjuk, och äkta, och 

uppmuntrande, inlyssnande, nyfiken, öppen och positiv" (Bianca). Även Ann lyfter upp vikten 

att lyssna på pedagogernas tankar och ge dem tid att utveckla tankarna i sin takt: 

Man måste vara väldigt lyhörd, nyfiken, inte bara gå på med inställningen att så här har 

jag gjort innan och det blir bra, utan att man liksom tar det stegvis, att man är lite laidback 

och inlyssnande (Ann). 

Angela beskriver även tålamod som en förmåga som bara finns där helt enkelt. 

Specialpedagogen har ett mål att nå och vägen dit kan vara olika lång och den kan ske på olika 

sätt. Hon fortsätter att hon inte heller är främmande för att ta ett steg tillbaka om hon märker att 

saker som föreslogs inte gick riktigt som hon hade tänkt, kanske någon i arbetslagen kommer 

med ett annat förslag. Då tycker hon att det är viktigt att vänta lite med sitt eller ta bort det helt 

och hållet och intresserat följa pedagogerna i det de har kommit på och stötta dem i det. Är det 

någonting som hon anser är helt uppåt väggarna då får hon förmedla det i så fall, men det får 

inte bli på så blodigt allvar:  

...känner jag till exempel att det här gick inte riktigt hem då backar jag ju ganska så 

ordentligt och liksom ta ett steg tillbaka och om jag då känner att det här som jag vill ha 

fram det viktigt, det vet jag som specialpedagog, då försöker jag ju vid andra tillfälle eller 

på ett annat sätt få fram det jag vill (Angela). 
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Maria beskriver samma scenario med att man behöver vara inlyssnande och ha en ödmjukhet 

mot den man lyssna på och visa respekt för vad den människan säger. Hon förklarar att även om 

hon inte håller med fullt ut om vad den personen säger så är det ju ändå funderingar den personen 

har och de måste ju också få komma fram, då måste man ha en ödmjukhet gentemot det. Det 

handlar här också om att se de små framstegen och att hitta fram till lösningar, att se lärarnas 

styrkor och lyfta fram det så att lärarna själva får syn på det. Maria anser att det är en viktig 

egenskap att kunna göra det: 

...för att skapa förtroende behöver man vara ödmjuk, visa respekt och vara väldigt 

inlyssnande. Men samtidigt måste jag visa vad min roll som specialpedagog handlar om 

så att man inte bara lyssnar in. Det måste vara en balansgång och man måste göra lite 

avgränsningar också, så en tydlighet är viktigt, så att man som lärare vet var det 

specialpedagog en kan hjälpa till med (Maria). 

På samma sätt poängterar även Bianca att man ska visa sig villigt att hjälpa och ta tillvara på 

pedagogernas åsikter: 

...då försöker jag visa att jag vill vara ett stöd, försöker se och lyssna in pedagogerna och 

att man se alla, allas kunskap, man försöker fånga upp alla som sitter med, bygga på allas 

starka sidor, och har med att alla gör sitt bästa utifrån sin förmåga. Som person så försöker 

jag vara ärlig och sann och nyfiken (Bianca). 

5.5 Sammanfattning 

Då handledning är en stor del av specialpedagogens uppdrag ville vi inledningsvis undersöka 

vilken betydelse relationer har för att främja ett bra samarbete med lärare där man dels kan 

arbeta förebyggande och främjande, dels tillsammans kan hitta lösningar för olika situationer 

som kan tänkas uppstå i verksamheten. Syftet med vår studie var således att få en fördjupad 

kunskap om relationers betydelse för specialpedagoger i deras roll som handledare samt att 

utforska specialpedagogers syn på vilka relationella faktorer som kan ha betydelse för hur 

samarbete med lärare kan skapas och upprätthålls. För att uppfylla vårt syfte har följande 

frågeställningar formulerats: Vad anser specialpedagoger om relationens betydelse i deras 

uppdrag som handledare? Vilka relationella faktorer ser specialpedagoger som betydelsefulla? 



Resultatet från intervjuerna visar att samtliga specialpedagoger framhåller att goda relationer 

mellan dem och de pedagoger som de handleder är en mycket viktig del i deras arbete och att 

det är något de ständigt jobbar med. De flesta av specialpedagogerna tycker att de har bra 

relationer med pedagogerna men att med vissa personer kan det ta längre tid att skapa en 

relation till och att man då får jobba extra för att bygga upp dessa relationer. De förklarar att 

det är viktigt att ha med sig alla i ett arbetslag i det förebyggande arbetet så det blir bra för 

barnen som man ska samarbeta kring. De anser att det är viktigt med goda relationer 

för både specialpedagogen och för pedagogerna. De menar att när specialpedagogen känner 

sig trygg och accepterad så gör denne ett bättre jobb medan läraren behöver ha en bra 

relation för att våga öppna sig och vilja vända sig till specialpedagogen för stöd. 

Specialpedagogerna är eniga om att för att skapa en god relation behöver man 

bygga upp ett förtroende för varandra och medvetet försöka lyfta pedagogens positiva sidor. 

Det medför att pedagogernas attityd till specialpedagogens stöd ändras och att de själva 

väljer att vända sig till specialpedagogen. Att man lyssna på varandras synpunkter anser de 

också som viktigt framförallt att specialpedagogen lyssnar in, är lyhörd och utgår ifrån de 

behov som finns hos pedagogerna. I vissa fall kan specialpedagogen behöva vänta och försöka 

nå fram med det man ville lyfta vid ett senare tillfälle. 

I resultatet framkommer även att en förutsättning för en god handledningsrelation 

är att pedagogerna själva vill ha handledning, känner inte pedagogerna förtroende så är inte de 

inte mottagliga för det som specialpedagogen vill förmedla, och då blir det ingen dialog. 

Specialpedagogerna poängterar att det i dessa situationer är viktigt att man går försiktigt fram 

om man vill få till stånd en förändring och tar saker stegvis samt att man har ett accepterade 

sätt att se på saker med en inställning att alla människor gör sitt bästa. De lyfter i intervjun 

bland annat saker som tydlighet med hur båda parter tänker samt att sedan utvärdera, 

återkoppla och att följa upp det som har diskuterats, som framgångsfaktorer för en bra 

handledningsrelation. De förklarar även att de arbetar medvetet med att bygga och 

upprätthålla relationer genom att alltid vara tillmötesgående när de möter pedagogerna samt 

att är viktigt att fortsätta visa intresse efter en handledning för hur det går och att man 

bibehåller en nyfikenhet. 

Flera av specialpedagogerna uttrycker att genom samtal kan de försöka 

lära känna varandra och på det sättet få en relation med andra pedagoger. Det kan 

tex vara att specialpedagogen intresserar sig för vad pedagogen jobbar med på i 

verksamheten och det kan även vara lite privata saker som de samtalar kring. De tar också 

tillfällen att ha korta stunder med handledning där de diskuterar olika saker i verksamheten.  
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Det blir vid dessa tillfallen inte en inplanerad handledning med minnesanteckningar utan mer i 

syfte att skapa en relation. Några av pedagogerna menar vidare att genom att man skapar 

relationer på lång sikt så bygger man även upp ett gemensamt språk samt ett gemensamt 

synsätt och ett samförstånd som underlättar för samarbetet. I dessa gemensamma 

diskussioner, i dialogen mellan de båda olika professionerna, är de inte 

uppdelade som ett "jag och dem" det vill säga att specialpedagogen förmedlar 

kunskaper och pedagogerna tar emot, utan det är ett samarbete där man tillsammans hitta 

bra lösningar. Det är genom dessa samtal där alla kommer till tals och blir lyssnade på, när 

saker ses ur olika perspektiv, som det kan det utvinnas något som kommer barnen tillgodo. 

Specialpedagogerna anser att dialog och samtal är viktigt i relationsskapande för 

det är när man diskuterar med varandra som man kan hitta lösningar tillsammans och kan 

hjälpa och stötta varandra. Framförallt är det viktigt att få möjlighet att resonera tillsammans 

samt att specialpedagogen, genom att ställa rätta frågor, kan uppmuntra pedagogerna till att 

lyfta fram sina egna tankar och reflektera över sin undervisning med barnen och att se sina 

egna styrkor. Specialpedagogerna beskriver vidare några egenskaper och förmågor som de 

anser är viktiga för att kunna bygga relationer med de pedagoger de handleder. Det som lyfts 

fram är främst att kunna skapa förtroende men även förmågor som att vara ödmjuk, 

uppmuntrande, lyhörd, inlyssnande. nyfiken, tydlig, respektera varandra samt att vara 

genuint intresserad av vad pedagogerna har att säga, anses som viktiga. 

5.6 Analys utifrån teoretisk förankring 

Den teoretiska förankring vi utgår ifrån i vår undersökning är i första hand relationellt 

perspektiv på undervisning och lärande, det vill säga relationell pedagogik, och då 

med fokus på relationskompetens i specialpedagogens roll som handledare för 

pedagoger och lärare. Vår undersökning visar att samtliga specialpedagoger anser att goda 

relationer är en mycket viktig del i deras arbete som handledare och att det ibland kan ta lång 

tid att skapa en relation men att man då får jobba lite extra för att bygga dessa relationer. Detta 

kan man relatera till Aspelins (2018) beskrivning av att relationskompetens kan ses dels som 

en naturlig förmåga men att det även innebär att relationer är något som behöver byggas och 

något som skapas i mellanrum mellan lärare och elev eller andra mellanmänskliga 

yrkesroller. Han menar också att en person som har en mellanmänsklig yrkesroll förväntas ha 

en relationskompetens, med andra ord är det en kombination av ett personligt 

förhållningssätt och en professionell förmåga att bygga relationer. 
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Relationer byggs och upprätthålls, enligt samtliga av de intervjuade specialpedagogerna, genom 

att vara tillmötesgående, visa intresse och nyfikenhet, att man genom spontana samtal lära känna 

varandra och på ett naturligt vis få en relation med andra pedagoger. Men de menar även att man 

måste vara tydlig, göra lite avgränsningar, och visavarandra respekt tex boka in viktiga samtal 

för när båda parter har tid. Detta kan kopplas till Aspelins (2016) förklaring av 

relationskompetens där han tar stöd i till Bubers begreppspar "det mellanmänskliga" och "det 

sociala". Där "det mellanmänskliga" innebär att specialpedagogen möter pedagoger och 

lärare på ett personligt sätt det vill säga i närhet, så som de intervjuade beskriver genom att 

berörda parter skapar relationer genom att spontant samtala och visa intresse för varandra. 

"Det sociala" handlar om att specialpedagogen arbetar målmedvetet med olika relationer och 

hanterar dessa med distans, till exempel bokar in möten eller genom att vara tydlig och att göra 

avgränsningar. Aspelin beskriver att graden av distans och närhet skiljer sig åt beroende på 

vilken pedagogisk relation man talar om, samt att relationskompetens handlar om en 

växelverkan mellan distans och närhet (2016). 

Man kan även jämföra relationskapandet här med Bubers Jag-Du och Jag-Det, 

(Aspelin 2018; Kullenberg & Eksath, 2017). Jag-Du innebär att berörda personerna visar sig 

uppriktigt intresserade av sin samtalspartner, om vad han eller hon tycker och känner, precis så 

som de intervjuade beskriver. En Jag-Du relation implicerar på så vis en hög grad av närhet med 

avseende på intersubjektiviteten mellan parterna i relationen. I kontrast till en sådan form av 

mellanmänsklighet står en Jag-Det relation som har en distanserande funktion på det viset den 

andre (i relationen) ses som ett objekt för mina syften. En sådan relationsorientering betecknas 

som instrumentellt, enligt Kullenberg och Eksath (2017), då ett sådant mellanmänskligt möte 

primärt grundas i ett instrumentellt egenintresse av något slag, exempelvis att på ett kalkylerande 

eller auktoritärt vis avgränsa när och vad man ska samtala om för att hitta bästa lösningarna för 

eleverna. I motsats till den instrumentella relationsorienteringen ställer författarna en mer 

autentisk Jag-Du relation som bygger på den oförutsägbara dialog som kan uppstå när parterna 

ger sig hän i ett genuint engagemang i varandra, och respekterar varandras olika perspektiv etc. 

En sådan relation har potentialen att omfatta ett existentiellt djup bortom instrumentell 

rationalism och pragmatik. De betecknar den därför som ontologisk (existentiell), vilket i sin tur 

är hämtat från en viktig debatt inom internationell forskning om relationell och dialogisk 

pedagogik (Matusov & Wegerif, 2014). 

Vårt resultat pekar på att deltagarna lägger vikt vid en kombination av Kullenbergoch 

Eksaths (2017) instrumentella och ontologiska relationsorientering.
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Ontologisk eftersom relationer menas skapas på ett naturligt sätt vid spontana möten under 

dagen men samtidigt instrumentell då man bokar in tid för samtal som har ett specifikt 

syfte, tex att samarbeta kring elever och komma fram till olika lösningar för elevernas 

bästa. I det sistnämnda fallet fungerar både relationen och dialogen mer som 

instrumentella redskap för att uppnå pedagogiska mål som på ett tydligt vis ligger utanför den 

relationella dimensionen i sig. 

I resultatet framkommer även att en förutsättning för en god handledningsrelation 

är att pedagogerna själva vill och har behov av handledning. Om pedagogerna inte har förtroende 

så är inte de inte mottagliga för det som specialpedagogen vill förmedla, och då blir det ingen 

dialog. Aspelin (2018) förklarar att en lärare behöver arbeta aktivt för att främja en god relation 

men samtidigt inte gå fram för fort för detta kan ge motsatt effekt. Detta stämmer väl med vad 

specialpedagogerna uttrycker om att det i vissa situationer är viktigt att man går försiktigt fram 

och tar saker stegvis om man vill få till stånd en förändring. Det är även viktigt att 

specialpedagogen lyssnar in, är lyhörd och utgår ifrån de behov som finns hos pedagogerna, 

samt att man har ett accepterade sätt att se på saker med en inställning att alla människor gör sitt 

bästa. 

Specialpedagogerna är eniga om att för att skapa en god relation behöver man 

bygga upp ett förtroende för varandra och man medvetet försöker lyfta pedagogens positiva 

sidor. Det medför att pedagogernas attityd till specialpedagogens stöd ändras och att de själva 

väljer att vända sig till specialpedagogen. Att man lyssna på varandras synpunkter anser de också 

som viktigt. Aspelin (2016) förklarar relationskompetens med att det inte bör definieras som 

kunskaper eller metoder som kan tillämpas i olika sammanhang utan istället förstås som ett 

kontextrelaterat fenomen där kompetensens finns i ett mellanrum mellan, i hans exempel, 

läraren och eleven. Men detsamma gäller även i handledarrelationen, att lyfta varandras positiva 

sidor och lyssna på varandras samt ta tillvara på varandras kunskaper. Andra framgångsfaktorer 

för en bra handledningsrelation är enligt specialpedagogerna; tydlighet (med hur båda parter 

tänker), återkoppling och uppföljning. Detta överensstämmer med Aspelin (2018) att 

relationskompetens kan utvecklas genom personliga samtal där man klargör tankar och känslor. 

Det framkommer också i resultatet att det är viktigt med goda relationer för både 

specialpedagogen och för pedagogerna, att när specialpedagogen känner sig trygg och 

accepterad så gör denne ett bättre jobb medan läraren behöver ha en bra relation för att våga 

öppna sig och vilja vända sig till specialpedagogen för stöd. Det är i likhet med Aspelins (2018) 

beskrivning utifrån Bubers teori om relationen Jag-Du som ett levande möte där jag möter min 
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medmänniska som ett unikt subjekt, där berörda personerna visar sig uppriktigt intresserade av 

sin samtalspartner och vad denne tycker och känner. På liknande sätt beskriver 

specialpedagogerna dialogen mellan de båda olika professionerna. I dialogen är de båda parterna 

inte uppdelade som ett "jag och dem" dvs att specialpedagogen förmedlar kunskaper och 

pedagogerna tar emot, utan det är ett samarbete där man tillsammans hitta bra lösningar. Det är 

genom dessa samtal där alla kommer till tals och blir lyssnade på, när saker ses ur olika 

perspektiv, som det kan det utvinnas något som kommer barnen tillgodo. 

Undersökningen visar att dialog och samtal är viktigt i relationsskapande och det 

är när man diskuterar med varandra som man kan hitta lösningar tillsammans och stötta 

varandra. Detsamma belyser Kullenberg och Eksath (2017) att dialog och samtal vanligast 

beskrivs som redskap för att lösa problem av olika slag. Framförallt, menar specialpedagogerna, 

är det viktigt att få möjlighet att resonera tillsammans samt att specialpedagogen uppmuntrar 

pedagogerna till att lyfta fram sina egna tankar och att se sina egna styrkor. Detta kan jämföras 

med Kullenberg och Eksaths (2017) beskrivning av både Bubers dialogfilosofi och Mikhail 

Bakhtins dialogiska syn på relationer och kommunikation, vilka skapas genom att 

samtalsparterna vågar utlämna sig till varandra mer öppet för att bli medveten om sin 

medmänniskas unika perspektiv. Enligt författarna har detta relevans även för pedagogiska 

frågor om relationer eftersom en genuin dialogicitet är just öppen och därmed oförutsägbar till 

naturen. Allt går inte att planera på ett medvetet och strategiskt vis (jfr. Aspelin, 2005). Aspelin 

(2018) menar att när människor kommunicerar och förstår varandra uppstår mellan dem en viss 

kognitiv och emotionell samklang. Kommunikationens kvalitet avgör även graden av ömsesidig 

respekt. Det är ungefär så några av specialpedagogerna beskriver att när relationer skapas så 

bygger man även upp ett gemensamt språk samt ett gemensamt synsätt och ett samförstånd som 

underlättar för samarbetet. 

Specialpedagogerna beskriver slutligen följande egenskaper och förmågor som de 

anser är viktiga för att kunna bygga relationer; att kunna skapa förtroende, att vara ödmjuk, 

uppmuntrande, lyhörd, inlyssnande. nyfiken, tydlig, att respektera varandra samt att vara genuint 

intresserad av vad pedagogerna har att säga. Liknande begrepp lyfter Persson (2013) då han 

förklarar att för att kunna mötas i en ömsesidig kommunikation krävs det att handledaren kan 

sätta sig in i den handleddes situation och sätt att se samt ha distans till sina egna förutfattade 

meningar. Det behövs också insikt om relationers betydelse och om betydelsen av ömsesidig 

kommunikation, att det finns respekt, förtroende och delaktighet (Persson, 2013). 



6. Diskussion

Vårt diskussionsavsnitt är uppdelat i två kapitel, i det första, 6.1, diskuterar vi vårt resultat och 

kapitlet som följer, 6.2 för vi en diskussions kring vår valda metod för undersökningen. 

6.1 Resultatdiskussion 

I det föregående kapitlet gjordes en analys av vårt resultat med hjälp av den teori vi valt som 

utgångspunkt i vårt arbete. I följande kapitel diskuterar vi resultatet i relation till tidigare 

forskning samt vår litteraturdel där vi lyfter perspektiv på handledning. 

6.1.1 Relationer som verktyg i specialpedagogens uppdrag 

Göranssons m.fl. (2015) undersökning visar att specialpedagoger och speciallärare utför en 

mycket viktig del av skolans arbete som berör en stor del av eleverna samt att de har specifika 

sätt att identifiera och arbeta med skolproblem. De båda yrkesgrupperna har en mer relationell 

förståelse för skolsvårigheter än övrig pedagogisk personal och specialpedagogiska stödinsatser 

ligger på att förhindra och undanröja skolsvårigheter. I specialpedagogens yrkesroll ingår 

konsultation, rådgivning och kvalificerade samtal med lärarlag och samverkan med skolledning 

samt samverkan med parter utanför skolan som Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 

Samordnad habilitering (Hab) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), (Göransson 

m.fl., 2015). Byström menar att med sitt fokus på lärmiljö är specialpedagogens särskilt=

kompetent att arbeta med pedagogiska frågor vilket sker genom samtal med elev, föräldrar och 

lärare och framförallt handledning av lärare. Hennes studie visar att relationen är 

specialpedagogens viktigaste verktyg för att kunna realisera sitt uppdrag då denne har relationer 

både till elever, lärare, rektor, externa experter, specialpedagogkollegor och föräldrar. 

Även vår studie visar att relationer är viktiga för specialpedagogerna i deras arbete. 

Deltagarna uttrycker att relationer är a och o, att det är superviktigt och att relationer är 

grunden för att kunna ha en bra handledning. Någon förklarar att om relationen mellan vuxna 

inte är så bra då är det svårt att försöka samarbeta kring eleverna. Några andra deltagare 

poängterar att för att pedagogerna ska vilja vända sig till specialpedagogen för att få stöd så är 

det viktigt att ha en god relation med pedagogerna. Någon annan menar att det t.o.m. är 

viktigt att man skapar relationer med alla yrkesgrupper på en skola och att det har betydelse 

för hela klimatet på en skola. De här svaren är mycket intressanta för oss eftersom Aspelin,  
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Östlund och Jönsson (2020) studie visar detsamma, deras intervjupersoner bestående av 

specialpedagoger använder just dessa uttryck; att relationer är "A och O" eller "grunden" 

i deras yrke, och de anser att relationskompetens är viktigt för dem som 

specialpedagoger. Några av deltagarna hävdar dessutom att det är viktigt med goda 

relationer för både specialpedagogen och för pedagogerna. De menar att man dels som 

handledare gör ett bättre jobb om man känner sig trygg och accepterad men att även de 

som blir handledda behöver ha en bra relation med sin handledare för att våga öppna sig och ta 

till sig handledningen. Vi jämför med Killén (2008) som beskriver att sättet vi hanterar våra 

relationer på har en stor betydelse för utvecklingen av personlig o professionell integritet 

och för det personliga och professionella lärandet. Även Pettersson och Ström (2019) belyser 

i sin studie att specialpedagogisk konsultation och stöd kan främja yrkesutvecklingen för 

lärare och de framhåller att klasslärarna uppskattar det stöd de får av specialpedagoger. 

Liknande visar också Pellegrino m.fl. (2015) studie, att ett samarbete med 

specialpedagogiskt samråd gör det möjligt för klasslärare att stödja elever med 

speciella utbildningsbehov och stärker professionell samverkan mellan klasslärare och 

specialpedagoger. Detta stärker ytterligare de tankar vi har fått av våra deltagare att relationer 

är viktiga för både specialpedagogerna och lärarna. 

Några av specialpedagogerna i vår studie påpekar dock att goda relationer inte är 

någon självklarhet samt att det måste få ta tid att skapa relationer. Samtliga deltagare hävdar 

att för att skapa en relation så behöver man bygga upp förtroende och att det är viktig 

att pedagogerna känner förtroende för specialpedagogen då ska vända sig till denne för att få 

stöd. Förtroende är just ett av de centrala begrepp som Aspelin och Östlund lyfter i sin studie 

(2020), vi återkommer till detta längre fram i vår diskussion i kap 6.1.4, men vi inser att 

detta är en viktig aspekt i relationsskapandet. 

6.1.2 Är en god handledningsrelation instrumentell eller ontologisk? 

Som vi redan har berört i vår analysdel så skapas relationer, enligt specialpedagogerna, mycket 

genom att man har spontana samtal och visar sig nyfiken och intresserade av varandra dvs i en 

ontologisk relationsorientering. Vidare ser vi i vårt resultat att för att skapa en god 

handledningsrelation kan ett sätt vara att, till att börja med, medvetet försöka lyfta mycket av 

pedagogens positiva sidor och visa på allt bra de gör. Liknande lyfter både Bergman och 

Blomqvist (2018) och Killén (2008). De hävdar att de bästa samtal och lösningar finner man 

genom att ta tillvara på det inneboende kunnandet de handledda redan har, och att genom att ge 

positiv feedback som får de handleda att se möjligheter i sin situation, samt att handledarens roll 
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här blir att hjälpa till att synliggöra kunskapen som redan finns. Enligt intervjupersonerna 

för detta med sig att pedagogernas attityd så småningom ändras och att de sen själva väljer att 

vända sig till specialpedagogen. Denna typ av relationsskapande tycker vi kan liknas 

vid en kombination av instrumentell och ontologiskt relations orientering (Kullenberg & 

Eksath, 2017) samt en kombination av Bubers det "sociala" och det 

"mellanmänskliga" (Aspelin, 2016). Man skulle även kunna uttrycka det som en instrumentell 

syn på "mellanmänskliga" relationer där de mellanmänskliga relationer uppstår i 

verksamheten mellan specialpedagoger och lärare på ett personligt sätt genom de spontana 

och lite mer privata samtalen i det dagliga bemötandet. Men eftersom det finns ett medvetet 

pedagogiskt syfte med relationsskapandet som i slutändan handlar om att få en bra 

handledningsrelation och ett bra samarbete, så blir relationen även instrumentell. Man kan 

också anta ett perspektiv utifrån Bergnéhrs studie, (2013) som påvisar att handledning kan 

innebära ett dilemma med en svår balansgång mellan att vara relativt privat genom att ha ett 

relationellt förhållningssätt och samtidigt som man bör vara professionell. 

Specialpedagogerna beskriver att det inte är så enkelt från början att skapa en bra 

handledarrelation. De berättar att man får jobba för att bygga upp den relationen, vilket också 

är något som Bergnéhr lyfter, dvs vikten av det relationella förhållningssättet där handledaren 

visar engagemang och intresse för den handledde. För att få en god handledarrelation anser 

några av deltagarna att lyssna på varandras synpunkter är viktigt samt att vara lyhörd. T.ex så 

förklarar Angela att man kan ha en bra relation med en grupp handledda även om de är mer 

kritiska än andra. I dessa fall, menar hon så, backar specialpedagogen och väljer att lyssna 

på det som pedagogerna har behov av att diskutera och utgår ifrån det aktuella behovet. 

Specialpedagogen får så försöka vid ett annat tillfälle att nå fram med det som hon ville lyfta. 

Ann tror vidare att det i dessa situationer är viktigt att man som specialpedagog går försiktigt 

fram och tar saker stegvis, och tar det lugnt om man vi få tillstånd en förändring. Vi jämför 

detta med Timperley (2013) som menar att när lärandet utgår ifrån behoven man har i 

sin verksamhet, är den utveckling i professionen som påverkar elevernas resultat bäst. Vi 

jämför det också med det Bladini (2004) föreslår, att handledning utförd av specialpedagogen 

kan ses som ett verktyg där lärare får råd samt där de ges möjlighet för rum och tid för 

reflektion där de kan hitta lösningar och nå förändringar med barnens bästa i fokus. Genom 

att lyssna på pedagogerna, utgå ifrån deras behov och ta en sak i taget så ges de möjlighet till 

tid för reflektion. 

Timperley (2013) påpekar också att lärare ofta kan känna att de blir pådyvlade 

information av handledare och chefer om hur saker ska vara och Killén (2008) beskriver att det 

då inte är ovanligt att lärare hamnar i försvarsställning. Författaren förklarar att obehaget av att 

46 



vara i en underordnad beroendeställning kan göra att man upplever att man behöver skydda sig 

själv och sin integritet. Intervjupersonerna menar att för att pedagogerna ska våga öppna sig och 

vilja ta till sig handledning och rådgivning så handlar det om att skapa förtroende. Ett sätt att 

komma tillrätta med detta kan vara det som Vostal m.fl (2018) diskuterar i sin studie att en 

handledare kan hjälpa till att bygga förtroende genom att föregå med gott exempel genom att 

behandla alla med artighet, respekt och rättvisa för att visa vilka typer av beteenden de vill 

uppmuntra bland kollegor. Bergnéhr (2013) lyfter där emot att konflikter som kan uppstå 

mellan handledare och handledd inte behöver ses som något negativt utan det kan istället 

fördjupa och stärka relationen. Bergnéhr menar att därför bör fokus ligga på att hitta gångbara 

lösningar på konflikter i stället för att undvika sådana. 

Även Robertson m.fl (2020) anser att sårbarhet inte behöver ses som ett 

misslyckande utan snarare som ett steg mot utveckling i inlärningsprocessen. De menar att en 

sårbarhet kan uppstå om förhållandet mellan handledaren och läraren på något vis var i obalans 

vad gäller tex kunskapsflöde och expertis. De framhåller därför vikten av ett förhållningssätt där 

handledare och lärare har likvärdigt, ömsesidigt, horisontellt kunskapsflöde och expertis och där 

båda vågar visa sig sårbara och på så vis kan föra konstruktiva samtal där de tillsammans kan 

hitta lösningar till elevers olika behov. Vi tänker utifrån detta att förtroende och en bra 

handledarrelation inte behöver innebära att man alltid måste vara överens utan däremot att det 

viktiga är att känna tryggheten i att kunna uttrycka sina tankar och åsikter och känna sig 

lyssnad på samt våga visa sig sårbar. Vi anser att detta stämmer bra med vad Vostal mfl (2018) 

menar att om en person uppvisar välvilja, pålitlighet, ärlighet, öppenhet och kompetens så kan 

andra känna tillräcklig tillit för att våga visa sin sårbarhet och därigenom utvidgas förtroendet. 

Vidare beskriver Killén (2008) handledning med betoning på att det innebär en 

möjlighet att reflektera och hitta förhållningssätt tillsammans med andra. I Bergman och 

Blomqvist (2018) förklarar Furman att den typ av handledning som innebär att de handledda 

tillsammans med handledaren aktivt försöker hitta konstruktiva lösningar till aktuella problem 

är den att föredra. Han kallar den handledningen för lösningsfokuserad i stället för 

problemfokuserad. Specialpedagogerna i vår undersökning lyfter just vikten av att tillsammans 

samarbeta för elevernas bästa. Maria anser att bygga relationer behöver få ta tid, det är då man 

kan mötas och kunna diskutera så att alla förstår varandra, för att det sedan ska kunna leda till 

ett gemensamt synsätt. Angela förklarar vidare att handledning utförs genom ett samarbete 

mellan specialpedagogen och pedagogerna som ger förutsättningar för att tillsammans hitta bra 

lösningar. Robertson m.fl. (2020) definierar samarbete som ett förverkligande av att handledaren 
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och läraren arbetar tillsammans på positiva och förtroendefulla sätt trots olika roller. Vi gör även 

en koppling till Gjems (1997) som utifrån systemteorin förklarar att handledning utgörs av 

samtal där alla deltar på lika villkor och där både handledaren och den handledde och deltar och 

utvecklas. Genom ett samspel och en ökad förståelse kan deltagarna tillsammans påverka 

situationer med syftet att utveckla verksamheten och öka kvaliteten i arbetet. I detta samspel blir 

språket och kommunikationen viktiga redskap. 

6.1.3 Kommunikationens vikt i relations skapandet 

I resultaten förekommer att samtal har en avgörande roll för att bygga relationer med andra 

pedagoger. Specialpedagogerna använder sig av samtal för att lära känna varandra och komma 

på samma våglängd innan handledningen börjar på riktigt. Detta riktar oss mot Kullenberg och 

Eksath (2017) som berättar att det är en vanligt förekommande uppfattning att dialog och samtal 

förstås som problemlösande redskap för att bland annat öka lärarens professionalitet och styra 

utveckling av verksamheten. Specialpedagogernas resonemang kring samtal kan då diskuteras 

utifrån Kullenberg och Eksath (2017) dialogiska perspektiv som förekommer inom relationella 

perspektivramen. I vår studie framkommer att specialpedagogerna, i dialog och samtal med 

andra pedagoger, inte använder standardiserade kontrollfrågor, sakfrågor och ett regelmässigt 

turtagnings system, vilket karakteriserar den instrumentella relationsorienteringen 

dialog/samtal. Specialpedagogernas förhållningssätt i samtal och dialog har däremot en 

ontologisk (existentiell) relationsorientering eftersom de inte styr eller kontrollerar samtalen på 

ett kalkylerat sätt, i enlighet med Aspelin (2015), Kullenberg och Eksath (2017). 

I förhållande till Bubers interpersonella dimensioner, förekommer att 

specialpedagogerna förhåller sig till den andra part som ett unikt subjekt Ja-Du. På det sättet 

läggs grunden till ett personligt möte mellan specialpedagog och pedagog. När man möter sin 

medmänniska som Du resulterar ett möte som grundas i en existentiell karaktär där 

specialpedagogen visar sig intresserad av sina samtalspartner. Genom dialog visar hen intresse 

för vad pedagogen tycker och känner och kan återsluta till att både parterna bli närvarande för 

varandra. Detta belyser att samtalsparterna vågar utlämna sig till varandra mer öppet för att bli 

medveten om sin medmänniskas unika perspektiv. I detta sammanhang skapar de dialogism, så 

som (Kullenberg & Eksath, 2017) poängterar. I enlighet med Aspelin (2018) anser 

respondenterna att de utvecklar sin relationskompetens genom att föra även personliga samtal 

där de byter tankar och visa känslor. Specialpedagogerna intar positionen som Jag - Du i 

förhållande till de handledda pedagoger, så som Buber argumenterar i sin teori. Utifrån detta 
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förhållningssätt sker levande möten i relationen mellan specialpedagog och den andra 

pedagogen, där specialpedagogen är närvarande, öppen och intresserad av den andres åsikter. 

Enligt Aspelin (2018), i koppling till Bubers teori, riktas respondenternas utsagor om sina 

relationer med andra mot den mellanmänskliga relationsformen eftersom det mellan dem ofta 

sker personliga möten. Vid dessa möten skapas relationella förbindelse sinsemellan. Utifrån 

Sundqvists (2012) beskrivning att samtal blir som bäst när båda parter ligger på samma nivå i 

samtalen och delar information, kunskap och tankar med varandra, vilket kopplas till det 

sociokulturella perspektivet, kan vi dra slutsatsen att specialpedagogernas beskrivning kring 

sina samtal med pedagoger även kan relateras till detta perspektiv. 

De intervjuade specialpedagogerna beskriver hur de uppfattar sig själva, vem de 

är och vem vill de vara, de beskriver sitt eget sätt att tänka och känna samt hur de relaterar till 

andra. De beskriver hur de träder fram som person i relation till andra, känner av vad de kan och 

bör göra i konkreta situationer. Detta innefattar specialpedagogernas relationskompetens i 

möten och kommunikation med handledda pedagoger, relaterad till Aspelin (2018). I resultaten 

framkommer att specialpedagogerna tar vara på tillfällen att samtala i korta stunder med de 

andra pedagoger som de brukar handledda. Detta ses inte som en inplanerad handledning utan 

mer ett möte i syfte att skapa relationer. Samtidigt poängterar specialpedagogerna att det är 

viktigt att visa varandra respekt och boka in tid för vidare samtal, så som Bergnéhr (2013) 

påvisar att det bör finnas en balans mellan att vara privat genom att ha ett relationellt 

förhållningssätt och att vara professionell. Specialpedagogen ska visa engagemang och intresse 

även för pedagogernas välbefinnande och hälsa, relationen mellan dem ska vara en relation 

präglad av respekt, i enlighet med Bergnéhr (2013). 

I vår studie antyder specialpedagogerna vidare att de behöver sätta sig in i 

pedagogernas situation och sätt att se, samt hålla distans till sina egna förutfattade meningar för 

att kunna mötas i en ömsesidig kommunikation. De anser att de behöver ha kunskap om att 

sådan kommunikation byggs av respekt, förtroende samt delaktighet. Detta i linje med Perssons 

(2013) som också hävdar, med inspiration i den relationella pedagogiken, att handledning rör 

sig om relationer mellan specialpedagog och den handledde pedagogen genom just ömsesidig 

kommunikation präglas av förtroende, respekt och delaktighet. Kommunikationens kvalitet 

bevisar sig ha en stor betydelse, enligt Specialpedagogerna. De båda professionerna behöver 

kommunicera och försöka förstå varandra för att binda ihop en god relation, så som Aspelin 

(2018) påtalar om Scheffs antagande. Somliga specialpedagoger förklarar att i dialog och 

samtal, i handledning med pedagoger, förs diskussioner utifrån varsin profession där är det inte 



maktfördelningen jag och dem, utan gemensamma diskussioner. Specialpedagogerna beskriver, 

detsamma som Sahlin (2004) lyfter fram, att genom samtal och dialog kan alla komma till tals 

och blir lyssnade på, olika dilemma diskuterades ur olika perspektiv. Därför ser de dialog och 

samtal viktiga verktyg i relationsskapande, i enighet med Byström (2013) som hänvisar till 

specialpedagogens Examensordningen där specialpedagogens viktiga funktion som kvalificerad 

samtalspartner och ansvar för såväl förebyggande som åtgärdande arbete betonas. Detta 

instämmer även med Gjems (1997) teori som belyser att handledning utgörs av samtal där alla 

deltar på lika villkor. Att genom samspel och ökad förståelse kan både handledare och den 

handledde delta och utvecklas med språk och kommunikation som viktiga redskap. Detta kan 

relateras vid det som von Ahlefeldt Nisser (2014) kallar kunskapande samtal som utgår ifrån ett 

demokratiskt synsätt där att alla är kompetenta och man visar respekt för den andres erfarenheter 

och sätt att förstå. 

Resultatet visar slutligen att specialpedagogerna finner det viktigt att de båda 

professionerna får reflektera och resonera tillsammans. Specialpedagogerna anser att 

pedagogerna då far möjlighet att tänka själva och komma med egna svar, att det ställs rätt frågor 

som uppmuntrar till egen reflektion över sitt arbetssätt. Detta styrks av Bergman och Blomqvist 

(2018) som hävdar att de bästa samtal och lösningar finner man genom att ta vara på det 

inneboende kunnandet. Att ta reda på den samlade kompetensen de handledda redan har 

genom att ställa rätt frågor och ger positiv feedback som får de handleda att se 

möjligheter i sin undervisningssituation. Även Handal (2007) är en förespråkare av liknande 

syn på handledning och menar att handledarens roll är att vara som en kritisk vän där 

handledaren får den handledde att bli medveten om egna tankar och agerande för att på så vis 

kunna utveckla sina erfarenheter värderingar, och kunskaper. I linje med det 

specialpedagogerna lyfter så förklarar Handal att handledaren kan bidra genom att ifrågasätta 

och problematisera utifrån sitt eget yrke och stödja och bekräfta i en atmosfär präglad av 

förtroende. 

6.1.4 Hur förklaras relationskompetens 

I vår undersökning framkommer att olika relationella faktorer, som egenskaper och 

kompetenser, behövs för att skapa och upprätthålla ett bra samarbete med lärare. Alla de 

intervjuade specialpedagogerna anser att de måste ha olika kompetenser för att kunna utföra en 

kvalitativ handledning med pedagogerna, det som kan relateras till Aspelin (2018) som påstår 

att en lärare behöver ha många kompetenser för att kunna lyckas i dagens skola. I vår studie 

har vi kommit fram till att relationskompetens är något av det viktigaste inom 

specialpedagogiken. 
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Även Aspelin och Östlunds (2020) studie visar att centrala begrepp som omsorg, relation, 

förtroende samt förmågor som empati, bemötande, delaktighet är viktiga i specialpedagogens 

arbete men dessa begrepp saknas dock i kursplanerna för specialpedagogutbildningen. 

Författarna påstår att specialpedagogens positiva relationer till elever och kollegor är 

grundläggande för att lyckas i yrket och de förklarar att studenter på specialpedagogiska 

programmet antas möjligtvis ha tillägnat sig dessa kompetenser som sedan tidigare i utbildning 

till förskollärare eller lärare (Aspelin & Östlund, 2020). Aspelin (2018) påstår att i praktiken ses 

relationskompetensen som något naturligt som är automatiskt utvecklat. Han beskriver vidare 

att viss kompetens finns hos lärare i början av dennes yrke men det ska inte tas för givet att 

kompetensen kommer utvecklas av sig självt utan man måste bygga vidare på dessa naturliga 

förmågor för att få en kvalitativ utbildning. För att kunna bygga relationer med pedagoger som 

de handleder är skapandet av förtroende en viktig egenskap som specialpedagogen måste äga i 

sin yrkesroll, belyser Bianca och Carina. Bianca förklarar att pedagogerna vågar öppna sig för 

specialpedagogen om de känner förtroende för dem, hon "tror att förtroendet är viktigt, att det 

ger en trygghet så att man våga öppnar sig". Carina ger exempel på en god handledningsrelation 

som när pedagogerna ska "våga ta till sig ifall man försöker komma med nåt råd", att de vågar 

tänka själva och komma fram till ett svar. Man kan skapa ömsesidig förtroende när "man 

försöker lära känna varandra när man pratar lite ditt och datt och så vidare så att man känner att 

man vågar prata med varandra att man tycker om och prata med varandra" som Angela 

beskriver. Därför är ömsesidig förtroende lika viktigt för specialpedagogen som det är för 

pedagogerna som blir handledda. 

Så som Aspelin (2016) relaterar till den pedagogiska relationskompetensen som 

finns i ett mellanrum mellan lärare elev och inte hos läraren som en separat aktör, kan vi dra en 

parallell till vårt studieresultat där framkommer att förtroende skapas mellan specialpedagog 

och den handleda pedagogen, den egenskapen finns inte hos någon separat. Detta resonemang 

för oss åter till Aspelin (2016) och Bubers teori om "mellanmänskliga relationer", att 

specialpedagogen möter pedagogerna i närhet och till en ontologisk (existentiell) 

relationsorientering (Kullenberg & Eksath, 2017) där relationer går inte att styra och kontrollera 

på ett kalkylerat sätt (Aspelin, 2005). Specialpedagogen Carina påstår att, skapa förtroende är 

ingen självklarhet, utan det får man jobba för ibland och bygger upp förtroendet. Med vissa 

pedagoger fungerar det direkt, medan med andra behöver man jobba lite hårdare för att bygga 

förtroende. Hon menar att vissa kanske har en skeptisk tilltro till det på något sätt men det är 

viktigt att man får förtroende. Med avstamp i Aspelin (2016) tar vi här stöd i Bubers begrepp 
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"det sociala" relationen, där specialpedagogen arbetar målmedvetet med att bygga förtroende 

till sina handleda pedagoger och hanterar dessa med distans. 

Med inspiration i den relationella pedagogiken belyser Persson (2013) att 

specialpedagogen kan sätta sig in i den handleddes sätt att se på situationen men samtidigt hålla 

distans till sina förutfattade meningar och detta möte ska präglas av respekt, förtroende och 

delaktighet. Detta är något som de intervjuade specialpedagogerna också framhåller som viktiga 

förmågor när det gäller att skapa förtroende hos pedagogerna. Att vara inlyssnande, nyfiken, 

respektera varandra samt vara genuint intresserad av vad pedagogerna har att säga: "för att skapa 

förtroende behöver man visa respekt och vara väldigt inlyssnande" poängterar Maria. Ann 

hävdar att egenskaper som nyfikenhet och visa intresse är väldigt viktiga för att skapa relationer, 

så som Aspelin, Östlund, och Jönsson (2020) visar att i deras studie förklaras 

relationskompetens av specialpedagogerna som en accepterande attityd där interpersonella 

relationer så som att vara ödmjuk, att bry sig, att lyssna på och visa intresse för individen är 

grundläggande: 

...Jag tycker det är viktigt att man har en nyfikenhet, man visar att man är verkligen 

genuint intresserad. Jag är ju genuint intresserad av barn och elever, jag pratar med både 

vuxna och barn och försöker skapa en relation direkt (Ann). 

Biancas och Marias antagande att det måste vara en balans mellan att ödmjukhet, nyfikenhet, 

positivitet och att vara tydlig för sin yrkesroll i handledningssituationen, stämmer överens med 

vad Bergnéhr (2013) påvisar i sin studie, att relationen mellan bör vara en relation präglad av 

respekt, gemensamma mål, tydlighet, relevant expertiskunskap hos handledaren samt 

överenskommelser om ansvar och förpliktelser. "Jag försöker vara vänlig, ödmjuk, och äkta, 

och uppmuntrande, inlyssnande, nyfiken, öppen och positiv", säger Bianca, medan Maria 

hänvisar att "samtidigt måste jag visa vad min roll som specialpedagog handlar om", "det måste 

vara en balansgång så en tydlighet är viktigt, så att man som lärare vet var det specialpedagog 

en kan hjälpa till med". 

Enligt Vostal mfl (2018) kan man bygga förtroende genom att behandla alla inom 

organisationen med artighet, respekt och rättvisa. Genom att specialpedagogen uppvisar 

välvilja, pålitlighet, ärlighet, öppenhet och kompetens på så sett att pedagogerna känner 

tillräcklig tillit och vågar visa sin sårbarhet, kan förtroendet utvidgas, påstår författarna. Detta 
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förekommer även i Biancas resonemang kring specialpedagogers förmågor när hon påstår att 

hon visar att hon vill vara ett stöd, att hon lyssna in och se alla, försöker fånga upp alla 

pedagogernas kunskaper och bygga på allas starka sidor. Angela poängterar att om man har fått 

förtroende för sina handledda, samarbetar man och då är det "lättare att hitta lösningar 

tillsammans". Det kan stämma överens med Vostal mfl (2018) som skriver att delat 

beslutsfattande bygger förtroende och främjar en känsla av kollektivt ansvar. När förtroende är 

högt, upplever lärare större professionalism från sina handledare vilket i sig ger en känsla av 

samhörighet (2018). Angelas påståendet om samarbete kan även kopplas till Robertson m.fl. 

(2020) som definierade samarbete ur ett relationsperspektiv, som ett förverkligande av att 

handledaren och läraren arbetar tillsammans på positiva och förtroendefulla sätt trots olika 

roller. Så som ovan nämnda författarna beskrev, framhåller även Angela vikten av ett 

förhållningssätt där handledare och lärare har likvärdigt, ömsesidigt och där båda vågar visa sig 

sårbara. På detta sätt kan lärare och handledare föra konstruktiva samtal där de tillsammans kan 

hitta lösningar till elevers olika behov. 

Relationer och samspel upplevs av lärare som den svåraste aspekten i sitt yrke, i 

Jensen m.fl. (2015). På liknande sätt beskriver Angela att specialpedagogen har ett mål att nå 

och vägen dit kan vara olika lång och den kan ske på olika sätt, att hon kan ta ett steg tillbaka 

om hon märker att saker som föreslogs inte gick riktigt som hon hade tänkt. Hon benämner 

denna aspekt som tålamod, en förmåga som bara finns där, så som Jensen m.fl. (2015) redogör 

att respekt och empati upplevs vara naturliga och självklara inslag i den professionella 

undervisningen. Man är lite "laidback och inlyssnande", tar det stegvis, inte ha inställningen att 

så här har jag gjort innan och det blir bra, anser Ann. 

6.2 Metoddiskussion 

I detta kapitel diskuterar vi vår valda metod för denna kvalitativa studie. Här diskuteras 

datainsamlingsmetod, urval, genomförande samt bearbetning, innehållsanalys och tolkning av 

data. 

6.2.1 Datainsamlingsmetoder 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuguiden som var friare i formen gav oss 

möjligheter till mer berättande svar. Anledningen till att vi i undersökningen valde att genomföra 



enskilda kvalitativa intervjuer i stället för att t.ex. genomföra en enkätundersökning av 

kvantitativ karaktär är att vi ville komma åt specialpedagogernas verkliga beskrivningar och 

upplevelser, så som förekommer i Kvale och Brinkmann (2014). Vi anser att genom en 

enkätundersökning hade specialpedagogerna inte kunnat dela med sig fritt av sina upplevelser 

och erfarenheter om de hade blivit tillfrågade att besvara frågor via en enkät i stället för intervju. 

Fördelen med valet av intervju som metod var att vi kunde ställa följdfrågor och be 

specialpedagogerna att utveckla sina svar, vilket inte hade varit naturligt att göra om vi hade 

valt att tillämpa en enkätundersökning, relaterat till Repstad (2017). Med intervjuer som metod 

kan dock det finnas en risk att intervjupersonerna påverkas av intervjuaren och ger vinklade 

svar, som enligt Bryman (2018) är en nackdel. Men vi försökte båda två under våra 

intervjutillfällen undvika att ställa frågor som skulle kunna ge vinklade svar. Vi försökte även 

att inte visa upp vad vi själva ansåg vara "riktiga" svar, och inte avslöja våra egna uppfattningar 

och med detta förhållningssätt undvek vi intervjueffekten, i enlighet med Larsen (2018).) 

Valet av en flexibel intervjuguide, med utgångspunkt i Bryman (2018), Kvale och 

Brinkman (2014), med åtta frågor tycker vi var tillräckligt för vårt ändamål, eftersom vi vid 

intervjun även använde oss av följdfrågor i de fall deltagarna gav korta eller otydliga svar, så 

som även Larsen (2018) poängterar. Att ha öppna frågor var ett lyckat val, för så som Bryman 

(2018) belyser, gav det intervjupersonerna möjlighet att svara med sina egna ord och vi kunde 

inte föreställa oss innan hur deltagarna skulle svara. Att använda följdfrågor var också en bra 

strategi i den mening att i de fall deltagarna gav korta eller otydliga svar så kunde vi genom att 

ställa följdfrågor få mer detaljerade svar på grundfrågorna, i enighet med Larsen (2018). Vi var 

också noga med att lyssna på deltagarna utan att avbryta dem mitt i meningar och försökte vara 

uppmuntrande och bekräftande, detta med utgångspunkt i Larsen (2018). Vi fick på så vis 

beskrivande svar på hur de tolkade frågorna och eftersom vi gjorde ljudinspelningar under 

intervjuerna blev det lättare för oss att följa med i samtalet. Ljudinspelningen gjorde enklare för 

oss att senare bearbeta intervjuerna samt underlättade i analysen av vad respondenterna hade 

svarat, i enlighet med Bryman (2018). 

Vi anser därmed att vi har fått tillräcklig information för att kunna besvara våra 

frågeställningar precis som vi har tänkt vid utformningen av intervjuguiden. Eftersom vi fick ett 

innehållsrikt resultat tycker vi att intervjumetoden var en lämplig metod för vår studie. Vi kunde 

ha valt helt strukturerade eller ostrukturerade intervjuer men eftersom vi inte är erfarna 

handledare kunde vi inte riskera att respondenterna vid dessa intervjumetoder skulle ge antingen 

standardiserade svar eller kanske komma ifrån ämnet vid dessa intervjumetoder. 

54 



Genom tolkningsprocessen utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt har vi kunnat förstå 

väldigt tydligt och förmedla deltagarnas upplevelser kring ämnen i vår studie, i enighet med 

Westlund (2019). Vidare att använda oss av en induktiv ansats i forskningsprocessen och i 

analysen av resultaten visade sig var ett bra val för att kunna dra generella slutsatser från våra 

intervjuer, så som även Fejes och Thornberg (2019) påstår. Genom intervjuerna lyckades vi få 

fram deltagarnas upplevelser, erfarenheter, uppfattningar och förståelse om 

relationskompetensens betydelse i deras yrke som specialpedagoger, i samstämmighet med 

Nilholm (2016). 

6.2.2 Urval 

Vårt urval av informanter utgjordes av ett bekvämlighetsurval, i enighet med Bryman (2018). 

Vi anser att de fem valda specialpedagogerna gav oss ett innehållsrikt datamaterial, trots att vi 

fick ett bortfall av deltagare på grund av pandemin. Detta skulle eventuellt kunna betraktas som 

en lägre grad av tillförlitlighet men eftersom hos deltagarna fanns en variation både vad gäller 

ålder och erfarenhet inom yrket samt att de kom ifrån olika kommuner och arbetade inom både 

skola och förskola så anser vi att det kan styrka studiens tillförlitlighet. Det faktum att vi sen 

kunde genomföra intervjuerna och spela in dem som planerat ökar också tillförlitligheten. I ett 

inledande skede var avsikten att även utföra observationer av handledningssituationer, men på 

grund av omständigheterna kring pandemin valde vi bort denna metod. Om möjligheten hade 

givits att kunna observera samma specialpedagoger i handledning med lärare och förskolelärare 

vid fler tillfällen så hade det troligtvis gett oss en djupare förståelse för betydelsen av relationer 

i handledningsuppdraget. Trots att vi endast använde oss av semistrukturerade intervjuer med 

specialpedagoger och valde bort observationer anser vi det tillräckligt för denna studies 

trovärdighet och autenticitet. 

6.2.3 Genomförande 

Vi kontaktade specialpedagogerna inför intervju i god tid vilket visade sig vara bra eftersom 

situationen med pandemin gjorde det svårt för specialpedagogerna att hitta tid för att ställa upp 

för intervju. Vi två blivande specialpedagoger tog tillsammans fram en intervjuguide samt 

gjorde en noggrann bedömning av om den täckte problemformuleringen på ett bra sätt. Trots 

situationen med pandemin, som fick till följd att allt samarbete blev tvunget att ske digitalt, så 
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fungerade all kommunikation och samarbete kring formulerandet av intervjuguiden bra mellan 

oss bra. Vi bestämde oss för att föra anteckningar vid utförandet av videoinspelningarna, därför 

krävde vi informanternas godkännande innan varje inspelning. Vi informerade då även om 

undersökningen samt att de lämnade uppgifterna endast skulle användas i studiens syfte samt 

att vi garanterar anonymitet. Med dessa förberedelser anser vi att vi har fyllt kraven till det etiska 

tillvägagångssättet. Trots att vi intervjuade fem specialpedagoger i stället för sex som vi hade 

planerat från början, ansåg vi, i samråd med vår handledare, att vi fick gedigen information som 

var fullständig tillräcklig för att dra relevanta slutsatser till studien. Vi kunde ha använd andra 

sätt för att avidentifiera deltagarnas namn, som t.ex. bokstäver eller siffror, men vi tyckte att 

fingerade namn gav studien gav ett bättre flyt i texten och gjorde den mer personlig. Vi 

genomförde intervjuer genom videoinspelningar och app för röstinspelning vid fem olika 

tillfällen med specialpedagoger som arbetar både i förskoleverksamheten och i skolan. Varje 

intervju innehöll mellan 30 och 45 minuter inspelningstid. Video och röstinspelningarna 

fungerade mycket bra både genom app och datorn. Tiden som utsatts för intervjuerna var lagom 

och vi fick rymligt med information som behövdes till analysen. 

6.2.4 Bearbetning av data 

Under genomförande av intervjuerna gjorde vi anteckningar för att se om deltagarna kom fram 

till svaren spontant eller på våra initiativ och om vi hade ledande frågor, i enighet med Repstad 

(2017). När sedan vi transkriberade ordagrant varje intervju för sig, jämförde vi om den 

transkriberade texten var i linje med anteckningarna som gjordes under intervjun. På så sätt fick 

vi ett bra dataunderlag. Vi tycker samtidigt detta var ett bra sätt att bedöma kvaliteten på data 

som har bidragit till högre trovärdighet, som stämmer överens med Kvale och Brinkman (2014). 

6.2.5 Innehållsanalys 

Innehållsanalys var en fruktbar analysmetod för att ringa in och kartlägga det väsentliga i 

intervjumaterialet. Hade vi valt diskursanalys i stället skulle vi varit mer observanta på 

samhälleliga diskurser, dvs, underliggande normer och ideologier som kan identifieras genom 

deltagarnas ordval. Med tanke på våra frågeställningar i studien som är praktiknära till sin natur, 

det vill säga, orienterade mot specialpedagogernas relationer med lärare i praktiken, blir dock 

sådana samhällsdiskurser på makronivån irrelevanta för vårt syfte. Relationell pedagogik som 

denna uppsats fokuserar på rör snarare det som sociologer kallar mikronivån (det vill säga, social 
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interaktion mellan människor). Från början hade vi tankar på ett hermeneutiskt förhållningssätt 

då vi tolkar transkriptionerna av intervjusamtalen. I vid mening är all analytisk tolkning inom 

kvalitativ metod hermeneutisk då den kräver stor lyhördhördhet och självreflektion som 

forskare. Mer precist bör en hermeneutiker ha större förståelse för intervjudeltagarnas liv, 

livserfarenheter och bakgrund. Vi bedömde att det skulle kräva mer tid än vad vi hade inom 

ramen för detta arbete. 

Eftersom vi skriver examensarbetet i par diskuterade och analyserade vi materialet 

under arbetets gång tillsammans för att på så vis kunna bidra med våra olika tolkningar och 

förklaringar, i enighet med Bryman (2018). Kommunikationen mellan oss fungerade väldigt bra 

med hjälp av den digitala tekniken där vi kunde ringa via videosamtal till varandra när som helst 

och diskutera och analysera data. För oss två var detta ett bättre sätt att jobba med data, i stället 

för fysiska träffar, eftersom vi bor långt ifrån varandra. Det är uppenbart att både ljud- och 

bildinspelning gav oss bättre möjligheter att reflektera över materialet. I Innehållsanalysen läste 

vi transkriberingar, noterade stickord, sorterade i kategorier och sen utvecklade dem till teman, 

som Larsen (2018) föreslår. Detta arbete tog oss lång tid men gav samtidigt en bra struktur som 

hjälpte oss att få en röd tråd i analysen av datamaterialet. Vi anser att vi gjorde en genomtänkt 

värdering av informationen av datamaterialet i förhållande till undersökningens frågeställningar, 

i enlighet med Repstad (2017). Ett annat mål var att förmedla deltagarnas egen 

verklighetsförståelse så utförligt som möjligt. Det målet tycker vi att vi uppnådde genom att vi 

återkommande jämförde vad de olika deltagarna har yttrat sig om inom respektive samtalsämne 

som vi förstärkte med citat, i enighet med Kvale och Brinkman (2014). 

6.2.6 Trovärdighet och autenticitet 

Vi antyder att intervjupersonerna i vår studie inte kommer att förändra sina svar under andra 

intervjuer med samma frågor. Vi kan bekräfta att tolkningen av informanternas svar och syn på 

fenomenen har skett på ett rättvist sätt, i enighet Guba och Lincoln (Bryman, 2018), vilket 

stärker tillförlitligheten för vår studie. Vi anser att vi har inte medvetet låtit personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna från vår 

undersökning.  
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6.3 Slutord 

6.3.1 Studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare forskning 

Vår mening är att den här studien bidrar med en ökad kunskap om betydelsen av relationer, och 

då framförallt goda relationer, i specialpedagogens roll som handledare för att få ett bra 

samarbete med lärare där man kan hitta lösningar som ska falla väl ut för eleverna. I förhållande 

till tidigare forskning bekräftar resultatet i den här undersökningen att relationella faktorer, som 

tex dialog och samtal, att bygga förtroende samt vissa egenskaper och förmågor är viktigt för 

att kunna bygga relationer. Exempel på sådana förmågor är; att kunna skapa förtroende, att vara 

ödmjuk, uppmuntrande, lyhörd, inlyssnande. nyfiken, tydlig, att respektera varandra samt att 

vara genuint intresserad av vad pedagogerna har att säga. 

En intressant upptäck vi har gjort och därmed en slutsats som vi har dragit är att 

relationen mellan specialpedagogen och läraren ofta har en instrumentell orientering, dvs det 

finns ett syfte med att skapa goda relationer och det syftet är att få till stånd ett bra samarbete. 

Men givetvis så har relationen inte bara ett syfte utan relationer skapas även spontant och 

vänskapsband uppstår mellan kollegor på ett naturligt sätt vilket har betydelse för trivsel och i 

sin ur även ger bra förutsättning för bra samarbete, så vår slutsats är att det är en kombination 

av ett ontologiskt och ett instrumentellt relationskapande som pågår i verksamheterna. 

Vi inriktade vår studie mot specialpedagogers syn på relationers betydelse inom 

handledning men det hade även varit intressant att fördjupa kunskapen kring lärares syn på 

betydelsen av relationer eftersom handledning bör utgå ifrån lärares behov om den ska vara 

fruktsam. På grund av studiens begränsning kunde vi dock inte utforska det men det skulle kunna 

vara ett förslag på fortsatt forskning inom ämnet. Andra inriktningar som kan vara intressanta 

att beforska skulle kunna röra dialogism och djupdyka inom dialogen och samtalet i 

handledningen, hur pratar man till varandra och vad får det för konsekvenser för ett samarbete, 

eller diskutera relationens symmetri och asymmetri mellan specialpedagoger och lärare. En 

annan intressant vinkling att undersöka skulle kunna ligga mot betydelsen av att utgå ifrån 

lärarnas behov och ta vara på det inneboende kunnandet. 



6.3.2 Avslutande kommentarer 

Under våra intervjuer har vi fått ta del av verksamma specialpedagogers reflektioner kring sin 

roll som handledare och deras syn på hur betydelsefullt relationsskapande 

och relationskompetens är i deras yrke. Detta har varit mycket intressant och givande för oss 

och det är kunskap som vi som specialpedagog tar med oss och har nytta av i våran blivande 

yrkesroll. Betydelsen av goda relationer med lärare för ett bra samarbete beskrivs som mycket 

viktig och bygger framförallt på att förtroende skapas samt att man lyssnar in. Vår uppfattning 

är också att specialpedagogen har en viktig och ansvarsfull del i relationsskapandet då 

genom en relation präglad av förtroende kan stötta och hjälpa till att synliggöra den samlade 

kompetensen som redan finns i verksamheten, och få lärare och pedagoger att se möjligheter i 

sin verksamhet för att tillsammans hitta lösningar. Begreppen relationskompetens och 

relationsskapande och vilka relationella faktorer som innefattas i dessa begrepp bör enligt vår 

mening och enligt vad tidigare forskning visat, lyftas och tydliggöras i kursplaner för 

specialpedagoger samt även i föreläsningar och diskussioner. Detta för att öka kunskap, 

förståelse och medvetenheten kring betydelsen av relationer, som i sin tur kan främja ett bra 

samarbete mellan specialpedagoger, lärare och pedagoger, för att det i slutändan ska bli så bra 

som möjligt för våra gemensamma elever. Vi hoppas även, eftersom det finns en 

kunskapslucka inom området, att fler studenter i framtiden kommer vilja beforska fältet om 

relationell pedagogik och relationskompetens just inom specialpedagogens 

handledningsuppdrag. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1.Hur ser ni på betydelsen av relationer?

2.Hur kan du som specialpedagog skapa förtroendet/intresset för att pedagogerna ska

vända sig till dig för handledning? 

3.Kan du nämna några egenskaper du anser att en specialpedagog behöver ha?

4.Vad är en god handledningsrelation för dig? Anser du att den relationen du har med

pedagogerna (idag) är viktig för er? / vill du beskriva på vilket sätt? / Är den lika viktig 

för båda parter? 

5.Hur arbetar du för att bygga och upprätthålla goda relationer med pedagoger som du

handleder? 

6.Anser du att det sker medvetet eller tror du att det sker omedvetet?

7.Beskriv en situation där du upplevt att du verkligen lyckats möta en pedagog där mötet

har blivit betydelsefullt för en framgångsrik handledning? 

8.Kan relationsskapande främja bra samarbete, i så fall vill du förklara? Utveckla hur en

relationsskapande bidra till att man lättare kan hitta lösningar till tillsammans? 
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Bilaga 2 

  
Fakulteten för 

lärarutbildning 

2021 03 01 

Missivbrev 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Specialpedagogiska programmet på 

Fakulteten för lärarutbildning vid Kristianstad Högskola och vi kommer ta examen under 

våren 2021.  

Syftet med vår studie är att undersöka relationers betydelse för specialpedagoger i rollen 

som handledare. Vi vill också utforska relationella faktorer för ett bra samarbete med 

lärare. 

Vi har under vår specialpedagogutbildning återkommande stött på begreppet 

relationskompetens i föreläsningar och kurslitteratur men dock upptäckt att det finns en 

kunskapslucka om just relationell kompetens i specialpedagogens roll som handledare. 

Då handledning är en stor del av specialpedagogens uppdrag vill vi undersöka vilken roll 

relationsskapande spelar för att främja ett bra samarbete med lärare där man dels kan 

arbeta förebyggande och främjande, dels tillsammans kan hitta lösningar för olika 

situationer som kan tänkas uppstå i verksamheten.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring detta men vi vill också göra 

individuella intervjuer genom zoom med några specialpedagoger som arbetar både i 

förskola och skola. Vid intervjuer kommer vi naturligtvis att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-

rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och 

deltagare kan välja att avbryta sin medverkan. Allt insamlat material kommer endast 

användas i vår studie och informationen avidentifieras i det färdiga arbetet. Information 

och medgivandeblanketter för specialpedagogerna delas ut genom mejl, efteråt de valda 

tillfrågas och informeras i förväg. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad 
skriver studenterna ett självständigt arbete under sin sista termin. I detta arbete 
ingår att göra en egen vetenskaplig studie med utgångspunkt i en forskningsfråga 
som kommit att engagera studenterna under utbildningens gång. Till studien 
samlas ofta material in vid olika verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter 
och observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. 
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 
uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. 
Det självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. När detta har blivit 

godkänt publiceras det i databasen DIVA https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 
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Kontaktuppgifter:  

xxx

 Ansvarig lärare/handledare:  

xxx@hkr.se  

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:  

www.hkr.se  

044-2503000
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Samtyckesblankett 

Jag ger mitt samtycke till att xxx och xxx inom arbetet med sitt examensarbete för 

Specialpedagogiska programmet på Fakulteten för lärarutbildning vid Kristianstad 

Högskola till att delta i en inspelad intervju genom zoom och till att ovanstående 

studenter får använda insamlat material i form av anteckningar i sin undersökning och 

examensuppsats. 

Deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst under undersökningens gång välja att 

avbryta min medverkan. Inhämtat material kommer endast användas för denna studie och 

informationen kommer att avidentifieras både vad gäller skola samt specialpedagogens 

namn i det färdiga arbetet. 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej O 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

Namn:  …………………………………………………… 

Namnförtydligande ……………………………………….. 


