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Abstract/Sammanfattning 

Ing-Marie Åkerblom och Gunilla Paulsson (2017), Specialpedagogens verktyg: samtal för att 

bygga relationer (Tools of the special educational needs coordinator: conversations for building 

relationships), Specialpedagogprogrammet. Sektionen för lärande miljö, Kristianstad Högskola  

  

Specialpedagogen har etablerat en ny yrkesroll där det förespråkas goda relationer. Vi utgår ifrån 

mellanmänskliga relationer när vi vill förstå oss själva och varandra. Goda relationer utvecklas 

och skapas i mötet med andra. Syftet med vår studie är att belysa specialpedagogers upplevelser 

om hur de genom samtal som verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare och 

vilka förutsättningar de har för att ha samtal. Bubers dialogfilosofi har använts i den teoretiska 

tolkningen och som en del av definitionen av relation eftersom han ser på vad som händer i möten 

och samtal mellan människor. Enligt Buber (1997) innebär relation ett speciellt förhållande mellan 

Jag och Du. I studien genomförs en kvalitativ metod i form av djupintervjuer för att undersöka 

specialpedagogernas upplevelser utifrån syftet. Vi är inspirerade av en fenomenologisk ansats. En 

semistrukturerad intervjuguide användes i intervjuerna av sex specialpedagoger. Det vårt resultat 

visar är att specialpedagogerna har både lika och olika upplevelser om hur de genom samtal som 

verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare. Det är specialpedagogens 

organisering för samtal; tiden för samtal, närvaron för att kunna samarbeta med förskollärare eller 

grundskollärare och specialpedagogens samtalskompetens som framkommer i analysen. Vår 

studie bidrar med nya tankar om specialpedagogens verktyg att genom samtal bygga relationer 

med förskollärare eller grundskollärare och vilka förutsättningar de har för att kunna göra detta. I 

tidigare forskning har inte alla dessa tre delar: samtal, relationer och förutsättningar för detta, 

undersökts som en helhet. Vår analys och våra slutsatser visar att det finns ett behov av ett 

helhetsperspektiv.   

 

 

Nyckelord: Dialogfilosofi, förskollärare, grundskollärare, organisering, relation, samarbete, 

samtal, samtalspartner, specialpedagog och specialpedagogik. 
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FÖRORD 

 

Det har varit en inre resa att ta oss från 2014 till 2017 på specialpedagogutbildningen i 

Kristianstad. Denna inre resa kommer vi aldrig att glömma eftersom våra ageranden och 

tyckanden har förändrats. Den inre resan fortsätter även efter utbildningens slut eftersom de 

vetenskapliga perspektiven har oanade möjligheter.   

 

Vår inre resa har möjliggjorts av flera personer. Ing-Maries mamma som alltid har funnits där för 

henne när hon behövt studera vid Kristianstad Högskola. Gunillas föräldrar, syskon och 

svärföräldrar som har ställt upp med allt i från barnpassning till att finna ro. De vi måste tacka 

mest är våra närmaste; våra respektive män och barn, som vi har stött och blött med under resans 

gång. Våra härliga män ger vi ett mycket stort tack för att de har bott med diskborsten och 

dammsugaren de senaste tre åren. Tiden de har gett oss har varit värdefull. Våra barn tackar vi för 

att de har låtit oss få läsa och skriva i “lugn och ro”. Ett tack ger vi också till våra kollegor på 

respektive arbetsplats för deras reflektioner på vårt arbete under resans gång. Specialpedagogen 

på Ing-Maries arbetsplats för hennes lösningar och Ing-Maries chef som alltid har låtit henne åka 

till Högskolan. Tack till Gunillas chefer för att de underlättade för studier, föräldraledighet och 

arbete.  

 

Tack till vår handledare, Christer Ohlin, för att du har stöttat och hjälpt oss i detta arbete, utan dig 

skulle vi fortfarande sitta kvar i valet av teorier. Ibland behövs det klara, snabba, tydliga beslut 

och hålla kvar vid dem. Ett mycket stort tack vill vi ge till alla positiva specialpedagoger som har 

ställt upp i våra intervjuer och därigenom gjort det möjligt för oss att genomföra vår studie.  

 

Detta examensarbete har vi tillsammans författat och därför är vi båda ansvariga för det som har 

skrivits, tolkats och analyserats. Inget är skrivet utan reflektioner, diskussioner och eftertanke 

mellan oss och därför är det nu er tur som läsare att få en inre resa via detta arbete. 

 

Our trip will continue  

Skåne 170525 

Ing-Marie Åkerblom          Gunilla Paulsson 
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1 INLEDNING 

 

I inledningen beskrivs bakgrund, syfte och problemformuleringar i vår studie. Därefter presenteras 

studiens avgränsning och i slutet kommer en genomgång av studiens upplägg.  

                                              

1.1 Bakgrund 

 

Vi är nu i slutskedet av vår specialpedagogutbildning och flera av våra tankar kretsar kring hur 

viktigt det är med relationer för att någonting överhuvudtaget skall kunna fungera i vår vardag. I 

vår utbildning till specialpedagoger har vi diskuterat och observerat relationens betydelse i 

handledningssamtal, men inte om hur samtal eller möten med lärare blir till relationer. De senaste 

åren har specialpedagogen etablerat en ny yrkesroll där det förespråkas goda relationer (Lindqvist, 

2013; Normell, 2008). Enligt Ohlin (2013) finns det ett intresse för vad som sker mellan människor 

och vi anser att om detta intresse finns ingår det att skapa relationer. Vi själva märker att alla 

möten och samtal med kollegor, chefen och elever gör att någonting händer i vår relation med 

respektive person. När vi vill förstå oss själva och varandra blir utgångspunkten den 

mellanmänskliga relationen (von Wright, 2002). I mötet med andra skapas och utvecklas goda 

relationer (Normell, 2008). Detta tankesätt finns till viss del beskrivet i läroplanerna (Skolverket, 

2011; Skolverket, 2016), specialpedagogens examensordning (SFS, 2007:638) och i 

arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160; AML, 1994:579). I läroplanen för förskolan, (Skolverket, 

2016), skall vuxna vara viktiga förebilder och barnens förståelse påverkas av de vuxnas 

förhållningssätt. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2011), fastslås det att alla som arbetar i skolan skall bidra till att alla i skolan har 

solidaritet till varandra och att det finns respekt för varandra. För att kunna göra skolan till en god 

miljö behövs samverkan mellan skolans personal (Skolverket, 2011). Enligt AML (1977:1160) 2 

kap 1 §, arbetsmiljölagen, skall arbetsförhållandena anpassas till människors olika fysiska och 

psykiska förutsättningar. Arbetet skall ge möjlighet till variation, social kontakt och samarbete. I 

arbetsmiljölagen (AML, 1994:579) 3 kap. 1 a § skall arbetsgivare och arbetstagare samverka för 

att det skall bli en god arbetsmiljö. Som specialpedagog skall du, enligt examensordningen (SFS 

2007:638), “visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,”. 
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Samtal med förskollärare och grundskollärare i olika former, rådgivning, handledning med mera, 

som specialpedagogen skall utföra enligt examensordningen (ibid) kan vara en grund att utgå ifrån 

i byggandet av relationer. Den specialpedagogiska kunskapen behöver utformas utifrån det 

relationella perspektivet (Emanuelsson, 2010). I detta perspektiv ägs problemen och kunskapen 

av alla som är ansvariga för skolarbetet och undervisningen. Om undervisningen blir mer 

inkluderad kan det innebära en förändring från det kategoriska till det relationella perspektivet och 

att ansvaret för stödet delas (ibid.). Det kategoriska perspektivet utgår ifrån att det är eleven eller 

barnet som har svårigheter (Persson, 2010) och att det är där förändring bör ske. Specialpedagog 

och lärare bör ha ett professionellt förhållningssätt och detta innebär att medvetenheten om sitt 

sätt att tänka och sitt beteende finns (Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016). Detta eftersom 

det är en förutsättning för att förändringar skall kunna genomföras och att anpassningar skall 

kunna ske både i undervisning och i lärmiljön och utvärderas av parterna (ibid). Utifrån ett 

relationellt perspektiv är det relationer, kommunikation och interaktion som ligger i fokus och då 

i avseende relation mellan lärare och elev (Lindqvist, 2013).  

 

Alltså; hur gör specialpedagoger för att genom samtal bygga relationer med förskollärare eller 

grundskollärare? 

 

1.2 Syfte och problemformuleringar 

 

Syftet med vår studie är att belysa specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal som 

verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare och vilka förutsättningar de har 

för samtal. Vi kommer därför att använda oss av följande problemformuleringar för att få svar på 

vårt syfte: 

 

● Vilka förutsättningar har specialpedagogerna för att ha samtal med förskollärare och 

grundskollärare? 

● Hur använder specialpedagoger samtalet som verktyg för att bygga en relation? 

● Hur definierar specialpedagoger begreppet relation? 
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1.3 Studiens avgränsning 

 

Intervjuer kommer att utföras med sex utbildade specialpedagoger oavsett vilken grundutbildning 

de har. Vi har valt att inte intervjua specialpedagoger som är verksamma som specialpedagoger 

men som saknar specialpedagogexamen. Intervjuer kommer att göras med specialpedagoger som 

är verksamma i förskolan och i grundskolan där fokus är på samtalet som verktyg för att bygga 

relationer med förskollärare eller grundskollärare och vilka förutsättningar de har för samtal. 

 

1.4 Studiens upplägg 

 

I kapitel två förklaras först begreppen i vårt syfte. Därefter presenteras det teoretiska ramverket 

och tidigare gjord forskning i vårt ämne; samtal, relationer, samarbete, specialpedagogens 

organisering och kapitlet avslutas med en kort överblick över forskning om de specialpedagogiska 

perspektiven, kategoriskt och relationellt. Sedan återfinns en sammanfattning av teorin. Kapitel 

tre börjar med en presentation av vilken metod vi använder i vår studie och metodens för- och 

nackdelar. Vår pilotstudie presenteras och eventuella förändringar i våra frågeställningar. 

Information om hur intervjuerna genomförs, intervjumiljöerna och hur intervjusvaren bearbetas 

kommer därefter att framställas. Efter det diskuteras studiens tillförlitlighet och hur etiken kommer 

att garanteras för intervjupersonerna. I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat, den 

teoretiska tolkningen och detta sammanfattas med slutsatser. I det femte kapitlet avslutas studien 

med diskussion av resultaten och metoder som använts för att besvara syftet och 

problemformuleringarna. Därefter presenteras resultatens betydelse för vår yrkesroll som 

specialpedagoger. Studien avslutas med att ge er läsare idéer till fortsatt forskning i det som 

behöver utvecklas utifrån vår studies resultat.  
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2 TEORETISKT RAMVERK 

 

I detta kapitel sker en förklaring av aktuella begrepp i vår studie och det är begreppen samtal och 

relationer. Dessa begrepp vidgas med samarbete och dess organisering. Efter aktuella begrepp 

presenterar vi den teori som vi använder oss av för att tolka vårt resultat, Martin Bubers 

dialogfilosofi (Buber, 1990; Buber, 1997; Buber, 2001) och därefter sammanfattar vi teorin. I 

tidigare forskning beskriver vi undersökningar som finns om relationer mellan skolpersonal, 

specialpedagogens organisering för samtal och relationer, specialpedagogens samtalskompetens 

och avsnittet avslutas med undersökningar om relationellt och kategoriskt perspektiv. 

 

2.1 Aktuella begrepp 

  

Detta avsnitt presenterar aktuella begrepp i vårt syfte och det är begreppen samtal och relationer. 

Specialpedagogerna har olika förutsättningar för att ha samtal för att bygga relationer och det som 

kan behövas är samarbete med förskollärare och grundskollärare. 

   

2.1.1 Samtal 

 

Samtalet påverkas av bemötande och förhållningssätt (Thalin, 2015). Tillit och förtroende bör 

skapas i samtalet för att bli en relation i mötet. Det krävs mänsklig respekt i samtalet och att den 

som leder samtalet lyssnar, förstår, stödjer och kan sätta sig in i den andres situation. Det första 

mötet är viktigt och det är här grunden till samarbetet skapas. Det får ta tid för att utveckla detta. 

Vi beter oss på olika sätt eftersom att olika samtal väcker olika känslor till liv inom oss. I olika 

möten och med olika personer förändras vi (Thalin, 2015). “I varje mänskligt möte måste vi förstå 

ansvaret, att vara medmänniska och visa kärlek” (Thalin 2015:55). Hartman (2015) anser att dialog 

är en metod där vi tänker och reflekterar tillsammans. Vi lär av varandra i dialogen. En grund för 

dialogen är insikten och ett givande och tagande som formas och omformas i dialogen mellan 

deltagarna. Deltagarna i dialogen gör egna tolkningar och inlägg. Genom att lyssna och upptäcka 

den nya sidan av dialogen upptäcks den andre. För att en dialog skall uppstå måste det finnas en 

insikt och denna skapas när tankarna delas med den andre. Insikt och dialog byggs upp i ett längre 
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samtal. När det finns en relation skapas förståelse och insikt. Detta är byggstenarna i dialogen som 

tillåter ett givande och tagande i samtalet (ibid.). Hartman (2015) menar att i samtalet gäller det 

att lyssna aktivt och att respektera den andre. Tillit och ömsesidighet ingår som ett samspel i 

förhållningssättet i dialogen. När en dialog skapas i samtalet ökar samspelet mellan deltagarna. 

Ett sätt att ge ömsesidighet i samtalet är att ge gensvar. Förtroende och tillit skapas hos alla 

deltagarna i samtalet. Det måste finnas förståelse för att tillit skall skapas i samtalet. 

Förhållningssättet i dialogen skall innehålla insikt, lyssna och interaktion där tillit och 

ömsesidighet uppstår (ibid.). Se förtydligande om ovanstående i nedanstående bild. 

  

INSIKT + LYSSNA + INTERAKTION       TILLIT + ÖMSESIDIGHET 

Bild 1. Förtydligande till texten om förhållningssätt i dialogen, (Hartman, 2015). Egen bild.  

 

I samtalet kommer känslan först och det är genom känslan som tillit och förtroende skapas och 

som är grunden till relationen i alla samtal (Thalin, 2015). 

 

Dialogen är en kommunikativ relation och den är betydelsefull vid lärande (Thalin, 2015). Även 

Ronthy-Östberg (1998) poängterar dialogen mellan människor för att få en relation till en annan 

människa. Dialog innebär att åsikter, tankar och känsloupplevelser delas. Dialogen blir viktig för 

relationen och i en arbetsgrupp är det viktigt för det gemensamma arbetet som utförs. Vi lyssnar 

på varandra för att hitta en mening och även för att lära oss något nytt (ibid.). Wächter (2001) 

menar att kunskapen finns inom oss av intryck som inte uttryckts. När vi upplever problem beror 

det på brist på insikt och förståelse, vi har fastnat i ett sätt att tänka. Det skapas en tillit när vi 

upplever att människornas berättelser och upplevelser är sanna. Tilliten och bekräftelsen måste 

balanseras mot kritiska frågor som utmanar människorna att tänka vidare och se nya möjligheter. 

När pedagoger börjar att uttrycka sina intryck börjar de att reflektera och denna process leder till 

ny information (ibid.). 

 

2.1.2 Relationer  

 

Relationer handlar enligt Ahlén (2011) om att två unika människor möts, men att det är svårt att 

veta vad det är som gör att det blir ett positivt möte, med andra ord vad det är som är en 
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framgångsrik modell. Ett positivt möte kan vara att den som möts blir lyssnad på och anpassning 

sker efter den personen, det vill säga är lyhörd för vad som är lämpligt att fråga eller säga. En 

relation som är god präglas av tillit och trygghet. Om inte tryggheten och tilliten finns i sig själv 

är det svårt att skapa tillit hos den andre. Genom relationer till andra utvecklas personligheten och 

denna process pågår hela tiden. En god relation innebär att ha respekt för varandra, men detta 

innebär inte att det är konfliktfritt i relationen. Om respekt för varandra finns då existerar starka 

band som klarar konflikter (ibid.). Ahlén (2011) menar vidare att när respekten finns då finns 

förutsättningar för förtroende, vara ärlig och stå för det du säger. Visa att du bryr dig om den andre 

och samtala med personen. Det tar tid att bygga relationer och det behövs dagliga möten och 

tillfällen att göra detta. Ge av sig själv och våga ta ansvar för sina åsikter och säga det till den 

andre i syfte för att bygga en relation är viktigt, annars blir det ingen relation. Detta gäller alla 

relationer (ibid.). Dahlkwist (2016) däremot anser att en grund för att bygga relationer är social 

kompetens. För att inleda en relation är det första intrycket viktigt. När människor möts finns det 

en psykologisk mekanism att medvetet eller omedvetet bilda sig en uppfattning. Vi känner en 

trygghet att placera människor i fack (ibid.).  

 

Dimbleby och Burton (2012) anser att kommunikation har betydelse för relationer. Människor 

använder sig av kommunikation för att knyta an till en eller flera personer i syfte att de ser en 

belöning för sig själva och att de därför har något att vinna på en relation. Det finns flera olika sätt 

att kommunicera på och om, som avgör hur relationen blir (ibid.). Argyle och Dean (citerad i 

Dimbleby & Burton, 2012) har utformat en jämviktsmodell för relationer. Deras huvudtanke är att 

i en relation gäller det att ha en balans mellan att närma sig andra människor och att avstå från 

andra, mellan att ha behovet av relationer och rädslan för att bli avfärdad. Dimbleby och Burton 

(2012) menar att alla relationer inte är varaktiga och att det kan bero på flera olika faktorer, det 

kan vara hur parterna i relationen är mot varandra men också omgivningens syn på relationen som 

påverkar stabiliteten. Även Nilsson (2007) beskriver relationer och strategier för samtal liknande 

Dimbleby och Burton (2012) och Dahlkwist (2016) i och med att han menar hur en relation 

utvecklas beror på hur aktiva parterna är i processen. De använder sig av olika strategier för att 

samtala och för att få veta något om den andre parten och filtrerar informationen. Det krävs även 

en viss social färdighet för att kunna bibehålla en relation. En relation som fungerar bygger på en 



13 
 

öppen kommunikation där parterna vågar säga till och ifrån, kan stå på sig och ge med sig men 

även ge varandra återkoppling (Nilsson, 2007).  

 

2.1.3 Samarbete  

 

Jönsson (2000) anser att det behövs tid, utbildning och stöd om samarbete skall utvecklas. 

Lagarbete tränas “ju mer vi är tillsammans” (Jönsson, 2000:26) och att vara nära och vara 

uppriktig. Jönsson (2000) menar att lagarbete kan leda till att jaget går till ett vi. Det gäller att lära 

känna varandra både privat och professionellt. Om den kollektiva kompetensen accepteras leder 

det från det individuella till att arbetet i arbetslag blir en självklarhet (ibid.). Ohlsson (2004) anser 

att resurserna och kollegornas kompetens används bättre om de arbetar i arbetslag i skolan. Det 

kan vara svårt att få ett samarbete och samverkan mellan kollegorna eftersom att arbetsuppgifterna 

är komplexa och arbetet individualistiskt. I dag satsas det på arbetslag där personalen samarbetar 

för att den pedagogiska verksamheten och arbetsorganisationen skall utvecklas (ibid.). Ahlstrand 

(1995) lyfter fram att om det skall bli en bra samverkan behövs det mer tid, ändrade arbetstider 

och att kommunikationen mellan lärare och beslutsfattare ökar. Det finns möjlighet för lärarna att 

hjälpa varandra när de har samma barn, i de olika ämnena och det är här lärarna ser fördelarna 

med kollegial samverkan. När problemen synliggörs mellan lärarna kan de bearbetas och lärarna 

kan stötta varandra (ibid.). Delar av detta menar även Dahlkwist (2016) när det i 

samarbetsinriktade kulturer finns en önskan att skolan skall utvecklas utifrån en helhetssyn och att 

målen lättare uppnås om alla hjälps åt. Det måste finnas en trygghet i arbetslaget för personalen 

och gemensamma positiva aktiviteter som kan bli en motvikt mot det tunga i vardagen. Ahlberg 

(2013) däremot, anser att samarbetet i skolan och samverkan med andra professioner är en 

utmaning för skolan idag. Lärare samarbetar med aktörer på alla nivåer i den lokala skolan. Att 

lärare kan kommunicera och samarbeta är oerhört viktigt, inte minst i arbetslaget. Om arbetslagets 

samarbete och perspektiv skall vidgas måste olika uppfattningar tillåtas i dialogen. Enligt lärare 

själva sker det hela tiden kunskapsutbyte. Specialpedagogens samtal med läraren kan vara 

konsultativa, där råd ges till läraren. Samtalen kan också vara reflekterande (ibid.). Gjems (1997) 

menar att energi kan frigöras i relationen, men även att relationen kan alstra energi. 

Samarbetsklimatet och samarbetets rutiner speglar relationen mellan kollegor. Insyn och 
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delaktighet i viktiga beslut påverkar om en professionell trivs på arbetsplatsen. Liljegren (2000) 

anser att människan har en känslomässig relation och kommunicerar med andra människor för att 

överleva. Kontakt, anknytning och engagemang uttrycker närhet mellan människor, medan distans 

innebär en gräns för kommunikationen. Närhet kan innebära rumslig närhet och kvaliteten i 

kontakten, att förstå, bekräfta och vara äkta mot varandra i kontakten. Den känslomässiga 

betydelsen för relationen påverkas av stora avstånd i rummet och begränsad tid för varandra 

(ibid.).  

 

Liljegren (2000) menar att den som mottar information i ett samtal filtrerar den och skapar sin 

uppfattning om dess innebörd. Mellan sändare och mottagare kan mycket feltolkas. När det råder 

en konflikt mellan människor ökar svårigheten att kommunicera. Relationen mellan människor 

kan definieras utifrån frågan hur de kommunicerar med varandra och innehållet svarar på frågan 

vad som kommuniceras. Om sakinnehållet når fram till den andre beror på hur relationen 

definieras. När människor bekräftas bejakas och accepteras deras uppfattning och vi kan leva oss 

in i deras perspektiv. Om respekten är ömsesidig finns det möjlighet att utmana varandra (ibid.). 

Ett samarbete mellan klasslärare, specialpedagogen och skolpsykologen kan leda till ett 

ömsesidigt stöd i arbetet. Förtroende, tillit och en öppen kommunikation bör förekomma mellan 

människorna i arbetslaget. När teamarbetet är utvecklat finns det möjlighet att undervisa i 

varandras klasser och att informera om var och ens arbetsmetoder på ett meningsfullt sätt 

(Liljegren, 2000). 

 

2.2 Teoretiskt ramverk  

 

I detta avsnitt sker en presentation av Martin Bubers dialogfilosofi som vi kommer att använda till 

vår teoretiska tolkning eftersom Buber beskriver vad som händer när människor möts och vad som 

händer i ett samtal. Vårt syfte är att undersöka samtal som bygger relationer och då kan Bubers 

dialogfilosofi användas som en del av definitionen av relation, eftersom han ser på vad som händer 

i möten och samtal mellan människor. Relation innebär ett speciellt förhållande mellan Jag och 

Du (Buber, 1997). 
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2.2.1 Presentation av Martin Buber 

 

Martin Buber föddes i Wien 1878. Han växte upp i Lemberg och där kom han i nära kontakt med 

liberal judisk kulturtradition och chassidisk1 fromhet (Buber, 2001). Buber studerade vid 

universitet i Wien och under studieåren påverkades han bland annat av sionismen2. Han arbetade 

som professor i allmän religionsvetenskap i Frankfurt/Main. Buber var aktiv som ledare för den 

judiska kulturrörelsen i Tyskland och hela västra Europa ända fram till 1938 då han blev professor 

i socialfilosofi i Jerusalem och där var han verksam till 1951. Därefter ägnade sig Buber åt 

vuxenutbildning i Jerusalem. Martin Buber ägnade mycket tid och resor åt att förespråka goda 

relationer och samarbete mellan judar och araber (ibid.).  

 

2.2.2 Martin Bubers definition av människans värld 

 

Buber (1997) definierar människans värld, livsrum, såsom att människan griper en helhet. En 

självständig varelse som står inför ett sammanhang och som framstår som en självständig 

existerande motpart. Enligt Buber (2001) är därför Jag och Du parorden i livsrummet. Jaget kan 

inte existera utan Du. Jag och Du är relationernas värld. Relationens värld byggs i första sfären 

upp av livet med naturen och här finns inget språk. Duet stannar eftersom att det inte finns något 

språk. I den andra sfären finns relationen i språkets form med människorna. Vi kan ta emot Duet 

samt ge det. Den tredje sfären består av den andliga världen. Relationen är ordlös men 

språkskapande. Duet uppfattas inte och vi kan inte uttala det med vår mun (ibid.).  Martin Bubers 

definition av livsrum redogörs i bild 2.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Chassidism - en östjudisk fromhetsriktning (SAOB, 2015 (a)) 
2 Sionismen - en rörelse som spelade en avgörande roll för bildandet av staten Israel (SAOB, 
2015 (b))  
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 LIVSRUM 

 

 

 

Bild 2. Buber (1997) och Buber (2001) förtydligande av Martin Bubers definition av livsrum.  

Egen bild. 

 

2.2.3 Distans och relation 

 

Människans vara, enligt Buber (1997), byggs upp av två rörelser och den ena rörelsen måste finnas 

där för den andra. Den första rörelsen är att upprätta distans och den måste finnas där om den 

andra rörelsen träda i relation skall ske. Människan kan endast träda in i en relation om distansen 

existerar vilket innebär att någon upplevs som självständig till en själv och som kan påverka en. 

Att upprätta distans kan människan utan att ingå i en relation. Distans och relation kan också 

kämpa mot varandra för att en av dem ser ett hinder i det egna förverkligandet för att i slutändan 

bli en enhet (ibid.). Enligt Buber (2001) är relationen ömsesidig. Du-avstånd är erfarenhet och 

  

  
 

JAG       DU 

 

RELATION + SPRÅK + MÄNNISKA DU 

 

      Andlig värld. Ordlös. 

          Språkskapande. 

Naturen 
inget 
språk. 
Duet 

Relationens värld 

Duet uppfattas inte. 
Duet kan inte uttalas. 
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uppstår först när det har funnits en relation till en människa och när den andre träder ur denna 

relation. När det finns en närvaro av en levande människa och det är en relation påverkar den mig 

liksom jag påverkar den (ibid.).  

 

2.2.4 Det mellanmänskliga 

 

Buber (1990) anser att det som sker mellan människor är socialt. I en grupp kan det bli en 

förbundenhet mellan människorna som leder till samma reaktioner och erfarenheter i ett socialt 

fenomen. Detta behöver inte betyda att det finns en personlig relation utan det finns en gemensam 

existens i gruppen (se förtydligande i bild 3). Det mellanmänskliga sker mellan människor i 

ömsesidighet och ett krav är att båda parter är delaktiga, personligt närvarande (ibid.). Personlig 

närvaro (Buber, 1997) innebär att människan blir medveten om den andre partens personliga 

närvaro, det kan till exempel vara verklig medkänsla. Buber (1990) menar vidare att levande 

samspel sker mellan två människor som samtalar. När en partner accepteras i ett äkta samtal 

bejakas denne som person. I ett äkta samtal måste var och en bidra med sig själv och känna tilltro 

till varandra. Buber (1997) anser att äkta möten gör att människan upplever att det inte är andra 

människor som begränsar henne och att hon är hänvisad till sitt eget livsrum utan att det är hennes 

eget förhållande till sanningen som höjs genom den andres förhållande till denna sanning. Denna 

bekräftelse i det äkta mötet är viktig för individens existens och att få se sanningen utifrån någon 

annan (ibid.).  

         GEMENSAM EXISTENS 

                                             

             

           

Bild 3. Buber (1990) och Buber (1997) förtydligande av gemensam existens. Egen bild. 

 

 

       ömsesidig 
        delaktig 
        närvaro 
       medkänsla 
        samtal 
      bekräftelse 
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Människan behöver även få bekräftelse och bekräfta andra, ömsesidig bekräftelse, för att 

mänskligheten skall bli levande (Buber, 1997). I en grupp stärks gruppens förhållningssätt genom 

att det personliga trängs undan. Det mellanmänskliga får träda tillbaka för det kollektiva med den 

nya människan. Alla behöver inte tala i ett samtal, de tystlåtna kan vara speciellt betydelsefulla 

för samtalet. Om det däremot finns något att säga får inte den som är tyst dra sig undan utan istället 

vara öppen och säga det som skall sägas. Ett äkta samtal kan inte arrangeras utan infinner sig i 

stundens ingivelse. För att samtalet skall bli äkta måste deltagarna vara aktiva annars är det inget 

äkta samtal (Buber, 1990). 

 

2.3 Sammanfattning teori 

 

Människan befinner sig i ett livsrum där parorden är Jag-Du (Buber, 1997). Detta innebär enligt 

Buber (2001) att relationen är ömsesidig. Du-avstånd är erfarenhet och uppstår först när det har 

funnits en relation till en människa och när den andre träder ur denna relation (Buber, 2001). Äkta 

möten medför att människan inte är begränsad till sitt eget livsrum utan att få se sanningen utifrån 

någon annan gör att hennes eget förhållande till sanningen ändras (Buber, 1997). Detta innebär att 

människor behöver vara delaktiga, personligt närvarande (ibid.) för att detta levande samspel som 

sker i äkta samtal skall leda till tilltro till varandra (Buber, 1990). I detta äkta samtal sker en 

ömsesidig bekräftelse vilket gör att mänskligheten blir levande (Buber, 1997). Martin Bubers 

tankar om det äkta mötets och äkta samtalets betydelser för att bygga relationer gör att vi är 

intresserade av att undersöka hur hans tankar skall kunna analyseras i vår studies resultat. Hur 

specialpedagogen använder samtal som verktyg för att bygga relationer med förskollärare och 

grundskollärare handlar om hur specialpedagogen möter den andre och hur den andre möter 

specialpedagogen och hur samtalet blir och vad som bygger en relation. 

 

2.4 Tidigare forskning 

 

I tidigare forskning presenteras forskning om relationer, samarbete, specialpedagogens 

samtalskompetens, relationellt och kategoriskt perspektiv.  
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2.4.1  Relationer  

 

Eldor och Shoshani (2016) har undersökt om vad omtanke och icke-omtanke i relationer mellan 

skolpersonal kan göra för verkan för lärare och även hur elever kan påverkas av detta. 

Omtänksamma relationer bland skolpersonal leder till att lärare mår bättre vilket innebär att 

eleverna också mår bättre och presterar bättre och tvärtemot. Även McLaughlin, Aspden och 

Snyder (2016) menar att professionella lärare, genom att vara lyhörda och skapar relationer, 

medför att kunskaper, handlingar och beslutsprocesser synliggörs. Lärarna blir mer målmedvetna, 

medvetna och reflekterar över sin verksamhet av den avsiktliga undervisningen, det vill säga 

identifierar sin lärarroll vilket förbättrar elevernas prestation.  

 

2.4.2 Specialpedagogens organisering för samtal och relationer 

 

Gerrbos (2012) undersökning visar att specialpedagogisk organisering med möten eller 

handledning med lärare sker mer informellt och pågående än i formella handledningsformer. De 

spontana mötena eller snabbt inbokade möten är det som är vanligast när specialpedagog och 

lärare träffas och diskuterar elevärenden. En anledning till att organisationen är organiserad på 

detta vis anser Gerrbo (2012) beror på att specialpedagogen arbetar nära och dagligen med lärarna 

på skolan och därför hela tiden finns där för lärarna och eleverna. Detta kan ses i att 

specialpedagogens viktigaste verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag som specialpedagog enligt 

Byströms (2013) studie är relationer. Relationer mellan sig själv och elever, lärare och rektor. Men 

även relationer med specialpedagogkollegor, externa experter och föräldrar. Specialpedagogen 

kan liknas fungera som en spindel i nätet där samtal och relationer med lärare, elever, 

specialpedagog- och speciallärarkollegor och med rektor möjliggör denna “spindelroll”. Samtalen 

i arbetslagen är viktiga för specialpedagogen som där fungerar som en expert inom 

specialpedagogiska frågor. Lärarna reflekterar över vad som görs, varför och genomför 

förändringar tillsammans (ibid.). Det är få lärare i Byströms (2013) studie som väljer att “stänga 

dörren om sig”, och inte aktivt söker stöd hos kollegor eller hos specialpedagogen, eftersom de 

flesta lärarna ser fördelarna med att samarbeta med varandra och med specialpedagogen. Spontana 
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besök av lärare som vill diskutera ökar ju längre tid specialpedagogen har arbetat på arbetsplatsen. 

Samtalen som specialpedagogen har är formella och informella, både handledning, rådgivning och 

kollegiala samtal har dessa strukturer. Alla samtal specialpedagogen har bildar ett mönster av 

relationer, som specialpedagogen har att förhålla sig till (ibid.). En del av dessa slutsatser har även 

von Ahlefeld Nisser (2014) i sin undersökning, där hon har undersökt inspelade gruppsamtal där 

rektor, specialpedagoger och speciallärare berättar om vad som behövs för speciallärares och 

specialpedagogers uppdrag.  Det som von Ahlefeld Nisser (2014) undersökning visar är att en del 

av deltagarna i gruppsamtalen anser att spontana samtal som sker i korridoren eller i lärarrummet 

är en form av kvalificerat samtal, medan andra deltagare uppfattar dem som okvalificerade. 

Gruppsamtalen synliggör också att regelbundna samtal på bestämda schemalagda tider där 

specialpedagogen eller specialläraren ges mandat att leda samtalet är viktigt och att skolledningen 

möjliggör detta. Deltagarna bedömer att när det finns möjlighet till samtalsarenor, för att skapa 

möten och påbörja erfarenhetsutbyte, ges det en längtan att mötas. Det kan även vara i arbetslag 

(ibid.). Detta har Hargreaves (1998) till viss del undersökt om hur undervisningsfri tid för lärare 

skulle underlätta kollegialitet mellan lärare och mellan lärare och lärare med specialpedagogisk 

kompetens. Det som Hargreaves (1998) studie visar är att lärare som anser att de kan mycket om 

specialpedagogik är mindre benägna att samarbeta med läraren med specialpedagogisk kompetens 

än de lärare som inte har samma specialpedagogiska kunskap. Det framkommer också att fasta 

tider för möten mellan en lärare och läraren med specialpedagogisk kompetens för att diskutera 

elevärenden både uppskattas och inte uppskattas av lärarna (ibid.). Några lärare avbokar mötena, 

som är bestämda av skolledningen, eftersom att de upplever att de inte behövs just nu. De lärare 

som avbokar är de lärare som anser att de kan mycket om specialpedagogik. Dessa lärare önskar 

att mötestiden är mer flexibel, att det bör ske när behov uppkommer och någon enstaka vill inte 

alls ha mötena. En del lärare vill ha fler möten med läraren med specialpedagogisk kompetens 

eftersom att de upplever att samarbetet underlättar för dem i arbetet med eleverna (ibid.). 

 

2.4.3 Specialpedagogens samtalskompetens  

 

“Att förlita sig på och kunna använda sig av sin intuitiva kraft i samtalet anser jag vara en viktig 

praktisk kompetens att levandehålla” (Thalin 2015:53). Som specialpedagog skall du enligt SFS 

(2007:638) “visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 
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pedagogiska frågor för kollegor, (..).” Specialpedagogen kan i handledningssamtal bemöta 

pedagogen och hur samtalet utvecklas påverkas av samtalsledarens, specialpedagogens, beteende, 

kvaliteter och handlingsmönster (Thalin, 2015). Det är vårt förhållningssätt som gör att samtalet 

och kommunikationen fördjupas. Samtalspartnern, pedagogen, behöver kunna lyssna in varje 

människa och möta var och ens förståelse. Tid för reflektion är en förutsättning för pedagogens 

utvecklingsprocess. I det mänskliga mötet sker inlärning och växande. Att nå fram till en annan 

människa är att vara känslomässigt närvarande och att ha en empatisk förmåga (ibid.). Liljegren 

(2000) menar att det måste skapas en positiv kontakt redan i inledningen i samtalet. Om samtalet 

skall lyckas måste det skapas tillit, lugn och den som leder samtalet måste visa empati och respekt 

för samtalspartnern, pedagogen (ibid.). Det bör inte förekomma några störningar i rummet och de 

i samtalet behöver känna sig bekväma (Thalin, 2015). Det optimala är samtal i ett ostört rum, öga 

mot öga. På samtalspartnern, pedagogen, ställs det olika förväntningar outtalade och uttalade inför 

samtalet. Självreflektionen leder till att förväntningarna på samtalet tydliggörs, men det behövs 

också kunskaper om vad som kan påverka samtalet och hur dessa kunskaper används. När vi 

känner oss trygga i samtalet blir vi mer närvarande och vid full närvaro får vi tillgång till vår 

intuition och känslor och tankar fördjupas (ibid.). Samtalet leds framåt av en intuitiv förmåga och 

vi möts i samtalet och kommer djupare in i det. Tidigare uppfattades intuitionen som opålitlig, 

men idag har den en avgörande betydelse för att utveckla kunskap och förstå människor. Det 

intuitiva tänkandet är omedvetet och har en förbindelse med känslorna som hjälper oss att fördjupa 

oss i verkligheten, vilket leder till vår förståelse och handlandet för den andres bästa (Thalin, 

2015).  

 

2.4.4 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

 

Enligt Persson (2010) sker forskningen i Sverige inom specialundervisningen på ett fåtal 

dominerande universitet. Det kategoriska perspektivet dominerar fortfarande inom forskningen 

inom specialundervisningen i Sverige. Fyra av fem forskningsprojekt kan härledas till detta 

perspektiv. En vändning har dock skett under året, bland 24 ansökningar inom 

specialundervisningen klassificerades 25% inom det relationella perspektivet. De fem vinnande 

projekten tillhörde detta perspektiv. Forskningen inom det kategoriska perspektivet fokuserar på 

individuell behandling och effekterna av denna. Kunskaperna baseras på psykologi eller medicin 
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och berättar lite om pedagogiska strategier. Men det relationella perspektivet har också brister för 

lärare och andra yrkesgrupper ser det relationella perspektivet som en utopi som inte är förankrad 

i den verkliga verksamheten. Hela skolan har ansvar för den särskilda utbildningen och att den 

leder till utveckling av fördjupad kunskap om att hantera elevers olika behov (ibid.).  

 

Emanuelson (2010) har i sin komparativa analys utgått utifrån fyra studier om resurslärarens roll 

från Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Australien. Resurslärarna påverkas om ledningen 

är reaktiv3 eller proaktiv4 i sin styrning, genom reformer och hur systemet integreras. Lärarna som 

stöttar måste samordna uppgifterna, men lika tydligt lyfts det inte fram att det behövs samverkan 

inom den ordinarie undervisningen med de ordinarie lärarna. De stöttande lärarna har sällan en 

stark position och de utses till ansvariga för särskilda utbildningsfrågor, men det integreras inte 

med verksamheten i skolan. Emanuelson (2010) menar att resurslärarens roll kommer att vara mer 

reaktiv än proaktiv och om resursläraren skall lyckas med inkluderingen i skolan hänger samman 

med dennes kvaliteter och uppdrag (ibid.).      

 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning 

 

Det första mötet mellan människor innebär att det utifrån hur samtalet fortlöper avgör om mötet 

leder till en relation (Thalin, 2015; Hartman, 2015). Utifrån specialpedagogens organisation kan 

specialpedagogen ge och ges av skolledningen olika förutsättningar för att i olika former av samtal 

med förskollärare och grundskollärare bygga en relation med dem (Byström, 2013; Gerrbo, 2012; 

von Ahlefeld Nisser, 2014). Samtalen kan vara formella eller informella, planerade möten eller i 

korridoren. De kan ske i gruppsamtal, i arbetslag i skolan och alla samtal och möten är viktiga för 

specialpedagogen för att kunna agera som spindeln i nätet och bidra till en samverkan, samarbete, 

mellan skolpersonal med syftet att uppnå det relationella perspektivet (Byström, 2013; Gerrbo, 

2012; von Ahlefeld Nisser, 2014; Emanuelsson, 2010). I Sverige dominerar det kategoriska 

perspektivet inom forskningen i specialundervisning (Persson, 2010). Lärare och andra 

                                                
3  Betyder motvärkande. (SAOB, 1956)   
 
4  Betyder främja önskvärd utveckling. (Malmgren, 2009). 
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yrkesgrupper ser det relationella perspektivet som en utopi som inte är förankrat i deras 

verksamhet, men hela skolan har ansvar för den särskilda utbildningen (ibid.). Det behövs en bättre 

samverkan inom den ordinarie undervisningen där resursläraren ansvarar för särskilda 

utbildningsfrågor eftersom idag integreras inte dessa i skolans verksamhet (Emanuelsson, 2010).  
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3 METOD 

 

I metodkapitlet presenteras motiveringen av metod, valet av en kvalitativ eller en kvantitativ 

metod, pilotstudien som gjordes av intervjuguiden, urval av undersökningsgrupp, hur intervjuerna 

genomfördes och intervjumiljöerna. Därefter kommer bearbetning av intervjuerna, tillförlitlighet 

och etik.  

 

3.1 Motivering av metod 

 

Frågeställningen eller problemformuleringen styrde valet av metod i vår studie (Repstad, 2007; 

Stukát, 2011). Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009) 

för att undersöka specialpedagogers upplevelser. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) ansåg att 

det var bättre med en kvalitativ undersökning än med en kvantitativ när upplevelsen skulle belysa 

om hur något fungerade. Detta stämde in på det som vi ville undersöka när det gällde 

specialpedagogernas upplevelser om hur de genom samtal bygger relationer med förskollärare 

eller grundskollärare. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer utifrån en intervjuguide med 

färdiga grundfrågor där det fanns möjligheter till följdfrågor, en semistrukturerad intervjuguide 

(Bryman, 2011). Detta gjordes för att samla in specialpedagogernas upplevelser om sin verklighet. 

Målet med intervjun var; att samla in objektiv data och att få en sann bild av den objektiva 

verkligheten (Gustavsson, 2011). Vi inspirerades av en fenomenologisk ansats (Kvale & 

Brinkmann, 2014) i vår studie eftersom syftet med vår undersökning var att belysa 

specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal bygger relationer med förskollärare eller 

grundskollärare. I kvalitativa undersökningar (Kvale & Brinkmann, 2014) innebar en 

fenomenologisk ansats att det fanns ett intresse av att sociala fenomen skulle förstås utifrån 

aktörernas egna perspektiv och att världen beskrevs som den upplevdes av dem. I vår studie var 

aktörerna specialpedagogerna och de beskrev sin upplevelse av världen, i detta fall sin upplevelse 

om hur de genom samtalet bygger relationer med lärare. 
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3.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

 

I den kvalitativa metoden var forskaren intresserad utav företeelsens kvaliteter (Bjereld, Demker 

& Hinnfors, 2009) och ett nära förhållande mellan forskaren, miljön och de personer som 

studerades betonades (Repstad, 2007). Den kvalitativa undersökningen sågs som en del som 

genererar en helhet (Kivirauma, 2004). Den kvalitativa forskningen betonade vikt vid ord, hur den 

sociala verkligheten uppfattades och tolkades av individen. Individens skapande förmåga 

förändrades av den sociala verkligheten. I den kvalitativa forskningen var det enklare att ändra 

efter gjorda erfarenheter (Bryman, 2016). Ett hinder som kunde uppstå vid kvalitativa metoder var 

att forskaren lättast fick information från de som var samarbetsvilliga och som hade lättast för att 

uttrycka sig (Repstad, 2007). 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod (Kvale & Brinkmann, 2009) användes som verktyg, som 

besvarade olika frågor; den kvalitativa metoden utgick ifrån vad för slag och den kvantitativa 

metoden utgick ifrån hur mycket av något. Den kvantitativa forskningen betonade kvantifiering 

vid insamling och analys av insamlad information (Bryman, 2016). Den hade också uppfattningen 

av att den sociala verkligheten tillhörde en yttre och objektiv verklighet (ibid.). Kvantitativa 

metoder handlade om att hitta mönster mellan olika kategorier. Metoden besvarade frågan hur 

många, hur mycket och resultaten uttrycktes i siffror och bearbetades med teknik inom statistiken. 

När det gällde att belysa upplevelser om hur något fungerade var det därför bättre med kvalitativ 

undersökning än med kvantitativ (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Gummesson (2011) 

undersökte hur representerade de kvantitativa undersökningarna och kvalitativa undersökningar 

var i den samhällsvetenskapliga forskningen och upptäckte att de kvantitativa var 

överrepresenterade och de kvalitativa var underrepresenterade (Gummesson, 2011).  

 

3.2 Pilotstudie 

 

Vi bad tre förskollärare och en specialpedagog att läsa igenom frågorna i vår intervjuguide och 

sedan gav de respons. I pilotstudien upplevdes några frågor tydliga, ett par otydliga och några som 

inte var relevanta för det syfte vi hade vid tillfället. Detta medförde att några frågor togs bort, 
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några formulerades om och att någon ny tillkom. Vi valde att ha med frågor i intervjuguiden (se 

bilaga 2) som utifrån olika perspektiv besvarade våra problemformuleringar.  

 

3.3 Undersökningsgrupp och urval 

 

Vi valde att genomföra vår studie i fem olika kommuner i södra Sverige. Vår undersökningsgrupp 

bestod av specialpedagoger som vi kände till vilket gjorde att vi använde oss av ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) och för att vi hade inte för avsikt att vår studie skulle vara 

representativ. Det enda kriterium vi hade var att de skulle vara utbildade specialpedagoger. Vi 

kontaktade nio specialpedagoger på två olika sätt, sex via e-post och tre via personlig kontakt. Sex 

av nio specialpedagoger gav oss ett jakande svar och två ett nekande och en som inte besvarade 

förfrågan. 

 

I studien intervjuades två specialpedagoger som enbart var verksamma i förskolan, en 

specialpedagog som var verksam i både förskolan och årskurserna F-6, tre specialpedagoger i 

grundskolan, två i årskurserna F-6 och en specialpedagog i årskurserna 7-9. Vi hade tänkt att 

intervjua specialpedagoger verksamma i gymnasieskolan, men de två som blev tillfrågade hade 

ingen möjlighet att delta i vår studie. Det fanns både fördelar och nackdelar med att intervjua sex 

personer. Analysen kunde lätt bli ytlig om intervjuerna var för många (Repstad, 2007). Hur många 

intervjuer som behövdes utföras var svårt att veta. En aspekt att ta hänsyn till var att om 

intervjupersonerna var heterogena i urvalsaspekten för då kanske fler intervjuer behövde göras. 

Om intervjupersonerna var mer av ett homogent urval kunde färre intervjuer utföras. Arbetet blev 

bättre om ingående analyser gjordes av ett fåtal intervjuer (ibid.). Dessa fördelar och nackdelar 

beaktade vi när intervjuer bestämdes med sex specialpedagoger som både var heterogena i och 

med att de arbetade i olika verksamheter, hade olika grundutbildningar och homogena i och med 

att alla hade en specialpedagogutbildning.  
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3.4 Intervjuernas genomförande 

 

Vi kontaktade specialpedagogerna på två olika sätt, personlig första kontakt och via e-post. Det 

märktes ingen skillnad i vilka som hade möjlighet att delta i vår studie utifrån hur vår första 

presentation av vårt syfte meddelades de tilltänkta specialpedagogerna. Det kändes som att alla 

kontaktade specialpedagoger som svarade jakande hade en positiv inställning. Det gjorde att vi 

upplevde oss som forskare och gick in i forskarrollen på ett lugnt och avslappnat sätt. De 

specialpedagoger som gav oss ett jakande svar fick vårt missivbrev (se bilaga 1) via e-post, där vi 

presenterade varför vi gjorde vår studie, vårt syfte med den, nyttjandekravet och att de 

garanterades anonymitet i vår undersökning. Därefter bokades intervjutiden in med respektive 

specialpedagog. Vi valde att intervjua tre specialpedagoger var på grund av flera skäl, 

bekvämlighet för intervjupersonen, vår bekvämlighet i att det var smidigast för oss. Vi gjorde 

urvalet av vem av oss som forskare som ska intervjua vem, genom att vi intervjuade de 

specialpedagoger som vi själva hade inlett den första kontakten med. En nackdel med detta 

tillvägagångssätt kunde vara att vi som forskare gick in med två olika roller beroende på vilken 

vana vi hade av att intervjua, vilka preferenser vi hade med oss och vår personliga 

bedömningsförmåga (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjupersonerna fick några dagar före 

intervjutillfällena vår intervjuguide (se bilaga 2) via e-post för att ge dem en möjlighet att 

förbereda sig. De flesta intervjuerna ljudinspelades, en av intervjuerna blev inte helt inspelad 

eftersom att minnet på iPaden tog slut. Ljudinspelningarna gav oss som intervjuare möjlighet till 

att koncentrera oss på ämnet och intervjuns dynamik, vilket inte uppnåddes på samma sätt när 

anteckningar fördes (ibid.) eftersom minnet på iPaden tog slut. En annan fördel med ljudinspelning 

var att efterarbetet med intervjudatan kunde transkriberas och bearbetas flera gånger (Trost, 1997). 

Vi försökte skapa ett klimat i intervjusituationen som gjorde att intervjupersonen inte tänkte på 

ljudinspelningen. Detta eftersom ljudinspelning kunde leda till att intervjupersonen uppträdde 

onaturligt (Gustavsson, 2011). Den intervjuade kunde tänka igenom sina svar i rädsla av att bli 

felciterad eller feltolkad (ibid.). Vi vet inte om de vi intervjuade tänkte på detta eller om de 

funderade på vad de själva ansåg, det vi däremot märkte var att några av intervjupersonerna hade 

några längre pauser innan de svarade på frågorna. Den av oss två som hade genomfört intervjun 

transkriberade ljudinspelningen och delade transkriberingen med medforskaren.  
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3.4.1 Intervjuernas miljöer 

  

Intervjupersonerna hade möjlighet att till viss del bestämma tid för intervjun. Vi själva som 

forskare arbetade och var därför tillgängliga vissa tider. Vi lämnade förslag på tider till 

intervjupersonerna och de svarade när de kunde. De fick välja plats för intervjun eftersom vi ville 

att de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen och för att de hade störst erfarenhet av var 

på deras arbetsplats vi kunde utföra intervjun med minimalt störningsmoment. Det var 

intervjuarens uppgift att skapa en miljö där den som intervjuas upplevde sig säker för att en 

relation skulle kunna uppstå mellan intervjuaren och den som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 

2009; Stukát, 2011) och här blev det istället intervjupersonens uppgift i och med att de valde 

platsen. Det vi kunde bidra med var oss själva, hur vi bemötte intervjupersonen och skapade ett 

lugn. Svaren som framkom under intervjun kunde bero på vilket klimat som hade växt fram mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009; Kvale & Brinkmann, 

2014). Vid intervjutillfällena var vi medvetna om att det fanns ett etiskt hinder och det var att det 

fanns en maktrelation mellan intervjuaren och intervjupersonen, där intervjuaren är den mäktige 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta försökte vi motverka genom att det blev som ett samtal mellan 

intervjuaren och intervjupersonen där vi som intervjuare ställde frågor, lyssnade, nickade, 

hummade och ställde följdfrågor till det som den intervjuade sa. Det hände ibland att 

intervjupersonen själv kom över i någon av våra frågor och då valde intervjuaren att ändå ställa 

frågan om det var så att intervjupersonen ville utveckla svaret. Ibland upplevde vi som intervjuare 

att intervjupersonerna funderade på vad de skulle berätta för att vi skulle förstå dem och att svaren 

inte skulle misstolkas (Gustavsson, 2011). En intervju avbröts på grund av att intervjupersonen 

skulle vara med på ett akut föräldrasamtal och av en elev som behövde hjälp. I denna intervju 

ställdes intervjuarens flexibilitet på prov (Kvale & Brinkmann, 2009). En annan intervju blev 

också avbruten vid ett tillfälle när elever rusade in i rummet för att de ville sitta där. 

Intervjupersonen löste detta genom att be dem återkomma om fem minuter och därmed kunde 

intervjun avslutas. Detta inträffade i slutet av intervjun och upplevdes inte som ett större 

störningsmoment i intervjusituationen. 
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3.5 Bearbetning av intervjuerna 

 

När en intervju var färdig transkriberades ljudinspelningen innan nästa intervju genomfördes, för 

att vi som intervjuare skulle ha möjlighet att andas, tänka efter och ibland till och med fundera på 

vilka frågor som fungerade bäst eller sämst och vilka följdfrågor som behövde ställas för att få ett 

djup i svaren. Vi undersökte om det fanns gemensamma nämnare, kategorier, i vad 

intervjupersonerna hade berättat och vi kom först fram till sex kategorier. En vecka senare 

granskade vi återigen vårt kategoriseringsmaterial och insåg att det var svårt att skilja dem åt. 

Detta innebar att vi sorterade om vårt intervjumaterial och upptäckte det som skiljde sig åt och det 

som var lika i intervjusvaren, med andra ord ett mönster av upplevelserna (Stukát, 2011) och 

därmed fick vi fram tre kategorier; specialpedagogens organisering, samtal och relation. En 

tematisk analys som ingår i den narrativa analysen (Bryman, 2011) användes i detta arbete 

eftersom att vi som forskare studerade vad som yttrades och inte hur det yttrades. 

 

3.6 Tillförlitlighet 

 

Reliabiliteten (Stukát, 2011) i vår studies resultat kan inte generaliseras eftersom vi inte var 

intresserade av att undersöka generellt om specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal 

som verktyg bygger relationer med förskollärare och/eller grundskollärare. Utifrån den aspekten 

använde vi oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vi använde oss av respondentvalidering 

där vi som forskare lämnade vår transkription till respektive intervjuad specialpedagog för att 

delge dem om vad vi hade uppfattat i intervjun. Målet med detta var att vi skulle få bekräftat om 

vi uppfattat rätt i intervjun (Bryman, 2016). Det som kunde garanteras i vår studie var validiteten 

i hur vi utförde våra kategoriseringar av intervjuerna. Andra skulle kunna se samma mönster som 

vi i transkriptionerna utifrån syftet och problemformuleringarna som vi hade i vårt arbete (Stukát, 

2011; Bryman, 2011). 
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3.7 Etik  

 

Enligt de etiska frågorna skulle intervjupersonerna bli informerade om hur deras uttalanden skulle 

användas i studien och om forskaren fick tillstånd att citera från intervjun och hur personliga 

ämnen från intervjuerna fick användas (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie utgick ifrån de 

fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2007) i och med att vi i vårt missivbrev (se 

bilaga 1) informerade om följande: Informationskravet där den intervjuade fick information om 

studiens syfte, samtyckeskravet där den intervjuade själv hade rätt att bestämma över sin 

medverkan samt att avsluta när hen själv ville, konfidentialitetskravet där uppgifter som den 

intervjuade lämnade samt personuppgifter skulle förvaras där obehöriga inte kunde ta del av dem 

och till sist nyttjandekravet där den intervjuade fått information att insamlat material endast skulle 

användas som forskningsmaterial (Bryman, 2016; Repstad, 2007; Vetenskapsrådet, 2007). 

Konfidentialiteten i kvalitativa undersökningar skulle kunna vara ett problem, eftersom att 

undersökningen bestod av färre antal deltagare och platser och personer inte skulle kunna 

identifieras; vilket kunde vara svårt, och att det var lättare att låta intervjupersonerna vara anonyma 

i en kvantitativ undersökning (Bryman, 2016). Våra intervjupersoner blev anonyma i och med att 

vi inte presenterade dem med namn, enskilda beskrivningar av vilka de var och vilka sorters 

verksamheter de arbetade inom. Detta valde vi att göra eftersom vi använde oss av ett 

bekvämlighetsurval, vi visste vilka de var och då skulle även andra kunna identifiera dem. Vårt 

syfte innebar att det var specialpedagogers upplevelser i allmänhet som skulle beaktas och inte 

enskilda specialpedagogers och därför var vi inte intresserade av att veta vilken upplevelse som 

tillhörde vilken intervjuperson och därför gjordes en samlad beskrivning av intervjupersonerna i 

resultat (se 4.1 resultat) och vi valde också att inte ge dem fingerade namn eller nummer för att 

ingen skulle kunna koppla ihop citaten till att tillhöra en viss intervjuperson. Detta gjordes för att 

ytterligare kunna garantera anonymiteten (Bryman, 2016). Ett etiskt krav (Bryman, 2011; Ödman, 

2011) var att vi som forskare delgav vår transkription för validering av den som intervjuades vilket 

vi gjorde. En synpunkt som kom in var att det hade framkommit saker i intervjun som skulle kunna 

härleda till skolan ifråga, och då även till intervjupersonen, och därför togs denna del bort i 

transkriberingen. Delen var relevant för vår undersökning, men anonymiteten för intervjupersonen 

var viktigare för oss. Om vi använde oss av den i vårt resultat skulle det innebära att vi inte följde 

Vetenskapsrådets etiska principer om konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2007). 
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4 RESULTAT 

 

I resultatet finns först en anonym gruppresentation av de intervjuade specialpedagogerna och 

därefter är resultatet uppdelat efter kategorierna som syns i intervjuerna: specialpedagogens 

organisering, samtal och relation. Alla citat kommer från någon av de sex intervjuade och eftersom 

vi har valt att helt anonymisera våra intervjupersoner har vi inte skrivit till exempel specialpedagog 

1, 2, 3, 4, 5 och 6. Detta gör vi för att kunna bibehålla den anonymitet som vi kom överens om 

muntligt med intervjupersonerna och som även är ett villkor enligt missivbrevet (se bilaga 1). 

Ingen av våra intervjuade specialpedagoger skall kunna identifieras utifrån vårt resultat.  

 

4.1 Intervjuernas resultat 

 

Syftet med vår studie är att belysa specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal som 

verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare och vilka förutsättningar de har 

för att ha samtal Vi kommer därför att använda oss av följande problemformuleringar för att få 

svar på vårt syfte: 

 

● Vilka förutsättningar har specialpedagogerna för att ha samtal med förskollärare och 

grundskollärare? 

● Hur använder specialpedagoger samtalet som verktyg för att bygga en relation? 

● Hur definierar specialpedagoger begreppet relation? 

 

I nedanstående tabell presenteras kategorierna som synliggör vårt resultat av intervjuerna. Vi visar 

vilka problemformuleringar som tillhör respektive kategori. 
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RESULTATETS KATEGORIER 

 

Tabell 1 Resultatets kategorier. 

                    Problemformuleringar                  Kategorier   

Vilka förutsättningar har specialpedagogerna 

för att ha samtal med förskollärare och 

grundskollärare? 

 

Specialpedagogens organisering 

Vilka förutsättningar har specialpedagogerna 

för att ha samtal med förskollärare och 

grundskollärare? 

 

Hur använder specialpedagogerna samtalet 

som verktyg för att bygga en relation? 

 

 

Samtal 

 

 

 

Hur använder specialpedagoger samtalet som 

verktyg för att bygga en relation? 

 

Hur definierar specialpedagogerna begreppet 

relation? 

 

 

Relation 

 

  

 

De flesta av specialpedagogerna arbetar i förskolor eller i grundskolor på landsbygd och en 

minoritet av specialpedagogerna arbetar i en tätort. Specialpedagogerna har olika 

grundutbildningar, två förskollärare, två årskurs 1-7 lärare i matematik och naturorienterande 

ämneslärare, en årskurs 1-9 lärare i svenska som andraspråk, svenska och samhällsorienterande 

ämnen och en med gymnasielärarutbildning i psykologi och pedagogik. En av de intervjuade har 

även utbildning som speciallärare i svenska. Specialpedagogerna är i åldrarna 43 år till 65 år och 

antalet år de har arbetat som specialpedagoger varierar mellan tre år till sjutton år. De flesta har 

arbetat i närmare tio år som specialpedagoger. Några av specialpedagogerna har handledning av 

förskollärare eller grundskollärare i sin tjänst. En del av specialpedagogerna har rådgivningssamtal 

med förskollärare eller grundskollärare på sina arbetsplatser, en del spontana och en del på 

planerade tider. Antalet förskollärare och/eller grundskollärare som varje specialpedagog möter 

för att arbeta tillsammans med är allt från 15 till 48 stycken. En specialpedagog arbetar på tre 

förskolor, en specialpedagog arbetar på fyra förskolor, en specialpedagog har ansvar från 
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förskolan upp till årskurs sex, två specialpedagoger arbetar på årskurs F-6-grundskolor och en 

specialpedagog har ansvar för åk 7-9 på en F-9 grundskola. 

 

4.1.1 Specialpedagogens organisering 

 

I resultatet av vår studie med kategorin specialpedagogens organisering kommer vi att fokusera 

på underkategorierna tid, fysiskt tillgänglig, samarbete och expert. Tid behövs på olika sätt och 

som några av specialpedagogerna menar är tiden en viktig förutsättning för att bygga en relation 

till förskollärare och grundskollärare.  

 

Vi får testa och göra saker och för att möta lärarna, jag styr mitt schema själv. 

Vi gör den tillsammans med kollegorna, det gör vi lite olika. Vi sitter var tredje 

vecka och styr upp, så jag har inte samma schema utan var tredje vecka gör jag 

om schemat beroende var behovet finns just då. 

 

Det kan vara tid för att möta lärarna, men även tid för att möta eleverna och tid för att genomföra 

pedagogiska utredningar och då styr denna specialpedagog efter var behoven finns för tillfället. 

Tid behövs även på andra sätt i det som en av specialpedagogerna tar upp att hen har lagom många 

förskollärare och grundskollärare och då finns tiden att hinna träffa alla. Mer än hälften av 

specialpedagogerna använder sig av ett luftigt schema som ändras efter behov och ett par av dem 

styr detta själva. En av specialpedagogerna har ingen tid i sitt schema till grundskollärarna, utan 

hela specialpedagogens schema är anpassat efter att ge stöd till elever. En av specialpedagogerna 

anser att arbetet med att bygga en relation med förskollärare och grundskollärare är långsiktigt, 

det tar tid och det behövs för att kunna samarbeta. Som en annan av specialpedagogerna menar är 

det viktigt att redan från början ha tid för att träffa grundskolläraren: 

 

Jag tycker att, har man byggt upp en relation, att man har varit noga när läraren 

kommer från första början, man har tid för det. Tid, vi bokar samtal. Vi pratar 

elever, vi pratar metoder, strategier och så.  

 

 

Tid för att lära känna varandra behövs enligt de flesta av specialpedagogerna och det kan vara 

både när en ny förskollärare eller grundskollärare börjar eller när specialpedagogen är ny på sin 

arbetsplats. Några av specialpedagogerna avsätter tid för att vara med inne på 
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förskoleavdelningarna och i klassrummen med syftet att bygga relationer med personalen och 

barnen. Som en av specialpedagogerna säger:  

   

... jag kan bara gå in på en avdelning, jag kan inte ha ett uppdrag där inne, jag 

kan bara sätta mig och prata med personalen, (...) och oftast om det är någonting 

så kommer det ju då, så där så jag är ju inne på avdelningarna varje vecka, så man 

bygger upp en relation i det långa loppet då. 
 

Det som specialpedagogen ovan menar är att personliga möten som inte behöver vara 

arbetsrelaterade i samtalen behövs för att bygga en relation och att de är då som samtalen kommer 

om barnen. En av specialpedagogerna är nästan aldrig inne i klassrum och har aldrig planerade 

samtal med grundskollärarna, eftersom hen arbetar med elever i ett eget rum. Detta innebär att 

mötena med grundskollärarna sker i personalrum, korridoren och i ett angränsande rum till hens 

eget. Denna specialpedagog anser att det är fruktbara samtal och möten med grundskollärarna.  

 

Spontana handledning på kafferaster och i korridorer, där löser man mycket. 

 

Det handlar därför även om att vara tillgänglig fysiskt och detta märks tydligt för de 

specialpedagoger som har flera förskolor och/eller grundskolor att vara tillgängliga i. Då 

organiserar dessa specialpedagoger det genom att de är tillgängliga en till två dagar i veckan på 

varje förskola och även då inne på avdelningarna eller i klassrum. Som en av specialpedagogerna 

säger:  

 

Jag gör mig tillgänglig när jag sitter här så har jag oftast dörren öppen, har jag 

dörren stängd, så vet pedagogerna oftast här att jag sitter i nåt möte, telefonsamtal, 

eller inte vill bli störd och sen är jag ute jättemycket på avdelningarna.  

 

Denna specialpedagog markerar att hon är tillgänglig för förskollärarna genom att visa sig ute på 

avdelningarna och hen markerar också med att ha öppen dörr när hon är tillgänglig. Det handlar 

om att vara tillgänglig för förskollärarna och grundskollärarna på olika sätt och det är ett par av 

specialpedagogerna som menar att det är viktigt att tidsmässigt ha möjlighet till de spontana 

informella mötena, men även att det ges möjlighet till fasta möten eller snabbt inbokade möten. 

Som en specialpedagog säger när en grundskollärare eller förskollärare vill träffas och prata: 
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...jag säger att vi ska mötas sen och bokar en tid. 

 

Det gäller att vara tillgänglig när behov för samtal med förskollärare och grundskollärare uppstår 

och då är sammanfattningsvis både att vara på plats och att ha tid viktiga förutsättningar. En annan 

form av tillgänglighet är att vara delaktig i de formella mötena som finns på deras arbetsplatser. 

Alla specialpedagoger deltar antingen alltid eller ibland på arbetslagsmöten, 

arbetslagsplaneringar, elevhälsoteamsmöten eller barnkonferenser för att kunna samarbeta med 

förskollärarna eller grundskollärarna. De specialpedagoger som inte ingår i ett arbetslag 

tillsammans med förskollärare eller grundskollärare medverkar ibland när det finns ett behov att 

diskutera barn - eller elevärenden tillsammans med hela arbetslag. En av dessa specialpedagoger 

uttrycker att när behovet uppstår är hen delaktig och bidrar med sina egna tankar. Det är oftast 

förskollärarna eller grundskollärarna själva som meddelar hen när det finns ett behov av att ha 

dessa samtal.  

 

Jag är delaktig i arbetslagen när det finns ett behov av att diskutera kollegor 

emellan om hur de arbetar med en elev och utbyta tankar och erfarenheter och då 

bidrar jag också med mina tankar.  

 

Det sker även det motsatta där specialpedagogen själv tar kontakt vilket en annan specialpedagog 

säger:  

 

...jag vill helst ha hela arbetslaget där när vi pratar. Så jag försöker möta upp på 

arbetslagsplanering och jobba runt barnet för att förbättra så att inte hamna i 

lägen som inte är bra för barnet.  

 

Denna specialpedagog initierar själv kontakt för att ha barnets bästa i fokus. De specialpedagoger 

som alltid är delaktiga i ett arbetslag upplever lite olika om hur sådana här barn- eller elevärenden 

diskuteras. En av dessa specialpedagoger uttrycker det som att det nästan aldrig finns tid till att 

diskutera elevärenden på arbetslagsmötena utan att det istället görs i personalrum, arbetsrum och 

i korridoren. Det är där i dessa rum samarbetet sker både mellan specialpedagog och 

förskollärare/grundskollärare och mellan kollegor. Alla specialpedagoger arbetar aktivt med att 

inte framstå som en expert inför arbetslagen de möter utan istället som en medhjälpare. En av 

specialpedagogerna menar att specialpedagogen fungerar som nyckelperson på skolan och bör 



36 
 

därför kunna samarbeta med alla. Förändringar behöver ske i sin egen takt och att detta arbete till 

största del sker i arbetslag och som en specialpedagog agerar:  

 

Men min tanke är inte att gå in i arbetslaget som expert utan min tanke är jobba 

tillsammans med dem som finns i arbetslaget jag är där alldeles för lite för att 

kunna säga att så här skall ni kunna göra, utan de måste få lov att förändra i sin 

takt, försöka hitta saker som de känner kan funka för sig, att inte fokusera på för 

mycket åt gången, det är också kanske min uppgift att välja ut saker som man kan 

göra men börja med nån i taget och sedan handlar det om att återkoppla hela tiden, 

att de inte blir så att jag kommer en gång och sedan försvinner utan att med jämna 

mellanrum så stämmer vi av kollar av, ser hur vi kan fortsätta arbeta eller förbättra 

vidare. 

 

Det som ovanstående citat även visar på är hur hen som specialpedagog organiserar arbetet och 

själv möjliggör sin delaktighet i förändringarna. Det kan även vara att förskollärarna eller 

grundskollärarna inte har kunskapen för att kunna genomföra förändringar och då organiserar en 

av specialpedagogerna på följande sätt:  

 

...pedagogerna att man inte har kunskapen och då får jag liksom gå in och stötta 

och därefter så handleder jag pedagogen antingen enskilt och då bokar jag in 

träffar då och typ vi träffas en gång i veckan när jag går in på avdelningen 

observerar, skriver lite och ibland filmar jag och sen så sätter vi oss och 

återkopplar hela tiden, och är det sen så att, oftast om det är ett barn som de 

behöver stöttning med så är det oftast hela arbetslaget som behöver det, men då 

tar jag första hand pedagogen och sen så pratar jag med hela arbetslaget och sen 

så jobbar jag med hela arbetslaget. 
 

Det som ovanstående citat visar på är att det först kan behövas enskild handledning med 

förskolläraren eller grundskolläraren innan det sker ett samarbete med hela arbetslaget. 

Specialpedagogen arbetar med hela barnets eller elevens lärmiljö genom att observera och filma 

och följer upp det som hen noterar med arbetslaget. Det gäller också som en annan av 

specialpedagogerna menar att det finns tid för att vänta in förskollärarna eller grundskollärarna 

och att specialpedagogen stöttar upp med reflekterande frågor under reflektionstiden:  

 

Vi får vänta in vissa som får känna efter, vad betydde det här? Vad var detta? Hur 

kan jag använda det i min klass? Men jag är där och stöttar upp och sår små frön 

under veckan. Men det här är det som vi pratade om. Är det? säger dom. Men det 

kan man väl tolka det. Att jag liksom stötar upp i en grupp. För ibland kan jag 
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uppleva att de tycker det är svårt, men egentligen är det saker som de gör men det 

är olika begrepp som man inte känner till och så. 

 

Alla specialpedagoger i vår studie anser att de först och främst använder sig av den stöttande 

reflekterande rollen gentemot förskollärarna eller grundskollärarna och att fokus är på att det är 

gemensamt som förändringar kan ske.  

 

... men tänk efter vad kan du själv förändra. Det är bara gemensamt vi kan förändra 

någonting. 

 

Ett par av specialpedagogerna menar att det inte bara är en stöttande reflekterande roll de har 

gentemot förskollärarna eller grundskollärarna utan de kan även behöva utöva sin expertroll.   

 

Jag undviker med att komma med en färdig lösning utan oftast diskuterar vi olika 

saker och så frågar jag pedagogen: Hur tycker du vi ska hjälpa eleven på bästa 

sätt? Det här eller det här? Alltså vi diskuterar saker. Även om jag kommer med 

alternativa förslag. Det enda jag säger bestämt är om eleven har läs- och 

skrivsvårigheter, den här eleven behöver det, och det och det, då punktar jag upp 

detta. Autistiska barn måste ha det, det, det, alltså det är barnets perspektiv jag tar 

och ser vad barnet behöver ha. Sen får pedagogen tänka efter hur de ska 

genomföra det, men de måste veta att barnet behöver det...därför behöver jag 

komma med konkreta förslag i vissa fall. Om man kör konsekvent med mina förslag 

så fungerar dem. Jag följer upp med samtal med pedagogen och även 

observationer. Oftast har vi utvärdering allt från varje vecka till var fjärde, sjätte 

vecka.  

 

Förslag från denna specialpedagog kan ses som att det är det som behövs för att barnet eller eleven 

skall ha det bra i förskolan eller grundskolan. Det som den andre specialpedagogen anser är att det 

beror på vem det är som hen möter.  

 

Vissa fungerar bäst med rak kommunikation, rakt upp och ner, gör så här. Det är 

inget snack om saken, liksom. För det kan bli fel. Och vissa behöver tid, fundera 

och tänka. 

 

Ovanstående citat visar på att rak kommunikation kan med vissa förskollärare eller 

grundskollärare fungera bäst där det som specialpedagogen föreslår är bättre än det som 
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förskolläraren eller grundskolläraren föreslår, annars kan det bli fel. Det sker även det motsatta 

där tiden ges av specialpedagogen till förskolläraren eller grundskolläraren att själv fundera och 

tänka på vad barnet eller eleven behöver. 

 

4.1.2 Samtal 

 

Under denna kategori, samtal, har vi underkategorierna mötet, sin egen roll i samtalet och spontana 

samtal. När specialpedagoger möter nyanställda förskollärare och/eller grundskollärare finns det 

olika strategier som de använder sig av. Det kan vara att möta dem och berätta rutiner som 

specialpedagogen delger dem angående till exempel elevhälsans arbete med rutiner, till att hälsa 

dem välkomna till arbetsplatsen och berätta om vad de kan förvänta sig av specialpedagogen. Som 

en specialpedagog säger är det viktigt att hen tar kontakt, inte bara för att hen är specialpedagog 

utan för att få den nya att känna sig välkommen och förklara praktiska saker:  

 

Absolut så tar jag kontakt, jag känner att det är jag som lite om och kring.(...)Men 

för mig är det viktigt att det är ett stort välkomnande och förklara liksom helt 

praktiska saker, med tider, hur man brukar göra med allt från kaffe, till 

fredagsfikan, ni vet så va…  

 

Det som flera av specialpedagogerna även tar upp är vikten av att lära känna förskollärarna och 

grundskollärarna och samtala med dem. En specialpedagog uttrycker sig så här:  

 

Det handlar ju framför allt om att lära känna varandra och vad de tycker och vad 

som är viktigt för dem när de arbetar med eleverna. 

 

Några av specialpedagogerna menar att det är viktigt att både som ny specialpedagog på en 

arbetsplats eller för en ny förskollärare och/eller grundskollärare på arbetsplatsen berätta om vilka 

förväntningar de kan ha av specialpedagogen och att det behöver ske i början för att undvika 

missförstånd.  

 

Jag tror att det är jätteviktigt att prata om förväntningar i alla fall i början innan 

man känner varandra och har en relation.  
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Att om jag kommer som specialpedagog så har de förväntningar på mig vad det är 

de vill att jag skall hjälpa till med. Vad de tänkt förväntat sig att jag skall, på vilket 

sätt jag skall jobba, så många gånger handlar det om att klargöra vad är det jag 

kan stötta till med och vad är det ni förväntar er och hur man möts i det mycket 

handlar ju om att undvika missförstånd, också försöka klargöra saker det är viktigt 

för att komma framåt.  

 

Det är inte bara förväntningar som specialpedagogen behöver förtydliga i ett samtal utan även 

saker eftersom det är viktigt för utvecklingen Specialpedagogen har en egen del i samtalet. En av 

specialpedagogerna betonar detta: 

 

Det hänger ju på mig själv om det blir en kommunikation, med de jag ska arbeta 

med. 

 

Om inte specialpedagogen själv är delaktig i samtalet blir det ingen kommunikation med de hen 

skall arbeta med. Specialpedagogerna möter förskollärare eller grundskollärare varje dag och 

diskuterar olika saker med dem. Det händer att specialpedagogerna möter förskollärare eller 

grundskollärare som är arga eller frustrerade på en elev, ett barn eller förälder. Som en 

specialpedagog menar:  

 

Jag tänker hela tiden om att möta den människan som finns och det viktigaste som 

jag tänker är att inte gå i försvar utan lyssnar på det som sägs. Försöker vända på 

det jag hör kanske om man kan hitta lite andra perspektiv på det, kanske hitta 

någon slags utväg…    

 

Det viktigaste som de flesta av specialpedagogerna poängterar att de gör i möten med arga 

förskollärare och grundskollärare är att lyssna och en del som ovanstående också säger om att 

möta människan. Ett par av specialpedagogerna säger att känna av i mötet med den andre behövs 

i samtalet. Efter att ha lyssnat och ibland känt av har specialpedagogerna lite olika strategier för 

att samtala med förskollärare eller grundskollärare som är arga. En specialpedagog tar upp vikten 

av att prata om grundkänslor:  

 

Prata grundkänslor. När jag blir stressad vad händer då med mig? När jag blir 

arg vad händer då med dig? Hur kan vi mötas, hur kan vi hitta varandra igen?  
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Båda ovanstående citat visar att de två specialpedagogerna som säger detta försöker få 

förskolläraren eller grundskolläraren till att hitta vägar ut från det arga och att få hen att tänka 

framåt genom att hjälpa hen att söka efter sina egna strategier. Några av specialpedagogerna tar 

upp följande strategier de använder som följande citat från en av dem visar:  

 

Jag försöker att få läraren att hitta, är det så att de är kritiska till en elev, så 

försöker jag alltid få dem till att hitta positiva saker om eleverna. Se dem på ett 

annat sätt, se deras problem och förstå deras problem. Annars vet jag inte. Jag är 

rätt mjuk, jag går inte in i konflikter med kollegorna. Försöker få dem till att tänka 

själva. Jag försöker utmana läraren. Vissa lärare kan ta åt sig om jag ställer 

frågorna: Vad gör du? Vad är det som gjorde att det blev så här? Vad kunde du 

ha gjort annorlunda? Kunde du ha gjort något annat för att den eleven inte skulle 

ha rivit sönder pappret och kastat iväg det? Skulle du ha kunnat gjort på ett annat 

sätt? Kunde du ha förberett eleven före på vad som skulle hända. Alltså försöka få 

dem att tänka ett steg till, vad och varför blev det så här? Vad är min roll som 

lärare att det blev så här? Eleven har problem, eleven har sina bekymmer, det vet 

vi men hur kan man underlätta och vad är din roll som pedagog? Försöker alltså 

utmana dem och få dem till att tänka i de banorna att problemet ligger inte hos 

barnet utan den ligger ofta hos läraren att kunna hantera det. 

 

Dessa specialpedagoger lyssnar först och sedan agerar de genom att utmana förskolläraren eller 

grundskolläraren till att tänka på hur de själva agerar i situationen då de blev arga på ett barn eller 

en elev när barnet eller eleven blev arg på förskolläraren eller grundskolläraren. De försöker få 

förskolläraren eller grundskolläraren att tänka på hur de själva har gjort innan situationen uppstår. 

Detta handlar om att få förskolläraren eller grundskolläraren att försöka hitta lösningarna själva 

och en av specialpedagogerna anser att detta kan vara svårt att göra i stunden när det arga finns 

kvar. Denna specialpedagog menar att det först gäller att samla hen och sedan gemensamt försöka 

se förbi hindren och få fram förskollärarens eller grundskollärarens egna lösningar. Det händer, 

enligt några av specialpedagogerna, att förskollärare och grundskollärare kommer och är arga på 

specialpedagogen. En strategi som då används i samtalet är att lyssna som följande citat visar:  

 

Om läraren är arg på mig så lyssnar jag jättemycket. Det får de gärna vara, vi är 

inte kompletta någon av oss. 

 

En annan strategi som en specialpedagog använder sig av är att våga prata: 
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 Våga prata, möta det som är jobbigt. Ödmjuk, håller mig tillbaka.  

 

Citaten ovan visar att det blir mer fokus både på att lyssna och även om att våga prata om det som 

är jobbigt när det är specialpedagogen förskolläraren eller grundskolläraren är arg på, jämfört när 

det arga är mot en elev eller förälder. Båda specialpedagogerna betonar också ödmjukheten de har 

inför den andre, i detta fall förskolläraren eller grundskolläraren, och en av dem håller avstånd i 

samtalet.  

 

4.1.3 Relation 

 

I denna kategori har vi underkategorierna definition av relation, sin egen roll i relationen och olika 

relationer. En relation mellan specialpedagog och förskollärare eller grundskollärare behövs enligt 

alla specialpedagogerna i studien för att kunna samarbeta. En av specialpedagogerna definierar 

relation i förhållande till arbetet hen utför tillsammans med förskolläraren eller grundskolläraren: 

 

Relation för mig är jätte jätteviktigt. För jag tror att allas olikheter får plats och 

att man duger som människa precis som man är och genom att faktiskt lyssna och 

försöka förstå vad andra vill eller säger så tror jag att man kan bygga en bra grund, 

en bra relationsgrund som kan bära i arbetet som vi skall göra.   

 

Relation för hen och för ett par specialpedagoger till handlar om att olikheter är viktigt och att 

specialpedagoger lyssnar och försöker förstå vad andra säger och vill för att underlätta arbetet som 

görs tillsammans för barns och elevers bästa. Den här grunden för relationen är viktig eftersom 

det handlar om ömsesidigt förtroende till varandra och att kunna lita på varandra.  

 

Det bygger mycket på förtroende alltså jag måste ju bygga upp en relation så att 

pedagogerna känner förtroende för mig. 

 

Några av specialpedagogerna anser att om det inte finns förtroende för specialpedagogen är arbetet 

som görs tillsammans med förskolläraren eller grundskolläraren inte lätt att genomföra. Därför 

menar de här specialpedagogerna att de försöker undvika dåliga relationer med förskolläraren eller 
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grundskolläraren utan istället är de medvetna om att det är ett givande och tagande i relationen 

mellan dem. 

 

Ja, det är någonting som man bygger hela tiden och skapar och så kan man göra 

insättningar och så kan man göra uttag. Desto fler insättningar man gör desto 

större uttag kan man göra sen. Men det handlar ju hela tiden om att bygga (...) som 

ett gummiband att ibland sträcker man ut det och så tänjs det och så blir det skörare 

och skörare och sen ibland så brister det där gummibandet och då måste man 

försöka hitta ett sätt så att man kan knyta ihop det igen, så man kan återskapa den 

där relationen för det är oerhört viktigt för om man inte har en relation finns det 

ingen anledning att bry sig om den här personen tycker, tänker eller säger att man 

ska göra. Sen har vi ju också olika relationer, kanske en relation med de vuxna, en 

relation med barnen och en relation med barns föräldrar och barns syskon kanske 

också, och man har kanske dessutom olika djup relation beroende på hur mycket 

man jobbar med dem. 

 

Denna specialpedagog berättar om att det finns insättningar och uttag i en relation och ju fler 

insättningar som sker desto fler uttag kan göras, ett givande och tagande i relationen. Hen använder 

sig av en liknelse med ett gummiband som sträcks, tänjs och blir skörare för att ibland brista när 

hen definierar sin relation med förskolläraren eller grundskolläraren och om detta gummiband är 

skört och brister har det skett fler tagande än givande i relationen. Detta leder till att det behöver 

ske fler intag och därigenom reparera relationen. Det kan även ses i förhållande till det hen säger 

om att hen har olika sorters relationer i sitt arbete, en med de vuxna, en relation med barnen, en 

relation med föräldrar och att dessa relationer kan vara olika djupa och att det kan bero på antalet 

tillfällen att träffas och då är det som en annan av specialpedagogerna definierar relation: 

 

Inkännande, lära känna personen.  
 

Det är viktigt för alla specialpedagoger att lära känna människorna de behöver ha en yrkesmässig 

relation till. En av specialpedagogerna definierar hur hen arbetar för att bygga en relation till 

förskolläraren eller grundskolläraren:  

 

Jag kan inte ensidigt bygga relation till en kollega det måste vara ömsesidig 

relation för att det ska funka. Det är likadant med elever, men man måste gå ner 

till elevens nivå, förstå eleven, då börjar man bygga. Det är upp till mig som vuxen 

att börja bygga en frisk, professionell relation till ett barn som växer. Men om barn 

gör vissa fel och misstag så är det upp till mig hur jag ska hantera det för att få 
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barnet att samarbeta med mig, eftersom när jag får eleven till att samarbeta med 

mig då kan jag säga att jag har byggt upp relation till eleven. Tänker precis 

likadant när jag bygger relation med lärarna eftersom jag kan inte komma till en 

lärare och förvänta mig att läraren ska öppna sina armar och säga: du är 

välkommen. 

 

Denna specialpedagog menar att det måste finnas en ömsesidig relation för att det skall kunna ske 

ett samarbete med både elever och förskollärare eller grundskollärare och att det kräver förståelse 

för de andre. Det är när hen har fått dem till att samarbeta med hen som hen menar att det finns en 

relation. Hen kan inte heller förvänta sig att det är förskolläraren eller grundskolläraren som 

välkomnar hen. En annan specialpedagog menar istället att det handlar om ömsesidig respekt:  

 

Det handlar mycket om förhållningssätt mot varandra, ömsesidig respekt. Jag går 

mycket på min intuition, när jag varit där ett tag hittar jag infallsvinklar. 

 

Specialpedagogen ovan anser att det handlar om sin egen intuition för att veta vilket 

förhållningssätt som hen ska ha mot förskolläraren eller grundskolläraren och att det tar tid att 

hitta nya infallsvinklar. Ett par av specialpedagogerna menar att det är viktigt att skilja på sin 

personliga och yrkesmässiga relation med förskolläraren eller grundskolläraren. En 

specialpedagog uttrycker det så här:  

 

Relation för mig handlar också om att lära känna den andre, man får skilja på 

yrkesroll och privatliv, men att man lär känna varandra i yrket och får en 

yrkesmässig relation, det handlar ju om tillit och bli litad på.  

 

Ovanstående specialpedagog uttrycker att lära känna varandra i sitt respektive yrke leder till den 

yrkesmässiga relationen och inte till den personliga relationen och att det är att lära känna 

varandra, bli lita på och ha tillit till varandra som är viktigt oavsett vilken form av relation det är. 
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4.2 Sammanfattning av resultatet 

 

Specialpedagogerna i studien har olika förutsättningar i sin specialpedagogiska organisation för 

att kunna möta förskollärare och/eller grundskollärare och samtala med dem. De allra flesta har 

strategier för vad de gör och säger när de samtalar med förskolläraren och/eller grundskolläraren 

och det beror på vad de samtalar om. Det finns olika förutsättningar för dessa samtal och ett par 

av dem är tid och fysiskt tillgänglig. I samtalen som specialpedagogerna beskriver består deras 

uppgift av olika slag, den lyssnande rollen, av den som får den andre till att själv reflektera och av 

den stöttande rollen. En specialpedagog menar att information skall gå till alla berörda omgående 

utan några mellanhänder och de allra flesta specialpedagogerna träffar berörda förskollärare 

och/eller grundskollärare på deras arbetslagsträffar och är där delaktiga i samtalen. Relationen 

mellan specialpedagogen och förskolläraren eller grundskolläraren behöver enligt de flesta 

specialpedagogerna i studien, vara ömsesidig med tillit och respekt, inkännande och att bli litad 

på. Ett par av specialpedagogerna betonar att det sker ett givande och tagande i relationen och att 

det finns olika djup i en relation och en av dem jämför detta med ett gummiband som tänjs och 

stärks med insättningar och uttag. Ett par av specialpedagogerna menar att det finns en 

yrkesmässig och privat relation mellan dem själva och förskollärarna eller grundskollärarna.  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

I den teoretiska tolkningen beskrivs resultatet utifrån människans livsrum, distans - relation, 

mellanmänsklighet och till sist sammanfattas den teoretiska tolkningen. 

 

4.3.1 Människans livsrum 

 

Jag och Du är parorden i livsrummet, enligt Buber (2001), och Jag och Du kan bara existera 

tillsammans. Detta kan vi se i studien när det behövs tid för att lära känna varandra och en av 

specialpedagogerna betonar detta när hen, Jag, möter förskollärarens eller grundskollärarens, Du, 

på deras första arbetsdag och avsätter tid för att göra det. Enligt en av specialpedagogerna behövs 

det personliga möten för att bygga relationer och samtalen i dem behöver inte vara arbetsrelaterade 
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utan det sker samtal om allt möjligt. De personliga mötena sker spontant inne i samma rum som 

förskollärarna, avdelningarna, och syftet är att bygga en relation. Dessa båda specialpedagogers 

organisering att möta förskolläraren eller grundskolläraren genom samtal där Jag och Du möts 

leder enligt Buber (2001) in i relationernas värld. När specialpedagogerna har tid på sitt schema 

möjliggörs de spontana mötena, de fasta mötena och de snabbt inbokade mötena. Detta använder 

sig en av specialpedagogerna av när förskolläraren eller grundskolläraren kommer och vill 

diskutera något, då möts Jag, specialpedagogen, och Du, förskolläraren eller grundskolläraren, i 

livsrummet (Buber, 2001) i och med det snabbt inbokade mötet och de träder in i relationernas 

värld. Det förekommer också att flera av specialpedagogerna, Jag, tar kontakt med förskollärarna 

eller grundskollärarna, Du, och är med på fasta möten för att kunna vara med i samtalet med alla 

Du i gruppen. Några av specialpedagogerna vill utgå ifrån en helhet där alla i arbetslaget är 

närvarande vid samtalet och detta tolkar vi enligt Buber (1997) som att människans värld, 

livsrummet, blir en enhet, men det kan också uppfattas som en gemensam existens i gruppen 

(Buber, 1990). Denna gemensamma existens åskådliggörs på flertalet sätt i vårt resultat och ett av 

sätten är när förskolläraren eller grundskolläraren önskar stöttning med ett barn. Specialpedagogen 

börjar först med att arbeta med förskolläraren eller grundskolläraren och arbetar sedan fram 

helheten genom att involvera hela arbetslaget och den gemensamma existensen bildas (ibid.).  

  

4.3.2 Distans - relation 

 

Enligt Buber (1997) byggs människans varande upp av två rörelser och den ena är att upprätta 

distans och den måste finnas där om den andra rörelsen att träda i relation skall ske. I studien ser 

vi detta när en specialpedagog upprättar första rörelsen distans till grundskolläraren när hen arbetar 

med elever i eget rum och när specialpedagogen möter grundskolläraren i personalrum, korridor 

eller i arbetsrum träder specialpedagogen in i den andra rörelsen, relation med grundskolläraren. 

En av specialpedagogerna är närvarande på arbetslagsmöten när behov uppstår och delar med sig 

av sina tankar och då har hen enligt Buber (2001) närvaro och specialpedagogen påverkar 

relationen med förskollärarna eller grundskollärarna med sina tankar. En specialpedagog vill 

undvika med att komma med en färdig lösning utan diskuterar olika lösningar med förskolläraren 
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eller grundskolläraren och då synliggörs det enligt Buber (2001) att relationen är ömsesidig och 

att den personliga närvaron (Buber, 1997) existerar av att specialpedagogen är närvarande.  

 

Flera av specialpedagogerna möter förskollärare eller grundskollärare som är arga eller frustrerade 

och då menar en av specialpedagogerna att hen måste lyssna, alltså inneha personlig närvaro i 

samtalet (Buber, 1997) och därefter försöker specialpedagogen genom utmanande frågor få 

grundskolläraren att hitta andra perspektiv och vända på det arga. Specialpedagogens agerande i 

sådana samtal är att upprätta distans i relationen (Buber, 1997) i syfte att få grundskolläraren att 

själv finna sin lösning. En specialpedagog anser att det inte bara är hen som skall bygga relationen 

utan att båda parterna, specialpedagogen och grundskolläraren behöver bygga den ömsesidiga 

relationen (Buber, 2001). Ett par av specialpedagogerna skiljer på sin personliga relation och sin 

yrkesmässiga relation till förskolläraren och grundskolläraren. Här uppfattar vi det som att 

specialpedagogen, Jag, yrkesmässigt har en relation och detta stämmer in på Bubers (1997) att 

träda i relation och Bubers (2001) närvaro, medan specialpedagogens personliga relation stämmer 

in på Bubers (1997) rörelse att upprätta distans i förhållande till Du.  

 

Alla specialpedagogerna i studien anser att relationen mellan specialpedagog och förskollärare 

eller grundskollärare behövs för att kunna samarbeta, detta stämmer in på Buber (2001) där Jag 

och Du är relationernas värld. Det är i den andra sfären som det mellan människorna finns en 

relation i form av språket. Du kan Jag ta emot samt ge det. För alla specialpedagogerna är det 

viktigt att lära känna människorna som de skall ha en relation till i yrket och en av dem gör detta 

genom att känna in och lära känna personen.   

 

4.3.3 Mellanmänskligt 

 

Mellan människor sker det mellanmänskliga i ömsesidighet och kravet är delaktighet från båda 

parter (Buber, 1990) och detta är specialpedagogen vid formella möten. Alla specialpedagoger 

deltar alltid eller ibland på arbetslagsmöten, arbetslagsplaneringar, barnkonferanser och 

elevhälsoteamsmöten och där bidrar de med sina tankar vilket kan leda till ömsesidighet i 

relationen när tankarna blir ömsesidiga. En specialpedagog menar att vi måste våga att prata och 
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möta det som är jobbigt men ändå vara ödmjuk inför den andre och hålla sig tillbaka. Detta kan 

ses som att specialpedagogen är delaktig i samtalet och att det sker en ömsesidighet (ibid.). En av 

specialpedagogerna menar att det behövs en ömsesidig relation för att kunna samarbeta och att 

denna inte kan byggas ensidigt av hen. Ett par av specialpedagogerna anser att ett givande och 

tagande behövs i en relation och dessa specialpedagogers upplevelser tolkar vi enlig Buber (1990) 

som att en relation är något som behöver båda parters delaktighet för att en ömsesidig relation 

skall kunna uppstå.  

 

Enligt Buber (1997) innebär personlig närvaro att människan blir medveten om den andra partens 

närvaro i samtalet. I resultatet kan vi se detta när specialpedagogen som har flera förskolor 

organiserar sin tillgänglighet på respektive förskola några dagar i veckan och då är tillgänglig inne 

på avdelningen bara för att samtala om allt möjligt. Det handlar också om att vara tillgänglig när 

behov för samtal uppkommer och inneha personlig närvaro (ibid.) i dessa spontana samtal. En 

specialpedagog menar också att det med jämna mellanrum måste ske en återkoppling om hur 

arbetet fungerar och om det behövs förbättras. Specialpedagogen följer upp med samtal, 

observationer och utvärdering med grundskolläraren och då återgår specialpedagogen till 

personlig närvaro (Buber, 1997). En av specialpedagogerna har sin personliga närvaro (ibid.) med 

grundskolläraren i arbetsrum, personalrum och i korridoren när hen inte aktivt arbetar med elever. 

För att det skall bli ett Jag och Du i livsrummet mellan denna specialpedagog och grundskollärare 

behöver specialpedagogen, enligt Buber (2001), vara tillgänglig. 

 

Specialpedagogerna menar att det är viktigt att diskutera förväntningar som förskolläraren eller 

grundskolläraren har på specialpedagogen. En specialpedagog menar att det är hens eget sätt att 

kommunicera som avgör om det blir en kommunikation med de som hen skall arbeta med. Det är 

detta som Buber (1990) menar med att var och en måste bidra med sig själv i ett äkta samtal och 

att deltagarna måste vara aktiva om samtalet skall bli äkta. I samtalen försöker en av 

specialpedagogerna att möta den andra, lyssna och försöka hitta andra perspektiv på det som sägs. 

Att mötas i samtalet kan vara att prata grundkänslor. Buber (1990) anser att i äkta samtal måste 

alla bidra med sig själv och var och en måste känna tilltro till varandra och detta synliggörs när en 

specialpedagog betonar att mycket bygger på förtroende för varandra och att det är hens uppgift 

att bygga den förtroendefulla relationen med förskollärarna eller grundskollärarna.  Något som 
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Buber (1990) däremot inte gör någon skillnad på är det äkta mötet i yrkesrollen respektive i 

privatlivet. Den specialpedagog som menar att det behöver skiljas på sin yrkesrelation och sin 

privata relation agerar enligt Buber (1990) i och med att hen anser att det som sker mellan 

människor är socialt, en gemensam existens existerar i gruppen och därför behövs det inte olika 

relationer i gruppen.  

 

4.3.4 Sammanfattning av teoretisk tolkning 

 

Livsrummet (Buber, 2001) där specialpedagogen, Jag, och förskolläraren eller grundskolläraren, 

Du, möts för att gå in i relationernas värld, kan enligt flera av specialpedagogerna ske i olika 

konstellationer. Det kan vara att specialpedagogen möter den enskilde förskolläraren eller 

grundskolläraren eller att mötena sker i grupp, där det blir en enhet i och med att delaktighet 

behövs från båda parter (Buber, 1990) och även gemensam existens i gruppen (ibid.) och i gruppen 

behövs det inte olika relationer (Buber, 1990) som en av specialpedagogerna anser att det behövs 

skiljas mellan den yrkesmässiga relationen och den personliga relationen i gruppen. När Jag och 

Du möts och de har personlig närvaro av varandra blir det en relation (Buber, 1997) och detta 

tydliggörs både när en specialpedagog har närvaro inne på avdelningen genom att samtala om allt 

möjligt och när ett par av specialpedagogerna har närvaro när de har närvaro inne i personalrum 

och arbetsrum. Ett par av specialpedagogerna menar att det är viktigt att diskutera förväntningar 

som förskolläraren eller grundskolläraren har på specialpedagogen. En specialpedagog menar att 

det är hens eget sätt att kommunicera som avgör om det blir en kommunikation med de som hen 

skall arbeta med, enligt Buber (1990) blir det inga äkta samtal om inte båda samtalspartners är 

delaktiga. I samtalen försöker en av specialpedagogerna att möta den andra, lyssna och försöka 

hitta andra perspektiv på det som sägs. Att mötas i samtalet kan vara att prata grundkänslor och 

ha tilltro till varandra och därigenom möjliggör ett äkta samtal (ibid.). 
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4.4 Slutsatser  

 

Syftet med vår studie är att belysa specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal som 

verktyg bygger relationer med förskollärare och grundskollärare och vilka förutsättningar de har 

för att ha samtal. Utifrån vårt syftes resultat och den teoretiska tolkningen analyserar vi fram våra 

slutsatser. Specialpedagogen som samtalspartner med förskollärare och grundskollärare 

förutsätter att det finns tid och närvaro för att kunna genomföra samtal. I tidsaspekten behöver 

specialpedagogen ett luftigt schema som möjliggör de spontana mötena och snabbt inbokade 

samtal. Närvaron i form av att vara fysisk tillgänglig och kunna ha de spontana samtalen behövs 

för alla specialpedagoger samt en organisering som tar hänsyn till ovanstående när 

specialpedagoger har flera enheter att vara i. Specialpedagogen behöver samarbeta med 

förskollärare och grundskollärare och detta görs både enskilt och i arbetslag för att bygga ett 

helhetstänk kring barnet eller eleven. I samarbetet är specialpedagogen delaktig i samtalen genom 

att delge sina tankar och dessa samtal sker på både individnivå: förskolläraren eller 

grundskolläraren och på gruppnivå: arbetslag kan innebära att det blir en ömsesidig relation 

(Buber, 2001) men även vara att alla parter i gruppen är delaktiga (Buber, 1990). Detta beror på 

specialpedagogens förmåga som samtalspartner med den andra parten i relationen (Buber, 2001). 

Specialpedagogen behöver lyssna, vara närvarande i samtalet (Buber, 1997), skapa förtroende och 

genom sitt förhållningssätt; bekräfta och känna in och detta leder till att det kanske kan bli ett äkta 

samtal om båda parter är delaktiga i (Buber, 1990). Finns samtal kan det leda till en ömsesidig 

relation, Jag och Du möts (Buber, 2001). Bilden nedan förtydligar vår analys.  
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FÖRTYDLIGANDE ANALYS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Bild 4. Förtydligande bild av vår analys. Förutsättningar för specialpedagogens samtal för att 

bygga relationer. Egen bild. 

 

Utifrån ovanstående syfte och analys drar vi följande slutsatser:  

 

● Specialpedagogernas organisering behöver ta hänsyn till att tid och närvaro med 

förskollärare och grundskollärare behövs för att genom samtal bygga relationer.  

● Specialpedagogerna använder samtal i samarbetet med individ; förskollärare eller 

grundskollärare och grupp; arbetslag. 

● Specialpedagogerna behöver som samtalspartners lyssna, vara närvarande, skapa 

förtroende, bekräfta och känna in och det har betydelse för om det utvecklas ett samtal.  
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5 DISKUSSION 

 

Här under kapitlet diskussion kommer diskussion av resultaten, metoddiskussion, diskussion av 

teorier, tillämpning och fortsatt forskning att presenteras. 

 

5.1 Diskussion av resultaten 

 

I vår studie har vi upptäckt att det inte finns mycket forskat om samtalets betydelse för att bygga 

relation mellan specialpedagog och förskollärare eller grundskollärare och när vi undersöker 

specialpedagogens examensordning (SFS, 2007:638) omnämns inte relationen mellan andra 

yrkesgrupper. Det som betonas är att specialpedagogen skall vara en kvalificerad samtalspartner 

och kunna samverka med andra (ibid.). Även i Skolverket (2016), läroplan för förskolan, omnämns 

inte samtal och relationer mellan skolpersonal utan det som beskrivs är att alla som arbetar i 

förskolan skall vara förebilder för barnen. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) skall alla som arbetar i skolan bidra till att alla i skolan har 

solidaritet till varandra och respekt för varandra. Då behövs en god miljö i form av samverkan 

mellan skolans personal (ibid.). Vi urskiljer genom detta att ordet relation saknas i läroplanerna 

(Skolverket, 2016; Skolverket, 2011) och i specialpedagogens examensordning (SFS, 2007:638) 

vilket medför våra funderingar om det helt spontant bara skall fungera att ha en relation i 

livsrummet som Buber (1997) menar att vi har om vi möts och har äkta samtal som leder till 

ömsesidighet (Buber, 1990) och personlig närvaro (Buber, 1997). Utan samtal anser vi att det blir 

det svårt att bygga relationer och som blivande specialpedagoger funderar vi på hur vi skall 

använda oss av vår studies resultat i yrkesrollen. Vi kan utifrån specialpedagogers upplevelser 

bilda oss en egen uppfattning om hur verkligheten ser ut och utgå från deras tankar. En 

specialpedagog nämner i studien att relation handlar om att lära känna varandra och det leder till 

tillit och att någon litar på en, detta stämmer in på Wächter (2001) som menar att tilliten skapas 

när människors berättelser och upplevelser är sanna. Buber (1997) anser att i ett äkta samtal måste 

var och en känna tilltro till varandra och i det äkta mötet kan individen se sanningen utifrån någon 

annan. Vi anser därför att en förutsättning för att bygga relationer är att lära känna varandra och 

att det behöver ske genom samtal.  
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Tid för samtal och relation 

Tiden är något som är viktigt i specialpedagogens uppdrag både när det gäller att bygga relationer 

och i samtal och det framkommer också från en specialpedagog att lagom många förskollärare och 

grundskollärare är en förutsättning för att det skall finnas tid till att bygga alla dessa relationer. Vi 

kan i studien se att specialpedagogerna har olika förutsättningar till att bygga relationer. En av 

dem skall bygga relationer till 15 förskollärare eller grundskollärare medan en annan 

specialpedagog skall bygga relationer med 48 förskollärare eller grundskollärare och då är inte 

alla relationer till barn, elever, föräldrar och andra aktörer medräknade. Då kan vi utifrån det som 

Ahlén (2011) menar med att det tar tid att bygga relationer konstatera att det möjligtvis kan vara 

att den specialpedagog som har 48 personer att förhålla sig till behöver ännu längre tid än den som 

har 15 personer. Enligt Jönsson (2000) och Thalin (2015) måste det ta tid om samarbete skall 

utvecklas. För att det skall bli en bra samverkan anser Ahlstrand (1995) att tiden behövs. 

Hargreaves (1998) studie visar att fasta planerade tider för möten med specialpedagogen 

uppskattas av några lärare medan andra lärare önskar en större flexibilitet när det gäller möten och 

att dessa möten sker när behov uppkommer. Det finns också lärare som inte vill ha några möten 

alls (ibid.). Denna bild som Hargreaves (1998) studie visar har vi inte undersökt i och med att vi 

inte fokuserar på dem på andra sidan i livsrummet (Buber, 2001), förskollärarna och 

grundskollärarna, Du, utan vi fokuserar på specialpedagogen, Jag, och förskolläraren eller 

grundskolläraren möts och kan ha samtal. Hargreaves (1998) utgår i sin studie ifrån att de fasta 

mötestiderna är inlagda på organisationsnivå, skolledningen, och att detta påverkar lärarnas 

inställning till dem. Några av specialpedagogerna har planerade handledningstider med 

förskollärarna och/eller grundskollärarna för att reflektera enskilt eller i grupp. Då blir det som 

Thalin (2015) menar att om det skall ske en utvecklingsprocess måste det också finnas tid för 

reflektion. Detta anser också Hartman (2015) att i dialogen tänker och reflekterar vi tillsammans. 

I studien nämner en specialpedagog att hen ställer utmanande frågor till grundskolläraren när det 

finns behov för det, detta i samband med att grundskolläraren är arg på en elev. Enligt Wächter 

(2001) börjar pedagogen att reflektera när nya intryck uttrycks och kunskapen växer, vilket denna 

specialpedagog genom sina frågor försöker få grundskolläraren att göra. I studien har det 

framkommit att specialpedagogen har många olika relationer, med både förskollärare, 

grundskollärare, barn och elever, men det har också framkommit att specialpedagogen har 
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relationer med barnens föräldrar och deras syskon och att relationen kan vara olika djup. Desto 

mer vi dyker ner i frågeställningen “Hur definierar specialpedagogen begreppet relation?” 

upptäcker vi att specialpedagogens värld blir allt mer komplex, vi skall inte bara förhålla oss till 

SFS (2007:638) att “visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 

yrkesgrupper”, utan specialpedagogen måste också samverka med alla andra runt omkring; barn, 

elever och föräldrar. Om vi återgår till det vi skrev ovan ser vi klart och tydligt att det behövs 

mycket tid om specialpedagogen genom att använda sig av samtal som verktyg skall kunna bygga 

alla dessa relationer. Alla samtal specialpedagogen har bildar ett mönster av relationer, som 

specialpedagogen har att förhålla sig till (Byström, 2013). 

 

 

Samtal 

När två människor samtalar blir det ett enligt Buber (1990) ett levande samspel. I ett äkta samtal 

accepteras den andre och bejakas som person (Buber, 1997). Även Liljegren (2000) anser att när 

människor bekräftas så accepterar vi deras uppfattning. Specialpedagogerna som är delaktiga i 

arbetslagsmöten och samarbetar med förskollärarna och grundskollärarna kan genom detta sätt att 

organisera sitt specialpedagogiska uppdrag möjliggöra att bekräftelse sker men också att gruppen 

blir en enhet (Buber, 1997). Buber (1997) menar att det inte går att arrangera ett äkta samtal och 

enligt Buber (1990) måste deltagarna vara aktiva för att möjliggöra denna form av samtal. von 

Ahlefeld Nissers (2014) undersökning visar att när det finns en möjlighet till samtalsarenor ges 

det en längtan att mötas och denna samtalsarena kan vara i arbetslag. Liljegren (2000) anser att 

människan behöver kommunicera med andra människor för att överleva och då sker kontakt, 

anknytning och engagemang som uttrycker närhet mellan människor och distansen som innebär 

en gräns för kommunikationen. Om inte det ges möjlighet att mötas blir det enligt vår tolkning av 

detta ingen kommunikation och därmed ingen närhet, i vårt fall relation, istället leder det till att 

det blir en rumslig distans. Om vi tolkar Buber (1997) leder det också till att det inte blir några 

förutsättningar att bli personligt närvarande i livsrummet där Jag och Du möts. Eldor och Shoshani 

(2016) knyter an till Liljegren (2000) om närheten i och med att de i sin undersökning får fram att 

omtänksamma relationer mellan skolpersonal leder till att lärarna mår bättre vilket har en positiv 

inverkan på elevernas studieresultat.    
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Ömsesidighet 

Mellan människor sker enligt Buber (1990) ömsesidighet och båda parter måste vara delaktiga och 

enligt Hartman (2015) ingår ömsesidighet som ett samspel i dialogen och det är vid gensvar i 

samtalet som ömsesidigheten ges. I vår studie menar en specialpedagog att det måste finnas en 

ömsesidig relation om det skall leda till ett samarbete, medan en annan specialpedagog pratar om 

ömsesidig respekt och Liljegren (2000) anser att det finns en möjlighet att utmana varandra när 

respekten är ömsesidig. Vi konstaterar att om vi utgår ifrån Buber (1990) krävs det ömsesidighet 

från båda parter både när det gäller relationer och respekt mellan oss som människor. 

 

När en specialpedagog anser att eleven behöver mer utan att det sker då säger specialpedagogen 

vad eleven behöver och då finns det en möjlighet att specialpedagogen påverkar grundskolläraren. 

Men påverkar grundskolläraren specialpedagogen? Buber (2001) menar att om det finns en 

relation och människan är närvarande påverkar den mig liksom jag påverkar den. Detta ser vi inte 

i vår studie genom att vi inte har genomfört kompletterande observationer till våra intervjuer.   

 

I studien belyser en specialpedagog om hur hen agerar när en förskollärare kommer för att få hjälp. 

Först lyssnar specialpedagogen på det som berättas och därefter observerar specialpedagogen 

barngruppen och återvänder sedan till individen som vill ha hjälp och handleder. Sedan kopplas 

hela arbetslaget in för att alla pedagogerna skall vara med. Specialpedagogen vill att all 

information till berörd personal kommer utan några mellanhänder och att alla pedagogerna skall 

vara närvarande. Detta för att informationen skall bli så tydlig som möjligt. Här ser vi ett 

helhetsperspektiv där specialpedagogen utgår från helheten och använder sig av en öppen och rak 

kommunikation och Nilsson (2007) anser att relation bygger på en öppen kommunikation och 

Dahlkwist (2016) menar att det finns en önskan att skolan utifrån sitt samarbete utvecklar en 

helhetssyn där målen kan uppnås om alla hjälps åt. Människan griper efter en helhet i människans 

värld, livsrummet, enligt Buber (1997). Det är ett sammanhang som människan står inför. Här kan 

vi se att det synliggörs helhet utifrån specialpedagogens verksamhet, helheten i litteraturen och 

Bubers (1997) definition av människans värld. Persson (2010) anser att hela skolan bär ansvaret 

för att den särskilda utbildningen leder till utveckling för elever som har olika behov. Här ser vi 

också ett helhetstänk eftersom det förutsätter samarbete mellan alla på förskolan eller grundskolan. 
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McLaughlin, Aspden och Snyder (2016) menar att professionella lärare genom att vara lyhörda 

och skapar relationer medför att de reflekterar över sin undervisning och att detta förbättrar 

elevernas prestation. Gjems (1997) anser också att samarbetsklimatet speglar relationen mellan 

kollegor och att det är viktigt med delaktighet för att uppnå trivsel på sin arbetsplats.    

 

Vi är medvetna om att vårt resultat inte är generaliserbart till att gälla vad alla specialpedagoger 

anser utan vi ser de resultat vi har fått fram som ett axplock av verkligheten. Vi försöker genom 

att visa likheter och skillnader mellan våra intervjupersoners upplevelser ändå se hur de på olika 

sätt använder samtalet som verktyg för att bygga en relation med förskolläraren eller 

grundskolläraren och vilka förutsättningar de har för att genomföra samtalen.  

 

5.2 Metoddiskussion 

 

I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009) eftersom 

att vi har varit intresserade av att få specialpedagogers upplevelser om hur de genom samtal bygger 

relationer med förskollärare och grundskollärare. Vi har i studien fått ta del av sex 

specialpedagogers upplevelser genom intervjuer och vi anser att den kvalitativa metoden varit 

lämplig för att få deras upplevelser. Ett hinder för oss när vi använder oss av den kvalitativa 

metoden är anonymiteten eftersom vi har haft ett litet underlag; sex intervjuer där alla har blivit 

tillfrågade genom bekvämlighetsurval. Därför har vi fått ta bort delar från en av intervjuerna och 

vi gör också en anonym gruppresentation. Allt detta för att intervjupersonernas anonymitet inte 

skall kunna avslöjas på grund av bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2016).  

 

Andra intervjufrågor kan ha lett till andra eller fler svar på hur de verkligen använder samtalet som 

verktyg för att bygga en relation, men det är ingenting som kan åtgärdas i efterhand. Men med 

tanke på de frågor vi har i intervjuguiden anser vi själva att intervjusvaren besvarar det syfte vi 

har i vår studie. 

 

Om observationer som metod används istället för intervjuer kan samtalet mellan specialpedagog 

och förskollärare eller grundskollärare observeras, för att upptäcka om det är ett äkta samtal 
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(Buber, 1990) och om alla parter har personlig närvaro (Buber, 1997) och om det förekommer 

någon ömsesidighet i relationen (Buber, 2001). Observationer som komplement till intervjuerna 

kan vara vår framtidsstudie. Den fenomenologiska ansatsen (Kvale & Brinkmann, 2014) gör att 

vi som forskare undersöker upplevelser, det vill säga specialpedagogernas eget perspektiv och 

denna ansats möjliggör att vi kan analysera dem med hjälp av Buber (1990, 1997, 2001) men då 

bara utifrån den ena parten, specialpedagogen.  

 

5.2.1 Diskussion av teori 

 

I teorin har vi använt oss av Buber (1990) Det mellanmänskliga, Buber (1997) Distans och relation 

och Buber (2001) Jag och Du. Vi funderar och diskuterar hur hans tankar har utvecklats och 

förändrats mellan hans verk och att varje verk kan innebära förändringar i hans dialogfilosofi. 

Därmed kan vår tolkning av Buber misstolkas utifrån vilket verk vi tolkar när vi lyfter in verket i 

vår studies teoretiska ramverk. 

 

5.3 Tillämpning 

 

Vår studies resultat kan användas till att specialpedagoger och skolledning prioriterar att 

specialpedagoger ges möjlighet att genom samtal bygga relationer med grundskollärare eller 

förskollärare. Det kan vara utifrån olika aspekter som denna möjlighet ges, tid i scheman för 

specialpedagoger och grundskollärare eller förskollärare att mötas och kunna samarbeta och detta 

förutsätter därför att specialpedagogen är fysiskt tillgänglig, personligt närvarande, för att kunna 

göra detta. Hur skall detta kunna utvecklas? Det kan vara tid för enskilda samtal, tid för spontana 

möten, tid för formella möten och tid för att samarbeta med arbetslag. Det skall få ta tid. Alla dessa 

aspekter förbättrar specialpedagogens möjligheter att kunna utföra insatser i förskolan och 

grundskolan på organisation-, grupp- och individnivå. En annan aspekt är specialpedagogens 

samtalskompetens att genom samtal på olika sätt visa sin förmåga i att lyssna, ha tillit, förtroende 

och respekt för den person som de samtalar med. Specialpedagogen behöver berätta för 
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förskollärare eller grundskollärare om vilka förväntningar de kan ha på specialpedagogen för att 

tydliggöra sitt uppdrag som specialpedagog.  

 

Tiden är viktig för att lyckas som specialpedagog, utan tid i specialpedagogens schema möjliggörs 

inte alla möten och samtal som behövs för att samarbeta med andra yrkeskategorier. Det behövs 

också närvaro på arbetsplatsen och i samtalet. Relationen med förskollärare eller grundskollärare 

underlättas om tiden och närvaron finns och att specialpedagogen använder sig av detta för att 

själv hävda sin samtalskompetens för att bygga denna relation.  

 

5.4 Fortsatt forskning 

 

Något som är intressant att fördjupa sig inom i framtida forskning är att observera en 

specialpedagog i mötet med förskollärare och grundskollärare för att kunna identifiera vad som 

händer i mötet mellan dem. Vad behöver specialpedagogen göra för att enligt Bubers (1997, 2001) 

dialogfilosofi uppnå äkta möten och äkta samtal och därigenom träda i relation? I vår studie har 

vi haft svårigheter i våra efterforskningar att finna forskning som belyser relationen mellan 

specialpedagog och förskollärare respektive grundskollärare. Det finns nästan ingen forskning alls 

inom detta område, utan forskningen som finns behandlar specialpedagogens uppdrag och roller 

och då kommer relationen in som en tredje part. Specialpedagogens olika samtalskonstellationer 

lyser till stor del med sin frånvaro, förutom inom handledningsuppdraget. När det gäller samarbete 

mellan skolpersonal finns det en del forskning som stödjer att kollegor hjälper varandra och 

reflekterar med varandra. Men specialpedagogen är inte kollega med förskollärarna eller 

grundskollärarna eftersom de har olika yrkesroller, därför behövs det i framtida forskning 

undersökas mer om hur samarbetet mellan dessa båda parter kan arrangeras. Specialpedagogens 

förmåga att genom samtal bygga relationer med förskollärare eller grundskollärare är viktig för 

att kunna bedriva en specialpedagogisk verksamhet. Om det inte finns ett samarbete där samtal 

och relationer mellan specialpedagogen och förskolläraren eller grundskolläraren används som 

verktyg är möjligheterna för specialpedagogen att kunna arbeta enligt det relationella perspektivet, 

där förändringar sker i lärmiljön och inte hos individen, barnet eller eleven få. Det som därför är 

påtagligt i tidigare forskning är att alla de tre delar vi har i vårt syfte: samtal, relationer och 

förutsättningar för detta, inte har undersökts som en helhet vilket vi har gjort i vår studie och där 

visar våra slutsatser att det finns ett behov av ett helhetsperspektiv. Detta helhetsperspektiv kan 
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inte vårt examensarbete tillföra utan bara ge grunden för framtida forskning. Detta för att 

möjliggöra specialpedagogens verktyg: samtal för att kunna genomföra sitt uppdrag enligt 

specialpedagogens examensordning (SFS, 2007:638) och samverka med andra yrkesgrupper 

(ibid.). Sammanfattningsvis påvisar bristen på vetenskapligt granskat material i tidigare forskning 

i vårt examensarbete att detta är ett område som det behöver forskas mer om för att det relationella 

perspektivet skall kunna efterlevas i verkligheten och inte förbli en utopi.    
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BILAGA 1 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar till specialpedagoger på högskolan i Kristianstad och vi har nu 

kommit till sista terminen då vi skall göra vårt examensarbete. Våra tankar kretsar mycket kring 

relationens betydelse för att någonting överhuvudtaget ska kunna fungera i vår vardag. 

 

Vi undrar om ni skulle vilja ställa upp på en intervju där syftet är att belysa specialpedagogers 

uppfattningar om relationen mellan specialpedagog och pedagog. Intervjun tar max 45 minuter 

och vi kommer att spela in intervjun om vi får ert godkännande. Allt kommer att vara konfidentiellt 

i och med att det är bara vi studenter som vet vem som deltar i vår undersökning. Ni får bestämma 

över er medverkan i vår undersökning och ni kan avsluta när ni vill. Insamlat material kommer 

endast att användas som forskningsmaterial och det förstörs efter att vårt examensarbete är 

avslutat.  

 

Vi skulle bli mycket glada om ni ville ställa upp på intervjun då det möjliggör för oss att genomföra 

vårt examensarbete. Vår förhoppning är att våra resultat kan leda till att specialpedagogens 

möjligheter att skapa relationer med pedagoger tydliggörs.  

 

 

 

Bästa hälsningar 

Ing-Marie Åkerblom    Gunilla Paulsson   
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  
 

1. Bakgrundsfrågor 

 

Ålder 

Grundutbildning 

Specialpedagogutbildning - examen när? 

Hur lång tid har du arbetat som specialpedagog? 

Ingår du i ett arbetslag? Hur ser den konstellationen ut? 

Åldersspann på eleverna/barnen på ditt arbetsområde 

Handledning i din tjänst? 

 

 

2. Hur gör du i följande situationer i syfte att bygga relation:  

- En ny förskollärare/grundskollärare börjar 

- En förskollärare/grundskollärare kommer och behöver stöd med ett barn/en elev 

- En förskollärare/grundskollärare kommer och är arg. 

 

 

3. Vad betyder ordet relation för dig? 

 

 

4. Vad behöver du göra/tänka på när du ska inleda en relation med en 

förskollärare/grundskollärare? Vilka förutsättningar har du för att skapa relationer med 

förskollärare/lärare på din arbetsplats? 

 

 

5. Hur ser du dig själv i ett samtal med förskolläraren/grundskolläraren? 

 

 

6. Vilken betydelse har din relation med grundskolläraren/förskolläraren för hur dina 

planer för lärmiljön blir i praktiken?  

 


