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Förord 
Vi vill rikta vår tacksamhet och säga STORT TACK till våra familjers tålamod. Det har stundtals 

varit tufft under de tre år som utbildningen tagit men när vi skriver detta kan vi se tillbaka på 

studietiden som har fyllt på vår kunskap inom den specialpedagogiska kontexten. 

Vi vill också rikta ett STORT TACK till vår handledare Marianne Öberg -Tuleus, vår handledare 

som vid våra pedagogiska möten och med sitt pedagogiska tillvägagångssätt i sin handledning styrt 

oss mot målet. Tack även till Jonas Aspelin för den personliga hälsningen! 
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Sammanfattning 
Specialpedagoger bör i möjligaste mån ha fokus på att det i skolan finns en syn på utbildning där 

det gemensamma lärandet för individen är i centrum. Det är i ett sammanhang som kunskap formas 

i skolan, i detta sammanhang är det viktigt för specialpedagogen, att finnas till för alla elever 

oavsett behov och förutsättningar. Att som specialpedagog få vara med i elevens vardag i 

klassrummet är viktigt för att kunna se hur elever fungerar i sin lärmiljö. Detta för att kunna bidra 

med olika förhållningssätt, möten och strukturella förslag. Utifrån vår erfarenhet, inom skolans 

olika verksamhetsområden, är upplevelsen att det ibland blir svårigheter i samtal och relationer 

mellan olika professioner inom skolan. Vår upplevelse av en bra och fungerande relation är att man 

tillsammans med eleven bygger upp en tillit, respekt och förtroende. Den teoretiska utgångspunkten 

till vår studie är relationell pedagogik som främst Jonas Aspelin är nationell förespråkare för. 

Relationell pedagogik belyses utifrån följande rubriker i denna studie: relationell pedagogik, 

relationell pedagogiks fyra nivåer och relationell specialpedagogik. Detta återfinns i kapitel 4. Vårt 

syfte med denna uppsats har varit att vi ville undersöka hur relationell pedagogik har betydelse för 

specialpedagogens möte med elever i behov av särskilt stöd, med särskilt avseende för deras 

lärande. För att kunna undersöka vårt syfte vetenskapligt har vi följande övergripande fråga: Hur 

kan specialpedagogen möta elever i behov av särskilt stöd utifrån relationell pedagogik? För att vår 

övergripande fråga ska kunna besvaras har vi formulerat underfrågan: Hur kan specialpedagogen 

främja elever i behov av särskilt stöd utifrån relationell pedagogik i mötet med en elev i behov av 

särskilt stöd, i det pedagogiska mötet, och med det pedagogiska tillvägagångssättet utifrån det 

förtroendefulla, respektfulla och etiska i relationen? 

Resultatet med detta arbete är att de pedagogiska mötena och de pedagogiska tillvägagångssätten 

behövs för att stimulera eleven till att bli delaktig i sitt lärande genom olika relationella processer. 

Att nå fram till eleverna och få dem till att vilja lära sig och ta del i dessa processen är viktigt. 

 

 

Nyckelord: relationell pedagogik, relationer, specialpedagogik, elever i behov av särskilt stöd, 

möten, dialog, respekt, etik och förtroende. 
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1. Inledning 
Under vår utbildning har vi haft funderingar på hur relationer kan se ut i skolmiljön. Hur kan vi i 

vår blivande roll som specialpedagoger i mötet med de elever som är i behov av särskilt stöd på 

gymnasienivå skapa bra relationer? Hur kommer det sig att vissa lärare når fram till dessa elever 

med ett bra resultat medan andra inte gör det?  Varför äger eleven problemet i deras relation? Hur 

kommer det sig att vissa lärare har svårt att vara tydliga i mötet med eleven och den relation som 

mötet kräver? 

 Jonas Aspelin en central företrädare för relationell pedagogik i Sverige. Hans forskning handlar om 

relationell pedagogik och dess betydelse för barn och ungas utveckling, i forskningen använder han 

sig av en socialpedagogisk och pedagogisk teori. Början på Aspelins forskarkarriär kan ha startat 

med Banden mellan oss. Ett socialpsykologiskt perspektiv på lärare – elev – relationen (1999) som 

han talade om på den studiedag han deltog i 2001. Utländska forskare som troligtvis har bidragit till 

ett relationellt synsätt är bl.a. John Dewey, Martin Buber, Lev Vygotskij, Mikhail Bakhtin m.fl.  

Den röda tråden i alla Aspelins arbeten är just relationell pedagogik men också det sociala 

samspelet, den känslomässiga kommunikationen, dialogen, den personliga utvecklingen, de 

mellanmänskliga mötena samt de sociala banden. Aspelin (2015) menar att för att kunna ge 

eleverna möjligheter till dess utveckling behöver läraren en slags skicklighet i att kunna växla 

mellan närhet och distans. 

Utifrån Examensförordningen SFS 2007:638, beskrivs specialpedagogens uppdrag, som vi tolkar 

det, att en specialpedagog skall kunna arbeta självständigt, dels för elever i behov av särskilt stöd, 

men också i relationen med eleven i dess lärmiljö. Utifrån Examensförordningen SFS 2007:638, 

tolkar vi att specialpedagogens uppdrag bl.a. är att: utveckla skolans lärmiljö samt också ha 

förmågan att se eventuella hinder i skolmiljön och kunna undanröja dessa för eleven. 

Specialpedagogen ska också kunna visa en fördjupad förmåga att vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. I vårt 

kommande uppdrag som specialpedagoger förväntas vi också kunna leda en utveckling inom det 

pedagogiska arbetet (a.a). 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur relationell pedagogik kan ha betydelse för hur 

specialpedagogen kan främja elever i behov av särskilt stöd, med särskilt avseende för deras 

lärande.  

1.2 Frågeställning 

För att göra syftet möjligt att undersöka vetenskapligt ställs följande övergripande fråga: Hur kan 

specialpedagoger främja elever i behov av särskilt stöd utifrån relationell pedagogik? Utifrån den 

övergripande frågan har vi formulerat en underfråga, denna är: 

1. Hur kan specialpedagoger arbeta med relationell pedagogik och främja elever i behov av särskilt 

stöd, i det pedagogiska mötet, och med det pedagogiska tillvägagångssättet utifrån det 

förtroendefulla, respektfulla och etiska i relationen? 

2. Bakgrund  

2.1 Relationer - studiens sammanhang 

Nedan tas det upp olika aspekter på specialpedagogik och det specialpedagogiska kunskapsområdet. 

Detta för att belysa att det finns olika sätt att se på det specialpedagogiska kunskapsområdet och för 

att ge en tydligare förståelse av att det är ett brett område med olika synsätt. Det specialpedagogiska 

kunskapsområdet handlar om samspelet mellan individer där både vuxna och barn är i en relation 

till varandra och med varandra. Studien vill undersöka hur relationell pedagogik kan var ett kreativt 

verktyg för specialpedagoger. 

Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson (2012)  definierar att specialpedagogik handlar om en 

övergripande nivå om samspelet mellan individ, utbildningsmiljö och samhälle. Forskning inom 

detta område handlar om barns, ungas och vuxnas delaktighet, kommunikation och lärande i olika 

sammanhang och situationer. Därmed fokuseras samspelet mellan individers förutsättningar samt 

samhällets och skolans villkor samt resurser. Det vill säga på de relationer som uppstår.  

Salamancadeklarationen och FN:s konvention om barns rättigheter, betonas vikten av att känna till 

att barn har rättigheter till att få kunskap och utbildning. Det är viktigt att elever i behov av särskilt 

stöd får den stöd de har rätt till. Skolan skall se till att det finns möjligheter till att alla elever kan 

utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det ska vara en skola för alla.  
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Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa (2007) är ett 

dokument sammanställt av Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen. 

Syftet med detta dokument är att samverkan ska finnas för att barn ska få hjälp och stöd utifrån en 

helhetssyn på individ eller gruppnivå. Denna samverkan ska präglas av ett barnperspektiv med 

barnets bästa i centrum och inte av ett verksamhetsperspektiv. Barnets behov ska synliggöras och 

barnets rättigheter ska hävdas och försvaras. I alla lagar som styr samverkansarbetet inom och 

mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen och skolan står att alla myndigheter har 

skyldighet att samverka (a.a). I Skollagen (2010:800) betonas det att alla barn och elever i skolan 

har rätt att utvecklas så långt som det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar.  

Henning Rye (2009) menar att insikten om att ett barn har medfödda egenskaper att kunna 

utvecklas presenterades redan på 1930-talet. Författaren menar att denna insikt har påverkat vår 

förståelse idag för hur t.ex. kommunikation och interaktion mellan den vuxne (fortsättningsvis 

kommer vi att benämna den vuxne som läraren) och barnet (fortsättningsvis kommer vi att fortsätta 

benämna barnet som eleven) gör det möjligt för eleven att lära och utvecklas. Vidare menar Rye 

(2009) att modern vetenskaplig forskning visar att erfarenheter från relationer redan tidigt i livet 

har betydelse när man blir äldre. (a.a). 

Skolverket (2014) tar det upp hur arbetet med extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

bör genomföras, vidare är dessa råd något som kan underlätta för den verksamhet som bedrivs i 

samband med arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Att det ska vara en samverkan på både 

individ, grupp och organisationsnivå är också någonting som är i centrum inom dessa texter. Barn 

har rätt till, och ska även få ta del av den rätten som barn, för att kunna utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar.  

I Samtal i skolan. En möjlighet till utveckling av Petter Iwarsson (2014) nämner han utifrån sin 

bakgrund som socialpedagog med flera vidareutbildningar i bl.a. handledning och 

familjebehandling att samtalet och relationen är viktig. Han har varit verksam både inom 

socialtjänsten och skolan men har också arbetat många år inom BRIS. Han menar att samtalet är så 

otroligt viktigt för att skapa fungerande relationer som också kan ha en positiv inverkan på 

barn/elever på ett positivt sätt (a.a.).  
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Samtal och skapande av relationer är ett grundläggande arbete som sker kontinuerligt i det 

vardagliga arbetet, dessa kan ibland vara de viktigaste faktorerna i arbetet med barn och ungdomar.  

Psykologer och kuratorer behövs men skolans arbete är underskattat när det gäller 

relationsskapande. Iwarsson (2014) skriver om hur det går att hitta förhållningssätt för att kunna 

bemöta elevernas olikheter och de utmaningar som hänger samman med detta. Han uttrycker också 

funderingar kring hur arbetet med elever kan använda sig av samtalet för att stödja eleven i sitt 

lärande. Vidare fortsätter han att samtal och relationer ligger väldigt nära till att vara en grund för 

själva livet. Det man minns och tar med sig är de samtal och relationer man haft och som man 

lägger värderingar i (a.a.). 

 Iwarsson (2014) menar vidare att samtalet och skapande av fungerande relationer är viktigt för att 

dessa faktorer gör så att de kan ha en positiv inverkan på eleverna. Han anser att det är viktigt att 

möta eleverna som de är, och i samtalet mellan läraren och eleven skapas en ömsesidig förståelse.  

Detta utbyte kallas för den problemlösande dialogen (a.a.). 

Iwarsson (2014) nämner två olika modeller för problemlösning. Vuxna kan bemöta problematik 

som barn kan ha på tre olika sätt. Det första sättet är kanske också det vanligaste, att man som 

vuxen använder sin makt till att få igenom det vi vill gentemot barnet, att den vuxne höjer rösten 

eller blir stränga i sitt bemötande. Det andra sättet är att den vuxne sänker kravet på barnet, för att få 

kontroll över situationen som uppstår ”här och nu”. Det tredje sättet anser Iwarson (2014) vara det 

bästa sättet men ändå det som är mest underskattat, detta tredje alternativ går ut på att ha en dialog 

med barnet för att hitta en väg där både den vuxne och barnet kan känna sig bekväma. Det är alltså i 

samtalet med barnet som en förståelse snarare än att förklara något skapas. Det sista sättet är vuxna 

tyvärr inte alltför vana att arbeta med, men både den vuxne och barnet vinner mest på att mötas i 

den problemlösande dialogen, i samtalet där man skapar en relation byggd på ömsesidig förståelse 

(a.a.). 

I väntan på att din lust återvänder har jag tänkt ut en plan som jag vill ha dina reflektioner på, får jag 

berätta [….] (Iwarsson, 2014 s. 118). 

Iwarsson (2014) anser att samtalet och den relation som uppstår i och med det, är det viktigaste i ett 

barns utveckling. Enligt honom ska man kunna använda samtalet för att kunna stödja eleven i sitt 

lärande. Det är viktigt att komma ihåg arbetet med att stärka elevens självkänsla.  

 

   9 



	  

	  

Kronvall_Quick_VT15 

	  

Det går att skapa om det finns en dialog som grundar sig i en förförståelse och en vilja till en god 

relation. 

”Ok, om det är så att du inte riktigt får fatt i vad du vill just nu så har jag en ide…”(Iwarsson, 2014 

s.118). 

2.1 Uppsatsens specialpedagogiska relevans  

Iwarsson (2014) menar att barn i behov av särskilt stöd är barn som ger vuxna en extra utmaning. 

Alla människor behöver få känna att det som görs är meningsfullt. Att få känna en begriplighet i det 

vi gör och att det är hanterbart, de tre delarna ingår i en teori utarbetad av Aaron Antonovsky, 

delarna brukar man i svenskt tal kalla för KaSam, känsla av sammanhang. Om man ser till dessa tre 

delar och ser på vilken förändring de kan ge så kan det finnas en stor möjlighet att förändra miljön i 

skolan från att vara en riskfaktor till att bli en skyddsfaktor (a.a.).  

I Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan av 

Eva Hjörne och Roger Säljö (2013) är det klassrummet som är centrum för lärandet och 

undervisningen. Att som specialpedagog få vara med i elevens vardag i klassrummet är viktigt för 

oss för att kunna se hur elever fungerar i sin lärmiljö. Detta för att kunna bidra med olika 

förhållningssätt, möten och strukturella förslag. Vi har med vår erfarenhet, från skolans olika 

verksamhetsområden, upplevt att det ibland blir svårigheter i samtal mellan olika professioner inom 

skolan (a.a.).  

I en rapport från Skolverket (2011) påvisas att vuxna som arbetar i skolan tyvärr ofta lägger 

problemet på eleven och inte på miljön eller någon annan faktor. För de barn som är i behov av 

särskilt stöd och som ger vuxna extra utmaningar är det extra viktigt att vuxna arbetar med KaSam 

för att på så sätt arbeta med att förstärka barnets självkänsla, 

Naturliga konsekvenser har sällan någon effekt på elever. Om en elev fastnar i konfliktartade 

situationer så behöver den inte fler negativa följder. Den vuxne behöver ha förståelse för orsaken 

varför en elev beter sig på t.ex. ett utåtagerande sätt. Den vuxne är den som har ansvaret för hur 

färdigheterna bör läras ut och som ska hjälpa till att lösa eventuella svårigheter som uppstår.  

Jakobsson och Nilsson (2012) tar även upp vad som också kan räknas till särskilt stöd i det dagliga 

arbetet, det är t.ex. studiehandledning på modersmålet och eller tillgång till elevassistent.  
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I en förklaring på skillnad mellan stöd och hjälp skriver de att med stöd menas att eleven utvecklar 

en kompetens, att få eleven att ta ansvar för sitt lärande och att eleven ska lära sig att lära. Med 

hjälp däremot menas att man hjälper eleven för att denne ska bli klar i tid och kunna visa ett 

godtagbart resultat. Oavsett vilket stöd som ges till en elev så är en gemensam syn (mot eleven) och 

en bra samverkan en förutsättning för att eleven ska få en bra studiesituation (a.a.). 

I rapporten Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan [Skolverket 2008] tar man upp bland 

annat hur särskilt stöd har behandlats på gymnasienivå. Många av de tillfrågade eleverna upplever 

att stödet kommer för sent och att det inte var riktat mot de problem som de ville ha hjälp med. I 

rapporten hänvisas det till gymnasieförordningens kap 8 där det anges bestämmelser om särskilda 

stödinsatser i gymnasiet. I § 1 i dennes första och tredje stycke beskrivs vad som skolan ska ge 

särskilt stöd åt de elever som är i behov av det:  

En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål 

som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd [Skolverket 2008 Rapport 

322, s 38]. 

 I skolverket (2014) beskriver man vad som menas med extra anpassning. Det är sådant som kan 

”lösas” i undervisningsmiljön och som sker under en begränsad tid. ( max två månader). Om detta 

inte löser svårigheterna bör rektorn ta beslut om särskilt stöd. Det innebär att det är åtgärder som 

behöver sättas in under en längre tid, (mer än två månader) och som rektorn måste besluta om vid 

varje enstaka elevärende. 

Desiree von Nisser Ahlefeld (2009) har skrivit om specialpedagogens roll och kunskapande samtal. 

Hennes syfte med avhandlingen är att bidra till en tydligare beskrivning av specialpedagogens 

kunskapsområde. Detta anser hon behövas för att kunna skilja på speciallärares, kuratorers och 

specialpedagogers uppdrag.  Von Nisser Ahlefeld (2009) använder i sin studie deliberativa samtal 

som hon kallar för det goda samtalet. I en relation behövs det olika professioner men det är viktigt 

att tydliggöra de olika professionernas roller, eftersom dessa relationer och samtal behövs för att 

individen ska kunna utvecklas i sin sociala kompetens. I samtal mellan olika professioner bör en 

helhet komma fram, och hela eleven kan belysas. Författaren visar att det är bra att olika synsätt 

ställs mot varandra, att olika argument kommer fram och att professionerna på så viss lyssnar på 

varandra.  
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Detta gör att respekt och tolerans tränas och att det genom samtalet finns ett mål att komma 

överens, i detta kan relationer skapas. 

Claes Nilholm (2003, 2007) skriver om pedagogik som ett begrepp som används som hänvisning 

till ett undervisningssätt. Författaren anser att betydelsen specialpedagogik därför kan tolkas som 

specialundervisning. Han anser att det är det centrala i specialpedagogiken, d.v.s. att det man gör 

blir speciellt i jämförelse med den vanliga pedagogiken. Specialpedagogiken används som 

pedagogik där den vanliga pedagogiken inte räcker till. Vidare skriver Nilholm (2006) i Inkludering 

av elever ”i behov av särskilt stöd”- vad betyder det och vad vet vi? Där det tas det upp nya 

begrepp i samband med att man talar om ”i behov av särskilt stöd”. Man lägger till orden 

inkludering, integrering och inklusion. Nilholm (2006) anser att det är viktigt att man vet hur man 

använder sig av begreppet inkludering att man är tydlig vad man menar när man pratar om 

inkludering. Dessutom att man kan tydliggöra skillnader och att man har en insikt i hur de kan 

uppstå. Ordet inkludering är ett begrepp som är centralt begrepp i våra skolreformer, i våra 

läroplaner och i vår skolpolitik (a.a.).  

I Who should do What to Whom? Occupational Groups ´Views on Special Needs, skriver Gunilla 

Lindqvist (2013)  om sin forskning kring hur olika yrkesgrupper ser på särskilt stöd. Hon har sett i 

samband med sin studie att formuleringen ”barn är i behov av särskilt stöd” finns med i skollagen 

[SFS 2010:800]. Det som inte är definierat är vad som menas med ”särskilt stöd”. Detta anser 

Lindqvist (2013) kan vara problematiskt då det står i skollagen att alla elever har rätt till särskilt 

stöd om det behövs. I den fjärde och sista delstudien var syftet att bidra med förståelse hur 

rektorerna kan främja inkluderande praktiker. Alla rektorer ansåg att rollen som pedagogisk ledare 

var viktig för nå en framgångsrik skola. När rektorerna beskrev arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd så ansåg de att undervisning, lärare och lärmiljön var av högsta prioritet dessutom 

ansåg rektorerna att detta stöd i första hand skulle ske i klassrummet - integrerat. Alla rektorerna 

ansåg att flexibilitet var väldigt viktigt när man arbetade med elevstöd. Värden som rektorerna 

fortlöpande diskuterade på skolorna var kommunikation, dialog, trygghet och skapandet av goda 

relationer (a.a.). 
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3. Begreppet relationer i tidigare forskning 
Vi kommer här att presentera hur olika innebörder av begreppet relationer har belysts i tidigare 

forskning då det är av intresse för denna studie. Relationer handlar bl.a. om att möta människor. 

Specialpedagogens roll bör vara i form av en samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för 

kollegor, föräldrar och andra berörda. I dessa pedagogiska möten och pedagogiska tillvägagångssätt 

kommer samtalet, samspelet och den genuina dialogen in och det kan i sig att ha en betydande roll 

för den relation som skapas och bildas i dessa möten. 

3.1 Samtal och relationer 

Jakobsson och Nilsson (2012) menar att en väl fungerande kommunikation kan bidra till att skapa 

goda förutsättningar, delaktighet och lärande för alla elever. Motsatt kan bristande kommunikation 

utgöra ett hinder för elevens möjligheter till delaktighet och lärande. Vid studier av skolsituationer 

framtonar ett nätverk av kommunikation1, relationer2 och samverkan3 fram både inom skolan och 

utanför. Skolsituationer formas genom ett komplicerat nätverk av relationer. Elevens individuella 

förutsättningar samverkar med förhållanden inom den omgivande miljön, denna blir avgörande för 

vilka förutsättningar till delaktighet och lärande eleven ges i skolsituationen. Detta är högst 

relevanta faktorer men det är också viktigt hur läraren arbetar med eleven och vilket förhållningssätt 

denne bemöts av (a.a.) 

Jakobsson och Nilsson (2012) nämner det vardagliga arbetet i lärandet i skolmiljön, med detta 

menas den specialpedagogiska verksamhetens konkreta uttryck i den sociala praktiken. Det dagliga 

arbetet utformas i mötet mellan de delaktiga aktörerna i skolan. Elevers förutsättningar måste 

beaktas löpande i det dagliga arbetet. Skolpersonalens kunskaper och insikter om pedagogiska 

konsekvenser av olikheter i elevers förutsättningar, är avgörande för möjligheterna att anknyta 

arbetet till elevernas utbildningsnivå och intressen.  
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Aktiviteter är konkreta yttringar, d.v.s. innehåll och struktur i en målinriktad verksamhet där syftet 

och inriktningen ingår i ett sammanhang som kan beskrivas på olika nivåer. Att man som lärare 

samtidigt, beaktar elevers förutsättningar, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter och 

sammanhang är betydelsefullt. När det pedagogiska arbetet planeras och genomförs genom 

kommunikation och i samspel mellan skolpersonal, elever och föräldrar, och de ingår i ett 

sammanhang där elevers olikheter i förutsättningar, behov och intressen används i innehåll och 

genomförande – då är möjligheterna för eleverna att lyckas störst Detta är relevant för studien för 

att relationell pedagogik belyser vikten av en fungerande relation för elevens lärande (a.a.). 

3.2  Samspel och relationer  

Enligt Petri Partanen (2011) bör en relation förklaras som att två människor samspelar utifrån ett 

syfte och ett gemensamt mål. Skolan har som uppgift att skapa en lärande relation. Om vi tappar 

bort denna relation så suddas gränsen mellan lärarens roll och elevens roll ut. Vidare menar 

Partanen (2009) att uppmärksamhet kring relationens betydelse för lärandet är viktig – att från 

början – bygga denna form av relation. Om man som lärare först bygger en relation via samvaro, 

för att sedan gå över till den lärande relationen, så kan den första relationen man byggt upp med 

eleven raseras. Detta p.g.a. att den roll läraren haft som ”kompis” övergår till att bli lärare, detta kan 

eleven reagera negativt på 

En lärare bör från allra första början vara tydlig med avsikten för relationen, att läraren ska hjälpa 

eleven att lära sig. Det är också viktigt att läraren är lyhörd för att eleven ibland kan tvivla på sin 

kompetens och att denne kan känna sig maktlös kring sitt lärande. Om läraren är lyhörd för detta så 

skapas här ofta en bra relation med elever i behov av särskilt stöd enligt Partanen (2009). Den 

auktoritäre läraren har ordning och disciplin som målsättning, medan det i den moderna 

pedagogiska grundsynen är elevens lärande som är målet. Lärarens pedagogiska arbetssätt, olika 

förhållningssätt, olika läromedel och lärmiljön är dennes verktyg för att upphöja måluppfyllelsen 

(a.a.). En fråga som Partanen (2009) ställer sig är vilken typ av relation som lärare och elev 

förväntas ha till varandra. Han menar att vuxna som gör ett besök i den svenska skolan idag kan 

känna sig obekväma om det kommer en elev och frågar vem man är och vad man ska göra på 

skolan. Anledningen till att besökaren kan känna sig obekväm, är enligt författaren, att besökaren 

inte är tränad för denna typ av dialog – att eleven ställer dessa nyfikna frågor.  
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Går man tillbaka i tiden så ansågs detta vara fel, eleven skulle visa respekt mot vuxna. Fler borde 

göra ett besök i vår svenska skola för att se nyfikenheten och drivkraften hos våra elever när de 

söker kunskap, det är positivt menar Partanen (2009).  

 

3.3 Den genuina dialogen 

Martin Buber (1993) skriver i sin bok Om uppfostran där han säger att läraren är en hel spontan 

människa. Läraren som helhet är den som ska påverka eleven. Läraren, bör vara en levande 

människa som kan vara närvarande med ett omedelbart sätt till sina elever, han menar att lärarens 

lust bör träda fram till eleverna så att det blir en positiv förmedling till eleverna och det i sig gör att 

det finner lust att lära (a.a.). 

Buber (1997) skriver i sin essä Distans och relationer att de antropologiska grundvalen för vår 

förmåga att som människa möta andra i relationer som är genuina och att vi som människa ska 

kunna bli självständiga och oberoende. En produkt av relationer i detta sammanhang är att relation 

är en ömsesidig bekräftelse, ett samarbete och en äkta dialog (a.a.). 

Vidare menar författaren att vi som människor kan skapa en distans till andra individer ”att 

objektivera” det i sig kan bli en väg som kan leda till en fördjupad relation men också ett hinder för 

en relation. Människan behöver ha en förmåga till distans och relation, menar Buber (1997). 

Rye (2009) menar att etablering av en relation inbegriper två parter. Dynamiken som uppstår i 

mötet mellan två människor har i många år varit ”utsatt” för analyser av vetenskaplig art och 

spekulationer av filosofisk art. Han beskriver tre olika dialoger som kan uppstå: 

1. Den genuina dialogen som har som syfte att upprätta en relation med en annan människa. 

2. Den tekniska dialogen som är typisk för vårt sätt att vara idag. En människa vill få kunskap 

om en annan människa utan någon personlig inblandning. Denna dialogtyp kan också anses 

som vanligt förekommande som inställning hos de som är professionella vid undersökningar 

av psykologisk/pedagogisk karaktär av barn. 

3. Den tredje och sista dialogtypen benämns som den monologiska, att en människa uttrycker 

sina egna tankar, utan att ha någon ambition att etablera kontakt på något sätt (Rye 2009). 
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Den viktigaste dialogformen borde vara den som kallas för den genuina, då människan i denna 

dialogform har en ambition att vilja skapa en kontakt som kan leda till en bra relation.  

Enligt Rye (2009) strävar man i den genuina dialogen efter att t.ex. skapa en personlig relation, en 

öppen inställning som är av utforskande karaktär och att det finns en avvaktande faktor som ger tid 

till utrymme för den andre och att det finns en ömsesidig önskan om att etablera en bra relation 

enligt den genuina dialogen (a.a.).  

Vidare skriver Rye (2009) att formuleringar kring den genuina dialogen speglar viktiga punkter av 

kvaliteter i inställningen hos den läraren för att kunna etablera en bra relation eleven. Att det finns 

en medveten önskan om att skapa en relation, att den vuxne har en utforskande attityd och att denne 

visar förståelse och intresse för eleven kan skapa en positiv respons och en tillit hos eleven. Rye 

(2009) tar även upp en mängd frågor som är framtagna ur innehållet kring den genuina dialogen, 

dessa frågor kan man ställa till sig själv när en ny kontakt ska etableras och en relation ska byggas. 

Vad svaren blir på dessa frågor avgörs i stor grad av vilken kontaktskapande förmåga och lyhördhet 

läraren besitter. Rye (2009) utgår också från elevens förmåga att samverka och etablera kontakt 

samt hur elevens tidigare erfarenheter kring bemötandet från vuxna har sett ut. Vidare är skapandet 

av en relation inte något som bara sker utan det är en process som sker under en längre tid. Att ha 

gemensamma aktiviteter, samvaro och tid är viktiga faktorer för att skapa en relation. När en lärare 

och elev möts för att de ska lära känna varandra så har den vuxne ofta en professionell roll, t.ex. just 

läraren i skolan, denne har det övergripande ansvaret för hur kontakten etableras. Några viktiga 

faktorer för eleven i en relation är att få uppmärksamhet, att bli bra bemött, att få förståelse att bli 

accepterad och att elevens gränser respekteras och att det blir respekterat och omtyckt för det den är 

(a.a.). 

3.4 Skapande av relationer 

Anneli Frelin (2012) hon har i sin bok Lyhörda lärare, professionellt relationsbyggande i förskolan 

och skolan, skrivit att i den relationella dimensionen ryms alla lärarkategorier från förskola till 

gymnasiet. Det finns skillnader i arbetet kring relationer. Det kan vara vilken typ av konflikter som 

kan uppstå, t.ex. kring en treåring i förskolan eller en tonåring på gymnasiet. Relationer och 

relationsskapandet är, oavsett skolform, hela tiden närvarande. 
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Frelin (2012) vill belysa det arbete som alla lärare gör för att bygga upp en relation och sedan vårda 

denna, att medvetandegöra att relationer är positiva för elevens lärande. Skapandet av relationer är 

viktiga för elevens möjligheter att utbilda sig. Det är inte troligt att en relation ”bara finns där” 

direkt från början, den måste byggas upp idag, imorgon, nästa dag o.s.v. Som lärare är det viktigt att 

ha tre delar i sitt arbete med relationsskapandet, dessa är förtroende, medmänsklighet och omtanke 

om elevens självbild. Läraren anser enligt Frelin (2012) att eleverna inte kan ha förtroende för 

läraren redan från början eller att förtroendet alltid finns där når det en gång har skapats. Författaren 

menar att bygga förtroende i en relation är bådas ansvar. Att vara professionell är nödvändigt för att 

kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Det grundläggande i Frelins (2012) arbete kring 

relationer är det relationella perspektivet. Hon lägger fokus på vilka relationer som är bra att 

upprätta, inte på vilka egenskaper läraren behöver ha. Det fokus på relationer som visar sig kring 

hur lärare ser på sitt relationsarbete till eleven men också på relationen mellan eleverna (a.a.). 

3.4 Sammanfattning kring begreppet relationer i tidigare forskning 

Jakobsson och Nilsson (2012) anser att de läromedel och hjälpmedel som man kan behöva använd 

sig av i samband med att man har elever i behov av särskilt stöd skall vara anpassade utifrån 

elevens behov. Stöd kan beskrivas som att eleven utvecklar en kompetens, att den tar ett ansvar för 

sitt lärande och på så vis lär sig att lära. Med hjälp menas att man hjälper eleven till att bli klar i tid 

och kan påvisa ett godtagbart resultat. 

Vidare anser Jakobsson och Nilsson (2012) att rutiner, struktur och förhållningssätt är någonting 

som också är viktigt i samband med att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. En fungerande 

kommunikation kan bidra till att skapa goda förutsättningar och delaktighet och lärande för alla 

elever. Om kommunikationen brister så utgör den ett hinder för elevens möjligheter till delaktighet 

och lärande. De olika relationer eleven möter i skolan påverkar eleven på olika sätt och det är 

därför viktigt anser vi att det är en god relation som eleverna möter (a.a.) 

En lärare bör från allra första början vara tydlig med avsikten för relationen, menar Partanen 

(2009), läraren ska hjälpa eleven att lära sig. Det är också viktigt att läraren är lyhörd för att eleven 

ibland kan tvivla på sin kompetens och att denne kan känna sig maktlös kring sitt lärande. Om 

läraren är lyhörd för detta så skapas här ofta en bra relation med elever i behov av särskilt stöd, men 

även med andra elever.  
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Om man som lärare först bygger en relation via samvaro, för att sedan gå över till den lärande 

relationen, så kan den första relationen man byggt upp med eleven raseras. Detta p.g.a. att den roll 

läraren haft som ”kompis” övergår till att bli lärare, detta kan eleven reagera negativt på (a.a.). 

Rye (2009) belyser att det i en dialog alltid ingår två människor i den dynamik som skapas. Det kan 

uppstå tre olika former av dialog, varav den genuina borde anses som den viktigaste. I denna 

dialogform strävar man efter att skapa en öppen och personlig relation men också att läraren visar 

en äkta förståelse och ett genuint intresse för eleven. Vidare tar Rye (2009) upp frågor som han 

menar kan ställas till sig själv när en ny kontakt ska etableras och en ny relation byggas. En relation 

är inte något som bara sker utan är en process som sker under en längre tid. 

Iwarsson (2014) nämner Antonovsky som i sin forskning har kommit fram till att känslan av 

sammanhang är viktig, KaSam d.v.s. meningsfullhet, begriplighet i vad vi gör och att det är 

hanterbart. Vidare nämns att det i samtalet kan skapas fungerande relationer och ha en positiv 

inverkan på eleven och dennes lärande. Läraren måste möta eleven där denne befinner sig så att det 

skapas en ömsesidig förståelse. Detta kallas för den problemlösande dialogen (a.a.). 

Frelin (2012) menar att relationer och relationsskapandet är, oavsett skolform, närvarande hela 

tiden. Författaren vill belysa det arbete som alla lärare gör för att bygga upp relationen och sedan 

vårda denna, att medvetandegöra att relationer är positiva för elevens lärande. Skapandet av 

relationer är viktiga för elevens möjligheter att utbilda sig. Det är inte troligt att en relation ”bara 

finns där” direkt från början, den måste byggas upp idag, imorgon, nästa dag o.s.v. (a.a.) 

Utifrån texterna som har granskats i denna studie har det framkommit att samtliga författare menar 

att relationen mellan lärare-elev och elev-elev har stor betydelse ur olika perspektiv. Gemensamt 

för alla författare är att en fungerande relation är av vikt för att eleven skall lyckas i sin lärmiljö 

både för motivationen och lärandet.  

4. Teoretisk utgångspunkt- Relationell pedagogik 
Den teoretiska utgångspunkten till denna studie är relationell pedagogik. Det är en socialpedagogisk 

och pedagogisk teori där det inte finns någon ram. Den utgår från vad som är en relationell 

pedagogik, d.v.s. verkliga händelser. Vi kommer att beskriva den utifrån följande rubriker: 

relationell pedagogik, relationell pedagogiks fyra nivåer och relationell specialpedagogik.  
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För att belysa relationell pedagogik och dess olika områden har vi valt att använda oss av citat från 

Jonas Aspelin (2013, 2015), Aspelin och Sven Persson (2013), detta för att påvisa och försöka 

tydliggöra vad relationell pedagogik handlar om. Därefter följer en sammanfattning över de olika 

områdena. 

4.1 Ett historiskt perspektiv 

Aspelin en central företrädare för relationell pedagogik i Sverige. Hans forskning handlar om 

relationell pedagogiks betydelse för barn och ungas utveckling, i forskningen använder han sig av 

en socialpedagogisk och pedagogisk teori. Detta för att visa på vikten av den relationella 

innebörden i undervisningen. Hur tolkas begreppet relationell pedagogik - egentligen?  

 […] en tolkningsram som kan appliceras på pedagogiskt arbete och hjälpa läsaren att belysa frågor som 

hur och varför saker och ting sker på vissa sätt och inte på andra. Vad händer här? Hur kan det komma 

sig att lärare och elever agerar på det ena eller andra sättet? Vad ligger till grund för framsteg i 

utbildningen och vad motverkar detta? Enligt vårt synsätt finns svaret på sådana frågor i relationer. Vad 

lärare och elever ägnar sig åt blir förståeligt inom ramen för de relationer som de ingår i och hela tiden 

är med om att forma (Aspelin och Persson 2013, s 21). 

I sin senaste bok Inga relationer utan prestationer skriver Aspelin (2015) om att en relation 

behöver ha en närhet och en distans. Han hänvisar till detta med hjälp av exempel från filmen Döda 

poeters sällskap med Robin William som agerar lärare och som har en ledande roll i filmen. t.ex. 

4:12- 4:15  Keating sätter sig på huk och blickar otvunget mot golvet. Han placerar sin högra hand på 

Perrys bänk och sin vänstra på en annan elevs bänk. Eleverna rör sig sakta åt Keatings håll och sätter 

sig på stolar runt omkring honom. (Aspelin 2015, s.83). 

Aspelin (2015) menar att för att kunna ge eleverna möjligheter till dess utveckling behöver läraren 

en slags skicklighet i att kunna växla mellan närhet och distans. I citatet ovan menar Aspelin (2015) 

att Keating påvisar en närhet till relation genom att ha sina händer på elevernas bänkar. Distansen 

kommer i en senare scen då Keating tar ner sina händer från bänkarna och knäpper dem. Aspelin 

och Persson (2013) har tillsammans skrivit Om relationell pedagogik.  I denna bok beskrivs 

relationell pedagogik som ett synsätt där den mellanmänskliga dimensionen är i centrum. Den 

relation som var mest central är den mellan läraren – eleven, men även relationen mellan elev – 

elev, lärare – grupp och elev – grupp.  
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”[.. ]Relationer är grogrund för och egentligt mål med pedagogisk verksamhet”  

(Aspelin och Persson, 2013 s.13). 

Den röda tråden i alla Aspelins arbeten är just relationell pedagogik men också det sociala samspelet, 

den känslomässiga kommunikationen, dialogen, den personliga utvecklingen, de mellanmänskliga 

mötena samt de sociala banden. 

 […] relationell pedagogik står primärt inte för modeller, handlingsplaner metoder eller recept som ska 

implementeras. Det står i första hand för något som miljontals lärare världen över ägnar sig åt i detta nu. 

Begreppet förankras i verkliga skeenden och vardaglig pedagogisk praktik (Aspelin och Persson 2013, s 

13). 

Begreppet relationell står också i Aspelins och Perssons (2013) fall för att olika pedagogiska 

fenomen alltid har minst två sidor. Med detta menas att det inte går att förstå dessa fenomen ur enbart 

ett perspektiv, t.ex. från lärarens intentioner eller utifrån elevens erfarenhet. Att se de pedagogiska 

fenomenen ur minst två perspektiv är ett måste för att det ska vara relationell pedagogik menar (a.a.).  

 I sin enklaste bemärkelse betecknar relation en förbindelse mellan två individer. Det finns en 

ömsesidighet mellan de båda, den enes agerande återverkar på den andres och tvärtom. Relationen utgör 

en helhet; individernas tankar och känslor är delar av något större.(Aspelin och Persson 2013, s 95). 

Olika empiri visar att kvaliteten i lärarens och elevens möte betyder mycket för elevens utveckling 

och lärande. Denna relation är också viktig för att förstå en elevs studieresultat. Aspelin och Persson 

(2013) karaktäriserar en god utbildning som en genuin process. Med valet av begreppet genuin utgår 

de ifrån att människan verkliggörs i relationer, ett relativt fenomen. Huvudpoängen med detta är att 

författarna menar att det produktiva i huvudsak äger rum i relationer.   

Den pedagogiska relationens betydelse för elevers utveckling: relationen mellan lärare och elev kan 

aldrig bli helt jämställd och den ofrånkomliga skillnaden i positioner kan få konstruktiva men också 

destruktiva följder. (Aspelin och Persson 2013, s 19). 

Författarna menar att en framgångsrik pedagogik behöver/måste ha en stabil och viktig relation 

mellan läraren och eleven. Eleven motiveras till sin personliga utveckling genom att känna förtroende 

för sin lärare. Aspelin och Persson (2013) anser att det är av stor vikt att arbeta med och utveckla 

diskurser kring skolans relationsarbete, samt vilken betydelse lärarens relationella kompetens kan ha 

för detta.  
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Det som författarna också anser viktigt är att man är medveten om den relation som fenomen, inte 

kan skapas genom medvetna handlingar.  De menar att t.ex. olika metoder, planer eller modeller med 

syfte att skapa och stimulera elevens samspel med andra elever, kan göra eleven till ett objekt. Vi 

måste alltid tänka på att mellanmänskliga relationer är ömtåliga och att de är levande fenomen som 

kan skadas av skolans och lärarens pedagogiska intentioner (a.a.). 

”[…] det är först i ögonblick av genuin dialog som utbildning berör”   

(Aspelin och Persson 2013, s 20) 

Med en genuin dialog menas att två personer förbehållslöst riktar sig mot varandra för att med en 

beredskap svara på och ta ansvar för den andres handlingar. Lärarens ambition, är att med eleven 

starta ett äkta samtal kring ett viktigt innehåll. Relationer mellan lärare och elever startas ofta som 

ovan nämnda tillvägagångssätt och relationell pedagogiks signum enligt Aspelin och Persson (2013) 

är därför dialogen.  

4.2  Relationell pedagogiks fyra olika nivåer enligt Aspelin och Persson 

1. Pedagogiska möten 

På den första nivån står relationell pedagogik för möten mellan två individer, t.ex. läraren och 

eleven. Dessa två är delaktiga i en gemensam process där läraren 

 bemöter eleven på ett produktivt sätt från utifrån den situation eleven befinner sig i just då, 

men läraren visar också eleven i vilken riktning denne bör gå. På denna nivå bekräftas eleven 

som en egen person och får feedback av läraren hur eleven på bästa sätt kan uppnå sina mål. 

På denna nivå handlar det mycket om den vuxnes förhållningssätt i den pedagogiska 

relationen gentemot eleven.     

2. Pedagogiska tillvägagångssätt 

På denna andra nivå är det pedagogiska tillvägagångssättet det primära, med syftet att 

stimulera eleven till att bli delaktig i sitt lärande genom olika relationella processer. 

Handlingar för att skapa kommunikativa kontexter för lärandet är också viktigt på denna nivå. 

Lärarens agerande är medvetet och syftar till att skapa kunskap via interaktioner i 

relationerna mellan denne och eleven, mellan eleven – kunskapsstoffet, elev – elev och 

eleven – andra. På denna nivå är denna form av relationell pedagogik kopplad direkt till 

eleverna. Skolans sociala uppdrag och kunskapsuppdrag är kontinuerligt integrerat i det 

pedagogiska arbetet. 
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3. Pedagogisk rörelse 

På denna tredje nivå av relationell pedagogik är denna verksam på alla sätt där man på ett 

organiserat sätt jobbar med relationer, samt där dessa är värdefulla för utbildningen. Med 

begreppet rörelse i detta sammanhang menas den verksamhet där man förverkligar relationell 

pedagogiks målsättningar och ideal. Den pedagogiska rörelse som här nämns sker mellan 

lärare och forskare i forskningsmöten där kompetenser och kunskaper om relationers 

betydelse utvecklas i utbildningssammanhang. 

 

4. Pedagogisk teori 

På den fjärde och sista nivån står relationell pedagogik för en diskurs som handlar om 

utbildning och teorier. Detta kan förklaras som ett system av logiskt sammanbundna begrepp. 

Diskursen bidrar med att synliggöra, diskutera och analysera innebörder som nämnts i de tre 

andra nivåerna. Här är forskningsfältet kring relationell pedagogik både nationell och 

internationell (Aspelin och Persson 2013).  

4.2.1 Sammanfattande reflektioner  

De ovan nämnda fyra nivåerna sammanfattar relationell pedagogik utifrån Aspelins och Perssons 

(2013) perspektiv. Varje nivå tar upp olika pedagogiska aspekter: pedagogiska möten, pedagogiska 

tillvägagångssätt, pedagogiska rörelser samt pedagogisk teori. Dessa fyra nivåer överlappar och är 

delvis beroende av varandra. Relationell pedagogik berörs inte av olika reformer, detta på grund av 

att den inte innehåller t.ex. modeller, metoder och handlingsplaner. Relationell pedagogik används i 

det vardagliga arbetet som benämns pedagogisk praktik. Det har framkommit att nivå ett och två är 

analysverktygen i detta arbete, detta för att de avhandlingar som är arbetets empiriska material 

belyser relationer ur olika perspektiv och då passar nivå ett och nivå två bäst med syftet och med den 

teoretiska ansatsen inom hermeneutiken. Relationell pedagogik och dess två första nivåer kan vara 

bra för specialpedagoger som ett kreativt verktyg där det pedagogiska mötet och det pedagogiska 

tillvägagångssättet är centralt.  

4.3 Relationell specialpedagogik 

Vi har läst även den antologi som heter Relationell specialpedagogik – i teori och praktik som 

Jonas Aspelin (2013) är redaktör för.  
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Aspelin ställer frågan ”Var” är relationell specialpedagogik? Med det menar han att den relationella 

specialpedagogiken borde ha konkreta och mellanmänskliga relationer i sitt fokus. Dessa relationer 

skapas i mötet mellan människor som träffas ”här och nu”. Aspelin (2013) tar upp att Bengt Persson 

argumenterar kring det relationella perspektivet, och att man där pratar om eleven i svårigheter då 

Persson anser att svårigheten finns någonstans mellan eleven och studiemiljön, förändringar i den 

sistnämnda kan mycket väl påverka elevens förutsättningar att nå målen (a.a.). 

4.3.1 Sammanfattande kommentarer kring relationell pedagogik och den relationella 

specialpedagogiken. 

 Relationell pedagogik tar upp viktiga aspekter kring hur man ser på relationen och mötet mellan 

lärare – elev och elev – elev. Den röda tråden i alla Aspelins arbeten är just relationell pedagogik men 

också det sociala samspelet, den känslomässiga kommunikationen, dialogen, den personliga 

utvecklingen, de mellanmänskliga mötena samt de sociala banden. Begreppet relationell står i just 

detta sammanhang för att olika pedagogiska fenomen alltid har minst två sidor, d.v.s. att man utgår 

både från lärarens och elevens perspektiv för att det ska kunna bli en relationell pedagogik. Med 

relationell specialpedagogik menas att man diskuterar hur specialpedagogisk forskning, utbildning 

och verksamhet kan ses ur en relationell synvinkel Aspelin (2013).  

5. Metod 

5.1 Studiens validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

För att kunna påvisa att en studies resultat är riktiga måste den eller de som skriver studien kunna 

verifiera detta på något sätt, skriver Martyn Denscombe (2009). En studies validitet visar på om en 

studies data är relevant till det som ska undersökas. Den data som har använts i vår studie som 

empiriskt material är tre avhandlingar som alla har fokus på relationer ur olika perspektiv. Det 

avhandlingarna tar upp överensstämmer med den forskningsfråga som ställts i vår studie. Vår 

tolkning av de tre avhandlingarna har genomförts noggrant med hjälp av två olika analysverktyg. 

Nivå ett – pedagogiska möten och nivå två – det pedagogiska tillvägagångssättet, Aspelin och 

Persson (2013). De två nivåerna är de första två av fyra som tas upp inom relationell pedagogik. Då 

vi använt oss av de två nivåerna så bör tillförlitligheten i vår studie vara god, och kunna genomföras 

av någon annan med liknande resultat. 
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Generaliserbarheten för vår studie är god. Det resultat som framkommit i vår studie kan mycket väl 

implementeras på olika verksamheter på alla skolformer från förskolan till gymnasiet, detta tack 

vare att relationell pedagogik kan praktiseras oavsett vilken ålder det är på de elever som finns i 

verksamheten.  

Vi har valt att använda oss av hermeneutisk ansats. Detta för att vi kommer att utgå från texter och 

försöka att förstå dem, och utifrån vår tolkning kunna använda oss av dessa texter i vår kommande 

yrkesroll som specialpedagoger. Ingrid Westlund (2012) skriver om att inom hermeneutiken finns det 

olika inriktningar. Den första heter existentiellt inriktad hermeneutik, den innebär att förstå en 

författare och hans texter och uttalanden. Det kan innebära att läsaren ska förstå texten, leva sig in i 

den. Den andra, misstankens hermeneutik, används av läsaren om den vill förstå ett problem som en 

text handlar om. Förklaring är i centrum. Den tredje handlar om allmän tolkningslära, att man har ett 

material som är insamlat och är en empiri. Denna inriktning används vid samband som vill belysa en 

förståelse av det som undersöks. Att använda sig av hermeneutiks ansats betyder att man inte har 

några speciella arbetsmodeller eller speciellt arbetssätt som man använder i samband av sin analys- 

och tolkningsprocess. När man undersöker sitt material så har man olika förförståelse och ingång och 

man väljer i och med det olika sätt att belysa sitt material på. Mycket kan bero på hur man känner 

inför det man undersöker, positiva eller negativa erfarenheter har betydelse, enligt Westlund (2012). 

Denna process kan liknas vid en spiral, som letar efter nya delar, och gräver sig djupare på 

förståelsens väg (a.a).   

Per-Johan Ödman (rev. 2007) skriver om den hermeneutiska cirkeln där man går från del till helhet 

från helhet till del, det är en ständig kontextualisering. Han skriver att det är ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan del och helhet. Inom hermeneutiken använder man sig mycket av 

tolkning och förståelse, var börjar man? Vad är en del och vad är en helhet? Hur kan man förstå en 

pusselbits innebörd utan att känna till helheten? Hur kan vi förstå helheten utan att ha förstått de olika 

delarnas betydelse (a.a.)?  I denna litteraturstudie kommer vi att använda oss av den tredje teorin 

inom hermeneutiken. Detta för att det empiriska materialet är avhandlingar. Dessa avhandlingar 

handlar om relationer och då valde vi relationell pedagogiks två första nivåer, det pedagogiska mötet 

och det pedagogiska tillvägagångssättet, som analysverktyg. Det är med detta som vi kommer att 

undersöka våra citat från avhandlingarna. Undersökningen kommer att försöka belysa de olika 

relationer som finns med i avhandlingarna.  
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En annan metod som skulle ha kunnat användas är grundad teori. Inom denna teori så tittar man på 

sociala händelser och samspel. Om man som undersökare vill utgå från ett material som empiri 

istället för en teori så kan man använda sig av grundad teori. Vidare så använder man sig av denna 

teori för att utifrån data och bygga upp teoretiska modeller. Då vi inte hade som syfte att få fram data 

och gör modeller så passade denna teori inte in. 

Diskursanalys är en annan teori som har som fokus att förstå språkets roll i vår verklighet. Det är en 

analysmetod som passar in på hur vi rekonstruerar texter. Denna teori kan användas i sammanhang 

då man är intresserad av att se vilka sanningar som kan skapas i frågan om vad som är 

normalt/onormalt. Detta var inte heller någonting som kunde hjälpa oss i vår studie då vi ville se på 

relationer och inte språket utifrån denna mening ovan.  

5.1 Urval 

Vår grundtanke var att undersöka hur en relation i klassrummet utspelar sig utifrån ett lärar- och 

elevperspektiv. Detta hade vi tänkt belysa med hjälp av intervjuer kring relationell pedagogik, 

observationer av den första graden och enkätstudier. I och med vårt sökande kring relationell 

pedagogik och mötet i klassrummet, upptäckte vi att det redan fanns mycket forskat kring detta som 

var inom vårt intresseområde.  I en delkurs i utbildningen skulle vi välja ut två avhandlingar som 

intresserade oss. Dessa avhandlingar skulle sedan hjälpa oss att finna någonting som vi kunde 

studera vidare inför vår uppsatsskrivning.  I tre av de fyra avhandlingar som valdes så belystes 

relationer på olika sätt, detta gjorde att vårt intresse väcktes och dessa blev vårt empiriska material. 

Att det blev avhandlingar som empiriskt material var att det kändes intressant och att det handlade 

om relationer samt att det fanns med elev-, lärare- och skolsituationer med i forskarnas material.  Vi 

vill undersöka hur relationell pedagogik har betydelse för specialpedagoger i mötet med elever i 

behov av särskilt stöd.  

I vår litteratursökning har vi använt oss av kedjesökning och systematisk sökning i artikeldatabaser 

(Rienecker & Jørgensen 2014). Vi har sökt i Libris, libris.se samt Digitala vetenskapliga arkivet, 

DIVA, Google, Karlskogas stadsbibliotek med sökorden relationer, Aspelin, specialpedagogik, 

möten.  
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6. Relationell pedagogik i tre vetenskapliga studier-uppsatsens empiriska texter 

Vi har valt att undersöka tre avhandlingar som har olika fokus på relationer. Dessa tre avhandlingar 

skulle kunna ligga under tidigare forskning dock har vi valt att ha dem som vårt empiriska material. 

Detta för att påvisa att relationer kan gestaltas på olika sätt, och för att belysa hur de kan vara i 

skolans miljö. Vi är fullt medvetna om att dessa avhandlingars studier är genomförda på 

grundskolan dock anser vi att dessa belyser relationer som också kan finnas på gymnasiet. Eftersom 

vår erfarenhet från skolans miljö, är både från förskolan, grundskolan och gymnasiet så ser vi att de 

relationer som belyses i avhandlingarna också kan förekomma på gymnasiet.  I rollen som blivande 

specialpedagoger står det i Examensförordningen SFS 2007:638, att vi ska kunna utveckla skolans 

lärmiljö. Vi ska också ha en fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare 

i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda.  Avhandlingarna presentera med 

hjälp av olika citat för att påvisa de olika relationerna som de handlar om. Detta för att påvisa 

aspekten relation som vår studie har som central punkt. Här nedan kommer en sammanfattning av 

avhandlingarna. 

För att göra vårt syfte möjligt att undersöka vetenskapligt har vi valt att ställa följande övergripande 

fråga: Hur kan specialpedagoger möta elever i behov av särskilt stöd utifrån en relationell 

pedagogik? Utifrån den övergripande frågan har vi formulerat en underfråga, denna är: 

1. Hur kan specialpedagoger arbeta med relationell pedagogik i mötet med en elev i behov av 

särskilt stöd, i det pedagogiska mötet, och med det pedagogiska tillvägagångssättet utifrån det 

förtroendefulla, respektfulla och etiska i relationen? 

Utformningen av vår underfråga har sin utgångspunkt i det pedagogiska mötet och det pedagogiska 

tillvägagångssättet som kopplas till relationell pedagogiks två första nivåer; pedagogiska möten och 

pedagogiska tillvägagångssätt. 

I relationell pedagogik finns fyra olika nivåer. Vi använder vi oss av de två första som våra 

analysverktyg, dessa två handlar om: Det pedagogiska mötet, är den första nivån i relationell 

pedagogik som står för möten mellan två individer, t.ex. läraren och eleven. Dessa två är delaktiga i 

en gemensam process där läraren bemöter eleven på ett produktivt sätt från utifrån den situation 

eleven befinner sig i just då, men läraren visar också eleven i vilken riktning denne bör gå.  
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På denna nivå bekräftas eleven som en egen person och får feedback av läraren hur eleven på bästa 

sätt kan uppnå sina mål. På denna nivå handlar det mycket om den vuxnes förhållningssätt i den 

pedagogiska relationen gentemot eleven.  

Det pedagogiska tillvägagångssättet, är den andra nivån är relationell pedagogik, där det primära, 

med syftet att stimulera eleven till att bli delaktig i sitt lärande genom olika relationella processer. 

Handlingar för att skapa kommunikativa kontexter för lärandet är också viktigt på denna nivå. 

Lärarens agerande är medvetet och syftar till att skapa kunskap via interaktioner i relationerna 

mellan denne och eleven, mellan eleven – kunskapsstoffet, elev – elev och eleven – andra. På denna 

nivå är denna form av relationell pedagogik kopplad direkt till eleverna. Skolans sociala uppdrag och 

kunskapsuppdrag är kontinuerligt integrerat i det pedagogiska arbetet. Aspelin och Persson (2013) 

6.1 Relationen mellan lärare och elev- förtroendefulla relationer 

Annika Lilja (2013) har som utgångspunkt i sin avhandling Relationer i skolan och dess betydelse 

för lärandet, fokus på de förtroendefulla relationer som finns mellan lärare och elev ur ett 

lärarperspektiv. Syfte med hennes studie är att ta reda på hur lärare och elever skapar och behåller 

förtroendefulla relationer och dessutom beskriver här vad som menas med en förtroendefull 

relation utifrån dessa sammanhang. Avhandlingens fokus ligger på de förtroendefulla relationerna 

som finns mellan lärare och elev. Hon anser att det är dessa relationer som har en betydelse för 

lärandet. I hennes forskning arbetar läraren med relationer, dels har de en relation till klassen, en 

relation till enskilda elever och en relation till mindre grupper. Lärarna arbetade på olika sätt för att 

stärka gruppen: 

.Peter är mentor tillsammans med en kollega i en åtta, varje vecka har de två mentorerna planeringstid med 

klassen. Den här gången informerar lärarna om en idrottsturnering som skolan ska ha , klassen är indelad i två 

lag. När dessa är presenterade och diskuterade säger Peter.  

- Hur är det annars med er? Är allt bra? 

Peter pratar ofta fort och har ett ganska snabbt tempo i sig, men här frågar han lugnt. När han ställt frågan 

tittar han ut över eleverna i klassrummet och söker blickar. Det går ett par sekunder utan att någon svarar. Det 

är dock inte någon av eleverna som undviker att möta hans blick. Då frågar han: 

- Har det hänt något särskilt de två senaste dagarna som vi ska ta upp? 

       Nu svarar några elever nekande. Då går Peter vidare…..(Lilja, 2013, s 83-84). 
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Lilja (2013) har använt sig av fältstudier som består av observationer, intervjuer och informella 

samtal om förtroendefulla relationer. Intervjuer och informella samtal har gjort med både lärare och 

elever. I sitt resultat påvisar hon att det är mångsidigt arbete som pågår i skolan för att uppnå 

förtroendefulla relationer. Hon har delat in sin studie i fyra olika områden. Den första handlar om 

att läraren tar sig tid att lyssna när eleven pratar. Den andra är när lärare bryr sig om både klassen 

som grupp och varje elev som ingår i gruppen. De två sista områdena handlar om hur man utvecklar 

en relation där läraren sätter adekvata gränser för eleverna och när läraren möter någon typ av 

motsättning och kan ta emot det och hantera det. Lilja (2013) menar att vad som sker i skolan bör 

förstås utifrån att elever inte kan ses som objekt utan att de är människor som vill bli bemötta som 

de unika subjekten de är. Den relation som finns mellan läraren och elevens kamrater är en stor 

drivkraft till att skolarbetet ska fungera och studien har visat att det är viktigt att läraren förstår att 

förtroendefulla relationer mellan eleverna är en del i läraruppdraget (a.a.). Vidare kan man läsa i 

hennes avhandling: 

 Medan de packar ihop sina saker säger han: 

-Gott att se er efter lovet. Ni har väl haft det tråkigt nu när ni inte varit i skolan på så länge. 

- Visst! 

-Det tror du va!   ( Lilja 2013, s 84). 

Här kan man se hur läraren bryr sig om sina elever och vill visa att han är glad att se dem igen. Det 

skapar en vi känsla mellan honom och eleverna. Vidare kan man läsa i Lilja (2013)  om hur hon sätt 

att läraren uppmärksammar elevernas utveckling över att de har lärt sig matematik. 

….-Mina vänner, jag blir alldeles varm i kroppen när jag går runt och ser hur bra ni räknar. Vi tog lite 

av det här i sexan, lite mer i sjuan och nu i åttan klarar alla av det jättebra. Jag blir på gränsen till rörd, 

säger Peter och ger dem en applåd….(Lilja, 2013 s.84). 

Författaren poängterar i sin studie är att det är viktigt att relationen mellan lärare och elev är av en 

god karaktär. Vi tolkar detta som att det är den ömsesidiga tilliten och respekten som uppstår, som 

är väldigt viktig för eleven och dess lärande i skolmiljön. Dessutom motiveras eleven till att söka 

kunskap och vilja till att lära då dessa faktorer finns med i deras lärmiljö. Mötet mellan lärare och 

elev är viktigt ser vi i Liljas (2013) studie att relationen elev-elev har en betydande roll för att 

eleven skall trivas i skolan.  
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Mötet mellan lärare och elev är något som även Susanne Hansson (2012) tar upp i sin studie där 

hon fokuserar på respekt i relationen, mellan lärare och elev men också mellan elev och elev. 

6.2 Relationen mellan elev och elev- respektfulla relationer 

 Susanne Hansson (2012) har som utgångspunkt i sin studie respekten mellan lärare och elev (2012) 

att titta på respekten mellan lärare och elev och mellan elever i skolrelationer. Hon har som 

grundtanke att relationer och lärandet har betydelse i samband med lärandet i skolan. Hennes syfte 

är att få en bredare kunskap om relationer i skolan genom att analysera ordet respekt utifrån 

elevernas beskrivning. Hennes metod är gruppintervjuer. Eleverna anser att respekt grundas om 

läraren har en förmåga till att ha respektfull undervisning. Ex: 

 Ella: Eh…en bra lärare, alltså det är många som tycker så här att nej, men bra lärare är jättesnäll, som  

inte…som aldrig skäller på en och så där. 

Susanne: Mhmmm.. 

Ella: Jag tycker inte riktigt det, utan jag tycker att en lärare ska vara sträng. 

Susanne: Mm. 

Ella: Men inte för sträng. 

Erika: Och det är ju inte roligt när den är sträng och bara håller på hela tiden. 

Ella: Nej, nej. Men alltså snäll, men sträng. Men inte för snäll och inte för sträng utan någonstans 
mittemellan. 

Susanne: Mm. 

Ella: Och så där. 

Evelina: Det var så jag tänkte också.” ( Hansson, 2012, s 90). 

Eleverna anser att det ska vara en lärare som är rättvis, snäll och samtidigt sträng, kunna lyssna och 

bekräfta eleverna och utmana dem intellektuellt i undervisningen. När det uppstår en brist i 

respekten så anser eleverna att det uppstår när läraren inte lyssnar på dem, inte kommunicerar med 

dem, utövar sin maktposition eller har en dåligt planerad undervisning. Hanssons (2012) studie 

visar att det är viktigt att individen/eleven känner sig respekterad. Ex: 

…Barash: Man måste det och typ om man är förkyld, vill man ju gå och snyta sig. Vissa säger att man 
ska stanna kvar, men Gunnar till exempel låter oss gå och göra det vi ska. Då visar vi respekt och 
kommer tillbaka på lektionen. 
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Betou: (ohörbart)…kan bli arg. När Gunnar blir arg, då typ, då styr han alltihop. Då är han typ, typ om 
han säger” Gå ut” så går man ut. ”Kom in” så kommer man in på en gång. ”Sätt dig” så sätter man sig. 

Barash: Ja. 

Belinda: Han har man respekt för.” (Hansson, 2012, s 90-91). 

Författaren nämner vidare att detta påvisar att läraren Gunnar visar sin omtanke och att han får med 

sig eleverna i sin auktoritet och i sin roll som pedagog. Eleverna vill bli sedda för den person de är 

och de säger att om en lärare har en förmåga att visa respekt i sin undervisning så blir respekten en 

framgångsfaktor som syns i elevernas studieresultat. 

Hon kommer fram till i sin studie ovan att det är viktigt med respekten både mellan lärare-elev, och 

elever emellan. Hansson (2012) anser att relationen har en betydelse i elevers lärande och om det 

inte finns en sådan blir kommunikationen dem emellan sämre. Eleverna vill bli sedda för de 

individer de är och det måste finnas empati och respektfullhet till varandra för att verksamheten och 

mötet skall fungera. I den studie som Holmgren (2009) skrivit där fokuserar han på det etiska i 

mötet mellan läraren och eleven i klassrumsmiljön. 

6.3 Det relationella mötet - etiska relationer 

I Klassrummets relationsetik. Det pedagogiska mötet som fenomen av Anders Holmgren (2006) 

fokuserar han på det etiska i mötet mellan lärare och elever i klassrumsmiljön. Avhandlingen 

centrerar på den etiska dimensionen i det pedagogiska mötet. Författaren säger att det han kallar 

relationsetik inte är frekvent förekommande i någon typ av litteratur. Han vill tydliggöra begreppet 

det relationella perspektivet och förhållandet mellan läraren och eleven är en etisk relation. 

Holmgren (2006) anser inte att han har skapat ett nytt begrepp med relationsetiken, utan att det är 

något som redan finns i undervisningssituationen. Etik handlar alltid om relationer eftersom 

begreppet etik alltid kopplas till någon individ. 

Författaren hänvisar till att läroplanen för grundskolan säger att alla som arbetar i skolan ska visa 

respekt för varje enskild individ. Eleven ska också ges möjlighet att träna på att kunna göra 

ställningstaganden utifrån grundläggande värden. Han menar vidare att eftersom undervisningen 

sker interface - öga mot öga, så är det näst intill omöjligt att skilja undervisningen från begrepp som 

etik, moral och empati. Detta benämns som implicit etik – att etiken ligger underförstått i 

undervisningen. Begrepp som etik, moral och empati är alla viktiga i mötet mellan lärare och elev i 

undervisningssituationen berättar Holmgren (a.a).  
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Författaren talar om den etiska relationen, denna handlar om fragilitet och sårbarhet och utspelar sig 

huvudsakligen i klassrumsmiljön.  

… läraren börjar med att återge gårdagens lektion och berättar att hon är ledsen och besviken över vissa 

elevers uppförande. En elev hade till och med föreslagit att de skulle sluta komma vilket resulterat i att 

resten av klassen hade rest sig upp och gått från lektionen. Läraren säger till klassen ”ni vet själva 

vilka”, utan att nämna någon elev vid namn ….”ni måste visa era kompisar respekt” säger 

läraren…(Holmgren 2006, s 77)  

Han nämner också den farliga kommunikationen som innebär en radikal dialog, lyssnande och 

välkomnande i klassrumsmiljön. Holmgren (2006) menar att farlig kommunikation i sig inte 

behöver bestå i något hotfullt eller negativt utan att han anser att det betyder farligt på grund av att 

vi i våra liv ingår i, och möter olika relationer. Vi utelämnas till varandras makt och vi utsätter oss 

för risker när vi kommunicerar. Holmgren (2006) nämner vidare i sin studie att eleverna utsätts för 

osäkerhet och risk. Detta i sammanhang som är relationsmässiga eller kunskapsmässiga. En lärare 

kan lära sig att tolka elevers ansikte och kroppsspråk och det i sin tur hjälper dem att förstå eleven. 

Det författaren kallar relationsetik inte är frekvent förekommande i någon typ av litteratur. Han vill 

tydliggöra begreppet det relationella perspektivet och förhållandet mellan läraren och eleven är en 

etisk relation. Holmgren (2006) att han inte har skapat ett nytt begrepp med relationsetiken, utan att 

det är något som redan finns i undervisningssituationen, t.ex. 

Under lektionens gång observerar jag lärarens blick. Jag lägger märke till hur läraren låter blicken 

svepa över eleverna i klassrummet för att ibland stanna upp några korta ögonblick och fånga någon 

elevs uppmärksamhet i samband med frågor som ställs under genomgången. Jag frågar mig vilken 

betydelse lärarens blick har i klassrumskommunikationen? Vilken betydelse har blicken för en enskild 

elev och för alla andra i klassrummet? Ögonkontakten är betydelsefull för mänsklig kommunikation 

och blickar kan påverka relationen mellan lärare och elev på ett positivt sätt (Holmgren, 2006 s. 104). 

Om en lärare har dessa erfarenheter så har det en stor betydelse, enligt författaren, för att kunna ge 

eleverna rätt respons och bemöta dem på ett bra sätt. 

6.4 Sammanfattande reflektioner kring relationer 

Utifrån att ha läst dessa tre avhandlingar drar vi slutsatsen att det pedagogiska mötet i relationell 

pedagogik har många olika beståndsdelar. Tolkningen av de olika avhandlingarna är att såväl det 

etiska i relationen som det förtroendefulla och det respektfulla bör ingå i både undervisningen och  
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förhållningssättet i vår roll som specialpedagog.  Detta för att vårt möte med eleven på bästa sätt 

ska kunna arbeta med relationell pedagogik för att få eleven att bli delaktiga i sitt eget lärande. 

 

7. Resultat  

Resultatet visar med hjälp av våra analysverktyg, nivå ett - det pedagogiska mötet och nivå två - det 

pedagogiska tillvägagångsättet som finns i arbetet, att dessa nivåer träder fram i avhandlingarna och 

i de citat vi har undersökt. Avhandlingarnas fokus på begreppet relation utmynnar i begreppen 

respekt4, förtroende 5 och etik6. Dessa begrepp återkopplas i samband med resultatredovisningen av 

de undersökta citaten. Vi har lagt upp resultatdelen utifrån följande rubriker: Den första rubriken, 

nivå ett, handlar om det pedagogiska mötet, den andra rubriken, nivå två, handlar om det 

pedagogiska tillvägagångssättet och det pedagogiska mötet. Orsaken till den namngivningen av den 

andra rubriken är att nivå ett och två överlappar varandra. Inom relationell pedagogik är dessa två 

tillsammans två viktiga delar för att en bra relation ska kunna skapas. 

Vi ville undersöka hur specialpedagoger kan ha nytta av relationell pedagogik. Resultatet med 

denna studie är att de pedagogiska mötena och de pedagogiska tillvägagångssätten behövs för att 

stimulera eleven till att bli delaktig i sitt lärande genom olika relationella processer, att nå fram till 

eleverna och få dem till att vilja lära sig och ta del i den processen är viktigt. 

7.1 Resultat av analysen av de tre avhandlingarna utifrån det pedagogiska mötet och det 

pedagogiska tillvägagångssättet inom relationell pedagogik. 

Efter att ha läst de avhandlingar som valdes ut har vi försökt att se hur de olika relationerna har 

blivit presenterande. Detta utifrån hermeneutikens tredje teori, den allmänna tolkningsläran, och 

relationell pedagogiks två första nivåer, det pedagogiska mötet och det pedagogiska 

tillvägagångssättet som är våra analysverktyg.  
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relationer. 
6	  Holmgren (2006) menar att etik alltid handlar om relationer eftersom det alltid kopplas till någon individ. 
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7.1.1 Nivå ett, det pedagogiska mötet 

Det pedagogiska mötet inom relationella pedagogiken handlar om hur möten utspelas mellan två 

individer. Detta pedagogiska möte innehåller en gemensam process där läraren bemöter eleven på 

ett produktivt sätt och visar vilken riktning eleven bör gå. Läraren ska också bekräfta eleven som 

individ och eleven ska få feedback av läraren hur denne kan på bästa sätt nå sina mål.  

Peter är mentor tillsammans med en kollega i en åtta, varje vecka har de två mentorerna planeringstid med 

klassen. Den här gången informerar lärarna om en idrottsturnering som skolan ska ha, klassen är indelad i två 

lag. När dessa är presenterade och diskuterade säger Peter.  

- Hur är det annars med er? Är allt bra? 

Peter pratar ofta fort och har ett ganska snabbt tempo i sig, men här frågar han lugnt. När han ställt frågan 

tittar han ut över eleverna i klassrummet och söker blickar. Det går ett par sekunder utan att någon svarar. 

Det är dock inte någon av eleverna som undviker att möta hans blick. Då frågar han: 

- Har det hänt något särskilt de två senaste dagarna som vi ska ta upp? 

 Nu svarar några elever nekande. Då går Peter vidare …..(Lilja, 2013, s 83-84). 

Här tolkar vi att Peter försöker bygga upp en kommunikation, ett pedagogiskt möte, med eleverna. 

Han ställer frågor till klassen, oftast pratar han fort och mycket, men vid detta tillfälle stannar han 

upp och det blir en tystnad. Han kan se ut på eleverna och de viker inte undan med blicken.  Han 

ställer ytterligare frågor. Han tittar ut medvetet på dem för att få igång en kommunikation.  

I relationell pedagogiks nivå ett, så tolkar vi det med hjälp av hermeneutikens tredje teori, att det 

bör finns en respekt mellan lärare och elev och elev och lärare för att en vidare relation ska kunna 

byggas upp. Denna respekt byggs upp av den gemensamma process som läraren visar på ett 

produktivt sätt och talar om för eleven var den är i sin kunskapsinhämtning och hur denna ska gå 

vidare för att nå sina mål. Respekt, som vi tolkar det, är en del i det pedagogiska mötet mellan 

lärare och elev t.ex. 

Ebba: Men sen också tappar man ju respekt för sin lärare. Jag hade kunnat ha sån här respekt för min 

lärare också. Att ifall jag kommer in i klassrummet och börjar skrika, då vill inte jag att den ska säga 

”ja, nu får du vara tyst”(med förställd, tystlåten röst), utan den kan ju säga så här” Nej, vi håller faktiskt 

på att jobba här nu. Du får vara tyst. Du får skrika där ute”, nej men.. 

Susanne: Så att läraren ska säga till då? 

 

                                             33 



	  

	  

Kronvall_Quick_VT15 

	  

Ebba (Ellinor börjar prata samtidigt): Ja, jag vill att läraren ska ha respekt för mig, och jag har respekt 

för läraren. Så att det är mer våglängd. Inte att jag har respekt för läraren och eller hon, bara skiter i 

mig. (Hansson 2012 s 67) 

Detta citat ovan visar tydligt på hur viktigt eleverna tycker det är att en lärare ska bemöta eleven 

med en respekt och tala om hur man bör bete sig och visa respekt för varandra. Dels för de elever 

som är i klassrummet och dels för läraren. De vill också att läraren ska tala om för dem hur de ska 

bete sig, leda dem i rätt riktning. 

7.1.2 Nivå två, det pedagogiska tillvägagångssättet och det pedagogiska mötet  

Det pedagogiska tillvägagångssättet inom relationell pedagogik handlar om att stimulera eleven till 

att bli delaktig i sitt lärande och det genom olika relationella processer. Läraren ska agera medvetet 

och skapa relationer mellan sig och eleven, mellan eleven och kunskapsstoffet, elev-elev och 

eleven och andra.  

Citatet nedan påvisar att Peter är pedagogisk i sitt möte med klassen i och med att han berömmer 

dem för sina kunskaper i matematik. Han påvisar en stolthet över att de har lyckats genom att säga 

att han blir rörd och varm i kroppen och ger dem en applåd. Peters pedagogiska tillvägagångssätt 

påvisar en vilja till att leda sina elever till en medvetenhet att de kan matematik genom att ge dem 

beröm. Han ger dem beröm för att de har utvecklats i sina matematikkunskaper och läraren är stolt 

över sina elever och deras resultat. Det pedagogiska mötet som syns i citatet är att Peter har en 

gemensam process med sina elever inom ämnet i och med att han har följt deras utveckling inom 

matematikämnet. 

….-Mina vänner, jag blir alldeles varm i kroppen när jag går runt och ser hur bra ni räknar. Vi tog lite 

av det här i sexan, lite mer i sjuan och nu i åttan klarar alla av det jättebra. Jag blir på gränsen till rörd, 

säger Peter och ger dem en applåd….(Lilja,2013 s.84). 

Respekten till sin lärare och sina klasskamrater är någonting som avhandlingarna har påvisat. 

Eleverna anser att det är viktigt att det finns en respekt i deras relation till undervisande lärare. Den 

bör vara med i det pedagogiska tillvägagångsättet och det pedagogiska mötet för att eleverna ska ta 

del i sitt ansvar i sin kunskapsinhämtning, t.ex. 

Annika: Jag vet inte riktigt hur men man fick liksom respekt från henne från början. 

Susanne: Du känner att du får respekt av henne? Eller? 

                                             34 



	  

	  

Kronvall_Quick_VT15 

	  

Annika: Mm…men liksom , man kan prata med henne liksom så att inte, inte så här bara när 

lektionen… eller att man måste gå, utan man kan stanna kvar och prata lite och sånt. 

…..Alina: Ja, hon lyssnar också så att…hon lyssnar verkligen. 

Amelie: Mm. Tänker sig in i …i liksom situationen, eller vad ska jag säga. ( Hansson, 2012, s.76). 

I citatet ovan urskiljer sig det pedagogiska tillvägagångssättet och det pedagogiska mötet, där det 

pedagogiska tillvägagångsättet träder fram genom att Annika ser eleven och att Annika ger eleven 

en trygghet genom att ha tid att prata med eleven även utanför lektionstid. Det pedagogiska mötet 

syns genom hur eleven berättar om att Annika ger henne en bekräftelse på att hon finns i och med 

att hon stannar och pratar med henne även efter eller för lektionstid. Dessutom diskuterar eleven att 

lärarens bemötande, hjälper eleven till att stimulera denna till att bli delaktig i sitt lärande.   

Läraren i citatet nedan startar upp ett pedagogiskt möte i kommunikation med eleverna genom att 

ställa frågor till eleverna.  Han får dem att delta i olika relationella processer genom att svar på de 

frågor han ställer. Han vill skapa ett möte med dem och vill också bekräfta dem som individer. Han 

får de delaktiga tack vare sitt pedagogiska tillvägagångssätt genom att se eleverna och fånga upp 

dem med hjälp av ögonkontakt och frågor. 

Under lektionens gång observerar jag lärarens blick. Jag lägger märke till hur läraren låter blicken 

svepa över eleverna i klassrummet för att ibland stanna upp några korta ögonblick och fånga någon 

elevs uppmärksamhet i samband med frågor som ställs under genomgången. Jag frågar mig vilken 

betydelse lärarens blick har i klassrumskommunikationen? Vilken betydelse har blicken för en enskild 

elev och för alla andra i klassrummet? Ögonkontakten är betydelsefull för mänsklig kommunikation 

och blickar kan påverka relationen mellan lärare och elev på ett positivt sätt (Holmgren, 2006 s. 104). 

Citatet som följer visar att den relation som byggs upp mellan lärare och elev i det pedagogiska 

mötet är viktig för båda parterna, för att det ska finnas en gott klimat. Läraren vill att mötet dem 

emellan ska vara en gemensam process där det finne ett möte som är produktivt. Läraren vill att det 

produktiva mötet ska mynna ut till att läraren visar i vilken riktning eleven bör gå. Lärarens 

pedagogiska tillvägagångssätt visar att denne medvetet vill skapa en god kommunikation, där 

eleven blir delaktig i sitt lärande genom olika relationella processer. Läraren vill också att eleven 

ska få kunskap i relationer mellan läraren och elev, men också mellan elev-elev och eleven-andra. 

…läraren börjar med att återge gårdagens lektion och berättar att hon är ledsen och besviken över vissa 

elevers uppförande. En elev hade till och med föreslagit att de skulle sluta komma vilket resulterat i att 

resten av klassen hade rest sig upp och gått från lektionen. Läraren säger till klassen ”ni vet själva  
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vilka”, utan att nämna någon elev vid namn….”ni måste visa era kompisar respekt” säger 

läraren…(Holmgren 2006, s 77)  

7.1.3 Sammanfattning: relationell pedagogik och respektfulla, förtroendefulla och etiska       
relationer 
Resultatet av vårt arbete påvisar att de begrepp som de tre avhandlingar vi valt belyser; respektfulla 

relationer, förtroendefulla relationen och etiska relationer mycket väl stämmer in med det som 

ingår i relationell pedagogik. Relationell pedagogiks första nivå handlar om att läraren bemöter 

eleven på ett produktivt sätt utifrån var eleven befinner sig här och nu. Läraren ska också visa i 

vilken riktning eleven bör gå. I detta pedagogiska möte som nivå 1 handlar om ska läraren också ge 

eleven feedback och det har också kommit fram i våra citat. Det pedagogiska tillvägagångssättet 

som nivå 2 tar upp är att eleven ska bli delaktig i sitt lärande genom olika relationella processer. 

Läraren är medveten i sitt pedagogiska tillvägagångssätt i sin kommunikation till eleverna i 

klassrumssituationerna, detta har också kommit fram i våra citat. Med hjälp av våra två 

analysverktyg kan vi påvisa att många delar ingår- och bör- ingå i relationen mellan läraren och 

eleven, men också mellan eleven och eleven. Detta för att stärka eleven i dennes lärande. 

Resultatet med detta arbete, och det vi har sett i vår studie, är att de pedagogiska mötena och 

pedagogiska tillvägagångssätten behövs för att stimulera eleven till att bli delaktig i sitt lärande 

genom olika relationella processer. Att nå fram till eleverna och få dem till att vilja lära sig och ta 

del i dessa processer är viktigt. 

Vi anser att de citat vi valt påvisar att eleverna vill att det ska finns respekt i lärarens pedagogiska 

möten de har med läraren och att det även ska finnas respekt i lärarens pedagogiska 

tillvägagångssätt, annars når läraren inte fram till eleven.  

I sin enklaste bemärkelse betecknar relation en förbindelse mellan två individer. Det finns en 

ömsesidighet mellan de båda, den enes agerande återverkar på den andres och tvärtom. Relationen utgör 

en helhet; individernas tankar och känslor är delar av något större (Aspelin och Persson 2013, s 95). 

Eleverna vill också att det ska finnas en förtroendefull relation dem emellan annars blir det ingen 

god relation. Dessutom, om det etiska mötet inte innehåller någon respekt eller förtroende så blir 

mötet och den relation de får inte kreativt. 

                                                            36 



	  

	  

Kronvall_Quick_VT15 

	  

8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion 

Vår grundtanke var att undersöka hur en relation i klassrummet utspelar sig utifrån ett lärar- och 

elevperspektiv. Detta hade vi tänkt belysa med hjälp av intervjuer kring relationell pedagogik, 

observationer av den första graden och enkätstudier. I och med vårt sökande kring relationell 

pedagogik och mötet i klassrummet, upptäckte vi att det redan fanns mycket forskat kring det som 

var inom vårt intresseområde. Dessutom började tiden att bli knapp och vi skulle ha haft svårigheter 

med att bli klara i tid. Detta i sig gjorde att vi valde en annan vinkel på vår studie. Att vi valde en 

hermeneutisk ansats till vår studie var för att grundad teori och diskursanalysen inte ringade in vårt 

område som var relationer. Den grundade teorin fokuserade på samspel och sociala händelser som 

är en del i relationell pedagogik, men vi skulle inte bygga upp data och teoretiska modeller från vårt 

empiriska material. I diskursanalysen så handlar det om hur vi rekonstruerar texter och det var inget 

vi skulle göra utan vi ville se på relationen i det pedagogiska mötet och i det pedagogiska 

tillvägagångssättet.  

8.2 Resultatdiskussion 

Vår studie har visat att de pedagogiska mötena och pedagogiska tillvägagångssätten behövs för att 

stimulera eleven till att bli delaktig i sitt lärande genom olika relationella processer, att nå fram till 

eleverna och få dem till att vilja lära sig och ta del i den processen är relationell pedagogiks bidrag. 

Vår studie påvisar att det är viktigt att eleverna ser att vi vill att de ska lyckas med sina studier och 

att vi finns där för dem och hjälper dem att nå sina mål. 

I sin enklaste bemärkelse betecknar relation en förbindelse mellan två individer. Det finns en 

ömsesidighet mellan de båda, den enes agerande återverkar på den andres och tvärtom. Relationen utgör 

en helhet; individernas tankar och känslor är delar av något större.(Aspelin och Persson 2013, s 95). 

Inom relationell pedagogik finns det inga formler, modeller eller andra strukturella ramar på hur 

man ska vara i sina pedagogiska möten eller tillvägagångssätt. Detta gör att det kan bli en del 

svårigheter i samband med utövandet av pedagogiken. Som pedagog vill man ha strukturer och 

ramar och om det inte finns blir man osäker på att man gör ”rätt”. Räcker det med att ha ett bra 

pedagogiskt möte och ett bra pedagogiskt tillvägagångssätt?  
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Hur kan vi som pedagoger veta att vi gör rätt om vi inte kan mäta det i formler, modeller som 

påvisar eller hjälper oss att se att eleven når sina kunskapsmål?  

Detta är en del inom relationell pedagogik som vi anser saknas. Vi anser att det skulle stärka 

relationell pedagogik om det fanns en grundmodell på hur man är eller kan vara i sina pedagogiska 

möten och pedagogiska tillvägagångssätt ännu mer konkret än vad som kommer fram i den fyra 

nivåerna som finns. Att vara pedagog i dag vet vi kräver mycket tid och engagemang för att det ska 

bli bra och vi anser att om det finns klara strukturer och ramar på hur så skulle det underlätta för 

många pedagoger. Dessutom tror vi att många pedagoger skulle våga prova på relationell pedagogik 

i större utsträckning och kunna utveckla det till någonting kreativt. 

I vårt uppdrag som specialpedagoger förväntas vi enligt Examensförordningen SFS 2007:638, 

kunna leda en utveckling inom det pedagogiska arbetet och att vi i vårt uppdrag skall kunna arbeta 

självständigt, dels för elever i behov av särskilt stöd, men också i relationen med eleven i dess 

lärmiljö. Vi ska även utveckla skolans lärmiljö samt också ha förmågan att se eventuella hinder i 

skolmiljön och kunna undanröja dessa för eleven. Vår uppfattning är att i det pedagogiska arbetet är 

skapandet av bra relationer med eleven av största betydelse för dennes lärande. Intresset för 

relationer har vi alltid haft och vi har sett att det är olika hur man arbetar med relationer som 

pedagog i klassrummet. Hur man är i sitt möte med elever och hur man ger eleverna respekt, 

förtroende och tillit till att de kan finna en egen strategi till att strukturera sin lärsituation är mycket 

viktigt i en pedagogs roll. 

 Relationell pedagogik tar upp de områden som vi ville fånga upp och då speciellt det pedagogiska 

mötet och det pedagogiska tillvägagångssättet. Vårt arbete påvisar att den förtroendefulla relationen 

(Lilja 2013), den respektfulla relationen (Hansson 2012) och den etiska relationen (Holmgren 

2006) visar på viktiga aspekter av relationell pedagogik. Med hjälp av våra två analysverktyg, nivå 

ett det pedagogiska mötet och nivå två, det pedagogiska tillvägagångssättet kan vi påvisa att många 

delar ingår- och bör- ingå i relationen mellan läraren och eleven, men också mellan eleven och 

eleven. Detta möte mellan eleven och läraren blir en helhet och en relation kan byggas upp. Detta 

för att stärka eleven i dennes lärande. Resultatet med detta arbete är att de pedagogiska mötena och 

de pedagogiska tillvägagångssätten behövs för att stimulera eleven till att bli delaktig i sitt lärande 

genom olika relationella processer.  
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Att nå fram till eleverna och få dem till att vilja lära sig och ta del i dessa processen är viktigt. 

Vårt intryck är att de som arbetar inom skolans verksamhet tycks ha olika sätt att förhålla sig till de 

elever de möter i skolan. Vad skolan slår fast är att alla har rätten till att bli sedda som en hel 

människa med de utvecklingsmöjligheter man har och inte för de eventuella svårigheter man bär 

med sig.  Det betyder för oss lärare och specialpedagoger att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Dessa två faktorer bör därför vara utgångspunkt för den 

specialpedagogiska verksamheten i skolan. De två dominerande förhållningssätt i skolan är att 

pedagogen antingen bemöter eleven som enskild individ utifrån dennes förutsättningar eller att 

pedagogen bemöter eleven som att den är sin diagnos och i vår roll som specialpedagog vill vi 

sträva mot att detta synsätt försvinner. Slutsatser vi har gjort utifrån att ha tagit del av tidigare 

forskning (von Wright 2013, Aspelin och Persson 2013, Aspelin (red) 2013, Lilja 2013 m.fl.) visar 

att relationell pedagogik har stor betydelse för elevens lärande. Att man kan kommunicera i sina 

möten mellan elever och pedagoger är mycket viktigt för att arbetet som specialpedagog ska bli bra. 

I relationer byggs vår tillit, respekt och förtroende både till eleverna och de pedagoger vi möter i 

skolan.  

Vi har också sett att relationell pedagogik med fokus på det pedagogiska mötet och de pedagogiska 

tillvägagångssätt är någonting som vi anser att en specialpedagogs uppdrag handlar om. Relationell 

pedagogik förmedlar tydligt hur man bör agera i sitt pedagogiska möte och i sitt pedagogiska 

tillvägagångssätt med elever i behov av särskilt stöd.  

De pedagoger som inte har nått fram till alla elever har troligtvis inte förstått vikten av en bra och 

fungerande relation.  En bra och fungerande relation, anser vi, är att man tillsammans med eleven 

bygger upp en tillit, respekt och förtroende. Som blivande specialpedagoger behöver vi tänka på att 

eleven känner sig sedd och är i centrum: 

 […] undervisning av elever i behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens välbeprövade principer 

som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att 

inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i 

förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens tak och natur. En pedagogik som sätter barnet i centrum 

är till nytta för samtliga elever, och följaktligen, för hela samhället (Salamancadeklarationen 2006, s 17). 
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En slutsats som vi dragit utifrån våra erfarenheter och studier är att en av skolans största utmaningar 

är att hantera det faktum att elever är olika och att de har olika individuella förutsättningar och 

möjligheter. Enligt Skollagen har skolan skyldighet att ge alla elever förutsättningar för att lära och 

utvecklas. Att kunna anpassa undervisning och lärandemiljö till alla elever, oavsett individuella 

förutsättningar, är en stor utmaning för lärare. I dessa sammanhang anser vi att vår profession har 

särskild betydelse och vi menar att där kan relationell pedagogik blir vårt kreativa verktyg. 

Vidare forskning skulle kunna vara att få använda sig av relationell pedagogik under en tid i 

klassrummet tillsammans med andra pedagoger. Kanske också fråga eleverna och pedagogerna vad 

de anser är en bra relation? Vad innehåller den? Kanske också ta reda på vad de anser om 

begreppen förtroende, respekt och det etiska mötet, som vi redan vet är viktiga, utifrån det 

pedagogiska mötet och de pedagogiska tillvägagångssätt som återfinns i de fyra nivåerna inom 

relationell pedagogik. 
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