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Sammanfattning 

 

Detta är en kvalitativ studie med syfte att studera och analysera specialpedagogers och 

speciallärares uppfattningar om det pedagogiska mötets betydelse för lärande och utveckling, 

i relation till de elever som de möter i behov av stöd. Undersökningen bygger på 6 intervjuer, 

med 4 specialpedagoger och 2 speciallärare som arbetar med specialundervisning i två 

kommuner i mellersta Sverige. Resultatet visar en ganska lika uppfattning om vad 

informanterna i studien upplever och innefattar i ett pedagogiskt möte. De beskriver ett 

pedagogiskt möte som situationer och möten med elever i sin verksamhet som genererar 

lärande. I mötet med eleven har kommunikationen och samspelet en stor, och många gånger 

en avgörande betydelse för hur en elevs lärande och utveckling blir, menar pedagogerna. 

Vidare visar resultatet att en god relation mellan pedagog och elev är grunden för att ett gott 

lärande ska utvecklas. Här anser pedagogerna att de har en viktig roll, och att de i arbetet med 

elever i behov av stöd, dagligen arbetar med att motivera, stödja och ”coacha” dem. En viktig 

del i deras arbete är att skapa en positiv och stimulerande lärandemiljö. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det problemområde som jag valt att studera handlar om mötet mellan pedagoger och elever 

och vilken betydelse relationen kan ha för elevens lärande. Forskning och styrdokument 

betonar och sätter fokus på kommunikationens betydelse, goda relationer, samspel och dialog 

mellan lärare och elever för att lärande ska kunna ske. Valet av ämne och problemområde 

grundar sig i ett genuint intresse för olika möten med människor både enskilt och i grupp. 

Under mina yrkesverksamma år som förskollärare inom förskolan har jag både upplevt och 

blivit medveten om de möjligheter och hinder för lärandet som mötet mellan människor, och i 

synnerhet mötet med barn skapar. Frågan är om pedagoger idag är medvetna om de 

möjligheter och hinder för lärande som relationen till eleven skapar. 

 

Bakgrunden till studien förankras i skolans läroplan, Lpo 94, som är skolans styrdokument. 

Här talar man om elevers lärande och lärande miljöer, men även skolans och lärarens 

skyldigheter och ansvar gentemot varje elevs lärande och utveckling. Skolan ska enligt Lpo 

94 sträva efter att varje elev får känna lust och nyfikenhet att lära och utveckla en tillförsikt 

till sin egen förmåga till kunskap och lärande. SOU (2000:19) uttrycker att det är skolans 

skyldighet att skapa en god lärandemiljö, där fokus bör ligger på att se varje elevs 

möjligheter, och att var och en har en inneboende förmåga att lära sig. Vidare framhålls att 

läraren är av största betydelse för hur eleven upplever skolan.   

 

Genom studien ska fokus läggas på hur pedagoger ser på mötet med sina elever och dess 

betydelse för elevernas utveckling och lärande. Mer precist är studiens syfte att beskriva och 

analysera specialpedagogers/speciallärares1 uppfattningar om mötets betydelse i relation till 

de elever som de möter i behov av stöd.  

 

1.1.1 Vad säger Lpo 94 om elevers lärande 

Läroplanen för skolan är det styrdokument som ligger till grund för all verksamhet i skolan. 

Det uppdrag som skolan har enligt Lpo 94 är att skapa gynnsamma förutsättningar för lärande 
                                                 
1 I studien görs ingen skillnad på specialpedagoger och speciallärare, då det är deras uppfattningar om ett visst 
fenomen i en för dem gemensam verksamhet som ska studeras. Att studien innefattar båda yrkeskategorierna 
beror på tillgång och tillfälligheter.  
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och att kunna stimulera eleven till att skaffa sig nya kunskaper. Vidare ska verksamheten och 

undervisningen anpassas efter de olika förutsättningar och behov som varje elev har. Skolan 

och läraren ska med utgångspunkt i elevens bakgrund, de erfarenheter och kunskaper som 

varje elev har, skapa goda förutsättningar för lärande. En förutsättning för att en god 

kunskapsutveckling ska ske, är att ge elever inflytande och ansvar. Enligt Lpo 94 ska skolan 

genom elevinflytande ge eleverna möjlighet att påverka och känna delaktighet i arbetssätt, 

arbetsformer och innehåll i undervisningen, samt känna ansvar för sin inlärning, det egna 

arbetet och skolmiljön.  

 

Vidare ska varje elev som befinner sig i skolan enligt Lpo 94 mötas av respekt för sin person 

och sitt arbete, men också i den verksamhet de befinner sig få möjlighet till en levande, social, 

trygg gemenskap och genom det känna lust och vilja att lära. I skolan ska varje elev ha rätt att 

utvecklas och känna glädjen och tillfredsställelsen över att göra framsteg genom att övervinna 

svårigheter. Varje lärare ska stärka elevernas tilltro till den egna förmågan till lärande, och ge 

särskilt stöd, handledning och stimulans till de elever som har svårigheter (Lpo 94). 

 

1.2 Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera specialpedagogers/speciallärares 

uppfattningar om det pedagogiska mötets betydelse för lärande och utveckling i relation till de 

elever som de möter i behov av stöd. Med ”möte” menar jag i denna studie olika former av 

kommunikation mellan lärare och elev i lärsituationen. 

 

De frågeställningar som ska besvaras i denna studie är följande: 

Vilka uppfattningar har specialpedagoger och speciallärare om: 

• det pedagogiska mötets betydelse för elevers lärande och utveckling? 

• relationens betydelse mellan pedagog och elev för att lärande och utveckling ska ske? 

• sin roll i mötet med elever i behov av stöd?  

 

1.3 Disposition 

I avsnitt ett redogör jag för studiens ämnesområde, syfte och frågeställningar, här beskrivs 

även vad Lpo 94 återger om elevers lärande och utveckling inom ramen för studiens syfte. I 
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avsnitt två som benämns som teori, redogör jag för tidigare forskning och relevant litteratur 

inom det aktuella ämnesområdet. Vidare i avsnitt tre som jag valt att kalla metod tydliggörs 

studiens ansats, vilka metoder som använts för insamling av data, genomförande och 

bearbetning av empirin. Här redovisas även för de etiska ställningstaganden som gjorts. 

Studiens resultat redovisas i avsnitt fyra, där jag även gör kopplingar till relevant forskning 

och litteratur. Avslutningsvis i avsnitt fem knyts studiens syfte, resultat och tidigare forskning 

samman och diskuteras, här redogör jag även för tankar kring fortsatt forskning.      
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2 Teori  

Studiens teoriavsnitt kommer jag att beröra centrala ämnen för uppsatsen, såsom 

kommunikation och dess betydelse för lärande, samspel, elevers lärande och sociala 

interaktion. Jag har i studien valt att lägga fokus på ett sociokulturellt perspektiv, och kommer 

inledningsvis kortfattat beskriva Vygotskijs tankar om lärande. 

 

I sin syn på barns lärande talar Vygotskijs om den närmaste utvecklingszonen. Vad är då den 

närmaste utvecklingszonen? Vygotskij (i Bråten & Thurmann-Moe, 1998) menar att ett barns 

socialt skapade inlärningsvillkor är avgörande för dess möjligheter att lära. För att förstå ett 

barns kompetens bör den enligt Vygotskij förstås ur två synvinklar. Den ena sidan av barnets 

kompetens är ett resultat av de kognitiva processer som redan har ägt rum. Genom att se det i 

relation till den utvecklingsnivå som barnet befinner sig på nu, menar författaren att man även 

kan skönja det frö som finns till en vidare utveckling. Detta kallar Vygotskij för den 

potentiella utvecklingsnivån. Det innebär en nivå som finns inom räckhåll för barnet och kan 

nås under vissa omständigheter. Här har samspelet och samarbetet med en mer kompetent 

person en avgörande betydelse. En mer kompetent person kan innebära en vuxen eller kamrat 

som redan har nått dit. Genom att samarbeta med andra kan barnet prestera mer än vad det 

hade klarat på egen hand. Det barnet klarar med hjälp idag kommer det senare klara på egen 

hand. Det finns en potential för vidare utveckling och lärande i samarbete och samspel med 

andra, genom detta styrs barnet mot högre nivåer i sin utveckling. Vygotskij menar att zonen 

för den närmaste utvecklingen är det utrymme mellan den nivå som barnet befinner sig på och 

den nivå som barnet är på väg mot. I utrymmet däremellan ligger början till en utveckling i 

form av ännu ofärdiga lärprocesser. I ett aktivt samspel mellan lärare och elev bör varje lärare 

ha en medvetenhet och stimulans för varje enskild elevs lärande och utveckling mot dessa 

lärprocesser (a.a.).  

 

Vygotskij (i Bråten & Thurmann-Moe, 1998) talar om medierad inlärning som en viktig 

metodisk princip. Det innebär att undervisningen kännetecknas av en dialog mellan lärare och 

elev. Här läggs stor vikt vid språket i lärprocessen. Vid överföring av strategier är språket det 

sociala redskapet, men även det kognitiva redskapet för att etablera den inhämtade kunskapen.  
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2.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Genom kunskap och medvetenhet om elevers sätt att tänka och lära ges en möjlighet att kunna 

anpassa innehållet i undervisningen efter varje elevs förmåga (Imsen, 2006). Forskning (bl.a. 

Dysthe, 2003, Säljö, 2000), utgår från ett sociokulturellt förståelseperspektiv när det gäller 

barns utveckling och lärande, och tar sin utgångspunkt i Vygotskijs beskrivningar om den 

närmaste utvecklingszonen. Dysthes (2003) tankar om lärande och lärandemiljö utgår från det 

sociokulturella perspektivet, där kommunikation och samspel är centrala. Hon menar att 

lärande är starkt sammanbundet med relationer, genom goda relationer ges goda möjligheter 

till lärande, medan negativa relationer kan bli ett hinder för att lärande ska ske. Detta 

bekräftas även i Wedins (2007) forskning. Där påvisas att relationen mellan lärare och elever 

har en stor betydelse och viktig del i lärarens arbete med eleverna och deras lärande. Studien 

visar att lärarens relation till eleverna har en avgörande betydelse för det dagliga arbetet, där 

den ligger till grund för läraren i planering och förberedelser, genomförande och vid 

utvärdering av den dagliga verksamheten. Även Decker, Dona & Christenson (2006) belyser 

betydelsen av goda relationer mellan lärare och elever. De menar att relationen är en viktig 

faktor för hur eleven presterar i skolan, inte bara kunskapsmässigt, utan även i samspelet med 

andra och i engagemanget i hela lärande situationen. Dysthe (2003) menar att samspel och 

deltagande mellan människor är grundläggande för lärprocessen, där språk och 

kommunikation är grundvillkor. 

 

Dysthe (2003) menar att oavsett vilken grundsyn man har på elevers lärande så spelar 

motivation och engagemang en avgörande roll. För att eleven ska känna sig accepterad och 

kunna forma en positiv identitet är det viktigt att skapa miljöer och interaktionsformer som 

stimulerar till detta. Det är av stort värde att skolan och läraren skapar situationer som sporrar 

till ett aktivt deltagande och att varje elev känner sig accepterad och tillhörig. Att kunna forma 

en positiv identitet genom att eleven känner uppskattning både som en individ som kan något, 

och som någon som har betydelse för andra, är avgörande för motivationen. För att viljan till 

lärande ska finnas, måste eleven känna meningsfullhet, och grunden för det är att gruppen 

som han/hon ingår i betraktar lärande och kunskap som värdefull (a.a.).  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är lärandemiljö och motivation nära sammankopplade. I 

synen på lärande läggs den största vikten vid att kunskap konstrueras genom samarbete i ett 

sammanhang, en kontext, d.v.s. att samarbete och interaktion är helt avgörande för att lärande 
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ska ske (Dysthe, 2003). Svärdemo Åberg (2004) visar på det fysiska mötets betydelse för 

lärande och den möjlighet som ges i att mötas ansikte mot ansikte där man får samtala med 

varandra kring erfarenheter. I dessa möten ges lärare en möjlighet att genom bl.a. ögonkontakt 

se om någon t.ex. inte förstår eller förlorar intresset, Genom mötet får både lärare och 

studenter tillgång till talspråk, kroppsspråk och skriftspråk, vilket ger dem stora möjligheter 

att ”läsa” och tolka vad andra säger och menar. Studien visar på betydelsen av detta för att 

lärande, förståelse och utveckling ska kunna ske. Förtydliganden av vad lärarna själva vill 

förmedla och det ömsesidiga meningsskapandet mellan lärare och studerande menar man 

lättare kan förstärkas med stöd och hjälp av kroppsspråk och artefakter d.v.s. olika fysiska 

redskap som ingår i kulturen.  

 

Enligt Börjeson i SOU (2000:19) är läraren av största betydelse för hur eleven upplever 

skolan. Liksom Dysthe (2003) betonar han betydelsen av att elever med positiva och 

framgångsrika upplevelser får en känsla av att ”jag kan”. En elev med sämre förutsättningar 

och upplevelser i skolan och av undervisningen kan forma en negativ självbild och en känsla 

av misslyckande. I detta sammanhang används begreppet motivation d.v.s. lusten och viljan 

att lära. Om en elev oftast möter sina begränsningar istället för möjligheter i klassrummet, 

leder det till en negativ självbild och att eleven blir omotiverad. Författarna betonar vikten av 

att läraren hänför skillnaderna till det pedagogiska sammanhanget och inte till den enskilde 

eleven. För att en elev ska få en god och fungerande lärandemiljö krävs en god, förtroende-

full relation till läraren. Det är enligt författarna läraren som ser om eleven har bekymmer, 

förändras eller presterar under sin förmåga.  

 

Enligt SOU (2000:19) bör en god skola utmärkas av personal med ett brinnande intresse och 

engagemang för uppdraget. Utredningen uttrycker att grundinställningen hos lärarna bör vara 

att se allas möjligheter och att alla elever är talangfulla och kan lära sig. Deras inriktning bör 

vara att söka de bästa metoderna att möta varje elev. Även Ogden (2003) talar om att goda 

relationer mellan lärare och elever är en förutsättning för att kommunikationen dem emellan 

ska fungera. Vidare menar författaren att lektionens början är betydelsefull för den fortsatta 

undervisningen. Det är viktigt att fokus läggs på att få kontakt med hela klassen, att alla blir 

sedda och att läraren skapar en positiv ton och förväntan kring arbetet som ska göras under 

lektionen. Ett mått på hur väl arbetet är organiserat och anpassat, är elevernas 

uppmärksamhet, hur de följer med vid förklaringar och om de börjar arbeta när de blir 

uppmanade till det. Genom lyhördhet ska läraren variera undervisningen genom olika 
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arbetssätt, aktiviteter, tempo och genom att skapa motivation, men även fånga upp signaler på 

att elever inte förstår eller är trötta (a.a.).  

 

Svärdemo Åberg (2004) påvisar i sin studie att det genom kommunikationen mellan lärarna 

och de studerande utvecklades en dynamik genom olika aktiviteter. Många dimensioner i 

kommunikationen kommer till uttryck bl.a. lyssnande, samtalande, skrivande och läsande. 

Resultatet visar att eleverna genom samspel och variation i kommunikationssätt kan vara 

delaktiga i en dynamisk och utvecklande lärprocess. Dessa aktiviteter uppfattas av de 

studerande som stimulerande, innehållsrika och gynnsamma för lärandet (a.a.). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är de kommunikativa processerna helt centrala för all utveckling 

och lärande. Genom att kommunicera med andra blir eleven delaktig i och tillgodogör sig 

färdigheter och kunskaper och utvecklar en medvetenhet om vad som är intressant och 

värdefullt (Säljö, 2000).  

 

2.2 Vad är kommunikation och varför kommunicerar vi? 

Om varje elev ska få möjlighet att utveckla sitt lärande är det viktigt att läraren talar med 

eleverna och inte bara till dem. I ett kommunikativt perspektiv ses elevernas frågor och 

uttalanden som uttryck för tankar som eleven ibland själv kan ha svårt att formulera och som 

läraren kan hjälpa dem att förklara (Ahlberg, 2001). Läraren borde enligt Ahlberg (2001) 

därför ha tid och möjlighet att lyssna och stödja eleverna när de försöker formulera sina 

tankar. 

 

Dahlkwist (1994), Maltén (1998) och Nilsson & Waldemarson (2007) menar att 

kommunikation är en process där människan påverkar och påverkas av andra personer. Ett 

traditionellt sätt att se på kommunikation, som Maltén (1998) beskriver, är att kommunikation 

är ett utbyte av budskap och att kommunikationen mellan två personer beskrivs i form av 

sändare och mottagare. Sändaren kodar sitt budskap innan det sänds och mottagaren tolkar 

eller avkodar budskapet innan individen tar det till sig. Kommunikationsprocessen äger rum i 

ett socialt system där deltagarnas förväntningar och attityder påverkar de budskap som 

utväxlas. Genom mottagarens reaktion sker en återkoppling på det sända budskapet, vilket 

kan ske genom uttryck och frågor, men ofta också i form av ett omedvetet kroppsspråk. 

Författaren menar dock att det finns en mängd orsaker som påverkar sändarens kodning, t.ex. 

dennes sinnesstämning, upplevelser och erfarenheter, självbild o.s.v. Liknande orsaker 
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påverkar mottagarens avkodning eller tolkning av budskapet. Feedback har en nyckelfunktion 

i kommunikationen. Det förutsätter en tvåvägskommunikation, vilket innebär att mottagaren 

återkopplar sändarens budskap, d.v.s. att en god kommunikation utgår från en växling mellan 

sändare och mottagare. Författaren visar på att de som kommunicerar måste använda samma 

kommunikationskanal, de måste pejla in varandra, d.v.s. utan att ha samma ”våglängd” 

påslagen talar man lätt förbi varandra. Kommunikationsformerna måste överensstämma (a.a.). 

Även Nilsson & Waldemarson (2007) använder begreppen sändare och mottagare och menar 

att vi har avsikter med det vi säger och gör. Den vanligaste formen av samspel mellan 

människor utgörs av möten i vardagen. Syftet med samspelet påverkar på vilket sätt vi skickar 

vårt budskap på och hur vi tolkar andras. Författarna menar att kontakt, påverkan, utveckling 

och överföring av idéer är redskap för kommunikation. Effekten av ett redskap är beroende av 

hur pass skickliga vi är i att använda redskapet. Vi kan förbättra samspelet med andra 

människor avsevärt genom att lära oss mer om kommunikation, hur vi uppfattas av andra och 

hur vi tolkar andra människor. 

 

Maltén (1998) menar även att det är viktigt att ta hänsyn till i vilken kontext 

kommunikationen äger rum. Detta betonas även i nyare forskning av Nilsson, Waldemarson 

(2007). Man talar om den sociala kontexten som innefattar relationer, makt, roller, identitet 

men även tänkbara konflikter. I den fysiska kontexten finns det som berör tid, plats och yttre 

omständigheter. Den kulturella utgörs av de värderingar, det språk och de attityder som en 

grupp människor delar. Slutligen finns den psykologiska kontexten som inrymmer människors 

känslor, förväntningar, erfarenheter, behov, tankar, fördomar och stress. 

 

I kommunikationen får vi en möjlighet att möta andra människor, men vi får även en 

möjlighet att få syn på oss själva genom hur andra reagerar på oss. Det är i mötet med andra 

människor som något gemensamt skapas och vi utvecklar en kompetens genom att pröva oss 

fram och observera hur vi kan hantera vårt språk både socialt och psykologiskt. 

Kommunikationen innebär bl.a. tanke, känsla, information, påverkan och bekräftelse. Det är 

genom kommunikation som vi visar hur vi reagerar på och upplever den person som vi talar 

med (Nilsson & Waldemarson 2007). 
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2.3 Anpassad undervisning 

I denna studie ligger fokus på mötet mellan specialpedagoger/speciallärare och de elever som 

pedagogerna möter i behov av stöd. Därför känns det angeläget att även beröra ämnet 

anpassad undervisning som är en del i pedagogernas arbetssituation och vardag. 

 

När Imsen (2006) talar om en anpassad undervisning innefattar det gemenskapstanken, som 

handlar om att undervisningen inte enbart anpassas efter elevens intellektuella förmåga, utan 

efter många sidor av elevens situation. I den inkluderande undervisningen vill man ändra på 

inlärningsmiljön och systemet kring undervisningssituationen, så att alla elever ska få 

möjlighet till en meningsfull undervisning i en gemensam social kontext. Vygotskijs teori (i 

Bråten & Thurmann-Moe, 1998) om den proximala utvecklingszonen stöder principen om en 

anpassad undervisning genom betoningen av samspel mellan elev och lärare. Utifrån ett 

sådant perspektiv utgår läraren från de processer som är under utveckling hos eleven och 

stimulerar på det sättet till vidare utveckling. Genom lärarens förmåga att tänka sig in i och 

förstå elevens tankevärld och känna till utvecklingsnivån kan överföringen av kunskap 

nivåanpassas och förmedlas på olika sätt beroende på elevens tankenivå och olika 

förutsättningar att lära.  

 

Emanuelsson (2004) pekar på ett problem som förekommer i skolor och bland lärare idag, och 

som han menar är ett hinder för elevers lärande, nämligen att man kategoriserar och lägger 

orsakerna till svårigheterna på eleven. Författaren förespråkar ett relationellt 

förståelseperspektiv, vilket innebär att man talar om elever i svårigheter, inte med svårigheter. 

Med det menar han att orsaken till svårigheterna inte enbart ligger hos eleven utan att 

svårigheterna uppstår i mötet med olika händelser i elevens sociala miljö. Detta ställer krav på 

att den inkluderande undervisningen planeras och genomförs så att den möter alla elevers 

olika behov i den sammanhållna gemenskapen. Även Persson (2004) talar om problemet med 

en individbunden syn på svårigheter hos eleven. Han förordar också att verksamheten och 

lärarens förhållningssätt bör ses ur ett relationellt perspektiv, där vikten läggs på vad som sker 

i förhållandet och samspelet mellan olika deltagare och inte enbart utifrån en enskild individs 

beteende. Det medför också att en elevs förutsättningar ses ur ett relationellt perspektiv, vilket 

innebär att man förutsätter att de förändringar som sker i elevens omgivning kan påverka och 

förändra dennes utveckling och lärande.  Emanuelsson (2004) betonar vikten av gemenskap 
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och delaktighet i en grupp där alla har sin naturliga tillhörighet. Människors olikheter ses som 

en tillgång för gruppen snarare än som problem och svårigheter.  

 

2.4 Att ta den lärandes perspektiv 

Imsen (2006) anser att en viktig kvalifikation hos en lärare och kanske den viktigaste 

förutsättningen för att skapa en meningsfull undervisning för eleverna är omsorgen om dem, 

och förmågan att tänka och känna med dem. Det är även av stor vikt att kunna visa intresse 

för det som eleverna vill förmedla och hur de upplever sin omvärld. Författaren menar att 

pedagogen i sin kontakt med eleverna måste ha förmågan att kunna föreställa sig hela deras 

situation. Det innebär en vilja och en förmåga att föreställa sig och förstå varje elevs 

levnadsvillkor och inre värld. Detta är något som även betonas i SOU (1997:108). Här 

framhålls värdet av att läraren har en vilja, medvetenhet och förmåga att ta den lärandes 

perspektiv och att kunna möta eleven där den befinner sig, förstå dennes perspektiv och 

genom dialog vara med och utveckla elevens förståelse och lärande. Säljö (2000) menar att 

den viktigaste läromiljön är det vardagliga samspelet och det naturliga samtalet som sker 

mellan människor. Att kunna ta en annan människas perspektiv och uppfatta olika budskap 

menar författaren är en sociokulturell färdighet.  

 

Även Wedin (2007) konstaterar i sin forskning att arbetet med relationer är oupphörligt. Här 

påvisas ett starkt samband mellan relationens betydelse och lärande. Vidare menar författaren 

att relationsarbetet är det som i huvudsak karaktäriserar lärarens arbete, det är något ständigt 

pågående utan slut. Läraren skapar och arbetar med relationer både till elevgrupper men 

kanske främst till den enskilda eleven vilket förmodligen är det viktigaste. För att detta arbete 

ska lyckas och falla väl ut måste läraren ha en kunskap om sina elever som t.ex. deras 

intressen och liv utanför skolan. Imsen (2006) anser att ett sociokulturellt perspektiv på 

inlärning betonar dialogen mellan lärare och elev. Det sociokulturella dialogbegreppet 

rymmer mer än det muntliga samtalet. Elevernas förhållande till lärostoffet, och relationen 

mellan elev och lärare är centrala delar här. Det som är viktigt för lärprocessen är att 

dialogerna ska vara öppna och stimulera till reflektion och eftertanke. Samtal och frågor ska 

vara öppna, där inga svar är mer rätt eller fel, det väsentliga är att tankeverksamheten sätts 

igång. Lärarens funktion är att vara en medierande hjälpare och bidra till dialogen.  
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Läraren har, enligt Imsen (2006) det primära ansvaret för elevernas lärande i skolan. Eleverna 

behöver ”draghjälp” för att tillvarata den inlärningspotential som ligger i den närmaste 

utvecklingszonen, och ska inte själva bära ansvar för detta. Genom att utgå från elevernas 

intressen och erfarenheter menar Ogden (2003) att läraren kan göra undervisningen 

elevcentrerad. Detta innebär att läraren utnyttjar vardagshändelser och intressen som eleverna 

har och kopplar dessa till undervisningen. SOU (1997:108) uttrycker att grundläggande för 

allt pedagogiskt arbete är lärarens förmåga att skapa en ”tillsammans” känsla i klassen och 

samtidigt kunna se och följa varje elevs behov. En ”bra plats att vara på” karaktäriseras av ett 

tillåtande klimat där alla är värdefulla och får komma till tals, där allas kunskap är viktig trots 

olika utgångsläge och möjligheter. 

 

2.5 Möjligheter och hinder för lärande 

Imsen (2006) menar att man som lärare behöver se elever i ett större sammanhang. Det är 

viktigt att se varje elev som en individ med glädjeämnen, förväntningar, besvikelser, och att 

dessa är förankrade i en social miljö utanför skolan. För att kunna se hela eleven krävs att 

läraren kan betrakta elevens värld ur dennes synvinkel och ha förmågan att se hur de lever och 

uppfattar livet utanför skolan. Vidare menar författaren att skolan och lärarens uppdrag är att 

förmedla kunskap och att uppfostra elever. I detta arbete måste krav ställas på eleven, men 

inte krav över deras förmåga, utan de ska anpassas efter varje elevs olika förutsättningar. 

Elever befinner sig i olika stadier av sin utveckling, har utvecklat olika färdigheter, känslor 

och har olika kulturell bakgrund, vilket innebär att man som lärare inte kan behandla alla 

elever lika. I planeringen av arbetsformer och i olika beslutssystem måste de ungas kultur tas 

mer på allvar. Auktoritetsförhållandena behöver förändras och eleverna måste få göra mer på 

egna premisser och initiativ. Författaren menar att styrningen av eleverna bör se annorlunda 

ut, och att mer ansvar för arbetssätt och inflytande i verksamheten måste läggas på och ges 

eleverna (a.a.).  

  

SOU (2000:19) anger att det är skolan tillsammans med föräldrarna som ska förbereda den 

grogrund som är grunden för lärande, deras uppdrag är att undanröja eventuella hinder. 

Utredningen tar upp att alla elever har rätt till en för dem lärandemiljö. Skolmiljön ska skapas 

av professionella vuxna, och: 
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Vuxna som har insikten att det inte är barnen det är fel på. Skolan måste ha kompetens att erbjuda 

lärande och en bra skolmiljö även för de barn som inte förmår sitta stilla och lyssna eller som inte 

kan samarbeta och leka med andra barn (SOU 2000:19, s.28). 

 

Vidare berör utredningen (SOU, 2000:19) olika hinder för lust att lära, bl.a. otydligt 

ledarskap, där man menar att detta påverkar eleverna negativt. Elever behöver en skola som är 

välorganiserad, med ordning, tydliga mål och feed back på sina prestationer. Även Ogden 

(2003) anser att läraren har en viktig roll i sitt ledarskap för en grupp elever. Färdigheter i 

klassledning är viktiga för att skapa en god lärandemiljö. Sambandet mellan god undervisning 

och klassledning är tydlig. Den goda undervisningen karaktäriseras av att läraren kan använda 

olika undervisningsprinciper i olika situationer och ämnen, och anpassa dem efter elevers 

olika förutsättningar. Vidare menar författaren att kärnan i skolans lärandemiljö är 

undervisningslokalens utförande. Det handlar om sociala processer, kvaliteten på 

lärandeaktiviteter och undervisning, men även om utrustning och material. Oavsett hur skolan 

arbetar organisatoriskt och med fysiska lösningar, så har man en gemensam målsättning, att 

nå optimala betingelser för lärande och etablera goda sociala relationer för att förebygga 

problem och svårigheter i klassen. För att detta ska ske krävs att den sociala strukturen i 

klassen klargörs genom att läraren engagerar sig och är villig att diskutera uppkomna 

problem. Det är även viktigt att läraren snabbt ger återkoppling när elever försöker testa 

gränser (a.a.).  

 

Enligt Hundeide (2003) beror inte klassrummets klimat bara på lärarens kvaliteter, utan är 

även beroende av den ömsesidiga anpassningen mellan elever och lärare. Tillsammans 

kommer lärare och elever överens om en ömsesidig definition av den relation som de har till 

varandra, en slags tyst överenskommen ram. Detta innefattar bl.a. ansvar, distans/intimitet, 

position, vad som är lämpligt att tala om o.s.v. Det är denna ”överenskommelse” som 

begränsar och styr vad som är ett passande uppträdande, vad som är rimligt att uttrycka eller 

naturligt i klassrummet eller i gruppen av elever och lärare. Författaren benämner detta som 

det intersubjektiva rummet. Vidare anser författaren att en bra lärare har en förmåga att skapa 

ett sådant rum eller en sådan miljö där alla elever känner sig inkluderade, trygga och på ett 

naturligt och lätt sätt kan kommunicera med alla (a.a.).    
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3 Metod  

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats, vilket i detta fall betyder att syftet är att 

identifiera och analysera en företeelse, att se variationer, innebörder och strukturer (jfr Starrin, 

1994). Larsson (1986) menar att en metod som är kvalitativ vill karaktärisera, gestalta ett 

fenomen, beskriva egenskaperna hos något. Det sker genom att jag försöker finna kategorier, 

modeller eller beskrivningar som på bästa sätt beskriver mitt undersökta fenomen. Denna 

studie lägger fokus på hur individer tolkar och uppfattar sin sociala verklighet (jfr Bryman, 

2006). Syftet är att beskriva och analysera specialpedagogers och speciallärares uppfattningar. 

Betoningen läggs på att analysera fenomen och företeelser i deltagarnas utsagor, uppfattningar 

och innebörder kring mitt studerade ämne (jfr Alexandersson, 1994, Larsson, 1986). 

Undersökningen inspireras således av den fenomenografiska ansatsen, där huvudsyftet är att 

beskriva hur företeelser eller objekt – fenomen uppfattas av människor i omvärlden 

(Alexandersson, 1994).  

 

3.1 Urvalsförfarande  

Kriteriet för urvalet av informanter i min studie var att de skulle vara yrkesverksamma som 

specialpedagoger eller speciallärare inom specialundervisningen i skolan. Som forskare inom 

t.ex. pedagogiken riskerar man ofta att hamna utanför ett slumpmässigt urval menar Larsson 

(1986). Det han syftar på är att man vill sprida sina intervjuer så att speciella grupper med 

särskild förtrogenhet inom ett forskningsområde nås. Urvalet kan ske utifrån strategiska 

överväganden för att skapa förutsättningar för att få en variation som i denna studie, hur 

specialpedagoger och speciallärare uppfattar ett fenomen/företeelse (jfr Alexandersson).  

I denna studie har urvalet skett utifrån strategiska överväganden, men även det Bryman 

(2006) beskriver som ett bekvämlighetsurval som bl.a. kan bero på tillgänglighet av 

informanter. 

 

Studiens empiri hämtas från två mindre kommuner i mellersta Sverige. Via kommunernas 

hemsidor fick jag information om specialpedagoger och speciallärare på de olika skolorna i 

kommunerna. Vidare fick jag hjälp av en specialpedagog som har ett övergripande 

specialpedagogiskt ansvar för skolorna i en av kommunerna. Hon gav mig namn och 

telefonnummer till specialpedagoger och speciallärare inom den kommunen. Urvalet i studien 

styrs av bekvämlighet och tillgänglighet, men även utifrån speciella grupper med särskild 
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förtrogenhet (jfr Bryman, 2006, Larsson, 1986) för att studiens syften ska kunna uppnås. I 

denna studie innefattas specialpedagogers och speciallärares möten med elever i behov av 

stöd den gruppen med speciell förtrogenhet. Variationen i studien kunde ha blivit större om 

jag valt informanter från ytterligare kommuner, men den har begränsats av tiden som jag haft 

till mitt förfogande för studien. Utifrån tidsaspekten görs således detta tillgänglighetsurval.  

 

3.1.1Informanter 

De informanter som ingår i studien är fyra specialpedagoger, och två speciallärare. De arbetar 

med specialundervisning i fyra olika skolor i två olika kommuner i mellersta Sverige. 

Skolornas årsindelning är enligt följande: förskoleklass – år 6, förskoleklass – år 5, år 6 – 9 

och en skola där eleverna är från förskoleklass – år 9. En informant delar sin 

specialpedagogtjänst mellan förskola och skola, där arbetet i skolan innebär 

specialundervisning. En speciallärare arbetar med specialundervisning på högstadiet, vidare 

arbetar en specialpedagog med handledning av personal och specialundervisning med elever i 

år 6 – 9. En specialpedagog arbetar med specialundervisning bland elever i år 1 – 6. En 

specialpedagog och en speciallärare arbetar med specialundervisning i år 1 – 3. 

 

Tabell över informanter  

 

A 

 

Specialpedagog 

 

Arbetar med elever år 1 – 6. 

 

B 

 

Specialpedagog 

 

Arbetar med elever år 6 – 9. 

 

 

C 

 

Specialpedagog 

 

Arbetar med elever år 1 – 3. 

 

D 

 

Speciallärare 

 

Arbetar med elever år 7 – 9. 

 

E 

 

Specialpedagog 

 

Arbetar mot förskolan och elever år 1 – 3, nu enbart 

med elever i år 1. 

 

F 

 

Speciallärare 

 

Arbetar med elever i år 1 – 3. 
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3.2 Metodval för insamling av data 

Som metod för insamling av det empiriska materialet har jag valt att använda mig av 

intervjuer, som inom fenomenografin är det den vanligaste metoden. En central utgångspunkt 

inom fenomenografin är att det i en intervju inte ska finnas ett ”rätt” eller ”lämpligt” svar 

(Alexandersson, 1994). Intervjuns syfte och fokus är att komma åt hur innehållet i ett objekt 

eller en företeelse uppfattas (jfr Larsson, 1986). 

 

Utifrån syftet har jag valt att använda kvalitativa intervjuer, som är mindre strukturerade för 

att fokus är på intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är enligt Patel & Davidsson (2003) att upptäcka och identifiera egenskaper och 

uppfattningar hos den intervjuade om t.ex. ett fenomen. Den intervjuform jag valt att använda 

benämns som semi-strukturerad intervju (jfr Bryman, 2006). Det innebär att specifika ämnen 

ska beröras, men att den som intervjuas har stor frihet och utrymme att formulera svaren. Det 

ger även utrymme och möjlighet till följdfrågor. Frågorna som ställs behöver inte komma i 

samma ordning som i intervjuguiden (bilaga 1), vilket medför att intervjun blir mer följsam 

och flexibel (jfr Bryman, 2006). 

 

Det väsentliga är att intervjuaren ska sträva efter att få svar på frågorna vad och hur, snarare 

än på frågan varför personen tycker som den gör. Det viktiga är att den som intervjuar ska 

sträva efter att försöka förstå informantens sätt att tänka, handla eller bete sig. Det är även av 

stor vikt att försöka förstå personens känslor, motiv och dennes gällande föreställningsvärld 

(jfr Trost, 1997). Författaren anser att det är bättre att göra ett fåtal väl genomförda intervjuer, 

än ett flertal mindre väl genomförda.  

 

3.3 Undersökningens genomförande 

3.3.1 Kontakt med informanter 

Första kontakten med informanterna skedde genom ett informationsbrev (bilaga 2) som 

skickades per post. Jag valde detta för att förbereda personerna om studien och dess syfte 

samt en senare telefonkontakt från mig (jfr Trost, 1997). Inom en vecka efter utskicket 

kontaktade jag informanterna via telefon. Vi avtalade tid och plats för intervjun, 

informanterna fick själva bestämma plats med ett önskemål från mig att intervjun skulle 
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kunna genomföras ostört. Jag informerade deltagarna om att intervjun skulle ta mellan 30 – 

60 minuter.  

3.3.2 Genomförande av intervjuer 

Enligt Trost (1997) bör en intervjuguide endast innehålla frågeområden eller teman och att 

frågorna får växa fram under intervjun. Kvale (1997) anser däremot att man i en intervjuguide 

kan skriva de ämnen som ska beröras, men även förslag på frågor och i vilken ordning de kan 

tänkas bearbetas. Jag tror liksom Kvale att en intervjuguide med ämnen, men även med frågor 

ger mig ett bra stöd i intervjusituationen. Mina erfarenheter som intervjuare är begränsad, 

därför förespråkar jag en tydlig ram i intervjuerna. Intervjuguiden skickades inte ut i förväg 

till informanterna med motiveringen att svaren på frågorna skulle bli så spontana som möjligt.  

 

Vid intervjun informerade jag inledningsvis informanterna ytterligare om studiens syfte och 

deltagarnas roll i den. Jag frågade ytterligare en gång om det gick bra att spela in intervjun 

med bandspelare, vilket alla samtyckte till. Intervjuerna inleddes med ett par frågor av mer 

allmän karaktär, som exempelvis informantens yrkesroll och beskrivning av arbetssituation. 

Därefter fortsatte intervjun med de frågor som mer specifikt berörde studiens syfte (bilaga 1). 

Efter första intervjun valde jag att lägga till ytterligare tre frågor om kommunikation (frågorna 

6,8 och 9) för att få så uttömmande svar som möjligt av informanterna. På väg till den andra 

intervjun beslutade jag mig även för att ändra på ordningen av frågorna för strukturens skull 

och för att få ett bättre ”flyt” i intervjun. Detta föll väl ut och jag fortsatte följande intervjuer 

på samma sätt. Intervjuerna genomfördes på informanternas respektive arbetsplats, alla 

skedde i ostörd miljö. Intervjuernas längd varierade mellan 21 minuter och 47 minuter.  

 

3.4 Etiska ställningstaganden   

Genom det första informationsbrevet med förfrågan om deltagande i min studie informerades 

deltagarna om studiens syfte och tillvägagångssätt för datainsamlingen. Där gavs även 

information om Vetenskapsrådets etiska principer (2007, www.vr.se). Innan man genomför en 

studie finns det fyra krav som jag som forskare måste ta hänsyn till i min undersökning enligt 

Vetenskapsrådets etiska principer (2007). Dessa fyra är: informationskravet, vilket innebär att 

de som deltar i min studie måste få veta syftet med den, att de deltar frivilligt och att de har 

möjlighet att avbryta sin medverkan om de önskar. Detta krav har jag uppfyllt, dels genom 

mitt första brev till informanterna och genom samtal om studien i samband med varje 
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intervju. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer hur stor del de vill 

medverka i undersökningen. Även detta är uppfyllt genom att informanterna själva har gett 

sitt samtycke till att medverka. Det tredje kravet som man måste ta hänsyn till är 

konfidentialitetskravet d.v.s. alla i undersökningen är anonyma och personuppgifter ska 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. De som deltar i min studie får information 

om att de är anonyma. Ingen i undersökningen kommer att benämnas med annat än 

yrkesroller så som specialpedagog eller speciallärare. Att benämna skolor eller åldersgrupper 

är inte aktuellt då det är pedagogernas uppfattningar om ett visst fenomen som jag studerar. 

Trost (1997) menar att det är endast de uppgifter som behövs för analysen och för att skapa 

förståelse som ska finnas med. Vidare menar han att om det finns uppgifter i ett citat som kan 

identifiera informanten bör inte citatet vara ordagrant, men jag måste i texten ange att citatet 

är omgjort från talspråk till skriftspråk. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter jag samlat in 

enbart får användas i forskningssyfte. Det som framkommit genom mina intervjuer kommer 

endast att användas i min studie.  

 

3.5 Val av analysmetod 

Under intervjuerna och transkriberingen av dem har jag noterat idéer och tankar när de ”dykt 

upp”, men inte gjort några analyser av dem. Min uppfattning är att det kan vara bra att skapa 

lite distans till dem för att kunna göra en rimlig analys (jfr Trost, 1997). För att göra 

materialet tillgängligt för bearbetning och analys har jag transkriberat intervjuerna med 

noteringar om pauser, skratt etc. 

 

Jag har valt att inte följa fenomenografins syn på bearbetning av mitt resultat. Intentionen 

inom fenomenografin är att i analysen ”finna kvalitativt skilda kategorier vari 

uppfattningarna kan beskrivas” (Larsson, 1986, s.20). Genom att utarbeta kategorier i 

materialet ska forskaren beskriva hur olika fenomen framträder för olika människor. Målet är 

att genom de olika kategorierna beskriva olika typer av resonemang. Kategorierna måste vara 

kvalitativt skilda åt, och får ej överlappa varandra (a.a.). Min uppfattning är att man kan stöta 

på svårigheter när kategorierna måste vara skilda åt. Jag har därför valt att inspireras av både 

fenomenografins och grounded theorys synsätt, där olika kategorier ges möjligheten att 

överlappa varandra och samvariera när jag analyserar mina data. Bryman (2006) talar om 

begreppen öppen kodning och axial kodning, där man går från att hitta centrala ord i t.ex. en 
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intervju som därefter grupperas och omformuleras till kategorier. I den axiala kodningen 

försöker man att se sambanden mellan koder eller kategorier. 

 

Resultatet av bearbetningen presenteras i texten genom att jag varvar egna tolkningar och 

kommentarer med citat från intervjuerna i en väl avvägd balans. Jag har även valt att göra 

kopplingar till relevant forskning och litteratur i resultatavsnittet. Citatens funktion är att 

förstärka och göra tolkningen av empirin tydlig för läsaren (jfr Patel & Davidsson, 2003).  

 

3.6 Metoddiskussion  

Valet av ansats och metod för genomförandet av den empiriska delen av studien visade sig 

passa bra för studiens syfte och ämnesområde. Att vara inspirerad av den fenomenografiska 

ansatsen känns som ett tillfredsställande val när det är pedagogers uppfattningar som har 

undersökts. Efter första intervjun utökade jag frågorna och ändrade ordning på dem. Mot 

bakgrund av detta har jag ändå valt att använda den första intervjun i studien, informationen 

som jag fick var både relevant och har ett stort värde i bearbetningen av materialet. Vidare 

gick övriga intervjuer bra, utan störningsmoment. Jag inledde intervjun med lite allmänt 

samtal vilket kändes avslappnat, dock infann sig en reservation när bandspelaren sattes på och 

samtalet blev lite mer formellt emellertid utan att påverka intervjun negativt. 

 

Validitet innebär trovärdighet och giltighet i en studie. Förenklat betyder det om jag 

undersöker det som jag avsett att undersöka. Det är här viktigt att det finns ett samband och en 

relevans mellan min studies empiriska material och de frågeställningar som jag valt för 

studien (jfr Alexandersson, 1994, Trost, 1997). Trost (1997) menar att för att få så hög 

tillförlitlighet som möjligt är det viktigt att jag som forskare ger alla informanter i studien 

samma förutsättningar i form av tid, avskildhet, samma intervjuguide o.s.v., vilket jag anser 

att jag har gjort. Med anledning av att mitt urval är begränsat, är det väsentligt att betänka att 

de resultat som framkommer i studien inte kan generaliseras till att gälla alla 

specialpedagoger och speciallärare som är verksamma inom specialundervisningen, utan 

endast den grupp av informanter som ingår i undersökningen. Det går ändå inte att utesluta att 

det som framkommer i studiens resultat kan ha ett generellt värde även för andra inom denna 

yrkesgrupp. Resultatets giltighet kan även stärkas genom att ställa de resultat som kommer 

fram i min studie mot tidigare forskningsresultat.    
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Reliabilitet kan översättas med noggrannhet och pålitlighet. I denna studie innebär det att jag i 

alla intervjuer har utgått från samma intervjuguide. I resultatet måste hänsyn tas till min 

förförståelse inom området, vilket givetvis kan påverka resultatets tillförlitlighet och vilka 

slutsatser som jag kan dra (jfr Trost, 1997). Min tanke är att min förförståelse inte ska speglas 

i intervjuerna och resultatet, men möjligheten finns. Därför kan jag i efterhand reflektera över 

om intervjuerna skulle ha kunnat gjorts på ett annat sätt för att på ett tydligare sätt ställa min 

förförståelse utanför. Trost (1997) pekar också på vikten av att göra en så fullständig och 

tillgänglig redogörelse som möjligt av forskningsprocessens olika faser, det medför att 

kvalitén i min studie förstärks. Här har jag försökt att vara så tydlig, detaljerad och komplett 

som möjligt. Min förförståelse och egna uppfattningar inom ämnet och området som studien 

berör har jag försökt att ”ställa utanför” vid intervjutillfällena, vilket är en mycket svår 

uppgift. Jag har ibland känt en frustration över att inte kunna diskutera ämnet som man gör 

mellan kollegor. Jag har så långt det varit möjligt stått utanför eget tyckande och min 

ambition har varit att genomföra intervjuerna utan förkunskapens ”glasögon”.  

 

Analysarbetet av det empiriska materialet har varit intressant och givande. Det är alltid svårt i 

en kvalitativ undersökning att skilja på vad som är min uppfattning och tolkning och vad som 

verkligen sägs genom informanternas utsagor. Min målsättning har varit att ge en så rättvis 

och korrekt bild av det empiriska materialet som möjligt. Efter flera genomläsningar 

utkristalliserades olika områden som jag sedan valde att avgränsa mitt resultat kring. Inom 

dessa områden kunde jag utläsa pedagogernas olika uppfattningar och innebörder vilka jag 

presenterar i löpande text som förstärks med citat från de olika informanterna, vilket enligt 

Alexandersson (1994) är ett sätt att styrka studiens validitet. Genom att göra det kan jag 

styrka de beskrivningar som jag lyft fram och belyst i mitt resultat. Jag har redan i 

resultatdelen valt att göra kopplingar till aktuell forskning och litteratur. Det har för mig känts 

angeläget att redan här göra en sådan koppling för att förstärka resultatets giltighet.  
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4 Resultat  

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit under bearbetningen av studiens empiri. 

Det sker i form av olika teman. Gruppen av informanter som empirin grundar sig på är fyra 

specialpedagoger och två speciallärare som alla är verksamma inom specialundervisningen i 

två olika kommuners skolor. Deras primära uppgift är att undervisa och stödja elever i behov 

av särskilt stöd inom ramen av den verksamhet där de befinner sig.  

 

De teman som beskrivs i resultatet bygger på bärande ord eller meningar i informanternas 

svar. Med bärande avses ord, formuleringar och uppfattningar som beskriver och ger uttryck 

för de svar och resonemang som deltagarna ger i intervjuerna. Då jag inte kan nämna 

informanterna vid namn, har jag valt att benämna dem med bokstäverna A – F (som framgår 

av tabell 3.1.1). Jag har även valt att genomgående benämna dem som pedagoger, då jag i 

denna studie inte har för avsikt att göra någon skillnad mellan specialpedagogers och 

speciallärares uppfattningar. 

 

De fyra olika teman som beskrivs i resultatet är: pedagogiskt möte, fungerande 

kommunikation och relationens betydelse, faktorer som kan påverka mötet och 

kommunikationen och pedagogens roll i mötet med eleverna. Dessa fyra speglar kärnan i 

pedagogernas utsagor. De följer även studiens syfte som är att beskriva specialpedagogers och 

speciallärares uppfattningar om det pedagogiska mötets betydelse för lärande och utveckling i 

relation till de elever som de möter i behov av stöd. Pedagogernas utsagor avser de elever i 

behov av stöd som finns inom ramen för den verksamhet som specialpedagogerna och 

speciallärarna bedriver. 

  

4.1 Pedagogiskt möte 

Intervjuerna visar att informanterna har en ganska lika uppfattning om vad de anser innefattas 

i begreppet pedagogiskt möte. Pedagogerna ger uttryck för att ett pedagogiskt möte är när de 

möter elever i behov av stöd i olika situationer i sin verksamhet, och när dessa möten 

genererar lärande. I mötet med eleven innefattar informanterna den kommunikation som sker 

mellan pedagog och elev, hur de kommunicerar med varandra och hur relationen och 

samspelet byggs och utformas. Informanterna anser att det är deras sätt att arbeta och 
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kommunicera med eleverna som är avgörande för hur det pedagogiska mötet blir. Här låter 

jag informant C få illustrera detta.  

  

C. Ja, alltså pedagog betyder ju leda vid handen och att /……/2 vi har ett samspel och jag 

känner att // det jag // försöker få fram /……/ att jag når barnet. Att jag känner att vi, att 

hon förstår mej och jag förstår henne./……/ Det är ju liksom en kick när man känner att 

det här gick så himla bra, det här kändes……hon förstod verkligen äh, den här strukturen 

vad det nu är. Om det är någon matte eller nå´t, att hon tog det här, den här strukturen 

som jag försökt att ge henne då. /……/ det tycker jag är pedagogiskt möte. 

 

Även diskussionen kring pedagogiska arbetssätt och metoder för att uppnå lärande situationer 

och en god lärandemiljö innefattas i det pedagogiska mötet. Diskussioner om arbetssätt och 

olika metoder kan ske med andra kollegor anser pedagogerna, men även tillsammans med de 

elever som innefattas i deras verksamhet. Många av informanterna menar att det pedagogiska 

mötet och situationerna där de möter eleverna måste vara planerade och genomtänkta för att 

kunna benämnas som pedagogiska möten. 

 

Många av pedagogerna berör betydelsen av kontakt med eleverna i det pedagogiska mötet, att 

mötet handlar om att först bygga upp ett förtroende där man känner att man kan ge och ta, och 

att man känner en trygghet i, och med varandra. Ogden (2003) menar att det är viktigt att 

fokus läggs på att få kontakt med eleverna, att alla blir sedda och att det är viktigt att läraren 

skapar en positiv ton och förväntan kring arbetet som ska utföras. En förutsättning för att 

kommunikationen dem emellan ska fungera är att det finns en god relation mellan lärare och 

elever. Det bekräftas även av pedagogerna i studien. De menar att det handlar mycket om att 

man som pedagog måste fånga elevernas intresse, känna in stämningar och situationer både i 

mötet med en grupp elever och i mötet med den enskilda eleven. Detta är något som även 

Wedin (2007) kommer fram till i sin studie. Hon konstaterar att relationen mellan lärare och 

elev har en mycket stor betydelse och viktig plats för elevers lärande och utveckling. Det är 

genom att lära känna eleven och dess intressen som man kan bygga en relation (a.a.). Följande 

citat får illustrera kontaktens betydelse i det pedagogiska mötet.  

 

                                                 
2 Förklaring av citatens tecken:  // innebär en kort paus, /……/ är en längre paus och när jag har skrivit …… har 
jag sammanbundit två delar i samma citat, från en och samma informant.  
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A. Att man får den här kontakten och att man känner att // att man kan ge och ta. Man 

måste ju först bygga upp ett förtroende för varandra och det gör man ju inte bara på en 

gång. Det tar några veckor innan man har byggt upp en slags relation och man känner 

att nu vågar jag bli arg, jag vågar vara ledsen. Kunna visa känslor. Att både eleven kan 

det och att jag kan det. 

 

Citatet visar även på att kontakten i det pedagogiska mötet med eleverna inte ”bara uppstår”, 

utan kräver både tid, engagemang och förtroende för att etableras och utvecklas. 

 

4.2 Fungerande kommunikation och relationens betydelse  

Pedagogerna eftersträvar en ömsesidig kommunikation vilket även litteraturen (jfr. bl.a. 

Dysthe, 2003 och Säljö, 2000) betonar som en nödvändighet för att lärande ska ske. Flera av 

pedagogerna påpekar att det många gånger förekommer envägskommunikation, men 

framhåller att de eftersträvar en tvåvägskommunikation som de menar är en förutsättning för 

att lärande och utveckling ska kunna ske. När pedagogerna talar om envägskommunikation 

hänvisar de till sin roll som ”mässande” lärare där de står inför en grupp eller till enskilda 

elever och ger information eller instruktioner av olika slag. Pedagogerna anger att det många 

gånger är nödvändigt eller att situationen kräver det, men markerar tydligt att de utifrån sin 

roll och det synsätt de har på lärande och hur det uppnås på bästa sätt eftersträvar en 

kommunikation där båda parter möts i ett givande och tagande. Jag vill förstärka deras 

utsagor genom följande citat. 

 

B. Jag känner att ett bra möte det är när det blir en kommunikation, så att det inte blir en 

envägskommunikation, utan att barnet // också pratar. Då tycker jag att det är ett bra 

möte. 

 

A. Det funkar ju inte, blir det bara en envägskommunikation kommer vi ingen vart, 

upplever jag. Alltså, man kommer väl en liten del, men man kommer inte så långt som 

man vill. /…… / så är det ju .……Jag känner elever som bara kommer hit och så, de gör 

det som jag säger och ingenting mer. Då känner man att det händer inte så mycket där. 
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Ahlberg (2001) menar att fungerande kommunikation och ett kommunikativt perspektiv 

bygger på en ömsesidig kommunikation mellan lärare och elev. Hon anser att det är viktigt att 

läraren talar med eleven, inte bara till dem. I pedagogernas utsagor framkommer detta tydligt.  

De menar att en ömsesidig kommunikation är en förutsättning för att lärande och utveckling 

ska ske. Hur kommunikationen utvecklas beror på i vilket sammanhang som den äger rum 

anser informanterna. Detta beskriver Nilsson & Waldemarson (2007) som fyra olika kontexter 

i vilken kommunikation äger rum, den sociala, fysiska, kulturella och den psykologiska 

kontexten. Inom ramen för dessa kontexter kan man finna kommunikationens olika 

förutsättningar och arenor.   

 

Pedagogerna lyfter fram att, för att en god kommunikation ska komma till stånd och fungera 

krävs att eleverna känner förtroende och trygghet både med pedagogerna, men också med 

miljön. Trygghet är en avgörande faktor som ofta lyfts i informanternas utsagor kring arbetet 

med elever i behov av stöd. Följande citat kommer från en speciallärare som arbetar med 

elever år 7–9. Hon beskriver betydelsen av trygghet för en elev med svårigheter i skolan och 

med otrygga hemförhållanden. 

 

D.  Äh,/……/ det vet jag att han visste att jag skulle finnas här, för jag talade om för 

honom i 6:an när han var helt upp och nervänd att jag kommer alltid att vara kvar här. 

Och // äh det är klart om en buss kör på mig sa jag så kommer jag inte hit, annars så 

kommer jag att va´ här, elak och så där. Jag kommer vara här, jag kommer fortsätta tjata  

och du kommer att vara tvungen att läsa och läsa. Du kommer att varenda dag få sitta 

här mittemot mig här. Vi hade ett så strikt schema för att han skulle klara av det här. // 

Jag kommer hela tiden att va´ här, så jag kommer inte försvinna iväg och det var det han 

behövde höra att allting hände på samma sätt och att samma människa fanns där. 

 

Hennes ord kan få spegla det många av pedagogerna berör i intervjuerna nämligen behovet av 

trygghet. Elevernas behov av att känna trygghet är grunden för att pedagogerna och eleverna 

tillsammans ska kunna bygga en fungerande relation.  

 

En förutsättning för att kunna skapa en fungerande kommunikation är att det först har byggts 

upp ett förtroende mellan pedagogen och eleven. Pedagogerna menar att det sker genom ett 

ömsesidigt samspel som genererar trygghet. En av informanterna uttryckte det på följande vis: 
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E. Viktigt att ha en så´n fungerande kommunikation. Hur jag ska utveckla det mera? 

/……/ Det handlar ju lite om att // om barnet ska kunna lyssna på mig så måste de känna 

en viss tillit till mig. De måste känna sig trygga med mig som person för att de ska lyssna 

på mig, och ha en viss respekt för det jag säger, liksom ta det på allvar då. 

 

Här vill jag göra en koppling mellan pedagogernas utsagor om ett ömsesidigt samspel och det 

sociokulturella perspektivet, där man menar att kommunikation och samspel är centrala 

(Dysthe, 2003). Där framhålls att lärande är starkt sammanbundet med relationer, och menar 

då att goda och dåliga relationer ger olika möjligheter till en elevs utveckling och lärande.  

 

I det empiriska materialet framkommer det att mötet med eleverna inte bara har med en verbal 

kommunikation att göra, utan även kroppsspråk, attityder, bemötande, känslor o.s.v. vilket 

även Svärdemo Åberg (2004) framhåller som betydelsefullt i kommunikationen med 

eleverna. I hennes forskning framgår att tillgången till olika uttryckssätt har stor betydelse för 

hur lärande, förståelse och utveckling ska kunna ske. Nilsson & Waldemarsson (2007) 

betonar att kommunikation är en process där människan påverkar och påverkas av andra 

människor i sin omgivning Kommunikationen är grunden för att kunna mötas menar 

pedagogerna och genom det byggs en relation. I arbetet med ”slutna” elever eller de som är 

svårare att kommunicera och få kontakt med, är det enligt informanterna i denna studie extra 

viktigt att ta varje tillfälle till kommunikation. En pedagog beskriver det så här: 

 

A. Det kommer någon sådan grej fast man sitter och ska lösa ett tal i matte, och då får 

man gripa tag i det tillfället som ges. Nu försöker hon faktiskt prata med mej, då måste 

jag inte bara säga ”nu ska vi räkna här” utan då måste man ta det här tillfället i akt. Det 

kan ge mig jätte mycket sen det är inte säkert att det gör det. men så´na grejer måste man 

vara jätte, jätte lyhörd för. 

  

Mötet med eleverna innefattar också pedagogernas synsätt på elever i behov av stöd, men 

också synen på arbetet och samspelet med dem. Hur mötet och i förlängningen också 

relationen blir, är avgörande för hur elevens lärande utvecklas menar de. Det som är 

genomgående och som alla pedagoger berör på olika sätt i intervjuerna är betydelsen av deras 

bemötande och kontakt med eleverna, men även vikten av att se varje elev utifrån dennes 

behov och förutsättningar. Pedagogernas synsätt där de sätter fokus på samspelet mellan 

pedagog och elev, men även samspelet mellan elever och dess betydelse för lärande och 
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utveckling kan jämföras med Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen ( i Bråten & 

Thurmann-Moe, 1998), vilket innebär att det finns en utvecklingsnivå inom räckhåll för 

eleven. Det finns en potential för vidare utveckling och lärande i samarbete och samspel med 

andra. Genom detta styrs barnet mot högre nivåer i sin utveckling. Här stöds principen om en 

anpassad undervisning genom betoning av samspel mellan pedagog och elev (a.a.). Vidare 

menar Imsen (2006) att undervisningen ska anpassas efter elevens hela situation, inte bara 

utifrån elevens intellektuella förmåga. Pedagogernas uppfattningar om samspelets betydelse 

och förmågan att anpassa sig till varje elevs behov och förmåga belyses genom följande citat:  

 

D. Jag måste kunna möta alla naturligtvis och gör det, det är mitt jobb att ha social 

kompetens och vara pedagog. Att klara dem med /……/ hela raden så att säga……Min 

roll det är som sagt att kunna klara alla olika typer av personligheter. 

 

F. Jätteviktigt att man är riktigt pedagogisk när man jobbar med de här barnen. Allt i det 

här bemötandet med dom som har problem med att sitta stilla, oro, ja allt så tror jag att 

det är jätte viktigt……Ja, // ja det är ju det hela. Det är ju poängen om man kan bemöta 

barnet på rätt sätt. För man kan ju, istället kan man förgöra precis om man inte bemöter 

på rätt sätt tror jag. Det är ju jätte viktigt. 

 

Informanterna menar att relationens betydelse för hur en elevs lärande blir innefattar både 

vilket synsätt pedagogen har på elever i behov av stöd, vilket bemötande eleven får och hur 

samspelet mellan dem utvecklas. Viljan att nå varje elev är tydlig i pedagogernas uttalanden 

och deras syfte är att varje elev ska bli sedd och få uppskattning för det som just de kan och 

gör. Den innebörd och betydelse som relationen visar sig ha för informanterna i min studie 

kan jämföras med vad Wedin (2007) visar i sin forskning. Där framkommer det att relationen 

mellan lärare och elev har en större betydelse för en elevs lärande än vad tidigare forskning 

visat. Hon menar att det är relationerna som är verksamheten. I sin planering, genomförande 

och utvärdering av det dagliga arbetet tar läraren sin utgångspunkt i den relation och den 

kunskap om eleven som läraren skaffat sig.  

  

4.3 Faktorer som kan påverka mötet och kommunikationen 

Resultatet påvisar att det finns många faktorer som kan påverka hur mötet mellan pedagogen 

och eleven blir, och i förlängningen menar de att det är faktorer som påverkar elevernas 
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lärande och utveckling. En återkommande orsak som pedagogerna lyfter fram är 

”dagsformen”. De menar att hur både eleverna och pedagogerna mår påverkar hur det 

pedagogiska mötet och kommunikationen dem emellan blir, vilket följande citat får visa: 

  

B. Jag kan säga att där kan det vara barnets mående just då. Förstår du, även också hur 

jag mår naturligtvis. Dagsformen kan man nog säga.  

 

C. Dagsformen kan ju påverka, den är ju viktig // äh // både min dagsform och barnets 

dagsform. 

 

Pedagogerna anser också att glädjen i det de gör har en stor betydelse, för både pedagogen i 

form av inställning, känsla och engagemang, men även för eleven. De menar att eleverna 

måste känna en lust inför hela situationen och uppleva verksamheten hos pedagogerna som 

positiv, något som de vill återvända till och som känns betydelsefullt för dem. Jag vill spegla 

det genom följande citat: 

 

C. Att man känner att man har/……/ att det är trevligt, att det är positivt äh /……/ Det ska 

vara roligt också // det är ju ännu roligare om man märker att eleven tycker att det är 

roligt också (skratt)…… och att de känner att de kan vara // vara den dom är hos mej, att 

de inte behöver föreställa sig eller att /……/ Vi vill ju // att komma till oss på ”Solrosen”,  

att det ska vara så positivt som möjligt. Det ska ju inte vara nå´t tråkigt och det ska inte 

vara nå´t belastande. 

 

Vikten av att känna lust och glädje är något som är återkommande hos alla pedagoger och 

som jag även senare kommer att beröra när jag beskriver pedagogens roll för elevens lärande 

och utveckling. SOU 2000:19 liksom Dysthe (2003) betonar betydelsen av positiva och 

framgångsrika upplevelser för eleven i skolan. Det ger dem en känsla av att ”jag kan”. Här 

menar författarna att pedagogen har en stor betydelse för hur eleven upplever skolan. Det 

framgår av informanternas utsagor att de vill att eleverna ska uppleva dem som glada, trevliga 

och tillmötesgående. Pedagogernas mål är att eleverna ska trivas i den verksamhet som de 

bedriver och att de vill komma tillbaka dit. 

 

Miljön är ytterligare en faktor som samtliga pedagoger menar påverkar mötet mellan dem och 

eleverna. Här innefattas både den fysiska och den psykiska miljön. I fysisk bemärkelse avses 



 

 33    
 

de lokaler där verksamheten bedrivs, att de är bra och välanpassade, men också om det finns 

olika störande moment runt omkring dem. Ogden (2003) berör den fysiska miljöns betydelse 

för hur det pedagogiska mötet och lärandet för eleverna blir. Han menar att kärnan i skolans 

lärandemiljö är utförandet av undervisningslokalerna. Det som jag har valt att kalla den 

psykiska miljön innefattar att eleverna känner tillit och trygghet. Pedagogerna i min studie 

anser att detta är en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas. (Jag 

redogör ytterligare för behovet av trygghet i avsnittet om fungerande kommunikation och 

relationens betydelse). Elevens behov av att känna trygghet med både pedagogen och miljön 

beskriver en pedagog så här: 

 

E. Ja det är ju det här med tillit då // trygghet, om dom känner sig trygga med mig, om 

dom känner sig trygga med miljön. Miljön påverkar ju också, det påverkar ju om det är 

mycket störande moment runt omkring. Ett barn med koncentrationssvårigheter // upptar 

ju allt som rör sig upptar intresset. 

  

Flera av informanterna benämner ledarskap som en avgörande faktor för hur mötet och 

kommunikationen med eleverna blir. De menar att det krävs ett tydligt ledarskap för att 

etablera relationer och för att en god kommunikation och lärande ska utvecklas. Pedagogerna 

använder termer som att ”nå eleverna”, ”möta dem”. Detta kan jämföras och bekräftas i SOU 

2000:19 som bl.a. beskriver att ett otydligt ledarskap kan bli ett hinder för lusten att lära hos 

eleverna. Här (a.a.) argumenteras för betydelsen av hur en pedagog utövar sitt ledarskap och 

hur det påverkar mötet och kommunikationen. De menar att ett otydligt ledarskap påverkar 

eleverna negativt. Även Ogden (2003) anser att ledarskap är viktigt för att skapa en god 

lärandemiljö. Pedagogerna i min studie resonerar kring ledarskapets betydelse och funktion 

och menar att det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation och i arbetet att nå eleverna, 

en av dem uttrycker det så här: 

 

B. Jag tycker också att ledaregenskaper kommer in under kommunikation. Alltså // att ta 

plats i klassrummet att vara en tydlig ledare. Jag är rent ut sagt förtvivlad för det är så 

mycket duktiga pedagoger som kommer ut som inte har // ledaregenskaper och har svårt 

då att förmedla alltså det här med kommunikation med.  De når inte eleverna, jag blir 

förtvivlad. 
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Genom pedagogernas resonemang kan man utläsa att ett bra ledarskap även bygger på och 

etableras i och genom respekt, ömsesidig respekt från både pedagoger och elever. Att vara en 

god ledare innebär också att vara lyhörd för eleverna, vad de signalerar och att kunna möta 

dem där de är. Ömsesidig respekt grundar sig i en trygghetskänsla mellan pedagog och elev, 

vilket följande citat får återge.  

E. De måste känna sig trygga med mig som person för att de ska lyssna på mig, och ha en 

viss respekt för det jag säger, liksom ta det på allvar då……Jag tycker att man skapar det 

genom att man visar respekt tillbaka till barnet, att jag lyssnar på dej och då får du lyssna 

på mig. Och att jag tar på allvar när barnet säger någonting         

 

Pedagogernas utsagor om lyhördhet i arbetet att nå eleverna kan bekräftas i det Ogden (2003) 

skriver. Han menar att pedagogens fokus bör vara inriktat på att få kontakt med eleverna, att 

få dem att känna sig sedda och genom lyhördhet variera sin undervisning och fånga upp 

signaler från eleverna om de inte förstår.  

 

4.4 Pedagogens roll i mötet med eleverna 

I arbetet med att möta elever i behov av stöd har pedagogerna en viktig och i många fall 

avgörande roll anser de. Pedagogerna uttrycker behovet av, och en förmåga till lyhördhet när 

de talar om sin roll i arbetet med elevers lärande. Min tolkning är att deras uttalanden handlar 

mycket om att de genom att vara lyhörda försöker känna in olika stämningar, och genom att 

aktivt lyssna till vad eleven försöker förmedla genom attityder och ord skapa sig en bild och 

ett utgångsläge för just det aktuella tillfället. Att vara lyhörd och kunna känna in situationer 

uttrycker en informant så här:  

 

F. För det är ju också så att många av dom här eleverna har ju kanske taggarn utåt och 

tycker att det är jobbigt och tråkigt, allt sån´t här. Då gäller det att hitta att man får en 

positiv inriktning på det vi jobbar med och verkligen känna av eleverna. Känner jag 

att…därför ryggar jag lite och har lite motstånd till det vi ska jobba med, så måste jag 

ändra på mig och göra nå´t annat fast jag tränar just den grejen ändå. 

 

Pedagogerna beskriver sitt arbete och sin roll i mötet med eleverna i termer som stödjande, 

som coach, att ”peppa” och lyfta dem, att anpassa och förändra sig som pedagog, omforma, 

backa tillbaka o.s.v. Min tolkning är att pedagogerna upplever sin roll som mycket flexibel, 



 

 35    
 

de måste hela tiden vara beredda att förändra och tänka om. De måste kunna lyssna och förstå 

– ta den lärandes perspektiv, vilket Imsen (2006) beskriver. Författaren menar att det är 

viktigt att se eleven i ett större sammanhang, att varje elev ses som en individ med 

förväntningar, glädjeämnen, och även besvikelser. Vidare betonar pedagogerna det viktiga i 

att lyfta varje elev och att se deras möjligheter och lägga fokus på det, vilket kan jämföras 

med ett relationellt förståelseperspektiv (Emanuelsson, 2004), där man talar om elever i 

svårigheter, inte med svårigheter. Det innebär att orsaken till svårigheterna inte enbart 

fokuseras till eleven utan att svårigheterna uppstår i mötet med olika händelser i elevens 

sociala miljö. Informanterna betonar betydelsen av att se hela eleven, att ha en förståelse för 

det som händer runtomkring dem. En informant beskriver det genom följande:  

 

E. För om jag bara dundrar på med mitt utan att se det här, den här eleven som sitter och 

har haft en jätte jobbig dag hemma och har fullt upp med egna bekymmer med mamma, 

pappa, syskon eller vad det nu kan vara som har hänt hemma då va. Då når inte jag fram, 

utan då måste jag först ta itu med varför, varför är du ledsen eller varför.  

 

Som jag tidigare skrev (i 4.3 ) så visar resultatet att glädjen är en avgörande faktor för hur 

lärandet och mötet mellan pedagogen och eleven blir, vilket även tidigare forskning bekräftar 

(jfr. bl.a. Dysthe, 2003). I denna studie avses glädje i den bemärkelsen att eleven känner lust 

och glädje till att lära och här har pedagogerna en viktig och avgörande roll anser de, genom 

att förmedla en positiv anda, uppmuntra eleverna och skapa en stimulerande lärandemiljö. I 

intervjuerna utkristalliseras en tydlig bild av pedagogerna som redskap i denna process. En av 

pedagogerna beskriver sin roll som en slags coach: 

 

A. Alltså jag måste ju försöka vända och vrida på mig själv hela tiden för att jag ska 

komma åt dem på något sätt och det är ju kanske genom att va bestämd eller liksom vara 

äh, glad…… både kunna vara bestämd men även vara glad och se och kunna peppa på 

när man lyckas. Ja, man ska ju vara som någon slags coach på något sätt kan man säga. 

 

Att känna glädje och lust till att lära hänger nära samman med motivation, vilket pedagogerna 

i min studie beskriver som en viktig och stor del i deras arbetsroll. De menar att eleverna 

måste känna en längtan och ha en insikt i lärandets och kunskapens betydelse för dem för att 

kunna och vilja inhämta den. Arbetet med att skapa motivation är sammankopplat med den 

beskrivning som pedagogerna ger av sin roll och uppgift att stötta, peppa och lyfta eleverna. 



 

 36    
 

Min tolkning när pedagogerna talar om motivation är att det är ett nyckelord för dem i mötet 

med sina elever i behov av stöd och för deras lärande och utveckling. Genom empirin kan jag 

utläsa ett genuint engagemang och intresse för de elever som pedagogerna möter, och alla 

berör motivationens betydelse på olika sätt i intervjuerna.  

  

E. Om jag då kan hjälpa till då och upprätta en viss motivation för lärandet för det är ju 

det mycket det handlar om. Om jag är motiverad och lära mig, då tar jag ju till mig 

mycket mera. Då handlar det om hur jag som pedagog kan hjälpa till och motivera.  

 

En stor del och ett redskap i att skapa motivation hos eleverna är att ta tillvara deras intressen 

anser pedagogerna, och ha dem som utgångspunkt i kommunikationen och i lärsituationerna. 

För pedagogen handlar det om att ha ett socialt intresse gentemot de elever som de möter i 

olika situationer. Att fånga in och vara lyhörd för och ta tillvara på elevernas intressen och att 

använda dem i arbetet med att motivera dem i skolarbetet sker genom ett intresse för eleven, 

att man som pedagog vill söka kunskap om och är intresserad av deras livsvärld. I följande 

citat beskrivs detta. 

 

A. Man måste skapa en relation först med en elev/……/ Att jag är nyfiken på vem de är, 

och att de kan få lite av mig också…… Och sen att man tar tillvara på deras intressen är 

viktigt. 

 

Pedagogernas resonemang går att jämföra med vad tidigare forskning (bl.a. Dysthe, 2003) har 

visat angående motivationens betydelse för elevers lärande. Genom att eleverna får 

möjligheter att känna sig accepterade och kan skapa en positiv identitet i en engagerande och 

tillåtande miljö stimuleras och främjas deras motivation, detta bekräftas även i SOU 2000:19. 

Här menar man att det är av stor betydelse att pedagogerna skapar en miljö som stimulerar till 

deltagande och där varje elev känner sig tillhörig och accepterad. Motivation och lärandemiljö 

är nära sammankopplade i ett sociokulturellt perspektiv (Dysthe, 2003). Flera av 

informanterna berör behovet av att skapa en god miljö för lärande. De menar att det är viktigt 

för alla elever i skolans värld, men kanske ännu viktigare för de elever i behov av stöd som de 

har i sin verksamhet. Följande citat får visa på betydelsen av en bra lärandemiljö: 

 

E. Och ska jag då försöka att lära ut någonting viktigt då så måste jag först se till att det 

är en bra lärandemiljö, att vi når fram till varandra och att det inte är en massa annat 
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som splittrar just då. Och äh // sen för att ha en bra kommunikation så krävs det ju att 

man har nått fram och skapat ett visst intresse, att dom är intresserade av vad jag har att 

säga. 

 

I studien framkommer det genom pedagogernas resonemang att de dagligen strävar efter att i 

mötet med eleven skapa en bra och stimulerande lärandemiljö för varje elev. Att de i sitt 

dagliga arbete med att skapa ett samspel med eleverna försöker att vara lyhörda och utgå från 

varje elevs intressen och behov.  

 

4.5 Resultatsammanfattning  

I resultatet av min studie framkommer det att pedagogerna hade en ganska lika tolkning av 

vad de uppfattar som ett pedagogiskt möte. Här innefattar de situationer i skolan som 

genererar lärande, men även diskussioner kring metoder och arbetssätt för att nå dit. 

Kontakten med eleverna och förmågan att bygga upp ett förtroende mellan dem har stor 

betydelse för hur det pedagogiska mötet blir.  

 

I kommunikationen med eleverna eftersträvar pedagogerna en ömsesidig kommunikation och 

menar att det är en förutsättning för att lärande och utveckling ska ske hos eleven. Det är även 

grunden för att en relation ska kunna byggas, menar de. Pedagogerna använder fungerande 

kommunikation som begrepp när de beskriver kommunikationens betydelse för elevers 

lärande och i skapandet av goda relationer. Behovet av att känna trygghet framträder som 

centralt för att kommunikationen ska fungera. 

 

Pedagogerna pekar på olika faktorer som kan påverka mötet och kommunikationen mellan 

dem. Det visar sig att dagsformen är en återkommande faktor liksom betydelsen av att känna 

glädje till det som sker, både för pedagoger och för elever. Miljön är också en faktor som 

påverkar menar de, både den fysiska och den psykiska. Ledarskap är den sista faktorn som 

benämns och uppfattas som väsentlig för pedagogerna. De menar att det krävs ett tydligt 

ledarskap för att etablera relationer och för att en god kommunikation och lärande ska 

utvecklas. 

 

I mötet med eleverna beskriver pedagogerna sin roll bl.a. som stödjande och som coach. Min 

tolkning är att pedagogerna uppfattar sin roll som mycket flexibel, att de hela tiden måste vara 
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beredda att förändra och tänka om. Pedagogerna menar att de måste vara lyhörda, känna in 

stämningar och att se varje elevs behov och förutsättningar. Min tolkning är att motivation är 

ett nyckelord bland pedagogerna. De menar att deras arbete och roll till mångt och mycket 

består i att skapa motivation bland de elever som de möter i behov av stöd. En stor del av och 

ett redskap i det arbetet är att ta vara på deras intressen och ha dem som utgångspunkt, det 

sker genom ett intresse för eleven, att man som pedagog vill söka kunskap om och är 

intresserad av deras livsvärld. 
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5 Diskussion  

Jag kommer i det avslutande diskussionsavsnittet lyfta fram centrala delar av resultatet i min 

undersökning och knyta det samman med studiens syfte vilket är att beskriva 

specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om det pedagogiska mötets betydelse för 

lärande och utveckling i relation till de elever som de möter i behov av stöd. Här ställs även 

resultatet mot de frågeställningar som ska besvaras i denna studie, vilka lyder enligt följande: 

Vilka uppfattningar har specialpedagoger och speciallärare om: 

• det pedagogiska mötets betydelse för elevers lärande och utveckling? 

• relationens betydelse mellan pedagog och elev för att lärande och utveckling ska ske? 

• sin roll i mötet med elever i behov av stöd?  

Jag kommer även i detta avsnitt att göra ytterligare återkopplingar till relevant forskning och 

litteratur. Avslutningsvis görs en reflektion kring studien och mitt arbete med den och tankar 

kring vidare och möjliga forskningsområden. 

 

Jag har i resultatet lyft fram fyra teman som på ett utmärkande sätt utkristalliserats under 

bearbetningen av empirin. De teman som beskrivs är pedagogernas uppfattningar om vad ett 

pedagogiskt möte är för dem, och fungerande kommunikation och relationens betydelse för 

elevers lärande och utveckling. Vidare beskrivs olika faktorer som kan påverka mötet och 

kommunikationen mellan dem som pedagoger och de elever i behov av stöd som de möter. 

Det sista temat som jag har lyft fram är pedagogens roll i mötet med eleverna. Med 

utgångspunkt i dessa fyra teman har jag valt att försöka besvara studiens frågeställningar. 

  

5.1 Det pedagogiska mötets betydelse för elevers lärande och utveckling 

I min studie har jag genomgående använt begreppet pedagogiskt möte. Det är ett begrepp som 

jag inte har stött på i litteraturen, jag väljer dock att ha med begreppet och vill skriva fram det, 

min uppfattning är att det finns ett värde i det. Genom pedagogernas resonemang kring och 

deras uppfattningar om vad ett pedagogiskt möte innebär för dem, så finns en grund för vad 

som kan innefattas i ett sådant begrepp. Med bakgrund mot pedagogernas uppfattningar om 

vad de upplever att ett pedagogiskt möte är, kan det jämföras och kopplas samman med ett 

lärande möte som skapas genom samspel mellan olika aktörer, vilket bl.a. Dysthe (2003) och 

Säljö (2000) beskriver. Mot bakgrund av detta och med stöd i pedagogernas utsagor menar 
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jag att ett pedagogiskt möte är en viktig del av vägen till lärande och utveckling. Vad är då 

pedagogernas uppfattningar om det pedagogiska mötet, och dess betydelse för elevers lärande 

och utveckling? Informanterna i min studie menar att det som karaktäriserar ett pedagogiskt 

möte, är när pedagogerna i olika situationer i sin verksamhet möter elever, och när dessa 

möten genererar lärande. Resultatet visar att pedagogerna lägger stor vikt vid 

kommunikationen och relationens betydelse mellan pedagoger och elever i det pedagogiska 

mötet. De anser att det är deras sätt att arbeta och kommunicera med eleverna som är 

avgörande för hur det pedagogiska mötet blir. I ett sociokulturellt perspektiv (Dysthe, 2003) 

läggs stor vikt vid samspel och kommunikation. Dysthe menar att om det skapas goda 

relationer i mötet mellan pedagog och elev, ges goda möjligheter till lärande och utveckling.  

 

Informanterna i denna studie menar att sättet på vilket kommunikationen sker är avgörande 

för hur lärandet blir. De eftersträvar en tvåvägskommunikation, eller som de benämner det, en 

ömsesidig kommunikation där båda parter möts i ett givande och tagande, där man är villig att 

lyssna in vad den andre har att säga. Pedagogernas utsagor är relevanta och giltiga i 

förhållande till det Säljö (2000) påvisar. Han utgår från ett sociokulturellt perspektiv när han 

menar att eleven genom att kommunicera med andra blir delaktig i och tillgodogör sig 

färdigheter och kunskaper, och genom detta utvecklar en medvetenhet om vad som är 

intressant och värdefullt. Detta kan tänkas vara ännu viktigare i arbetet med elever i behov av 

stöd, där pedagogerna möter t.ex. ”slutna” eller utagerande elever, eller elever som är svårare 

att kommunicera och få kontakt med av andra orsaker. Enligt informanterna i denna studie är 

det extra viktigt att ta till vara på varje tillfälle till kommunikation med dessa elever. De 

menar att kommunikationen innefattar många delar såsom kroppsspråk, attityder, bemötande 

och känslor. Kopplar jag detta till vad Svärdemo Åberg (2004) påvisar i sin studie blir 

kommunikationens betydelse tydlig. Hon menar att eleverna genom samspel och variation i 

kommunikationssätt med läraren, kan vara delaktiga i en aktiv och utvecklande lärprocess 

som är både stimulerande och gynnsam för lärandet. I hennes forskning framgår att tillgången 

till olika uttryckssätt har stor betydelse för hur lärande, förståelse och utveckling ska kunna 

ske. 

 

Pedagogerna i min studie berör även betydelsen av kontakt med eleverna, vilket givetvis 

hänger samman med sampel och kommunikation. Men för att ytterligare belysa innebörden av 

vad pedagogerna uppfattar som ett pedagogiskt möte, vill jag även lyfta fram vad de 

innefattar när de talar om kontaktens betydelse. För att ett pedagogiskt möte ska generera 
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lärande menar informanterna att det är av stor vikt att skapa kontakt med de elever som de 

möter i behov av stöd. De menar att kontakt skapas genom att det byggs upp ett förtroende 

mellan pedagog och elev, där båda kan ge och ta. Grunden för förtroende skapas enligt 

informanterna genom att kunna känna tilltro till och trygghet i och med varandra, men även 

genom att visa respekt och intresse för varandras åsikter och situationer. Resultatet i min 

studie kan jämföras med tidigare forskning bl.a. Wedin (2007) som menar att kontakten och 

relationen mellan pedagog och elev är av största betydelse för elevers lärande och utveckling.  

 

5.2 Relationens betydelse för att lärande och utveckling ska ske 

Jag har funnit att pedagogernas resonemang kring relationerna de har med sina elever i behov 

av stöd och betydelsen av relationen för att lärande och utveckling ska ske, stämmer väl 

överens med det sociokulturella perspektivet, som lyfts fram av bl.a. Dysthe (2003) och Säljö 

(2000). Informanterna i min studie menar att en god relation mellan pedagoger och elever är 

grunden för att eleverna ska lära och utvecklas. Dysthe (2003) menar att lärande är starkt 

sammanbundet med relationer vilket innebär att goda och dåliga relationer genererar olika 

resultat och möjligheter till en elevs utveckling och lärande. Även Wedin (2007) påvisar i sin 

studie hur viktig relationen är för en elevs lärande. Hon menar att resultatet i hennes studie 

visar att relationen har en större betydelse för en elevs lärande än vad tidigare forskning visat. 

Relationen mellan lärare och elev och vad det innebär och genererar bär läraren med sig 

genom hela dagen i form av planering, genomförande och utvärdering. Wedin (2007) menar 

att det är genom relationen som läraren känner sina elever och att det är grunden för att kunna 

möta dem utifrån deras behov.  

 

Mitt resultat visar att pedagogernas relationer till sina elever präglas av vilket synsätt de har 

på elever i behov av stöd. De menar att detta påverkar vilket bemötande eleven får, hur 

samspelet blir o.s.v. Pedagogerna har en vilja att nå varje elev, och är väldigt tydliga i att 

betona sin strävan i att se varje elev utifrån dennes behov och förutsättningar och att varje 

elev ska få uppmuntran och bli sedd utifrån sina unika möjligheter. De menar att de bygger 

relationen utifrån detta synsätt, vilket innebär att de ser på elever i svårigheter, istället för med 

svårigheter. Detta kan kopplas till det Emanuelsson (2004) beskriver som ett relationellt 

förståelseperspektiv. Han menar att orsakerna till svårigheterna uppstår i mötet med olika 

händelser i elevens sociala miljö och på så vis inte är knutna enbart till eleven. Informanterna 

anser att de genom att skapa en god relation med eleverna, kan se dem ur ett 



 

 42    
 

helhetsperspektiv. Denna elevsyn tar sin utgångspunkt i ett intresse för eleven och dennes 

livsvärld. En förutsättning för att nå dit är, enligt pedagogerna, att skapa trygghet, en 

ömsesidig trygghet i, och med varandra. Eleverna behöver känna trygghet i sig själva, i sin 

förmåga och i den miljö där de vistas tillsammans med pedagogerna. Betydelsen av att kunna 

känna och tänka med eleven och visa intresse för dem, framhåller både Imsen (2006) och 

SOU (1997:108) som en viktig förutsättning för att skapa en meningsfull och utvecklande 

lärandemiljö. 

 

5.3 Pedagogens roll i mötet med elever i behov av stöd. 

Pedagogerna i denna studie anser att de har en viktig roll i arbetet med elever i behov av stöd. 

När de beskriver sin roll använder de termer så som stödjande, coach, att kunna lyfta eleverna 

och ”peppa” dem. Men det handlar också mycket om att kunna vara lyhörd, kunna känna 

stämningar och situationer, och utifrån det kunna anpassa och förändra sig och 

undervisningen. Som jag tidigare beskrev så är det enligt informanterna viktigt att se eleven 

ur ett helhetsperspektiv. Pedagogerna menar att de måste se hela eleven och ha en förståelse 

för det som händer omkring dem. Om en elev har det jobbigt hemma i sin sociala miljö av en 

eller annan anledning, påverkar det hur den reagerar och agerar i skolan, både socialt och i 

inlärningssituationer. Pedagogerna menar att det i dessa situationer är nödvändigt att vara 

lyhörd och inkännande för att kunna skapa ett så bra utgångsläge som möjligt i arbetet. 

Resultatet av informanternas utsagor kan jämföras med det både Säljö (2000) och Imsen 

(2006) framställer. Båda beskriver betydelsen av samspelet mellan pedagog och elev och 

menar att förmågan att kunna ta en annan persons perspektiv är en sociokulturell färdighet. 

Vidare anser Imsen (2006) att det är viktigt att läraren har en förmåga att kunna betrakta 

elevens värld ur dennes synvinkel, även det sociala livet utanför skolan, vilket även bekräftas 

av informanterna i min studie. Min tolkning är att pedagogerna upplever att denna roll kräver 

stor flexibilitet där mycket handlar om att kunna tänka om, lyssna in och förändra. 

 

En annan viktig del i sin roll i mötet med elever i behov av stöd som pedagogerna lyfter fram, 

är glädjen som en avgörande faktor för hur lärandet och mötet mellan pedagogen och eleven 

blir. De menar att en stor del i deras roll är att skapa en positiv anda, en god och stimulerande 

arbetsmiljö och att uppmuntra eleverna. I resultatet framkommer det att pedagogerna ser sig 

som redskap i denna process. Nära knutet till detta är begreppet motivation, min tolkning är 

att det är ett nyckelord för pedagogerna, och en stor och viktig del i deras dagliga arbete med 
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elever i behov av stöd. Alla pedagogerna i min studie berör betydelsen av motivation och 

skapandet av detta i sitt arbete med de elever som de möter i behov av stöd. Avgörande för en 

elevs motivation är enligt Dysthe (2003) att eleven känner sig accepterad och genom 

uppskattning får en möjlighet att skapa en positiv identitet. Detta är något som jag genom 

studiens resultat har funnit som något betydelsefullt och avgörande för informanterna i deras 

möte med eleverna. Enligt pedagogerna handlar deras dagliga arbete om att skapa situationer 

och miljöer som ska stimulera till ett aktivt deltagande. De vill ge varje elev de förutsättningar 

som behövs för att skapa en positiv identitet. I SOU (2000:19) betonas att läraren är av största 

betydelse för hur eleven upplever skolan. Här tycker jag mig kunna se denna studies 

pedagoger vara väl medvetna om motivationen och arbetsglädjens betydelse för lärande och 

utveckling hos sina elever i behov av stöd. Dysthe (2003) menar att det är viktigt att eleverna 

får uppleva en känsla av att ”jag kan”. 

 

5.4 Slutreflektioner och vidare forskning 

Jag vill avsluta med ett citat från en av pedagogerna i studien. ”För man kan ju, istället kan 

man förgöra precis om man inte bemöter på rätt sätt tror jag. Det är ju jätte viktigt”. Dessa 

ord sätter fokus på hela studiens syfte, nämligen att man som pedagog både kan hjälpa och 

stjälpa eleven genom sitt sätt att möta dem. Pedagogerna i min studie lägger stor vikt vid 

betydelsen av det pedagogiska mötet med allt vad det innefattar av kommunikation, relationer 

och en stimulerande lärande miljö, för att lärande och utveckling ska ske hos elever i behov 

av stöd.  

 

Pedagogernas utsagor är väldigt samstämmiga vilket även framgår av studiens resultat. Det 

finns en harmoni i den situation som uppstår, vilket får mig att fundera kring vad som skulle 

ha kunnat gjorts annorlunda för att ställa pedagogernas uppfattningar på sin spets. Kanske att 

en fallbeskrivning där pedagogerna fick reflektera över ett scenario skulle ha gett ett annat 

svar, där enskilda uppfattningar skulle ha stuckit ut och varit betydelsebärande på ett annat 

sätt för studiens resultat. Det som kan upplevas positivt med den samsyn som resultatet visar, 

är att det finns en stabil grund att arbeta utifrån när det gäller elever i behov av stöd och den 

verksamhet som finns runt dem. Min uppfattning är att det finns en samstämmighet mellan 

pedagogernas uppfattningar, och den syn som Lpo 94 för fram när det gäller elevers lärande, 

där läggs stor betoning på att undervisningen ska anpassas efter varje elevs olika 
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förutsättningar och behov. Enligt min mening kan det vara positivt med denna 

samstämmighet, det ger en god grundsyn på elevers lärande oberoende av behov och 

svårigheter. Alla pedagoger är olika personer och har olika sätt att arbeta, min uppfattning är 

att de utvecklar sin verksamhet utifrån vem de är, vilket gör att allas arbete inte blir lika, trotts 

den samstämmighet som råder.     

 

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar, och att arbetet också har gett mig nya 

tankar och funderingar. Dels genom att reflektera över vad resultatet betyder för mig i min 

yrkesroll, men också hur man kan vidareutveckla och skapa nya forskningsfrågor. Givetvis 

skulle det vara intressant att få ett elevperspektiv på det pedagogiska mötets betydelse för 

lärande och utveckling, men också att få fördjupa sig i arbetet kring motivation, kanske 

genom deltagande observationer. Jag vill avsluta mitt arbete genom att citera Imsen (2006) 

som beskriver hur viktigt och betydelsefullt mötet och kontakten mellan lärare och elev är, 

något som jag anser att resultatet av min studie har påvisat.  

 

Att ha kontakt med eleverna innebär att mötas som människor…..Kontakt och möte är tvärtom 

något vardagligt, tryggt, varmt, kontinuerligt och allestädes närvarande i förhållandet mellan 

lärare och elev. Att ha kontakt är att se varandra som likvärdiga människor, även om man har 

olika uppgifter att sköta. Att ha kontakt innebär att lyssna till varandras åsikter, vara känslig för 

varandras förväntningar och ana varandras förhoppningar, glädjeämnen och bedrövelser. Kontakt 

är omsorg (Imsen, 2006, s.34).  
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Intervjuguide/ intervjufrågor                                                                   Bilaga 1            

 

Bakgrundsfakta/inledande frågor: 

1. Vilken är din arbetsroll och hur länge har du arbetat här? 

2. Skulle du vilja sammanfatta hur du upplever ditt arbete med tre ord? 

 

3. Pedagogiskt möte – vad innebär det för dig? 

 

4. Vilken betydelse anser du att det pedagogiska mötet har för en elevs lärande och 

utveckling? 

- Kan du ge exempel på ett bra möte? 

- Kan du ge exempel på ett dåligt möte? 

- Kan du beskriva din roll? 

 

5. Vad har samspelet för betydelse mellan dig som specialpedagog/speciallärare och de 

elever som du möter i behov av stöd? 

 

6.   Vad innefattar du i begreppet kommunikation? 

 

7. Kan du beskriva kommunikationens betydelse i ditt arbete med de elever som du      

      möter i behov av stöd?  

 

8. Vad har kommunikation för betydelse för lärandet? 

 

9. Faktorer som påverkar kommunikationen i samspelet. 



 

    

Ulrika Andersson                                                                                                                         Bilaga 2 

Tel.nr. XXX-XXXX 

Mob.nr. XXX-XXXX  

Mail. XXXXXX@XXXXXXX 

Handledare: Ann-Marie Markström 

Tel.nr. XXX-XXXX 

 
 
Hej! 

Mitt namn är Ulrika Andersson och jag läser min sista termin på specialpedagogprogrammet 

på Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande. Som avslutning på 

min utbildning skriver jag en C-uppsats om mötet mellan specialpedagoger/speciallärare och 

de elever som de möter i behov av stöd. Studien kommer att ha sitt fokus på 

specialpedagoger/speciallärares uppfattningar om mötets och relationens betydelse för att 

lärande och utveckling ska ske.   

 För att kunna genomföra studien behöver jag din hjälp, min fråga till dig är om du skulle 

vilja delta i min studie i form av informant, jag behöver göra en intervju med dig som tar 

cirka en timme och kommer att ske med bandspelare. Deltagandet är givetvis frivilligt, du har 

möjlighet att själv bestämma hur stor del du vill medverka i undersökningen, och kan när som 

helst avbryta din medverkan. Jag kommer att behandla intervjun konfidentiellt, och det vi 

samtalar om kommer enbart att användas i forskningssyfte. Om du vill veta mer om de etiska 

principerna kan du gå in på vetenskapsrådets hemsida, (www.vr.se) för mer information. 

 Intervjuerna kommer att genomföras inom den närmsta månaden och jag kommer per 

telefon kontakta dig för deltagande och för att gemensamt komma överens om tid och plats 

för intervjun.  

  

Med hopp om deltagande 

Mvh Ulrika Andersson 

 

 

 

 

 

 


