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Sammanfattning
Detta arbete syftar till att identifiera vilka möjligheter och hinder som förutsätter det 
specialpedagogiska arbete på en avsedd skola. Detta utifrån de tidigare resultaten ifrån 
internationella studie Programme for International Student Assessment (PISA) och de 
omfattande förändringarna som specialpedagogiken genomgått under de senaste decennierna. 

Arbetets frågställningar är följande; Hur definieras praktikens uppdrag i anslutning till det 
specialpedagogiska perspektivet? Vilka aktiviteter synliggörs inom praktiken utifrån dess 
tillskrivna specialpedagogiska perspektiv? Vilka relationer, samarbeten och roller 
kännetecknas inom praktiken?

Syftet och frågeställningarna undersöks genom kvalitativa intervjuer som utförs med två 
speciallärare och en specialpedagog som är anställda på samma skola. Det teoretiska ramverk 
som applicerats i arbetet är teorin om praktikarkitektur, som även använts som analysverktyg 
utifrån empirin. 

Inom resultatdelen framgår det att både yrkesgrupperna utgår ifrån ett  och samma 
specialpedagogiska perspektiv. Vidare har även funnen data vittnat om att den 
specialpedagogiska praktiken på den avsedda skolan präglas till största del utan fler hinder 
utifrån respondenternas utsagor kring dess specialpedagogiska perspektiv, dess relationer och 
de nämnda aktiviteter än av möjliggöranden
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INLEDNING
När Sverige deltog i Organisation for Economic Co-operation and Develepoment´s (OECD) 
internationella studie Programme for International Student Assessment (PISA) 2012, visade 
resultatet ett oroväckande utfall inom matematik och läsförståelse. Den nivåskala som PISA 
använder sig av baseras på en sexsiffrig modell, där ett  representerar det lägsta kunnandet 
medan sex utgör det högsta (Skolverket, 2016). När rapporten sammanställts redovisades det 
att  27 procent av Sveriges femtonåringar befann sig under nivå två inom matematik. Samma 
grupp utifrån området läsförståelse utgjordes av 23 procent. OECD:s medelvärde för samma 
grupp är 23 procent i matematik och 18 procent i läsförståelse. Jämför man med de övriga 
nordiska länder (Norge: 22/16 procent, Danmark: 17/15 procent, Finland: 12/11 procent) så 
utgörs en relativt stor procentuell del av Sveriges femtonåringar under nivå två (Skolverket, 
2013). Efter tre år deltar Sverige igen och resultatet vittnar om ett trendbrott  inom båda 
områdena. Ska man dock återigen jämföra med de nordiska länderna placeras Sverige sist på 
listan (Skolverket, 2016). Målsättningen med PISA-undersökningen är inte att huvudsakligen 
utvärdera elevers förmåga att återge kunskaper i relation till skolämnen och styrdokument, 
målet är istället  att utvärdera hur elever kan omsätta sina kunskaper i olika kontexter. 
Projektet avser att ge en tydligare bild av situationen och på så vis kunna fungera som 
underlag för diskussioner kring framtida förändringar inom utbildningspolitiken (Skolverket, 
2013). 

Med det sagt kan det möjligtvis finnas ett samband mellan de elever som presenterade under 
nivå två inom de avsedda ämnena 2012/2015 i PISA-undersökningen och de elever som är i 
behov av särskilt  stöd inom skolan. För att kunna avgöra om en elev är i behov av särskilt 
stöd står det formulerat i skollagen (SFS 2010:800 kap. 37-12 §§) att  det avgörs i samband 
med om en elev befaras att  inte nå kunskapskraven som minst kan uppnås. Insatser ska i 
första hand tillsättas i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen men i 
lagtexten formuleras det även att särskilt stöd får ges istället för den ursprungliga 
undervisning (Ahlberg, 2013). 

För att förstå hur elever i behov av särskilt stöd hanteras och ses på kan det vara av intresse att 
vända sig till dem som innehar en specialkompetens inom detta område, nämligen 
speciallärare och specialpedagoger. I synnerhet kopplat till ämnena svenska och matematik 
och utifrån resultatet ifrån PISA. Specialpedagogiken avses stötta de elever som är i störst 
behov utav support. Därmed måste specialpedagogiken undersökas för att identifiera dess 
möjligheter och hinder utifrån dess målsättning gentemot eleven i behov av stöd. 

Specialpedagogiken präglas av olika teoretiska ideal som inte anses förenade (Emanuelsson, 
2001; Jacobsson & Nilsson, 2011). Den har även genomgått stora förändringar utifrån dess 
ståndpunk och utbildningsmässigt ersattes under 1990-talet den traditionella 
speciallärarutbildningen med specialpedagogutbildningen. Under 2000-talet infördes dock 
speciallärarutbildningen igen och därmed existerar båda inriktningarna inom dagens 
specialpedagogik (Ahlberg, 2013). Detta vittnar om att specialpedagogiken har genomgått 
många förändringar under de senaste decennierna. Därav är det av intresse att studera den 
specialpedagogiska praktiken på en avsedd skola. Vilket specialpedagogiskt perspektiv 
kännetecknar praktiken, vilka aktiviteter är kopplade till praktiken och vilka relationer och 
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samarbeten synliggörs inom den. Men även vilka möjligheter och hinder som påverkar 
specialpedagogikens intention att stötta elever i behov av särskilt stöd. 

Under utbildningens gång har ett intresse väckts hos mig utifrån specialpedagogiken och dess 
olika perspektiv. I synnerhet utifrån det relationella perspektivet eftersom detta synsätt inte 
har uppfattats under tidigare uppdrag inom skolan eller under utbildningens 
utbildningensverksamhetsförlagda perioder. Det var utifrån detta intresse som engagemanget 
kring specialpedagogiken och dess perspektiv uppstod. 
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SYFTE
Syftet med detta arbete är att identifiera vilka möjligheter eller hinder som förutsätter 
specialpedagogikens arbete på en avsedd skola. Detta görs således genom de upplevelser och 
resonemang som specialpedagoger och speciallärare uttrycker kring sitt definierade uppdrag, 
dess betydelsefulla aktiviteter samt dess relationer och samarbeten. 

Följande frågeställningar anses besvaras i detta arbete:

- Hur definieras praktikens uppdrag i anslutning till det specialpedagogiska 
perspektivet? 

- Vilka aktiviteter synliggörs inom praktiken utifrån dess tillskrivna 
specialpedagogiska perspektiv?

- Vilka relationer, samarbeten och roller kännetecknas inom praktiken?
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BAKGRUND
Detta avsnitt ger en bredare syn på specialpedagogikens framväxt och historia. Vidare 
presenteras även dess betydelsefulla begrepp samt vilka perspektiv som är sammanknuta till 
dessa.

Specialpedagogikens framväxt och dess perspektiv
I takt med att det demokratiska idealet växte sig starkare under 60-talet  tillkom idén om att 
skolsystemet måste vara en skola för alla och bidrog till en ny grundskola (Lgr 62). När 
denna nya skola infördes undervisades samtliga elever i gemensamma klasser upp till årskurs 
nio. I det nya systemet fanns dock olika, till skillnad från innan, linjer att välja mellan; de 
yrkesförberedande inriktningar medan andra linjers innehåll fokuserade på dem som ville 
studera vidare. Detta gjorde att studier inom en högre utbildning var en möjlighet  för alla. De 
olika klasserna hade numera en större variation av elever med olika bakgrunder och 
förutsättningar. Detta resulterade i att undervisningsmetodiken behövde anpassas efter den 
breddade variationer av elever (Ahlberg, 2013; Asp-Onsjö, 2014). 

I början av åttiotalet förändrades samhällets syn på eleven i behov av särskilt stöd. Den 
sociala tillhörigheten och gemenskapen betonades mer och ansågs som en viktig aspek utifrån 
elevens demokratiska rättighet. Målsättningen var nu istället att få eleverna tillbaka till dess 
klass och på vis skapa en samhörighet. Denna nya strävan gick mer i linje med den 
grundläggande filosofin att  skolan ska vara en skola för alla. Det framgick i den nya 
läroplanen (Lgr 80) att skolans uppgift var att motverka att elever upplever svårigheter i 
skolarbete. Med den nya läroplanen ansågs verksamheten istället utformas utifrån elevers 
individuella behov och det betonades att stödåtgärder ska inrättas inom den ordinarie 
undervisningen (Ahlberg, 2013; Asp-Onsjö 2014). 

I linje med detta ersattes 1990 även den tidigare ettåriga speciallärarutbildningen av 
specialpedagogutbildningen och en nya förlängning av denna tillkom på ett och ett halvt år. 
Speciallärarens tidigare uppdrag handlade oftast om att undervisa de elever som bedömdes 
vara i behov av särskilt stöd i små grupperingar. Specialpedagogens uppdrag var istället att 
handleda lärare och samordna insatser för den avsedda elevgruppen, den nya funktionen var 
även att ansvara för utredningar och åtgärdsprogram och utveckling av skolans arbetsformer. 
Det individuella perspektivet kring skolsvårigheter hade därmed skiftat utifrån ett social 
sammanhang och utifrån den specialpedagogiska verksamheten. Detta nya synsätt influerade 
skolpolitiken till stor del men fick inte lika stort inflytande i praktiken. 
Speciallärarutbildningen återinfördes dock 2008 (Ahlberg, 2013). 

Skillnaderna mellan pedagogiken och specialpedagogiken är omdiskuterade. 
Specialpedagogikens anses dock implementeras när den reguljära pedagogiken inte bedöms 
som tillräcklig. Den elev som är i behov av särskilt stöd behöver inte i befinna sig i detta 
behov inom ett annat sammanhang eller en annan undervisningsmiljö. Forskningen har 
nämligen presenterat att; i de fall där den reguljära pedagogiken anpassas i högre grad efter 
eleverna så har de specialpedagogiska insatserna minskat. Vem som är i behov av särskilt stöd 
avgörs därmed helt av hur den pedagogiska verksamheten är utformad (Ahlberg, 2013; Asp-
Onsjö, 2014).
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Inkludering och integrering
I och med Salamancadeklarationens instiftande 1994 kom begreppet inkludering att få 
inflytande inom skolpolitiken. Ofta argumenteras det för att det specialpedagogiska 
ideologiska idealen går att  finna i deklarationen, vilket bygger på FN:s standardregler 
gällande delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Begreppet 
inkludering är en översättning ifrån deklarationens benämning inclusion. Inkludering har 
utifrån sitt  genomslag kommit att ersätta det  tidigare begreppet integrering som tillkom under 
1960-talets samhällsideal (Ahlberg, 2013). Detta kan uppfattas som en petitess men utgör en 
väsentlig skillnad i praktiken.

Nilholm (2005) redovisar skiljaktigheten mellan begreppen inkludering och integrering. Det 
förra begreppet  syftar till att skolan ska formas utifrån eleven medan det senare avses anpassa 
eleven efter skolan. Dessa begrepp är av betydande vikt då de är sammankopplade med de två 
grundläggande synsätten inom specialpedagogiken nämligen relationellt- och traditionellt 
perspektiv (även benämnt som kategoriskt  perspektiv). Integreringsbegreppet är 
sammankopplat med det traditionella perspektivet medan inkluderingsbegreppet sammanförs 
med det relationella perspektivet. 

Nilholm (2006, s. 40) har sammanställt argument för och mot inkluderingensbegreppet. Detta 
för att förtydliga spänningsfältet som råder mellan de olika specialpedagogiska synsätten:

Tabell 1 Argument för och emot inkludering
Argument för inkludering Argument mot inkludering

Segregering kränker barns rätt till 
delaktighet

Genom speciella åtgärder under skoltiden 
kan barn förberedas för att bli mer delaktiga 
som vuxna

Elever ”i behov av särskilt stöd” skiljer sig 
inte på något avgörande sätt från andra

Diagnoser och liknande speglar signifikanta 
och viktiga skillnader

Barn tränas att fungera med alla sorters barn 
i inkluderande miljöer; de speglar hur 
samhället ser ut, barn lär sig av andra barn, 
dvs. de integrerade barnen lär sig av de 
andra och vice versa

Inkluderade barn har ofta en dålig social 
situation, i speciellt anpassade miljöer får de 
mer uppmärksamhet, kamrater och trygghet

”Vanliga” lärare klarar av att undervisa 
”elever i behov av särskilt stöd”

Speciallärare har specifika kompetenser för 
att undervisa barn med olika typer av 
problem

De som är för segregerande lösningar måste 
visa att dessa är bättre; det har man inte 
lyckats med

Man har inte tydligt visat att inkluderande 
lösningar är bättre

Vidare förtydligar Emanuelsson (2001) att skillnaden mellan perspektiven vilar på synen 
kring eleven och hens uppvisade utmaningar. Inom det traditionella perspektivet och dess 
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förankrade begrepp integrering, lokaliseras orsaken till problemet hos individen. Här 
betecknas eleven med problem. Relationellt  perspektiv tar istället avstamp i individens 
förmåga relationellt, vilket innebär att man ser eleven utifrån sin kontext. Det är förändringar 
inom elevens miljö som bidrar till att hen når de mål eller krav som är fastställda, perspektivet 
ser eleven i problem. Nedan följer mer detaljerade beskrivningar av de två grundläggande 
synsätten, samt ett tredje perspektiv som presenteras av Nilholm (2005).

Traditionellt perspektiv
Det traditionella specialpedagogiska perspektivet har sina rötter inom den medicinska och den 
psykologiska vetenskapen. Centralt för detta perspektiv är att problematiken som eleven 
upplever appliceras på individen. Inom perspektivet existerar inget utbrett fokus på var 
utmaningarna kan uppstå. Det som istället anses centralt är den social rättvisa individen 
innehar utifrån hens insatta resurser. Karaktären för dessa resurser sätts in utifrån vilka svaga 
sidor som diagnosticerats hos individen. Målet är således att integrera eleven i den 
gemensamma och ursprungliga undervisningen. Synen på individen med svårigheter, som 
appliceras inom perspektivet, sammanförs därav med att hen är bärare av brister och 
”besitter” problemet. Ytterligare ett kännetecken för detta perspektiv är dess fokus på att finna 
rätt  undervisningsmetoder för dessa diagnosticerade grupper, vilket sammanförs med en 
undervisningsform av en mer segregerad karaktär. Det ska dock tilläggas att synen på elev 
med svårigheter inte nödvändigtvis måste resultera i en segregerad undervisning, men att 
detta har visat sig vanligt förekommande. Lösningsorienteringen som efterfrågas är även en 
spec ia lpedagogisk profess ional i te t där de t f inns exper tkunskap om det 
”olikartade” (Emanuelsson, 2001).

Tabellen nedan syftar till att förtydliga de grundläggande faktorerna som perspektivet 
innefattar. Tabellen är konstruerad utav Persson (2013, s. 160).

Tabell 2 Åtgärder och orsaker utifrån ett traditionellt perspektiv
Område Traditionellt perspektiv

Orsaker till specialpedagogiskt behov Elever med svårigheter. Svårigheterna är 
antingen medfödda eller på annat sätt 
individbundna

Fokus för specialpedagogiska åtgärder Eleven

Relationellt perspektiv
Under sjuttiotalet konstruerade Bronfenbrenner en utvecklingsekologisk miljömodell som 
växte fram i en tidsandan där individinriktad forskning inom utvecklingspsykologi rådde i stor 
utsträckning. Teorin byggde på att barn skapar sin uppfattning genom hens interaktion med 
sin närliggande omvärlden. Enligt Bronfenbrenner måste barnets miljö kartläggas om man ska 
nå förståelse för hens lärande- och utvecklingsbehov. Modellen utgörs av flera nivåer, där 
nivå ett representeras av elevens närmiljö för att således bredda miljöperspektivet (Jacobsson 
& Nilsson, 2011).
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Inom det avsedda relationella specialpedagogiska perspektivet ses eleven i problem. Vilket 
innebär att eleven betraktas utifrån sitt  sammanhang. För att den enskilda eleven ska kunna nå 
de fastställda mål eller krav måste olika förändringar inom elevens miljö verkställas 
(Emanuelsson, 2001).  Följande tabell syftar till att tydliggöra indelningen av orsak och åtgärd 
utifrån ett relationellt perspektiv (Persson, 2013, s. 160):

Tabell 3 Åtgärder och orsaker utifrån ett relationellt perspektiv
Område Relationellt perspektiv

Orsaker till specialpedagogiskt 
behov

Elever i svårigheter. Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i utbildningsmiljön

Fokus för specialpedagogiska 
åtgärder

Elev, lärare och lärandemiljö

Dilemmaperspektiv
Avslutningsvis har ett tredje perspektiv växt fram under de senaste åren inom 
specialpedagogiken. Nilholm (2005) menar på att de tidigare nämnda perspektiven strävar 
efter att lösa problematiken utifrån eleven som upplever utmaningar i skolan. Inom det 
traditionella perspektivet genom att fokusera på individen och inom det relationella genom att 
förändra skolan, maktförhållanden, diskurser eller andra sociala fenomen. Medan 
dilemmaperspektivet istället fokuserar på det moderna utbildningssystemet och dess 
utmaningar med att hantera individers olikheter. Det grundläggande dilemmat som 
perspektivet förespråkar är att alla individer ska förvärva gemensamma erfarenheter och 
kunskaper samtidigt som elever ska bemötas utifrån sin olikhet. Perspektivets syfte är inte att 
presentera lösningar inom specialpedagogiken, utan mer att synliggöra komplexiteten och hur 
dessa dilemman hanteras. Problematiken placeras istället inom en social aspekt, där samtal 
om hur olikhet ska benämnas och hanteras. Forskningen har tidigare haft ett utbrett fokus på 
dess praktik medan dilemmaperspektivet argumenterar för ett ökat intresse för hur talet om 
specialpedagogik formas.
 
Sammanfattningsvis tydliggör tidigare stycken specialpedagogikens komplexa historia och 
dess perspektiv. Detta anses vara av betydande vikt för att förstå de inre spänningar och 
motsättningar som existerar inom området. Således är det av intresse att ta del av vad tidigare 
forskning har presenterat utifrån motsättningar och hinder inom specialpedagogikens praktik.  
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Tidigare forskning
I tidigare studier har olika bakomliggande faktorer presenterats angående varför en variation 
av hinder uppstått i samband med specialpedagogikens uppdrag. Detta utifrån arbetets syfte 
nämligen att synliggöra specialpedagogikens praktik, och på så vis identifiera vilka 
möjligheter eller hinder som speciallärare och specialpedagoger upplever i deras arbete med 
elever som är i behov av särskilt stöd. Dock valde jag i denna forskningsöversikt  att enbart 
fokusera på presenterade hinder för specialpedagogiken. Valet att fokusera på just hinder har 
gjorts utifrån att det  finns en risk inom det specialpedagogiska forskningsfältet att det skapas 
två intressegrupper, i likhet  med de två grundläggande perspektivet om både möjligheter och 
hinder appliceras. Därav har följande studier valts ut utifrån strävan att enbart fokusera på 
hinder och motsättningar. Dessa hinder visar sig dels via en samhällslinje som motsätter sig 
specialpedagogikens perspektiv, organisatoriska motsättningar och en bred tolkning av vad 
specialpedagogikens praktiska uppdrag innefattar. Forskning centrerat kring 
specialpedagogers och speciallärares yrkesroll har dessvärre inte utförts i någon stor 
utsträckning i Sverige (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Därmed 
inkluderar detta stycke forskning som är daterat till tidigast 1998. Valet att inkludera detta 
arbete har gjorts utifrån dess antal referenser inom övriga studier (fyra av sju studier). 

Följande stycken eftersträvar att presentera tidigare forskningsresultat och dess förklaring till 
varför specialpedagogikens arbete kan utmanas. En kategorisering av dessa orsaker har även 
sorterats utifrån samhälls-, organisations-, och individnivå, där den förstnämnda introducerar 
stycket. Detta för att förtydliga i likhet med Bronfenbrenners utvecklingsekologisk 
miljömodell att hinder kan uppstå på olika nivåer (Persson, 2013).

Hinder utifrån en samhällsnivå
Sundqvist (2012) har i sin studie intervjuat  nio ”par”, bestående av speciallärare och 
klasslärare om deras erfarenhet av specialpedagogiska handledningssamtal. I studien 
argumenterar han för att  ett elevfokus ses som det legitima utav samhället. Vidare fastställs  
det även att specialpedagogen och specialläraren ser på eleven utifrån dess kontext  men ändå 
innehar berörda lärare, rektorer och annan skolpersonal ett utbrett elevfokus. Att utomstående 
faktorer hindrar specialpedagogikens uppdrag stöttas även av Helldin (2007).  Datan som 
studien bygger på är baserad på återupprepade intervjuer med fyra specialpedagoger ifrån 
olika kommuner som följdes under fyra år. Dock fastslår Helldin (2007), till skillnad ifrån 
Sundqvist (2012), att specialpedagogens yrkesroll istället är sammankopplad med en svag 
yrkesstatus. I likhet med Sundqvist (2012) och Helldin (2007) menar Haug (1998) att en 
utbred individualisering sker på grund av en samtida tendens att lokalisera bakgrundsfaktorer 
som biologiska snarare än sociologiska. Vidare fastslår Haug att lärare, specialpedagogisk 
personal, föräldrar och politiker visat och visar en ovilja att stödja inkluderande alternativ i 
arbetet med elever i behov av särskilt stöd trots beslut och lagar, vilket faller mer in i 
Sundqvist (2012) förklaringsram. 

Den motsatta samhällslinje visar sig även i en studie framtagen av Göransson et al. (2015). 
Empirin ifrån studien baseras på en enkätundersökning som skickats till individer som tagit 
specialpedagog- eller speciallärarexamen åren; 2001/2007/2008. Enkäten skickades ut till 4 
525 personer under 2012. Den slutliga svarsfrekvensen var 75 procent. Vilket är den största 
heltäckande undersökningen som utförts på yrkesgrupperna. I resultatet förklaras det att 
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specialpedagoger och speciallärare innehar en annan syn på utbildningen än vad som 
representeras av den utbildningspolitiska agendan. Inom den utbildningspolitiska agendan 
råder ett starkt fokus på kunskapsmål, mätningar och utvärderingar vilket inte är enhetligt 
med yrkesgruppernas fokusområde (Göransson et al. 2015). Även denna faktor går att härleda 
till en samhällslinje som skiljer sig ifrån specialpedagogikens uppdragsdefinition. 

Hinder utifrån en organisationsnivå
Ytterligare en faktor som utmanar specialpedagogiken anses vara bristande support  ifrån 
organisationen eller motsättningar inom den. Detta synliggörs genom en bortfallen 
schemanplaneringstid för samarbete och samråd mellan speciallärare och klasslärare utifrån 
en studie av Takala, Pirttimaa & Törmänen (2009). Den bortfallna samplaneringen resulterar i 
att  elever blir segregerade och placerade utanför den ursprungliga undervisningen, vilket 
anses motsägande gentemot specialpedagogikens grundprinciper. Segregeringen uppstår 
eftersom klassläraren och specialläraren inte finner tid att planera in anpassningar inom 
klassrumsundervisningen. Empirin som studien bygger på är utvunnen dels ifrån enkäter och 
observationer av specialpedagoger i Finland. Sammanlagt skickades enkäten till 133 
specialpedagoger med en svarsrespons på 36 procent. Anteckningar som kompletterat empirin 
är utvunnen genom observationer ifrån elva lektioner som utförts av elva olika pedagoger. 

Andra organisatoriska orsaker presenteras av Sahlin (2006). I studien har tio kvinnor 
intervjuats som ingick i dåtidens ”nya” specialpedagogutbildning. Den nya strävan inom 
utbildningen var att de skulle verka som handledare och på detta sätt förändra organisationen 
inifrån genom handledning av lärare och annan skolpersonal. Detta för att blickfånget antogs 
ändra riktning på detta sätt, bort ifrån individen och istället mot dess omgivning. Den 
organisatoriska bristen som Sahlin (2006) presenterar är att skolan inte ger tillräckligt med 
respons eller stöd i specialpedagogens arbete. Ytterligare motsättningar har identifieras mellan 
de avsedda yrkesgrupperna och psykologer/kuratorer. Dessa gör nämligen anspråk på samma 
uppdrag vilket är handledning av lärarlag (Göransson et al. 2015). 

En annan organisatorisk orsak till att yrkesgruppen utmanas utifrån dess funktion är dess 
anställningsform. De uppdrag som speciallärare och specialpedagoger erbjuds baseras på 
traditionella arbetsuppgifter såsom individuellt stödundervisning av en mindre grupp elever, 
men att  det i många fall existerar ett övergripande och specialpedagogiskt uppdrag i 
anställningen. I studien har samtal förts med sammanlagt 24 rektorer, 23 specialpedagoger 
och 12 speciallärare (Ahlefeld Nisser, 2014). Avslutningsvis har det även visats sig att 
bristande resurser kan resultera i att yrkesgrupperna måste tillgripa en segregerad 
specialundervisning (Haug, 1998).

Hinder utifrån specialpedagogensnivå
En annan orsak till att specialpedagogikens ståndpunkt avses hämmat förklaras även genom 
en diffus förklaringsmodell av specialpedagoger och speciallärarnas uppdrag samt dess 
perspektiv. Vissa delar av yrkesgrupperna upplever utmaningar i att tolka skolproblem utifrån 
den avsedda uppdragsdefinitionen, i synnerhet för de pedagoger som är anställda inom 
särskolan. De arbetsuppgifter som kännetecknar den praktiserade verksamheten för 
yrkesgruppen, utgör ett mer elevcentrerat- och traditionellt  specialpedagogiskt perspektiv 
(Göransson et al. 2015). Vidare har det presenterats att olika diagnoser har fungerat som 
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maktmedel för att  kunna kräva en mer segregerad undervisning av yrkesgruppen (Haug, 
1998). Ahlefeld Nisser (2014, s. 17) menar även på att dilemman konstrueras när de båda 
yrkesrollerna innehar olika föreställningar om dess pedagogiska praktik. Slutligen presenterar 
Landsheim (2010) att det råder en viss osäkerhet utifrån vad uppdraget för en specialpedagog 
konkret innebär. Det insamlade materialet i studien är baserat på blivande specialpedagoger. I 
fas ett genomfördes intervjuer och samtal med fjorton studenter, i slutet av utbildningen valde 
nio av dessa att skriftligt resonera kring sitt kommande yrkesuppdrag. I fas två genomfördes 
samtal och intervjuer med fem av informatörerna. De fick föra dagbok där de fick reflektera 
över sin verksamhet, vars utsagor även utgjort en del av empirin. Ofta relateras den konkreta 
praktiken mer till egna tolkningar utifrån tidigare yrkeserfarenheter än till utbildningens 
innehåll (Landsheim, 2010). 

Sammanfattningsvis går det att identifiera en samhällslinje som motverkar 
specialpedagogikens uppdrag genom att den inte innehar samma synsätt som praktiken. 
Eftersom yrkesgruppen sammankopplas med en svag status utifrån samhället syn och att en 
viss samhällsanda uppvisar motvilja gentemot inkluderande alternativ, slutligen på grund av 
att  specialpedagoger och speciallärare innehar ett  annat perspektiv gällande kunskapsmål, 
mätningar och utvärderingar. Andra hinder som presenterats utifrån praktiken är en bortfallen 
schemaplanering mellan betydande medarbetare och bristande stöd inom organisationen. 
Vidare genom att olika yrkesgrupper gör anspråk på samma arbetsuppgift och att 
anställningsformen inte är enhetligt med utbildningens utformning. Ytterligare orsaker 
hänvisas till specialpedagogens diffusa förklaringsdefinition och att diagnoser fungerar som 
maktmedel trots att eleven ska ses utifrån sina behov bortsett ifrån dennes diagnostisering. De 
två olika yrkesrollerna innehar även olika föreställningar om dess praktik och att 
uppdragetsutformning kopplas mer till personliga erfarenheter snarare än till utbildningens 
innehåll. Vad vi vidare inte får vetskap om är hur praktikens uppdrag definieras utifrån 
specialpedagoger och speciallärare, vilket specialpedagogiskt perspektiv som utgör dess 
utgångspunk. Vilka aktiviteter och handlingar som kännetecknar praktiken samt vilka 
relationer, samarbeten och roller som kännetecknas inom praktiken.
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TEORETISK BAKGRUND
Detta arbete har sin teoretiska utgångspunkt utifrån teorin om praktikarkitekturer, vars 
ramverk även har utgjort det avsedda analysverktyget. Teorin är sammankopplad med ett 
ontologiskt perspektiv. En grundläggande prägel av detta perspektiv är således att försöka 
beskriva vilka egenskaper som identifieras i ett tings natur (Brinkkjær & Høyen, 2015; 
Kaukko & Wilkinson, 2018). Det ”ting”  som avses i detta arbete är specialpedagogikens 
praktik inom en avsedd skola. Praktikarkitekturteorin är relativt ny och har utvecklats av 
Kemmis och Grootenboer. Därmed är teorin fortfarande under utveckling och de empiriska 
studier som bygger på denna är förhållandevis få till antalet (Tyrén, 2013). 

Tyrén (2013) menar att inom en särskild praktik utförs handlingar med skilda intentioner och 
deltagarna uppfattar denna praktik på olika vis. Praktiken innefattar exempelvis lärare som 
har vissa intentioner baserat på vilken lärarutbildning hen har gått, vilken kulturell bakgrund 
de har och vad deras uppfattning är om de styrdokument som råder. Den avsedda praktiken 
karaktäriseras således genom dess aktörer som formar ett visst språk, olika aktiviteter och 
handlingar samt relationer till både individer och styrdokument. 

Detta resulterar i att en praktik befinner sig i ständig rörelse, med konstanta förändringar och 
utvecklingar. Praktikarkitektur är ett redskap som skapar förståelse för en praktik, dess 
förändringar och vad som möjliggör eller hindrar en utveckling i den specifika praktiken 
(Tyrén, 2013). Praktiken studeras utifrån dess semantiska- (sayings), fysiska- (doings) och 
sociala dimension (relatings). Dessa dimensioner och arrangemang synliggör samt förtydligar 
praktikens karakteristiska särdrag men även vilka möjligheter eller hinder som anknyter till 
dem (Kaukko & Wilkinson, 2018; Langelotz 2014). En fördel när man synliggör de fysiska 
och social dimensionerna är genom observation. Dock argumenterar Kaukko och Wilkinson 
(2018) i sin avhandling att teorin om praktikarkitektur även möjliggörs genom intervjuer av 
respondenterna. Där man i analysen delar in komponenter utifrån empirin i de olika 
dimensionerna. Detta kräver även att forskaren analyserar utsagorna på en fördjupad nivå 
utifrån de värdeord och värderingar som synliggörs inom de olika dimensionerna. 

De kulturellt-diskursiva arrangemangen (sayings, i en semantisk dimension) studeras således 
utifrån det specifika språk som utövas inom parktiken. Detta innefattar generella språkliga 
normer och diskurser inom ett visst ämne, arbetsområde eller fenomen (Kaukko & Wilkinson, 
2018; Langelotz, 2014). I detta arbete kan exempelvis dimensionen sayings synliggöras 
utifrån de ordval som kännetecknar praktikens uppdragsdefinition. För att sedan analyseras 
om detta medför möjliggörande eller hindrande kulturella-diskursiva arrangemang. 

De materiellt-ekonomiska arrangemangen (doings, i en fysisk dimension), avser de handling 
och aktiviteter som sker inom parktiken och skolan. Men även vilka resurser som är 
sammankopplade med dessa (Kaukko & Wilkinson, 2018; Langelotz, 2014). De materiellt-
ekonomiska arrangemang som avses relevant för detta arbete synliggörs genom 
respondenternas nämnda aktiviteter eller resurser vilket sammankopplas med teorins doings. 
Detta medför även dess arrangemang som möjliggör eller hindrar specialpedagogens uppdrag 
att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Exempel på resurser kan vara tid, rum, läromedel 
och personalstyrka medan exempel på en aktivitet som kan möjliggöra eller hindra praktikens 
intention kan vara aspekter kring stödundervisning. 
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Social-politiska arrangemang (relatings, i en social dimension) belyser de relationer som 
skapas och upprätthålls inom praktiken. Detta avser relationer som uppstår mellan pedagoger, 
lärare och elever men även relationer emellan pedagoger och de styrdokument som är 
verkställande inom skolan. Inom detta arrangemang studeras även ansvars-, makt- och 
rollfördelningen mellan dessa aktörer (Kaukko & Wilkinson, 2018; Langelotz, 2014). 
Väsentligt för detta arbete utifrån de social-politiska arrangemangen är att studera vilka 
relationer som informanterna framhäver i intervjuerna (relatings) och vilka hinder eller 
möjligheter detta medför. Ett exempel på en relatings som anses vara relevant i denna kontext 
är förbindelsen mellan specialpedagogen och klassläraren samt vilka möjligheter eller hinder 
som de social-politiska arrangemangen medför med denna relation. 

METOD
I denna del presenteras de olika metodval som har gjort utifrån studiens syfte att synliggöra 
specialpedagogikens praktik, och på så vis identifiera vilka möjligheter eller hinder som 
speciallärare och specialpedagoger upplever i sitt arbete med elever som är i behov av särskilt 
stöd. 

Intervju
Denna undersökning har utförs genom kvalitativa intervjuer med speciallärare och 
specialpedagoger. Valet att genomföra kvalitativa intervjuer gjordes eftersom denna metod är 
behjälplig om en djupare förståelse för sociala fenomen ska uppnås vilket Ryen (2004) 
argumenterar för. Ett övervägande som Dencombe (2016) menar är av betydande vikt kring 
intervjumetoden är om detta tillvägagångssätt kan generera en betydelsefull empiri gentemot 
undersökningens syfte. Detta övervägande har jag gjort utifrån arbetets syfte att synliggöra 
specialpedagogikens praktik, och på så vis identifiera vilka möjligheter eller hinder som 
speciallärare och specialpedagoger upplever i deras arbete med elever som är i behov av 
särskilt stöd. En semistrukturerad struktur på intervjuerna valdes då denna modell ger den 
intervjuade mer utrymme i samtalet. Intervjuaren får även möjlighet att vara flexibel när det 
gäller ämnenas ordningsföljd, så att respondenten ifråga får utveckla sina synpunkter och 
redogöra utförligare svar i det avsedda ämnet (Denscombe, 2016). Tidsmässigt upptog en av 
intervjuerna åtta minuter medan de övriga var över efter tjugotre respektive tjugofem minuter.  
De sidorna som de sammanlagda transkriberingarna utgjorde bestod dock av nitton sidor. 

Praktikarkitektur har, som innan nämnts, applicerats som analysverktyg eftersom teorin kan 
avses som behjälpligt när specialpedagogikens praktik på en avsedda skola ska synliggöras. 
Genom att studera hur specialpedagoger och speciallärare samtalar om sitt uppdrag (saying), 
vilka aktiviteter och handlingar de utför och värdesätter (doings) samt vilka förhållningslinjer 
som sammankopplas till inblandade aktörer och rådande styrdokument (relatings), så finns en 
tanke om att denna indelning kan stötta arbetes syfte att; identifiera vilka möjligheter eller 
hinder som förutsätter specialpedagogikens arbete på en avsedd skola. Arbetets 
frågeställningar (Hur definieras praktikens uppdrag i anslutning till det specialpedagogiska 
perspektivet? Vilka aktiviteter och handlingar synliggörs inom praktiken utifrån dess 
tillskrivna specialpedagogiska perspektiv? Vilka relationer, samarbeten och roller 
kännetecknas inom praktiken?) är således konstruerade utifrån teorins olika dimensioner. 
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Vidare har även teorins olika arrangemang använts för att synliggörande möjligheter eller 
hinder utifrån specialpedagogikens praktik på den avsedda skolan.

Urval
Urvalet består av två speciallärare och en specialpedagog. Eftersom denna studie syftar till att 
synliggöra en specialpedagogisk praktik, ansåg jag det som mest lämpligt att respondenterna 
arbetade inom samma verksamhet. Detta eftersom praktikarkitekturen anses fördelaktig om 
den appliceras på en verksamhet, en praktik vilket Kaukko och Wilkinson (2018) samt 
Langelotz (2013) argumenterar för. Den praktik som avses i detta arbete är den 
specialpedagogiska praktiken inom en specifik skola.

Därav skickades en förfrågan ut till samtliga som hade en examen i specialpedagogik till en 
och samma skola. Valet av skola kan även ses som ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
man söker sig till det lätt tillgängliga (Trost, 2010). Detta eftersom jag varit  i kontakt med 
skolan innan. Skolan är placerad centralt i en mellanstor stad på västkusten, där årskurserna 
4-9 ingår i verksamheten. 

I och med strävan att diskutera praktiken utifrån ämnena svenska och matematik, var de även 
viktigt att en del av respondenterna var inriktade i dessa. Två av respondenterna var inriktade 
i respektive ämne. I arbetet har deltagarna anonymiserats. Respondent A är utbildad 
specialpedagog och fick sin examen 2006, Respondent B är utbildad speciallärare med 
inriktning i matematik, hen fick sin examen i Januari 2019 men har arbetat  som speciallärare i 
två år. Informant C var färdigutbildad speciallärare i svenska 2011.

Genomförandet
Första steget i genomförandet bestod i att kontakta de utvalda respondenterna för studien. 
Detta gjordes genom mail via ett missivbrev (se bilaga 1). Där innehållet bestod av en kort 
presentation om mig, intresseområde för min studie och de forskningsetiska principerna. 
Intervjutillfällena bokades utifrån deltagarnas förslag på tid och plats i deras respons. Genom 
att låta deltagarna bestämma detta var ett medvetet val av mig för att den intervjuade skulle 
känna sig trygg och bekväm, vilket Trost (2010) föreslår som en lämplig lösning gällande tid 
och rum, nämligen att man låter respondenten bestämma detta. Platsen som intervjuerna 
gjordes på blev den skola som samtliga deltagare hade en anställning på. Två av intervjuerna 
gjordes i ett  litet grupprum intill deltagarnas arbetsrum medan den tredje utfördes i ett 
klassrum.

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se bilaga 2). Den innehöll elva frågor med 
öppna svar. De inledande frågorna var tänkta att få respondenten att känna sig bekväm i 
samtalet. Dessa utformades inte utifrån studiens huvudsakliga syfte att synliggöra 
specialpedagogikens praktik. Trost (2010) menar att de inledande frågorna är avgörande för 
hur resten av intervjun utvecklas. 

Vid intervjutillfället berättades undersökningens syfte, de forskningsetiska principerna, att 
deltagarna anonymiseras och att intervjun får avbrytas när som helst samt att samtalet 
kommer att spelas in för bearbetning. Sedan påbörjades inspelningen via en smartphone, 
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ljudupptagningen och ljudkvalitén hade testats innan samtalet inleddes. Intervjuguiden 
fungerade som utgångspunkt men följdfrågor och förfrågningar om utvecklande svar tillkom 
under samtalets gång. 

Som ett förberedande steg i analysutförandet behöver ljudinspelningar ifrån intervjuerna 
transkriberas och kommenteras, vilket både underlättar analysarbetet och möjligheten att 
jämföra olika delar av empirin (Denscombe, 2016). Därmed transkriberades innehållet ifrån 
samtliga intervjuer. Vidare menar Denscombe (2016) att en utvald mängd av rådata ifrån 
intervjuerna utgöra transkriberingen utefter dess relevans till det  som ska undersökas. I detta 
arbete transskriberades dock hela samtalen i och med en farhåga att gå miste om en viktig 
detalj. Dock dokumenterades inte en viss del av en intervju då deltagaren uppmanade att 
resonemanget inte fick tas med i arbetet. 

Analysens genomförande påbörjades därefter. Denscombe (2016) förespråkar att  man utifrån 
innehållsanalysen ska börja med att välja ett lämpligt textavsnitt, för att sedan bryta ned 
texten i mindre enheter, därefter utarbeta relevanta kategorier för analysen av data och 
slutligen koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna. Därför valde jag 
praktikarkitektur som analysverktyg, så att citaten kunde fördelades utifrån deltagarnas 
utsagor och in i teorins olika dimensioner (saying, doings och relatings). Den dimensionen 
som jag ansåg framkom i citatet markerades. Därefter resonerades om denna dimensions 
medför arrangemang (kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska, social-politiska) som kan 
anses möjliggörande eller hindrande och i så fall varför. Ett  exempel på detta är genom de 
ordval som kännetecknade praktikens uppdragsdefinition. De sayings som ansågs som 
synonymer tillskrevs kulturellt-diskursiva arrangemang som möjliggör praktikens intentioner 
att  stötta elever i behov av särskilt stöd. Detta ses som ett möjliggörande då praktiken 
kännetecknas av ett gemensamt samförstånd utifrån praktikens uppdragsdefinition.  

Sedan konstruerades ett analysschema vars syfte var att  förenkla en indelning av empirin 
inom praktikarkitekturen (se bilaga 3). Här sattes överrubrikerna in ifrån de hämtade citaten 
med tillskrivna kommentarer som kopplades till deltagarnas resonemang. Exempelvis 
placeras två citat, som resonerar kring apsekten tid i from av en bristvara, in under kategorin 
TID (Doings). Därefter tillkom en kommentar till denna indelning, som exempelvis att den 
nämnda tidsbristen bidrar till att specialläraren upplever utmaningar utifrån aktiviteten 
kartläggningen av elever. 
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Forskningsetik
När man utför en studie är det viktigt att man utgår ifrån de fyra forskningsetiska principerna. 
Detta så att undersökningen sker på ett så humant och moraliskt korrekt vis som möjligt, så att 
deltagarna inte riskerar att uppleva kränkning, förödmjukelse eller tar skada (Vetenskapsrådet, 
2011). 

Den första principen informationskravet, värnar om deltagarens vetskap om själva 
forskningen. Syftet med undersökningen ska tilldelas till samtliga deltagare och information 
om att ett deltagande är frivilligt ska förmedlas i ett tidigt skede, vilket innebär att  en 
medverkan kan avbrytas vilken tidpunkt som helst under processens gång (Vetenskapsrådet, 
2011). Denna punkt har efterföljts i och med utskickat missivbrevet, där information om 
studiens syfte, om att  ett deltagande är frivilligt samt att en medverkan kan avbrytas när som 
helst presenterats. Dessa faktorer återberättades i början av intervjutillfället och syftet  med 
studien presenterades även mer ingående i detta skeende. 

Ytterligare en princip är samtyckeskravet, som värnar om respondentens rätt att själv 
bestämma över sin medverkan. Ett samtycke ska tydligt formuleras ifrån deltagaren. Om en 
deltagare väljer att medverka eller att  avbryta sin inblandning får inte 
undersökningsdeltagaren utsättas för påtryckningar eller påverkan. Deltagarna ska även få 
bestämma om hur länge och på vilka villkor de skall delta (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav 
berördes när deltagarna valde att medverka i undersökningen i deras svar på missivbrevet. 
Kravet berördes, som tidigare nämnt, även i introduktionen av intervjutillfällena där de fick 
möjligheten att avbryta sin medverkan innan intervjun startade. 

Den tredje principen konfidentialitetskravet, behandlar deltagarnas konfidentialitet. Samtliga 
deltagare ska anonymiseras vilket  innebär att inga obehöriga ska få vetskap om deras identitet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Principen har efterföljts i och med att deltagarnas namn och skola 
inte redovisas. Varje deltagare har tillgetts en bokstav (A,B,C) som är ett tillvägagångssätt som 
anonymiserar respondenterna för läsaren (Trost, 2010). 

Den avslutande punkten nyttjandekravet belyser den betydande aspekten om att de uppgifter 
som samlats in för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har efterföljts genom att 
den insamlade empirin enbart använts i detta arbete. Samtliga ljudinspelningar och 
anteckningar har kasseras efter slutfört arbete. Avslutnings, ska det påpekas att under 
arbetsprocessen har en strävan efter lyhördhet gentemot informanternas tankar och åsikter 
verkat. Men samtliga krav går att problematisera och ett noggrant övervägande måste ske för 
att man ska kunna bedöma om punkterna har efterföljts fullt ut. 
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Validitet och reliabilitet
Validitet avser i vilken grad man kan fastställa det undersökta, begreppet innefattar ytterligare 
hur trovärdigt resultatet anses vara och dess generaliserbarhet. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, 
påvisar att en undersökning ska kunna upprepas med samma resultat. Dessa har sitt  ursprung 
utifrån kvantitativ forskning (Brinkkjær & Høyen, 2015). En annan ståndpunkt har dock 
utvecklats när dessa begrepp  har satts in inom en kvalitativ forskningskontext. Detta eftersom 
vissa forskare anser att den kvalitativa forskningen ska bedömas och värderas utifrån andra 
kriterier än vad de kvantitativa forskare använder sig av (Bryman, 2018). Dessa forskare 
argumenterar för att en kvalitativ studie bör istället utgå ifrån begreppet följande begrepp:

Trovärdigheten (motsvarande intern validitet) i resultatet innefattar både att undersökningen 
har säkerställts med de regler som existerar (se forskningsetik) och att man återkopplar till de 
personer som är en del av det som undersökts. Detta för att informanterna ska kunna bekräfta 
att  forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2018; Denscombe, 2016). Detta har 
följts, som innan nämnts, i och med att deltagarna tilldelats transkriberingen utifrån intervjun 
och kunnat lyfta fram synpunkter om innehållet. 

Med överförbarheten (motsvarande extern validitet) anses hur väl resultaten ifrån studien kan 
appliceras utifrån en större kontext. Detta kan vara lättare att argumentera för inom en 
kvantitativ studie där ett  större antal respondenter kunnat delta. Den kvalitativa forskningen 
uppmanar istället att forskaren producerar fylliga eller täta beskrivningar av de detaljer som 
ingår i en kultur. Dessa beskrivningar ska fungera som en databas så att andra studier i andra 
miljöer kan bedöma graden av överförbarhet inom den studies nya kontext (Bryman, 2018; 
Denscombe, 2016). I detta arbete ingår en forskningsöversikt som behandlar tidigare utförda 
studier om specialpedagogikens praktik. Denna forskningsöversikten anses vara en del av 
detta arbetes överförbarhet. Eftersom resultaten ifrån dessa undersökningar innefattas i 
diskussionen kring resultatet.

Pålitlighet är ett motsvarande begrepp till den kvantitativa forskningens reliabilitet. Det som 
uppmärksammas inom detta begrepp är huruvida resultatet ifrån studien skulle bli densamma 
om undersökningen utfördes av andra forskare. Detta innebär att studien ska innehålla en 
detaljerad och tydlig redogörelse kring alla faser av forskningsprocessen. På detta sätt kan 
övriga forskare fungera som ”granskare” och bedöma forskningsproceduren samt hur pass 
rimliga besluten är som tagits i studien. När denna information tillgets kan slutsatser dras ifall 
en annan forskare skulle kommit fram till jämförbara resultat (Bryman, 2018; Denscombe, 
2016). Därmed har en stävan om en detaljerad och tydlig metoddel presenterats i detta arbete. 
Däremot har en semistrukturerad intervjumodell använts inom detta arbete, vilket kan bidra 
till att andra följdfrågor av en mer rutinerad forskare skulle kunna bidra till ett  djupare- och ett 
rikare underlag ifrån intervjuerna (se metoddiskussion).

Bekräftelsebarhet (motsvarande objektivitet) innebär att man som forskare kan nå ett resultat 
på ett objektivt sätt. Det handlar därmed om i vilken mån den kvalitativa forskningen kan 
producera data som är opåverkat av den ansvariga forskaren. Man måste som undersökare 
komma till insikt  om att det inte finns någon forskning som är fri från påverkan ifrån dem 
som utför undersökningen. Det är av betydande vikt att man inte anser att datan finns ”där 
ute” och väntar på att bli identifierad (Bryman, 2018; Denscombe, 2016). Därmed är det 
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viktigt att man som undersökare är medveten om att sina egna uppfattningar och synpunkter 
har en inverkan på empirin. Under arbetsprocessen har detta tagits hänsyn till genom att 
försöka sätta sig in i deltagarnas perspektiv och även genom valet jag gjort att låta samtliga 
deltagare ge respons på transkriberingarna. 
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RESULTAT
Nedan redovisas resultaten utifrån de kvalitativa intervjuerna med specialpedagogen och 
speciallärarna. Angående framställningen av resultatet utifrån teorin om praktikarkitektur kan 
detta utföras genom olika varianter. Det  tillvägagångssätt som valts inom detta arbete är 
inspirerat utifrån Kaukko och Wilkinson (2018) presentation. Dock fokuserar denna del på  
respondenternas sammanställda utsagor utifrån en frågeställning, istället för att  fokusera på en 
enskild informants utsaga. Följande frågeställningar avses besvaras i detta arbete; Hur 
definieras praktikens uppdrag i anslutning till det specialpedagogiska perspektivet? Vilka 
aktiviteter synliggörs inom praktiken utifrån dess nämnda specialpedagogiska perspektiv? 
Vilka relationer, samarbeten och roller kännetecknas inom praktiken? 

Frågeställningarna är konstruerade utifrån praktikarkitekturteorins olika dimension (saying, 
doings, relatings). Därav presenteras en utsaga i taget för att sedan följas upp utav dess 
dimension och dess hindrande eller möjliggörande arrangemang. I citaten är den betydande 
delen av dimensionen markerad. Därav återkommer vissa citat utifrån specialpedagogernas 
utsagor, detta beror på att citaten har analyserats utifrån de olika dimensionerna. Ett 
återkommande citat har därmed betraktats utifrån olika dimensioner och utifrån vilka 
hindrande eller möjliggöranden arrangemang (kulturellt-diskursivt arrangemang, materiellt-
ekonomiskt arrangemang, socialt-politiskt  arrangemang) som dessa medför. Avslutningsvis 
sammanfattas resultatdelen för att  förtydliga antalet hindrande och möjliggörande 
arrangemang som identifieras utifrån utsagorna. 

Definition av det specialpedagogiska uppdraget
Utifrån utsagorna framkommer det att praktiken kännetecknas utan av ett relationellt 
perspektiv. En av deltagarna nämner dock att hen innehar ett inkluderingsperspektiv, vilket är 
sammanflätat med det relationella (se relationellt perspektiv). Respondenterna har i första 
hand fått resonera kring vilket perspektiv som utbildningen förespråkade för att sedan berätta 
deras utgångspunkt gentemot perspektivet. De förklaringsmodeller som lyfts fram utifrån den 
specialpedagogiska teorin i praktiken är elevens kontext, och att det är ur denna man 
lokaliserar elevens svårigheter. Respondent B menar på att perspektivet innebär att  skolan 
måste anpassas utefter eleven. Medan den tredje deltagaren anser att inkluderingsperspektivet 
innebär att eleven lär sig bäst när hen ingår i ett sammanhang. 

 A: Ja, då tänker jag att det är kontexten som skapar svårigheterna i det största...Ja först och främst, 
 och att det även är kontexten som också kan utjämna olikheter... 

 B: Det finns individer i skolan och det är skolan som får anpassas...och det är klart att man ska 
 försöka att klara en skolmiljö men om man inte gör det, så måste ju skolan anpassa.
 
 C: ...nu tänker man att man lär i ett sammanhang. Att man lär sig bäst i samspel med andra då, så 
 man försöker ju hålla...liksom...att man är med i sin grupp och har anpassade uppgifter...
 
De utmaningar som kännetecknar praktiken utifrån perspektivet är att kollegor utanför denna 
kan ha en annan syn på elevens upplevda svårigheter. Även att det råder ett visst elevfokus 
utifrån dessa medarbetare som gör att  speciallärarens uppgifter formas mot en mer kategoriskt 
karaktär. Inom sammanhanget efterfrågas det även en helhetssyn inom verksamheten. 
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 A: Ja,  men då är ju svårigheterna att man kan ha olika syn på...  vad det är som gör att det blir svårt 
 [för eleven]...

 B: För att det blir lite kategoriskt för att vi liksom kompenserar individernas svårigheter istället för att 
 titta på helheten...
 
 C: Jo, det är ju att hitta den nivå som varje elev är på...så att ändå utvecklingen går framåt...fast man 
 kanske inte alls är där klasskamraterna är, kan man vara med och vara delaktig och känna sig delaktig 
 i klassrummet...Ja, att man hoppas att alla lärare på skolan också är inne på det här med inkludering 
 och sånt...
 
Sist nämns även svårigheter i samband med att eleven ska få anpassade uppgifter i dennes 
sammanhang. Denna nivåanpassning anses svårkonstruerad utifrån elevens kunskapsnivå. 
Problematiken uppstår i och med att  en för utmanande eller för lätt uppgift kan påverka i 
vilken grad eleven känner sig delaktig. Vidare tillkommer övervägande- och frågande ordval i 
samband med andra uppdrag, praktikens tillskriva specialpedagogiska perspektiv samt 
samarbeten.
 
 A: så jag tänker nog mer relationellt...[gällande samarbeten]så då tänker jag att det blir ett 
 kollegialt...Hoppas jag i alla fall 

 B: Jag vill gärna ha en sån roll att om jag är med i klassrummet varför skulle inte jag kunna ha en 
 genomgång?...vilket jag också tycker är rimligt att man ”bollar” med matteläraren.
 
 C: Alltså vi kan ju hjälpa till båda två att det är en extra vuxen i klassrummet.

Sayings
Inom sayings synliggörs praktikens gemensamma förhållningslinje utifrån de orval som 
tillskriver dess specialpedagogiska perspektiv. Sammanghang, kontext och helhet, är några 
ordval som faller in i praktikens förklaringsmodell. Detta synliggör praktikens samförstånd 
gällande dess specialpedagogiska synsätt eftersom dessa ordval kan ses som synonymer till 
varandra, i synnerhet sammanhang och kontext. I praktiken förstås det även vidare att det 
specialpedagogiska perspektivet uppfattas som en självklarhet i och med ordval såsom 
såklart, i anslutning till det relationella synsättet. Dock synliggörs en osäkerhet  kring 
perspektivet  med orval som nog. Det framkommer även att praktikens egna 
uppdragsdefinition utifrån specifika handlingar innehar en viss osäkerhet. Begrepp  som 
kopplas till denna definition är exempelvis rimligt, vill gärna, de kan, vi kan ju samt hoppas 
Vilket tyder på att praktiken präglas av en strävan eller en förhoppning att  utföra en aktivitet 
eller uppfyllla en roll och ett samarbete.

Kulturellt-diskursivt arrangemang
De ord och begrepp (sammanhang, kontext, helhet) som kopplas till praktikens definition av 
sitt uppdrag ses å ena sidan som möjliggörande kulturellt-diskursiva arrangemang utifrån 
praktikens intention att stödja eleven i behov av särskilt stöd. Detta eftersom praktiken 
innehar en gemensam förståelse för dess teoretiska ståndpunkt. Å andra sidan kan praktikens 
sammanslutna förhållningslinje ses som isolerad. Utifrån specialpedagogernas utsagor kan 
man konstatera att de inte är övertygade om att övriga medarbetare utanför praktiken delar 
deras uppfattning. Därmed medför ett kulturellt-diskursivt arrangemang som hindrar 
praktikens intention att städja elever i behov av särskilt stöd. Ordval som rimligt, vill gärna 
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och kan ju vittnar om att speciallärarna anser att det är rimligt att samråda med 
matematikläraren eller att hen vill gärna inträda en specifik roll i verksamheten och att den 
ordinarie läraren och specialläraren kan ju lika gärna hjälpas åt eller så kan eleven lika gärna 
fråga specialläraren. När dessa begrepp placeras utifrån ett specialpedagogiskt uppdrag vittnar 
det om att det finns en idé inom praktiken att ingå i olika uppdrag och roller, men att detta 
eventuellt inte är vanligt förekommande. Detta medför kulturellt-diskursiva arrangemang som 
hindrar praktikens möjligheter utifrån dess uppdrag. Detta eftersom praktikens synsätt utifrån 
specifika uppdrag eventuellt inte delas av övriga medarbetare utanför den specialpedagogiska 
praktiken på den avsedda skolan. Andra idéer om praktikens utförande anses medföra 
hindrande kulturellt-diskursivt arrangemang då ett förfarande att elevens svårigheter 
kompenseras istället för att man tittar på helheten. Inom resonemanget anses detta även bidra 
till att praktiken omformas mot en mer kategoriskt karaktär. Ett teoretiskt perspektiv som 
praktiken inte tillskriver som sin teoretiska utgångspunkt.  

Betydelsefulla aktiviteter
I utsagorna har deltagarna fått  resonera utifrån vilka aktiviteter som anses vara kopplade till 
det avsedda perspektivet, generella arbetsuppgifter samt den aktiviteten som tar upp  mest av 
deras arbetstid. Aktiviteter utifrån det tillhörande perspektivet som kännetecknas i praktiken 
är handledning, kartläggning och stödundervisning i grupp. De två tidigare resoneras utifrån 
specialpedagogen medan den senare nämns av speciallärarna. 

 A: Ja, det blir ju i handledning och identifiera var uppstår svårigheterna och hur kan man minska 
 dem.   
 
 B: Jag vill ju stödja dom eleverna [med svårigheter]...och då gäller det ju att hitta de eleverna och 
 vad är deras svårigheter och jobba med svårigheterna...men då är jag i klassrummet och hjälper till 
 där...

 C: Det är att man är med i gruppen, man går ut och är med i klassen.

De betydelsefulla aktiviteter som kännetecknar praktiken utifrån en generellnivå (inte utifrån 
det specialpedagogiska perspektivet) är utredning, analysering, deltagandet i möten (internt 
och extern), färdighetsträning och anpassning av arbetsuppgifter. 
 
 A: Kartlägga, utreda, analysera, delta i möten inom skolan....internt och extern...kartläggning är ju 
 mest tidsödande kan jag ju tycka...
 
 C: Jag jobbar med allting inom svenska och språk.  Allt ifrån färdighetsträning till att hjälpa till och 
 färdigställa skolarbete och stötta och anpassa arbetsuppgifter inom svenska och SO till exempel.

De uppdrag som tar upp mest av deras tid anses vara kartläggning, färdighetsträning och 
hemundervisning. Det ska förtydligast att den besvarade frågan var formulerad utifrån vilken 
aktivitet som är mest tidskrävande, inte vilken handling som anses vara mest  betydelsefull. 
Ytterligare aktiviteter som synliggörs utifrån ett annat resonemang är planering.

 B:...tyvärr så fortfarande planerar vi för det stora och... ”just de också vi har dom två... hur planerar vi 
 för de här?
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Avslutningsvis kännetecknas praktiken även av resursbrist. Vilket verkar försvåra praktikens 
specialpedagogiska arbete utifrån det relationella perspektivet.

B:...alltså det är ju rätt svårt när vi har personalbrist och... grupprumsbrist...vi har ju lokal brister också och det 
kan ju vara svårt ibland [att utföra sitt uppdrag]...är problemet så stort att de [eleverna] måste sitta själv i ett 
rum eller kan vi liksom avstyra det...

Doings
De aktiviteter som härleds till praktikens sammanförda perspektiv anses som jämställda. 
Eftersom de aktiviteter som nämns är likartade. Utifrån tidsaspekten verkar det således som 
om det inte är dessa aktiviteter som utgör den största delen av praktikens funktionstid. Detta 
trots att denna kännetecknas av ett relationella perspektivet. De olika doings som synliggjorts 
inom praktiken är bland annat handledning, karläggning, stödundervisning, färdighetsträning 
samt planering.

Materiellt-ekonomiskt arrangemang
Å ena sidan ses möjliggörande materiellt-ekonomiska arrangemang till de aktiviteter som 
kopplas till praktikens specialpedagogiska perspektiv. Dessa sysselsättningar karakteriserar 
praktikens uppdrag utifrån dess teoretiska synvinkel. Möjliggörandet är kopplat till att dessa 
aktiviteter anses likartade. Å andra sidan kan samma materiellt-ekonomiska arrangemang 
medföra hinder utifrån det faktum att dessa sysselsättningar inte är de som praktiken 
tidsmässigt kännetecknas mest av. Brist på tid och resurser är ytterligare två faktorer som 
medför hindrande materiellt-ekonomiska arrangemang. Gällande tid hänvisas detta till 
exempelvis genom kartläggning. Denna aktivitet tar väldigt lång tid att fullfölja men måste 
ändå ske noggrant för att eleven ska få den hjälp som hen behöver enligt en av 
respondenterna. Å ena sidan synliggörs därmed ett materiellt-ekonomiskt arrangemang som 
hindrar praktikens ändamål att stödja de elever som är i behov av särskilt stöd. Detta eftersom 
att det är tidskrävande att kartlägga en eleven och därav tar det lång tid innan de potentiella 
insatserna verkställs. Å andra sidan kan detta medföra möjliggörande materiell-ekonomiska 
arrangemang då elevens uppvisade svårigheter kartläggs noggrant, så att insatserna är väl 
utformade. De bristande resurserna som synliggörs är dels brist på lokaler och brist på 
personal. Detta försvårar praktikens intentioner, eftersom det i vissa fall inte finns någon 
fysisk plats där praktiken kan möta eleverna. Gällande personalbristen kan detta även ses som 
materiell-ekonomiska arrangemang som hindrar praktiken eftersom att detta resulterar i att 
vissa arbetsuppgifter tillämpas inom praktiken som inte betraktas som dess huvudsakliga 
syfte. 

Relationer, samarbeten och roller
Utifrån utsagorna kännetecknas praktikens relationer som problematiska mellan 
speciallärarens egna uppfattade uppdragsdefinition och de styrdokument som råder. 
Relationen mellan uppdraget och den resursbrist som utmärker praktiken visar sig också vara 
av problematisk karaktär. Medan viktiga samarbetspartner i praktiken härleds till kollegialet i 
helhet men även till ordinareläraren, dels genom samråd och dels genom samarbete i 
klassrummet.  
 
Inom resonemanget kring styrdokument och lagar samt regler uttrycks en frustration, då dessa 
är svåra att förena. En respondent resonerar kring vilket frirum hen egentligen har utifrån 
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möjligheten att  möta eleven utifrån de gällande instanserna. Samma deltagare menar även att 
hens uppdrag utmanas i och den rådande resursbrist. Det framkommer utifrån hennes utsaga 
att det är brist på personal, grupprum och lokaler, vilket även bidrar till svårigheter. 

 B: Nej, men man kan se det som att vi har ju våra skollagar och vi har skolans regler och vi har 
 kommunen men vad har jag som lärare och vad har jag i skolan för frirum...hur kan jag hantera  de 
 här viktiga instanserna men samtidigt möta eleverna...personer behövs ibland som inte finns och det 
 blir ju ett pusselläggande. Alltså det är ju rätt svårt [yrkesutövningen] när vi har personalbrist och 
 grupprumsbrist. 

De samarbeten som anses karaktärisera partiken är kollegialitet och även samarbetet med 
ordinarie lärare. Samverkan med kollegor redovisas dock inte inom ett  fördjupande 
resonemang. Däremot anses den ordinarie läraren kunna bidra till generella samråd inom ett 
visst ämne. En respondent anser även att samarbetet mellan specialläraren och den ordinarie 
läraren i en klassrumssituation anses som betydelsefull. 
 
 A: Ja, fast jag är ju lärare i botten så då tänker jag att det blir ett kollegialt [Gällande samarbete]...

 B:...vilket jag också tycker är rimligt att man ”bollar” med matteläraren. 

 C: ...[Gällande eleven] får den stöd av mig eller läraren. Alltså vi kan ju hjälpa till båda två att det är 
 en extra vuxen i klassrummet.

Olika roller kan ingå i praktiken som exempelvis en klasslärarroll. Detta visar sig exempelvis 
under genomgångar eller när elever behöver hjälp. I samband med att respondent B resonerar 
kring utförandet av genomgångar, menar hen dock att detta möjliggörs utefter hens relation 
med läraren.

 B: Jag vill gärna ha en sån roll att om jag är med i klassrummet varför skulle inte jag kunna ha en 
 genomgång? Det beror också lite på vad man har för relation till den läraren...medan några av 
 lärarna  på skola säger: ”ta pennan B vill du göra en genomgång?”...de (eleverna) kan fråga mig 
 likaväl som de kan fråga lärarna….jag tror inte att man förlorar på det i alla fall...

	
 C:...(Gällande eleven) får den stöd av mig eller läraren. Alltså vi kan ju hjälpa till båda två att det är en 
 extra vuxen i klassrummet....då kan ju jag gå in och liksom vara med gruppen så kan ordinarieläraren 
 vara med eleven då. För som undervisande lärare så vet man oftast ”det här skulle han behöva lite mer 
 av” så kan den läraren göra det med X medan jag är där, så man hjälps åt så tycker jag är bra...

En av respondenterna menar även på att  hen kan ta över klassen om den ordinarie läraren 
behöver arbeta utanför klassrummet med en specifik elev. Det verkar således som att 
speciallärarna efterfrågar och anser att deras roll som klasslärare eller extra resurs är 
betydelsefull. 

Ytterligare en problematik som karakteriserar praktiken är dess relation mellan specialläraren 
och eleven i behov av särskilt stöd. Ett samarbete inom denna relation verkar svår att uppnå. 
Eftersom den avsedda eleven upplever negativa känslor i en klassrums situation. Detta 
nämner speciallärarna utifrån deras ämnesinriktning. 

! C: [gällande elevens känslor] Obekväm liksom ”herregud nu är hon här bara för att jag är så 
 dålig”...En del elever tycker att det är jättejobbigt liksom för att dom vet att dom har behov av extra 
 hjälp och tycker att det är pinsamt och sådär. 
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 B: Man har ju dilemman om man har elever som har väldiga svårigheter i matematik. Det finns ju 
 matteångest och man utmärkelser sig så i en klass om man har matteproblem och kommer du upp på 
 högstadiet så är det oftast en ångest att ”nu ser alla att jag ska ha hjälp”. Det är inte jättepoppis att ta 
 in, beroende på klimatet i klassrummet, att ta in massa material till de elever...och just matte på 
 högstadiet är...svårare tycker jag...för där är eleverna så medvetna om att jag ska jag hinna det här 
 kapitlet jag ska ha prov...det är svårt att gå ifrån det [elevens upplevda stress]...

Relatings
Gällande de relationer och förhållningslinjer, som synliggjorts utifrån utsagorna, så framhävs 
samverkan mellan specialläraren och eleven i behov av särskilt  stöd. Detta kommer till 
uttryck genom att dess samarbete problematiseras. Ytterligare ett sambarbete som tydliggörs 
är mellan specialläraren och ämnesläraren. Synliggörandet är knuten till den målsättning som  
dessa upplever gentemot eleven. Vidare förstås även förhållningssättet  mellan 
specialpedagogen och dess använda artefakter. Detta i och med en negativ reaktion ifrån 
klassen i samband med anpassat material. Förhållningslinjen mellan de rådande styrdokument 
och praktikens intention att stötta elever i behov av särskilt  stöd är ytterligare en aspekt som 
återfunnits inom relatings. Detta i och med ett ifrågasättande i anknytning till hur man inom 
praktiken kan förhålla sig till de rådande styrdokument samtidigt som praktiken ska möta 
eleven. Inom dimensionen relatings har även olika inträdande roller synliggjorts. Ett exempel 
på detta är när specialläraren agerar som klasslärare.

Socialt-politiskt arrangemang 
Inom socialt-politiska arrangemang finns det ett problematiskt förhållningssätt utifrån 
praktikens samband mellan specialpedagogen och de styrdokument och regler eller lagar som 
råder. En av respondenterna uttrycker att hen har svårt att möta upp eleverna i relation till 
dessa styrdokument. Därmed medför socialt-politisk arrangemang som hindrar 
specialpedagogikens praktik utefter dess egna uppfattning kring uppdraget, vilket inte verkar 
vara förenligt med den utbildningspolitiska agendan. Ytterligare en relation som kännetecknar 
praktiken är den mellan eleven i behov av särskilt stöd och specialläraren. Detta kommer till 
uttryck genom att den senare upplever svårigheter att nå fram till eleven i ett ämne. Dels på 
grund av att eleven inte ska känna sig ”utpekad”  av att hen behöver hjälp men också eftersom 
att hen upplever en tidspress kring exempelvis prov inom ämnet. Att eleven blir generad över 
att hen behöver stöttning kan ses som socialt-politiskt arrangemang som hindrar praktikens 
intentioner eftersom dess grundläggande funktion, att arbeta med barn i behov av särskilt 
stöd, inte uppfylls. Ytterligare ett hinder uppstår när eleven känner att den inte har tid att 
arbeta med specialläraren. Därmed kan det utifrån denna kontext också ses som hindrande 
socialt-politiskt arrangemang, mellan specialläraren och ämnesläraren. Eftersom dessa inte 
verkar inneha en gemensam målsättning gentemot eleven. Andra socialt-politiskt 
arrangemang som både hindrar och möjliggör praktiken uppstår i anslutning till att andra 
roller ingår i praktiken. En betydelsefull roll som specialläraren kan inträda anses vara 
klasslärare. Möjliggörandet kan ses utifrån att specialläraren anser att detta är ett positivt 
tillvägagångssätt för praktikens uppdrag. Resonemanget som följer detta är i samband med att 
speciallärarens specialkompetens, inom ett ämne, synliggörs för gruppen och inte enbart för 
en enskild elev. Samtidigt kan denna roll hindra praktikens intentioner då det beskrivs, utifrån 
en situation, att specialläraren intar rollen som klasslärare så att ämnesläraren ska få möjlighet 
att arbeta enskilt med en eleven. I detta fallet synliggörs inte praktikens specialkompetens för 
den eleven som eventuellt innehar störst behov av att denna kompetens. 
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar informanternas utsagor på att de tillskriver sig samma 
specialpedagogiska perspektiv, det relationella. Utifrån deras uppdragsdefinition synliggörs 
det att respondenterna framhäver att eleven i behov av särskilt stöd ska ses utifrån en bredare 
kontext. Denna intention utmanas eftersom övriga anställda på skolan delar inte 
specialpedagogens och speciallärarnas synsätt. Gällande betydelsefulla aktiviteter anses 
kartläggning, stödundervisning i grupp som viktiga utifrån det relationella perspektivet. Dock 
nämns andra aktiviteter när det resoneras om vilka uppgifter som är mest tidskrävande; 
kartläggning, färdighetsträning och hemundervisning. Detta visar på att den 
specialpedagogiska praktiken inom den avsedda skolan inte får möjlighet att ägna sig åt de 
uppgifter som de anser som mest betydelsefulla. Vilket kan ses som ett hinder utifrån dess 
intention att stötta elever i behov av särskilt stöd. Kollegor presenteras som betydelsefulla 
samarbetspartners där klassläraren och ämnesläraren nämns som specifika samarbeten. Dessa 
relationer problematiseras dock utifrån att de inte alltid innehar en gemensam 
förhållningslinje kring vad som anses bäst för eleven i behov av särskilt stöd. Utifrån en av 
speciallärarnas utsaga framkommer det även en önskan om att få inta en roll som klasslärare 
men att denna roll kan i vissa fall ifrågasättas av den ordinarie lärare. Därav synliggörs både 
ett hindrande och ett möjliggörande av dessa samarbeten. Ett möjliggörande då 
respondenterna lyfter fram de nämnda kollaborationer, men även ett hindrande då dessa 
samarbeten inte strävar efter ett gemensamt mål. Det verkar därmed som om den 
specialpedagogiska praktiken på den avsedda skolan präglas mer utav hinder än möjligheter. 
Anledningen till detta kan kopplas till deras teoretiska utgångspunkt som inte delas av övriga 
anställda på skolan. Diagrammet nedan förtydligar att den specialpedagogiska praktiken på 
den avsedda skolan präglas av ett möjliggörande och tre hindrande kulturellt-diskursiva 
arrangemang (K-D), två möjliggörande och fyra hindrande materiellt-ekonomiska 
arrangemang (M-E) samt ett möjliggörande och fem hindrande socialt-politiska arrangemang 
(S-P). 

  Diagram 1 sammanfattning av arrangemangen

Möjliggörande Hindrande

0
1
2
3
4
5

K-D M-E S-P
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DISKUSSION

Nedan resoneras det kring arbetets resultatredovisning och olika metodval som gjorts. Vidare 
framkommer även nackdelar och fördelar med dess tillvägagångssätt. Därefter följer 
didaktiska konsekvenser som kan uppstå utifrån arbetets slutsats. Avslutningsvis ges förslag 
för framtida forskning.  

Resultatdiskussion
I specialpedagogikens praktik ingår de individer som ska inneha en fördjupad och 
specialiserad kompetens kring arbete med barn i svårigheter. När det gäller vilket 
specialpedagogiskt perspektiv som praktiken ansluter sig till och som den utgår ifrån, 
förefaller detta på det relationella perspektivet. Trots att samtliga deltagare inom parktiken är 
övertygade om att denna teoretiska ståndpunkt är den sanna, så synliggör deltagarna en 
osäkerhet kring om övriga medarbetare och vårdnadshavare utanför praktiken delar deras 
tankesätt. Att det finns motsättningar gentemot praktikens ideal bekräftas av Sundqvist 
(2012), Göransson et el. (2015) och Haug (1998). Jag tolkar det som att det finns en önskan 
om att verksamheten bör se elevers svårigheter utifrån en större kontext. Detta eftersom 
specialpedagogikens praktik tenderar att innehålla arbetsuppgifter som kan sammanföras mer 
med ett traditionellt specialpedagogiskt perspektiv.  När det talas om det traditionella anses 
det som ett förlegat och föråldrat synsätt. Trots detta kan jag se att praktiken i många 
situationer är mer förenat med detta synsätt än det perspektivet som praktiken strävar efter att 
utgå ifrån. Frågeställningen som lyfts i anslutning till detta är vad orsaken för denna situation 
kan vara. 

När det kommer till de faktiska uppgifter som är förenade med perspektivet resoneras detta 
inte utifrån en djupare nivå. De arbetsuppgifter som kännetecknas med det relationella 
synsättet i praktiken är handledning, stödundervisning i grupp och kartläggning. Men hur 
handledningen formas och till vem den riktas till nämns inte under samtalen. 
Stödundervisning i grupp har jag tolkat utifrån det faktum att speciallärarna är med i klassen 
eller gruppen. Vilken funktion praktiken fyller i klassen och varför detta sammanförs med det 
relationella perspektivet tydliggörs dock inte. Därav är det möjligt att finna vissa oklarheter 
kring den faktiska utövning av perspektivet, praktiken visar på att de utgår ifrån det avsedda 
synsättet men tydliggör inte på vilket sätt detta utförs. Oklarheter kring praktikens tillämpning 
i verkligheten är en aspekt som Landsheim (2010) även synliggör. Som undersökare får jag en 
känsla av att deltagarna vet att de ska utgå ifrån detta perspektiv men inte hur 
specialpedagogiken utformas efter den.  Ytterligare en intressant aspek som gäller 
arbetsuppgifternas tidsfördelning, visar att de handlingar och aktiviteter som den 
specialpedagogiska praktiken utför mest är inte de som nämns i samband med perspektivet. 
De huvudsakliga uppgifterna anser jag vidare vara kopplat till ett kategoriskt perspektiv, 
vilket även intygas utav Göransson et al. (2015) och Ahlefeld Nisser (2014) studier. 
Ständiga motgångar utifrån synsättet synliggörs utifrån andra aktörer i verksamheten. Det 
anses positivt att samråda och tänka kollegialt men vad bidrar dessa samarbeten till i 
praktiken. Resonemangen går vidare till att synliggöra flera hinder i dessa relationer. Dels 
genom att differenta synsätt i samarbetena men också utifrån det faktum att många inte bidrar 
till praktikens tänkta arbetssätt. Ämneslärare verkar inte heller stödja praktikens visioner, dels 
genom att dessa inte uppfattar vissa specifikauppdrag på samma sätt samt att det intas roller 
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inom praktiken som inte är dess avsedda funktion. Ett exempel på detta är när speciallärare 
agerar klasslärare medan ämnesläraren tar ut en enskild elev för att arbeta med denna. Den 
kompetens som den specialpedagogiska praktiken på den avsedda skolan innehar, synliggörs 
därmed inte för den eleven som eventuellt är i mest behov av den. Motgångarna synliggörs 
också i praktikens relation till eleven i behov av särskild stöd. Där denna motsätter sig både 
anpassat material och ett arbete med specialläraren. Detta utifrån att negativa känslor uppstår i 
och med behovet av extra stöd. Ytterligare en faktor som försvårar praktikens strävande ideal 
är den resursbrist som råder i verksamheten, vilket är en aspekt som bekräftas av Haug 
(1998). 

Därför vill jag lyfta det perspektivet som Nilholm (2005) argumenterar för, nämligen 
dilemmaperspektivet. Perspektivet fokuserar istället på utbildningssystemet och dess 
utmaningar med att hantera individers olikheter. Det grundläggande dilemmat som avses är att  
alla individer ska förvärva gemensamma erfarenheter och kunskaper samtidigt som deras 
olikheter ska beaktas. Syftet är därmed inte att finna lösningar inom specialpedagogiken utan 
synliggöra den komplexitet som finns inom den. Den specialpedagogiska praktiken anses 
tillhöra det relationella perspektivet men utifrån de faktiska uppgifterna är det svårt att se 
kopplingen mellan praktiken och dess ideal. Därmed kan det relationella perspektivet 
eventuellt ses som en en vision eller ett ideal som inte kan uppnås till fullo.

Avslutningsvis vill jag lyfta de fördelar och nackdelar som tillkommit i och med resultatet. Å 
ena sidan ser jag en fördel i samband med resultatet som analyserats utifrån teorin om 
praktikarkitekturen. Detta analysredskap har hjälpt att tydliggöra och synliggöra den 
specialpedagogiska praktiken. Dels eftersom jag som undersökare tittar närmare på de tre 
dimensioner som ses utifrån intervjuerna. Å andra sidan ser jag även en nackdel utifrån det 
förfarande som ska fastställa i och med teorins olika arrangemang. Att avgöra om ett 
arrangemang kan anses som möjliggörande eller hindrande hade varit mer behjälpligt om det 
fanns någon jag hade kunnat diskutera dessa indelningar med. Samt att empirin utifrån 
dimensionerna som synliggör specialpedagogikens relationer och dess aktiviteter hade stärkts 
genom observationer istället för intervjuer. 

Metoddiskussion
Undersökningen bygger på en kvalitativ studie där en semistrukturerad intervju utgjort 
empirin-insamlingen. En betydande faktor till att intervjuerna skulle bidra till ett underlag 
som kunde sammanföras med praktikarkitektursteorin, var att konstruera en lämplig 
intervjuguidé. Detta visade sig dock utmanande eftersom en semistrukturerad intervju inte 
utformas lika strikt eller förbestämd som andra metoder. Det rådande tipset som följde med 
denna metod var att ha förberedda områden som kan diskuteras under intervjun. I och med 
min bristfälliga erfarenhet som intervjuare kändes det dock tryggare att ha sammanställda 
frågor inför samtalet. Jag valde att inte synliggöra frågeställningarna till deltagarna innan 
intervjutillfället. Detta för att deltagarna inte skulle få möjlighet att komma till samtalet med 
förberedda svar. 
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Det fanns en viss anpassning av dessa frågor eftersom att respondenterna innehar olika 
utbildningar. En av dessa anpassade frågor ställdes till specialpedagogen men var avsedd till 
speciallärarna. Frågeställningen skulle besvara vilket ämne deltagaren var inriktad inom. 
Vilket respondenten påpekar i sin respons att hen inte har någon speciell inriktning då hen 
innehar en specialpedagogiksexamen och inte en speciallärarexamen. Detta bidrog till att jag 
som intervjuare tappade fokus. Vilket i sin tur kan ha påverkat de potentiella följdfrågorna till 
övriga svar som hade berikat empirin ytterligare. Gällande följdfrågor var det även utmanande 
att i situationen konstruera en fråga som ringade in det ämne som deltagen resonerade kring 
eller som fördjupade dennes resonemang. Vid vissa tillfällen kunde man som undersökare 
förstå vad respondenten syftade på, men själva resonemanget ansågs för vagt för att kunna 
vara en del av empiriunderlaget. Ytterligare en problematik uppstod när den första intervjun 
var över efter åtta minuter medan den längsta pågick under tjugofem minuter. Detta gjorde att 
empirin ifrån den senare intervjun innehöll rikligt med data och därav fanns en risk att den 
empirin skulle utgöra en större del av resultatet. Därmed har en strävan efter ett fördelaktigt 
indelande ifrån respektive intervju verkat under analysarbetet. Dock utgjorde, som innan 
nämnt, den sammanlagda transkriberingen nitton sidor vilket som helhet utgör en riklig data. 
Gällande urvalet har det varit tre deltagare till antalet. En specialpedagog och två 
speciallärare, en av dessa har svenska som inriktning medan den andra har matematik som 
inriktning. Den variation av inriktning och utbildning som respondenterna utgör har bidragit 
till att empirin utgjort ett brett underlag. 

Det råder även en stor skillnad mellan deltagarna gällande när dessa tilldelats sin examen i 
specialpedagogik och hur lång tid de varit verksamma. Detta tror jag även kan ha bidragit till 
den spridda empirin. Jag lyfter detta som en positiv faktor men självfallet förstås den kritik 
som kan riktas gentemot denna variationen. Vilket är att den insamlade empirin löper risk att 
uppfattas som överskådlig. Trots att gruppen av informanter kan uppfattas som heterogen så 
har dock väsentliga likheter kunnat särskiljas. Ett exempel på detta är inom vilket 
specialpedagogisk perspektiv som deltagarna anser sig utgå ifrån. Samtliga respondenter 
förminskade ett kategoriskt perspektiv på ett eller annat sätt och lyfte det relationella 
perspektivet som det väsentliga. 

Att samtliga deltagare även är verksamma inom samma skola, har varit behjälpligt och 
avgörande för att kunna undersöka specialpedagogikens praktik eftersom de har ingått i 
samma kontext. Det hade varit problematiskt om detta inte hade varit fallet, då man i en sådan 
situation hade undersökt en bråkdel av olika specialpedagogiska praktiker. För framtida 
forskning kan det dock självfallet anses som intressant att basera urvalet på flera 
specialpedagoger utifrån olika verksamheter, detta för att sedan jämföra resultatet ifrån dessa 
praktiker. 

Didaktiska konsekvenser
De didaktiska konsekvenserna som valts att uppmärksammas utifrån studiens resultat, är den 
som kan uppstå utifrån en situation där specialläraren inte får möjligheten att  arbeta med en 
elev inom sitt inriktade ämne. Eftersom specialläraren innehar en djupgående och 
specialiaserad kompetens inom ett särskilt ämne, framstår det som mycket problematisk om 
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denna inte får applicera dessa färdigheter i arbetet med eleven. Detta kan resultera i att eleven 
inte får den stöd som hen behöver för att lyckas i skolan. 

I inledningen fick läsaren ta del av PISA resultaten ifrån 2012 och 2015. Där mäts kunskaper 
både inom matematik och läsförståelse. Om en elev inte får det stöd hen behöver kan ett 
sämre resultat utifrån ett prov ses som en naturlig följd av detta. I sammanhanget  utgörs inte 
PISA undersökningen som ett traditionellt prov, men resultaten ifrån studien visar ändå vilken 
nivå Sveriges ungdomar befinner sig på inom läsförståelse och matematik. 

Det verkar dock utifrån denna studie som att det inte är speciallärarens förhållningssätt som 
fallerar. Svaret verkar istället  vara sammankopplat  med en skolkultur där eleven upplever 
negativa känslor när hen anses behöva extra stöd i ett ämne. Om dessa uppvisade känslor 
hindrar specialpedagogikens intention att hjälpa dessa elever så försummas dess funktion. 
Vilket eventuellt PISA kan ses som ett bevis på. 

Förslag på framtidaforskning
Utifrån denna studien resultatredovisning hade det varit intressant att  utföra en undersökning 
där kvalitativa intervjuer genomförs med elever som upplever svårigheter inom ett visst ämne.   
Syftet med undersökningen bör därmed vara hur eleven upplever apsekten kring stöd av 
speciallärare. Detta för att kunna ringa in vad dessa eventuella neagtiva känslor kan bero på. I 
samband med detta även utföra observationer vars syfte är att  synliggöra hur specialläraren 
arbetar utifrån en klassrumssituation. 

Ett fördelatkigt analysredskap för detta bör vara, i likhet med denna studie, teorin om 
praktikarkitekturen eftersom teorin förtydligar och fördjupar förståelsen för en viss praktik. 
Men där dimensionen doings synliggörs genom observationer. Praktiken som avses att 
undersökas är därmed eleven i behov av särskilt stöd samt dennes uppfattning av hens 
stödundervisning. 
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BILAGOR
Bilaga 1- Missivbrev

Informationsbrev     Datum 14/2

Hej!

Mitt namn är Oskar Vernersson och jag studerar min åttonde och sista termin 
inom grundskollärarutbildningen vid Högskolan i Borås, Akademin för 
bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista terminen ska vi 
studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Under utbildningen har det växt fram ett intresse kring 
specialpedagogik och dess perspektiv. I och med detta strävar jag efter att 
intervjua specialpedagoger och speciallärare. Därmed vore det uppskattat om 
du skulle kunna tänka dig att ställa upp som deltagare i en intervju. 
Intervjuerna beräknas ta ungefär 30 min. Samtalet kommer även att spelas in 
och sedan transkriberas, detta för att underlätta analysen av materialet. Efter 
att arbetet är slutfört kommer både inspelningarna och transkriberingarna att 
raderas. Självfallet får varje deltagare ta del av det färdigställda arbetet och 
de konstruerade transkriberingarna.

Om ni väljer att delta är det viktigt att ni som deltagare vet att jag i min 
undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Det innebär 
följande:

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största 
varsamhet, så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 
konfidentiella. Fiktiva namn på pedagoger och skola används så att allas 
identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på  
XXX@gmail.com eller mobilnummer 076-XX XX XXX.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar, Oskar Vernersson



Bilaga 2- Intervjuguide

Frågor till respondent

1. Hur länge har du arbetet som specialpedagog/speciallärare?

2.  Kan du beskriva skolan som du arbetar på, ungefär antal barn och unge antal barn 
med behov av särskilt stöd just nu?

3. Beskriv dina specialpedagogiska arbetsuppgifter på skolan?

4. Vad skulle du säga är din huvudsakliga arbetsuppgift på skolan?

5. I detta arbete behandlar jag olika specialpedagogiska perspektiv och hur dessa 
implementeras i verksamheten. Finns det några olika synsätt inom specialpedagogiken 
som ingick i din utbildning och var det något av dessa som du uppfattade som mer 
väsentliga än andra?

6. Hur resonerar du kring just det perspektivet som du uppfattade utifrån utbildningens 
innehåll som mer väsentliga än andra synsätt?

7. Hur skulle du säga att du arbetar konkret utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 
samt vilket perspektiv tror du att du är mest präglad av?

8. Vad är svårt och vad är lätt när man strävar efter att inneha ett specialpedagogiskt 
perspektiv och vilket perspektiv skulle du säga att du har som utgångspunkt?

9. I dagens skola finns det en utbred diagnosticeringkultur (Nilholm, Engström, Asp-
Onsjö m.fl.) hur resonerar du kring detta och vad är din syn på detta utifrån det 
specialpedagogiska perspektivet som du skulle säga har präglat dig mest? 

10. Finns det något dilemma som du upplever utifrån din yrkesutövning och det 
specialpedagogiska perspektivet som du utgår ifrån?

11. Vilken ämnen är du inriktad på och hur vilken roll skulle du säga att du har utifrån 
samarbetet med ordinarielärare och elev? 

  



Bilaga 3- Analysschema

Aspekt Data Kommentar

SAYINGS (idéer, uttalanden)

Pedagogens vokabulär

Pedagogernas idéer om och 
förståelse för praktiken och 
dess villkor

Pedagogernas uttryck för hur 
praktiker rättfärdigas

Pedagogernas förståelse av 
sig själva (individuellt och 
kollektivt, situationerna i vilka 
de verkar och konsekvenserna 
av vad de gör)

DOINGS (handlingar i tid och 
rum)

Deltagare

Plats

Tid

Ekonomiska resurser 

Aktiviteter

Artefakter som används

Strukturer

RELATINGS

Mellan specialpedagoger och 
speciallärare

Mellan specialpedagoger och 
klasslärare

Mellan specialpedagoger och 
elever

Mellan specialpedagoger och 
verksamheten

Mellan specialpedagoger och 
styrdokument

Till undervisningsmaterial
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