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ABSTRACT 

 
Syftet med min rapport är att försöka belysa vilka möjligheter och resurser några 

pedagoger upplever att de har för att möta elever i behov av stöd. Frågeställningar 

handlar om hur resurserna kan se ut, hur klassrumssituationen kan se ut och vilken 

hjälp och vilket stöd pedagogerna kan få i sin yrkesroll. Undersökningsinstrumentet 

jag använt mig av är halvstrukturerade intervjuer eftersom jag ville ha pedagogernas 

upplevelse av hur resurserna, hjälpen och stödet ser ut inom skolan. Vände mig till 

pedagoger i de tidigare åren, år F-6. Målgrupperna var blandade med olika erfarenhet 

och utbildning. Intervjuskolorna hade olika sammansättningar av elevantal och 

klasser, 150-200 elever med 40-50 elever i varje klass på de större skolorna. Den 

mindre skolan hade ungefär hälften så många elever i varje klass och olika stora 

klasser. Resultatet visar att när det gäller tilldelningen av de resurser som pedagoger 

anser sig behöva och kan få, krävs det att kommunen har en bra och stabil ekonomi, 

för att de ska kunna ha möjligheten att tillmötesgå elever i behov av stöd. 

Pedagogerna försöker i första hand att bemöta eleven själva. Klarar de inte av att 

tillgodose behovet på egen hand utan behöver hjälp med det, kontaktar de främst 

specialpedagogen eller annan personal med lämplig kompetens, beroende på 

problemets art. Finns det inte tillgång till lämpligt och anpassat material, när 

pedagogerna möter elever i behov av stöd, anser de att de behöver hjälp av 

specialpedagogen för att tillmötesgå det behovet. De pedagoger som arbetar i 

arbetslag eller flera pedagoger runt eleverna upplevs ha bästa möjligheten att bemöta 

elever där de befinner sig men också när det gäller de elever som är i behov stöd för 

att klara sin skolgång. De pedagoger som arbetar ensamma runt eleverna anser sig 

inte ha samma förutsättningar. Pedagogerna känner sig säkrare i sin pedagogroll om 

de har någon att rådfråga och de upplever att de har lättare för att bemöta eleverna 

om de är fler pedagoger runt eleverna. Pedagogerna anser också att samverkan och 

en bra relation med vårdnadshavare är ett måste, när det gäller arbetet runt elever i 

behov av stöd. En bra relation och ett gott samarbete till både elever och 

vårdnadshavare medför att det blir lättare att lyckas i arbetet med den här gruppen av 

elever, anser pedagogerna.  
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INTRODUKTION 

 

Skolan är den största arbetsplatsen i Sverige, där alla olika variationer av elever 

träffas varje dag. Det medför att det är viktigt att alla elever ska trivas där och känna 

sig trygga för att lyckas med sin skolgång (Persson, 2007). Under tiden jag gick min 

lärarutbildning och var ute på VFU blev jag mer och mer intresserad av de elever 

som anses vara i behov av stöd för att klara av skolan och sin skolgång. Det 

diskuteras och skrivs mycket om hur dåligt rustad vår är skola när det gäller just de 

här eleverna och den problematiken som det för med sig för alla inblandade 

(Emanuelsson, 2000). En allmän uppfattning verkar också vara att den här gruppen 

av elever hela tiden tenderar att öka i våra skolor, enligt Utbildningsdepartementet 

(Ds, 2001:19). Vernersson (2002) menar också att man kan notera en ökning av 

elever i behov av stöd i den svenska skolan. Trots att den här gruppen av elever hela 

tiden tenderar att öka dras det ner på resurser och införs besparingskrav inom skolan. 

Den ekvationen går inte ihop och följden blir att elever i behov av stöd drabbas 

(Vernersson, 2002). Samtidigt som det skrivs om resursbristen i skolan finns det 

forskning som visar på att den kanske inte används på rätt sätt inom skolan. Är det 

kanske istället användandet av resurserna som borde ses över? Det finns krav på att 

varje pedagog ska bemöta alla elever på ett tillfredställande sätt och individualisera 

undervisningen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av stöd för 

att klara sin skolgång. Skolan skall motverka att elever får svårigheter genom att 

utforma en likvärdig utbildning som är anpassad för alla elever. Enligt läroplanen 

kan man inte utforma utbildningen lika eftersom alla elever har olika bakgrund, 

erfarenheter, språk och inte minst kunskaper. I läroplanen står att; 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn 

skall tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar 

att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2009, s.4). 

 

Enligt de riktlinjer som finns i läroplanen skall alla som arbetar i skolan vara särskilt 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av stöd. Allt för att de ska klara sin 

skolgång på bästa sätt (Skolverket, 2009).  

 

I min rapport har jag därför för avsikt att försöka belysa vilka möjligheter och 

resurser några pedagoger upplever sig ha när de möter elever i behov av stöd, hur 

klassrumssituationen kan se ut, hur resurserna kan se ut och vilken hjälp och vilket 

stöd pedagogerna kan få i sin yrkesroll. Genom att undersöka det här ämnet så 

hoppas jag kunna bidra med lite mer kunskap inom detta område. 
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2  BAKGRUND 

 

2.1   Skolans utveckling – styrdokumenten 

 

 

I Skollagen (Skolverket, 1997) står det att extra hänsyn skall tas till de elever som är 

i behov av stöd för att klara sin skolgång. Elever som bedöms ha svårigheter när det 

gäller skolarbetet har rätt till stöd och hjälp för att klara sin skolgång (Skolverket, 

1997). 

 

2.1.1  Dåtid  
       

Vid grundskolans framväxt, på 1960-talet, sattes elever som var i behov av stöd i 

speciella klasser eller kliniker med någon form av specialundervisning eller annan 

individbehandling. Skolan trodde att behovet av stöd hos eleverna skulle minska på 

sikt och göra hjälpbehovet mindre om skolan kompenserade eleverna för de 

svårigheter de hade. Det skylldes oftast på den enskilda elevens uppväxtförhållande 

eller egenskaper när elever i behov av stöd skulle bedömas. Det fanns också ett 

behov av diagnostisering för att kunna sätta in rätt stödåtgärder på eleverna 

(Emanuelsson, 2000). Vid den här tiden trodde man att alla elever lärde sig på 

samma sätt och att alla elever skulle behandlas lika, annars var man inte rättvis som 

pedagog. Undervisningen var upplagd på det sättet att pedagogen var den som 

förmedlade kunskapen framme vid katedern och pedagogens uppgift var att fylla 

eleverna med kunskap (Bergström, 2001). 

 

Vid mitten av 1970-talet började detta tillvägagångssätt att ifrågasättas. Kunde det 

vara så att skolan hade svårigheter med eleverna och dess olikheter istället för att 

eleverna hade svårigheter i skolan? När Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) kom ansågs 

det nödvändigast att i första hand se om skolans arbetssätt kunde ändras när 

pedagogerna upptäckte elever i behov av stöd. Skolan skulle ändra på sitt sätt att 

bemöta eleverna i de situationer och sammanhang där behovet av stöd och hjälp 

uppkom, istället för som innan tvärtom (Emanuelsson, 2000). Pedagogerna skulle 

utgå från elevernas starka sidor genom att stärka elevernas självförtroende och 

självtillit (Persson, 2004). Man ville att den specialpedagogiska metodiken skulle 

genomsyra skolans verksamhet eftersom den metodiken ansågs bäst kunna förebygga 

att eleverna fick svårigheter i skolan (Emanuelsson, 2000). 

 

2.1.2  Nutid  
 

Bergström (2001) menar att något hände när den nya läroplanen, Lpo94 (Skolverket, 

2009) kom. I Lpo94 (Skolverket, 2009) skrevs det att pedagogerna skulle bemöta och 

utgå från olika elevers behov, att elever lär på olika sätt och att pedagogerna skulle 

individualisera undervisningen. Pedagogerna skulle reflektera över hur och vad 

eleverna lärde sig (Skolverket, 2009). Eleverna skulle själva ta reda på det som de 

ville och behövde veta. Pedagogerna skulle finnas till hands med den kunskap som 

efterfrågades av eleven genom handledning. Förändringen medförde att pedagogerna 



5 

 

fick större ansvarsområde. Det nya sättet att undervisa och möta eleverna på 

stressade många pedagoger men också till viss del eleverna. Hur skulle pedagogerna 

kunna se till varje elevs behov? Plötsligt skulle pedagogerna inte bara förmedla 

ämneskunskaper utan de skulle också vara en spegel mot den samhällsutvecklingen 

som skedde, utan att egentligen veta hur de skulle gå tillväga eller hur de skulle 

tillämpa allt det nya som stod i läroplanen.  Det fick pedagogerna klara ut på egen 

hand (Bergström, 2001). De skulle upprätta utvecklingsprogram i samråd med varje 

elev och dess vårdnadshavare (Skolverket, 2009). Nyckelordet inom skolan blev 

individualisering och det pratades om det livslånga lärandet – något som pågår hela 

livet för eleverna (Bergström, 2001).  

 

2.2   En skola för alla 

 

Tittar man på förändringen som skett inom skolan har den gått från att ha varit en 

regelstyrd organisation till att bli en målstyrd. När den nya målstyrda läroplanen, från 

Skolverket, kom 1994 skrevs det om en skola för alla elever. I den skulle alla elever 

ha samma förutsättningar oavsett bakgrund. Eleverna skulle få utvecklas i sin egen 

takt utifrån sina egna förutsättningar, sina egna unika erfarenheter, kunskaper, 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2009). Persson (2007) anser att det är det som 

är målsättningen i en skola för alla men också att skolan skall vara en väl integrerad 

och sammanhållen verksamhet som ska bygga på ett optimalt lärande för alla elever. 

Emanuelsson (2000) håller helt med Persson (2007) när det gäller uppfattningen om 

vad en skola för alla innebär. Emanuelsson (2000) anser också att skolan ska 

utveckla kompetens, arbetsform och samverkan för att kunna möta alla elever istället 

för att försöka segregera eller avvikelseidentifiera de barn som behöver mer. Det är 

heller varken rimligt eller möjligt att alla pedagoger ska kunna vara kompetenta och 

klara av att möta alla olika elevers skolsvårigheter, anser Emanuelsson (2000).  

  

Meningen med en skola för alla är att alla elever ska få möjlighet att känna 

gemenskap och delaktighet i en inkluderande miljö (Persson, 2007; Emanuelsson 

2000; Tideman, Rosenqvist, Landsheim, Ranagården & Jacobsson, 2004). Tideman 

m.fl. (2004) menar att alla elever ska få delta oavsett bakgrund, förmåga eller 

etnicitet i den undervisning som bedrivs skolan och de anser också, precis som 

Emanuelsson (2000), att man inte ska sortera ut avvikande elever utan alla elever har 

rätt att delta i den undervisningen som bedrivs inom skolan. Tideman m.fl. (2004) 

menar att begreppet ”en skola för alla” kan definieras och tolkas på olika sätt. I det 

stora hela är man inte riktigt överens om vad en skola för alla betyder rent praktiskt. 

Det är svårt att förverkliga idén om en skola för alla eftersom så mycket har ändrat 

sig inom skolan. Det finns vissa hinder med en skola för alla så som bristande 

ekonomiska resurser, tillgången av pedagoger med rätt utbildning, en förändring av 

pedagogyrkets uppdrag mot det sociala istället för mot det pedagogiska (Tideman 

m.fl, 2004).  

 

Haug (1998) anser att idén om en skola för alla aldrig egentligen fått 

genomslagskraft. Uppdelning i pedagogik och specialpedagogik bidrar ofta till 

segregerande lösningar i skolan. Av den anledningen behöver de olika 

professionerna i skolan ha ett närmare samarbete runt eleverna inom skolan, just för 

att kunna ha möjligheten skapa förutsättningar för en skola åt alla elever (Haug, 

1998). Andersson (1999) menar att en skola för alla är en bra tanke men att det är en 
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svårighet att få det att gå ihop med verkligheten så som det ser ut i samhället idag 

med en ökad arbetslöshet bland vuxna, splittrade hem i form av skilda föräldrar, 

elever som mår dåligt eller känner sig otrygga och att de framförallt visar hur de mår 

i skolan. Det är några av anledningarna till att eleverna idag kommer till skolan med 

mer skilda förutsättningar än mot vad de gjorde förr, både när det gäller kunskaper 

och erfarenheter. Detta har medfört att skolan fått ta en större roll i samhället och den 

samhällsutveckling som går oss tillmötes med en förskjutning mot elevvårdande och 

social träningen istället för mot kunskapsinlärning och pedagogiskt arbetet. 

Andersson (1999) menar att det är en hotfull verklighet som gjort sitt intrång i 

skolan. Det viktigaste i skolan ändå är att elevernas grundläggande behov 

tillfredsställs och att eleverna känner sig trygga i skolan, att de känner att de trivs och 

utvecklar en bra självkänsla, känner att de är uppskattade av både personal och andra 

elever, anser Andersson (1999). 

 

2.2.1  Normalitetsbegrepp 
 

Ett ämne som diskuteras inom skolans värld är normalitet, enligt Ekholm och 

Persson-Stenborg (2001). Normalitet är det ord som betecknar hur eleven ska vara i 

största allmänhet i skolan (Andersson, 1999). Den kvaliteten beskrivs som viktig 

inom skolans värld eftersom den för det mesta kopplas samman med elevens 

prestation i olika undervisningssituationer och med vad en normal elev ska klara i 

skolan kunskapsmässigt (Ekholm m.fl., 2001). Avviker eleven från 

normalitetsbegreppet blir den ofta betraktad som annorlunda, onormal och i behov av 

behandling (Andersson, 1999). Persson (1998) menar att när en elev avviker från 

normalitet och det kompenseras med stödåtgärder förstärks elevens svaga sidor 

istället för att det betraktas som en normal variation hos eleven (Persson, 1998). 

Underförstått finns det en föreställning inom skolan om vad en normal elev ska klara 

av att prestera där, menar Ekholm m.fl. (2001). Eleverna delas ofta in i svaga, starka 

eller medelgrupper av pedagogerna som undervisar i skolan. Avviker en elev från det 

normala vill skolan gärna skylla kunskapsavvikelsen från det normala och den 

svårighet som det för med sig på eleven och eleven avskiljs därför från de andra 

eleverna i de situationer då svårigheten uppstår.  Då diskuteras det om elever med 

svårigheter istället för elever i svårigheter, menar Ekholm m.fl. (2001).  

 

Enligt Lpo94 (Skolverket, 2009) var tanken att man inom en skola för alla skulle 

tänka elever i svårigheter istället för elever med svårigheter (Skolverket, 2009). 

Skillnaden mellan elever med svårigheter och elever i svårigheter är att när det talas 

om elever i svårigheter så läggs inte skulden på eleven utan på det som finns runt 

omkring eleven och på de situationer som uppstår runt eleven. När det talas om 

elever med svårigheter skuldbeläggs eleven (Ekholm m.fl., 2001). Vernersson (2002) 

har samma uppfattning om normaliseringen inom skolan som Ekholm m.fl. (2001). 

Vernerssons (2002) anser att det är så det görs inom skolan, man normaliserar 

eleverna och det som händer runt dem, istället för att titta på hur miljön påverkar det 

som händer runt omkring eleverna i skolan (Vernersson, 2002).  

 

Tinglev (2005) menar att det är svårt att förstå komplexiteten som skolan innehar när 

det gäller att bemöta elever i svårigheter och det stöd som de kan tänkas behöva 

under sin tid i skolan. Pedagogerna på skolan kan tolka arbetet med elever i 

svårigheter på olika sätt beroende på de förutsättningar som finns när det gäller 
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skolans tradition, kultur och bemötande av elever i behov av stöd (Tinglev, 2005). 

Skolkulturen och synsättet som finns på skolan har också betydelse för hur elever i 

svårigheter blir bemötta (Wester & Eriksson, 2005), men också när det gäller vilka 

stödåtgärder som ska sättas in för den här gruppen av elever (Persson, 2004). 

Hargreaves och Fink (2009) anser att det idag inom skolan finns en uppfattning 

bland pedagogerna om att det finns ett enda sätt att lära sig saker på och de kallar det 

för en normalrörelse. Hargreaves m.fl. (2009) tror att normalrörelsen inom skolan är 

på väg att försvinna. Pedagogerna som jobbar inom skolan behöver komma till insikt 

om att alla elever kommer med skilda förutsättningar till skolan och att det medför 

att pedagogerna behöver anpassa skolan efter det, istället för att eleverna ska få 

anpassa sig till skolan, anser Hargreaves m.fl. (2009). 

 

2.2.2  Inkludering eller exkludering 
 

Det är viktigt med en välplanerad verksamhet inom skolan som bygger på 

samverkan, anser Emanuelsson (2000). Persson (1998) menar att det fortfarande 

läggs stor skuld på eleven som avviker från det som anses normalt i skolan och det 

blir inte samma självklara integrering eftersom eleven till stor del får enskild 

undervisning utanför sin egen grupp och sitt klassrum (Persson, 1998). Om 

verksamheten är välplanerad blir det lättare att utnyttja den tillgängliga kompetens 

som finns på skolan men också att få alla pedagoger att medverka till att alla elever 

integreras i verksamheten på skolan. Lägger pedagogen över ansvaret enbart på 

eleven som är avvikande och den som behöver mer så är det naturligt att 

utvecklingen i klassen leder till exkludering istället för integrering (Emanuelsson, 

2000).  

 

Det är allas ansvar i skolan att elever som behöver mer ska få det inom skolans 

verksamhet. Först då kan man säga att arbetet och miljön är integrerad eller 

inkluderad. Målsättningen är att alla elever ska kunna vara kvar i sin vanliga 

undervisningsklass eller grupp istället för att eleverna ska få gå ifrån och få 

undervisning på annat håll (Emanuelsson, 2000). Ett inkluderande förhållningssätt är 

en grundförutsättning för alla elevers lärande, anser Vernersson (2002) och att alla 

elever ska vara inkluderade i skolan utifrån sina egna förutsättningar. Det har funnits 

en internationell trend mot en inkluderande skolgång för elever i behov av stöd sedan 

1990-talet (Ruijs, Peetsma & va der Veen, 2010).  

 

På grund av att de ekonomiska resurserna minskat i skolan och att det finns en brist 

på specialpedagogisk kompetens, menar Vernersson (2002) att det blir svårt för 

pedagogerna att tillämpa ett inkluderande förhållningssätt. Wester m.fl. (2005) anser 

att resursbristen i skolan kan vara en av de vanligaste orsakerna och skälen till att 

pedagoger inte kan eller har möjlighet att ge elever i behov av stöd de insatser de kan 

behöva (Wester m.fl., 2005). Ambitionen finns nästan hos alla pedagoger men det 

blir svårt att leva upp till det perspektivet under de förutsättningar som finns i skolan 

idag. Det medför att det blir en stor stressfaktor hos de pedagoger som jobbar i 

skolan. Det blir riskgruppeleverna som drabbas värst, de elever som behöver mer. 

Man kan inte ge de elever som befinner sig i svårigheter i en viss inlärningssituation 

det stöd som de egentligen behöver under dessa omständigheter (Vernersson, 2002). 
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När pedagogerna arbetar i ett inkluderande perspektiv ställs de inför svåra 

utmaningar som pedagoger, när det gäller hur olika elevers behov ska bemötas och 

tillgodoses. Emanuelsson (2000) tror också att det ges rika möjligheter till kompetens 

och utveckling för både pedagoger och elever. Enligt en undersöknings som gjorts i 

Holland, angående inkludering av elever som är i behov av stöd och dess effekter, 

framkom det att det egentligen finns väldigt många olika resultat när det gäller 

inkludering av elever som är i behov av stöd. Det medför att det blir svårt att dra 

några egentliga slutsatser av vilka effekter det egentligen har för eleverna att 

inkluderas i skolan när de är i behov av stöd. Enligt undersökningen har det har 

heller ingen betydelse i fall det var en, två eller flera elever i klassen i behov av stöd 

när det gällde genomförandet av elevens prestationer rent teoretiskt. Däremot kunde 

man se det kunde vara svårt för pedagogerna att bemöta elever i behov av stöd om 

det var flera elever i klassen i behov av stöd, till skillnad mot om det bara var en. Det 

fanns bättre förutsättningar för pedagogen att bemöta eleven då (Ruijs m.fl., 2010).  

 

2.3   Kommunala resurser 

 

För att kunna tillgodose elever som är i behov av stöd och ge dem den hjälp och det 

stöd som de behöver finns det resurser som skolan kan sätta in, enligt Vernersson 

(2002). Vernersson (2002) menar att det finns två olika sorters resurser inom skolan, 

de mätbara och de icke mätbara resurserna. Till de mätbara resurserna hör de 

kommunala resurserna, d v s allt som kan räknas i pengar, som antalet elever per 

pedagog, gruppens storlek, antal examinerade pedagoger, pedagoger med 

specialpedagogisk kompetens, stödundervisning, undervisningstimmar och lokaler. 

Vernersson (2002) anser att den svenska skolan drabbats av nedrustning i mycket 

stor utsträckning under 1990-talet. Det drabbade främst elever i behov av stöd genom 

att det drogs ner på och minskades på de mätbara resurserna. Det är främst de här 

resurserna som är bra för elever i behov av stöd och som de har nytta av i 

undervisningen (Vernersson, 2002). Till mätbara resurserna räknas också extra 

stödundervisning, mindre grupper och elevassistenter, enligt Andersson (1999). 

 

För att få tillgång till de ekonomiska resurser som fanns under 1990-talets starka 

influenser när det gällde skola och utbildning var eleven tvungen att ha någon form 

av medicinsk diagnostisering (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Fanns det 

en diagnos på eleven blev det lättare att få tillgång till resurserna (Ds, 2001:19). På 

1960-talet var det annorlunda. Då fanns det gott om resurser (Emanuelsson, 2000). 

Besparingarna under 90-talet är en bidragande orsak till att fler elever är i behov av 

stöd i dagens skola, anser Emanuelsson m.fl. (2001). 

 

Vernersson (2002) anser att besparingskraven i dagens skola inte är rimliga. 

Ekvationen går inte ihop med att man inom dagens skola drar ner på resurser och 

inför besparingskrav, samtidigt som pedagogerna ska möta alla elever på ett 

tillfredsställande sätt och dessutom individualisera undervisningen. Följden av 

besparingskrav inom skolan medför att elever i behov av stöd drabbas, men även att 

pedagogerna riskerar att inte klara av att leva upp till sin pedagogroll, menar 

Vernersson (2002) och Andersson (1999). Det är viktigt att det finns en gemensam 

syn hos pedagogerna på skolan om definitionen på vad innebörden av orden stöd och 

resurs innebär. När det gäller resursbristen som tycks finnas i skolan är det av extra 

vikt att pedagogerna på skolan analyserar vad ordet resursbrist innebär och vad ett 
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resurstillskott skulle medföra för alla inblandade, både när det gäller pedagoger och 

elever (Wester m.fl, 2005).  Andersson (1999) menar att de problem som kan dyka 

upp hos en elev kan lika gärna bero på att skolan har förväntningar och krav på 

eleven som inte stämmer överens med elevens förutsättningar i skolan.  

 

Enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting från 2011 har det förts 

diskussioner om hur skolan påverkats av kommunaliseringen som skedde 1991, när 

det gäller stödinsatser till elever som behöver mer. Rapporten pekar på att 

stödinsatserna inte fungerande tillfredställande när skolan var statligt styrd och man 

trodde därför att det skulle fungera bättre med en kommunalisering av skolan. Att 

alla elever skulle ha bättre förutsättningar att nå målen när varje kommun själv kunde 

bestämma över hur stödinsatserna skulle se ut, istället för staten. I samma veva som 

skolan kommunaliserades ändrades också läroplanen för skolan. Det medförde att 

pedagogerna fick ett ändrat uppdrag i skolan mot ett målstyrt sätt att undervisa utan 

att egentligen få någon information hur de skulle arbeta för att genomföra allt det 

nya. Man var rädd för att kommunernas ekonomi skulle styra för mycket av hur 

resurserna fördelades till elever i behov av stöd samtidigt som det fanns större 

möjligheter att förändra verksamheten efter de behov som fanns för stunden. Det 

ansågs också bli större möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning hos 

pedagogerna med kommunaliseringen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). 

 

Hur ser det ut i skolan och blev allt som man trodde att det skulle bli, när det gäller 

stödinsatser för elever i behov av stöd, i och med att skolan blev kommunaliserad? 

När det gäller kompetensutvecklingen hos pedagoger har den inte blivit bättre för att 

skolan blivit kommunaliserad. Man har däremot fått större möjligheter att välja 

pedagoger med kompetens för att kunna tillmötesgå olika grupper av elever genom 

kommunaliseringen. Det framgick också att pedagogerna vill ha arbetsro och 

möjligheten att koncentrera sig på att utveckla undervisningen för att kunna 

tillmötesgå elever på ett tillfredställande sätt. Skolan har påverkats av utvecklingen 

inom samhället, främst när det gäller boendesegregationen och den socioekonomiska 

bakgrunden men också när det gäller prestationen mellan hög- och lågpresterande 

elever. Man tror inte att det är brist på pengar som är den avgörande faktorn utan att 

det istället är användandet av pedagogernas kompetens och hur resurserna används 

inom skolan och på om det finns positiva förväntningar på eleverna från pedagogerna 

och att det jobbas med rätt saker (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011).   

 

2.4   Skolresurser 

 

Skolresurserna tillhör de icke mätbara resurserna och det är svårt att synliggöra de 

icke mätbara resurserna i skolan, menar Vernersson (2002). Det första som anses 

vara av extra vikt när det gäller dessa resurser är grundkompetensen hos pedagogerna 

- kunskaperna och kunnandet inom yrket och de rena ämneskunskaperna och de olika 

metoderna som pedagogerna behärskar. Det andra som anses som viktigt är den 

sociala kompetensen hos pedagogerna - tålamodet, uthålligheten, nyfikenheten, men 

också den tysta kunskapen. Det tredje är den tysta kunskapen och den kännetecknas 

av uppmärksamheten och känslan för den situation som råder runt eleverna för 

stunden och av att pedagogerna har en känsla för hur situationen ska hanteras. 

Erfarenhetskunskapen hos pedagogerna hör också till de icke mätbar resurserna. Det 

som dock är alarmerande i den svenska skolan är resursbristen både ekonomiskt och 
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kompetensmässigt, anser Vernersson (2002). Det är viktigt, tycker Andersson 

(1999), att pedagogerna ser till de resurser som finns på skolan och att de används på 

bästa sätt. Kanske kan pedagogerna omfördela resurserna och utnyttja dem på ett 

annat och bättre sätt för att det ska bli bra som möjligt för eleverna (Andersson, 

1999). Emanuelsson (2000) tror att det är lätt att man inte ser och använder den 

kompetens som finns på skolorna snarare än att den inte finns (Emanuelsson, 2000). 

 

2.4.1 Specialpedagogik 
 

Specialpedagogisk kompetens borde vara lika självklar som grundkompetensen hos 

pedagogerna och det behövs också en fördjupad specialpedagogisk kompetens för att 

klara alla olika elever i skolan, anser Persson (2007) och Vernersson (2002). Den 

specialpedagogiska grundkompetensens bygger på att kunna förstå och reflektera 

över de pedagogiska konsekvenser som elevernas svårigheter ger och att 

pedagogerna vet var experthjälp kan konsulteras. Specialpedagogisk 

grundkompetens handlar alltså inte i första hand om att ha en uppsättning av metoder 

som är anpassade till olika former av funktionshinder eller andra störningar. Det 

handlar om att pedagoger ska ha insikt i och kunskaper om vilka konsekvenser det 

får i klassen, för den enskilda eleven eller klasskamraterna, för den planering och den 

undervisning som pedagogerna ska genomföra i klassen (Persson, 2007).  

 

Emanuelsson (2000) anser att den specialpedagogiska grundkompetensen kan 

användas som en bred kompletterande kompetens när den vanliga pedagogiken inte 

bedöms räcka till och som pedagoger kan vara i behov av när de upptäcker elever i 

behov av stöd (Emanuelsson, 2000). Specialpedagogisk kompetens hör till en av de 

viktigaste kompetenserna för pedagogerna, anser Hargreaves m.fl. (2009). Tinglev 

(2005) menar att det handlar inte bara om i fall pedagogen har pedagogisk eller 

specialpedagogisk kompetens för att möta elever, när det gäller anpassning av 

undervisningen eller material till olika elevers förutsättningar och behov. Det handlar 

också om att pedagoger behöver ges rätt förutsättningar för anpassning i sitt arbete 

(Tinglev, 2005).  

 

2.4.2  Personal med lämplig kompetens 
 

Har pedagogerna inte den kompetens som behövs kan pedagogerna söka hjälp hos 

den personal som anses ha mest lämplig kompetens för det problem som föreligger 

(Andersson, 1999). Vad kan anses som personal med lämplig kompetens? Förslag på 

personal med lämplig kompetens som tas upp av Andersson (1999) är skolledning, 

kollegor, specialpedagog och elevvårdspersonal. De här olika kategorierna av 

personal kan fungera som pedagogstöd för pedagogerna, där de kan be om hjälp och 

stöd i sin roll, inom skolan i arbetet med eleverna (Andersson, 1999). Inom 

elevvården finns det speciell kompetens för att möta elever i behov av stöd. Den 

kompetensen kan pedagogerna ta kontakt med om de känner att de inte klara av att 

reda ut problemet själva. Det anses viktigt för pedagoger att ha tillgång till personal 

med lämplig kompetens (Vernersson (2002). Det är inte en självklarhet att det finns 

personal med lämplig kompetens på varje skola idag utan den kan vara centrerad till 

en skola inom samma rektorsområde (Andersson, 1999). Finns inte tillgång till 

daglig kontakt med personal med lämplig kompetens på skolan utan att pedagoger 
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får göra upp tid med de här olika yrkeskategorierna långt i förväg kan det medföra att 

det blir svårare att lösa akuta situationer som uppstår på skolan. Det kan istället 

försvåra arbetet för pedagoger som jobbar med elever i skolan, anser Andersson 

(1999).  

  

Behovet av kontakt med personal med lämplig kompetens tycks ha ökat 

pedagogyrket (Andersson, 1999). Pedagoger upplever att deras roll i skolan har 

ändrats mycket. Av den anledningen efterfrågas individuell handledning av personal 

med lämplig kompetens eller andra kollegor, både när det gäller det vardagliga 

arbetet runt eleverna men även i sin egen pedagogroll, av pedagogerna. 

Handledningen som pedagogerna efterfrågar kan bestå av allmän rådfrågning, hjälp 

för att hitta andra lösningar än de som pedagogerna redan själva provat, att någon 

lyssnar, att oron för eleverna tas på allvar, hjälp med att bena upp ansvar och 

avgränsa problem som dyker upp (Andersson, 1999). Drugli (2003) menar att 

diskussion anonymt med kollegor kan också leda till att pedagogerna får nya 

infallsvinklar i den problematik som anses föreligga. Det är också en form av 

handledning (Drugli, 2003).  

 

Både Drugli (2003) och Emanuelsson (2000) menar att det är viktigt att, om 

pedagogerna känner att de inte klarar av att bemöta eleverna eller har den kompetens 

som behövs, ska pedagogerna vända sig till den personal som anses ha mest lämpad 

kompetens och som kan mest om den aktuella problematiken (Drugli, 2003 & 

Emanuelsson, 2000). Woodward & Talbert-Johnson (2009) ser det som en 

självklarhet att pedagogerna inte ska behöva möta elever som är i behov av stöd på 

egen hand utan att de ska få den hjälp och det stöd som de behöver av lämpliga 

specialister eller lämplig personal, inom klassrummets ramar. De anser att det krävs 

kvalificerad personal eller kvalificerade pedagoger för att minimera antalet elever 

som är i behov av stöd, särskilda instruktioner eller anpassad studiegång. Får 

pedagogerna den hjälp och det stöd som de behöver av rätt personal, kan 

pedagogerna koncentrera sig på de elever som de kan klara av att hjälpa istället 

(Woodward m.fl, 2009).     

 

2.4.3  Arbetslag 
 

Arbetslagets betydelse för pedagogerna i skolan anses viktig (Persson, 2007 & 

Ekholm m.fl., 2001). Enligt Persson (2007) anses arbetslaget som den viktigaste 

samarbetsarenan i skolan. Har pedagogerna en gemensam grundsyn inom arbetslaget 

och en gemensam syn på skolans uppdrag stärker det samarbetet pedagogerna 

emellan. Det ges då goda möjligheter att lyckas med att möta alla eleverna, även de 

eleverna som är i behov av stöd (Persson, 2007 & Wester m.fl., 2005). På skolor där 

pedagogerna skapar samarbetsarenor som fungerar som forum för det inkluderande 

arbetet runt elever där har förutsättningarna för eleverna varit bäst, har man sett 

(Ekholm m.fl., 2001). Det anses som viktigt, enligt Wester m.fl. (2005), att ta vara på 

den kollektiva kompetensen som finns i arbetslaget och att alla delaktiga 

pedagogerna jobbar åt samma håll med eleverna. Finns det specialpedagogisk 

kompetens i arbetslaget är det en tillgång och då behövs inte experthjälp tillkallas 

utifrån (Persson, 2007). 
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Något annat som arbetslaget kan ha nytta av är dokumentation av alla slag. Främst 

när det gäller undervisningssituationen, kunskapsutvecklingen men också den sociala 

utvecklingen hos eleven. Den formen av dokumentation kan komma till nytta vid de 

tillfällen då man i arbetslaget är i behov av att skriva en individuell utvecklingsplan, 

ett åtgärdsprogram, annan skriftlig information eller övrig dokumentation på elever 

som är i behov av stöd inom arbetslaget. Ju mer dokumentation pedagogerna har i 

arbetet runt elever som är i behov av stöd desto lättare blir det att ge elever den hjälp 

och det stöd som de behöver (Ds 2001:19). 

 

2.5  Pedagogiska resurser 

2.5.1  Olika perspektiv och förhållningssätt 
 

Vilket förhållningssätt pedagogerna har mot elever som är i behov av stöd är av stor 

vikt (Isberg, 1996 & Kimber, 2005). Med ett positivt förhållningssätt mot eleverna 

och beröm för önskat beteende förstärker pedagogen samarbetet pedagoger och 

elever emellan. Det ger oftast positiva reaktioner tillbaka från eleverna (Andersson, 

1999 & Kadesjö, 2007). Elever som har det svårt i skolan är i extra behov av positivt 

beröm (Kimber, 2005). Med ett positivt förhållningssätt mot eleverna och genom att 

pedagogerna visar att de tror på att eleverna ska lyckas i sin inlärningssituation 

medverkar pedagogerna till att eleverna får lättare att lyckas i hela sin skolsituation, 

anser Isberg (1996). Kritik har oftast en motsatt effekt på elever som är i behov av 

stöd. De behöver oftare än andra elever höra att de är omtyckta för den de är. Denna 

kategori av elever är oftare än andra elever utsatta för tillrättavisningar och 

påpekanden från alla i sin omgivning (Kadesjö, 2007).  

 

Om pedagogerna ställer rimliga krav på det som eleverna ska klara av, att 

pedagogerna visar att de tror på eleverna och deras förmåga och att de varierar sitt 

undervisningssätt så att alla elever kan inhämta kunskaper på sitt eget sätt, finns 

större chanser för eleverna att lyckas (Kimber, 2005 & Vernersson, 2002). Finns 

vetskap om olika metodiker hos pedagogerna har de lättare för att bemöta eleverna 

där de befinner sig i sin utveckling, anser Steinberg (1993). Enligt Jackson (2011) så 

är det svårt att få till ett hållbart ledarskap i dagens skola, som håller för alla globala 

förändringar som sker uti världen och det är alla dessa förändringar som är själva 

utmaningen för ett hållbart ledarskap (Jackson, 2011).    

 

Känner pedagogerna att de har svårt för att anpassa till eleverna får de ta till egna 

idéer om det behövs, menar Hargraves m.fl. (2009). Enligt Woodward m.fl. (2009) 

kommer det alltid att finnas elever som är i behov av särskilda instruktioner och stöd, 

för att de ska klara av sin skolgång på ett tillfredställande sätt. Det är pedagogen som 

ska se till att elever som är i behov av stöd får det inom skolans ramar (Woodward 

m.fl, 2009). Dialog pedagog - elev emellan gagnar elever som är i behov av stöd. Det 

ger eleverna förförståelse inför olika arbetsuppgifter som de ska genomföra 

(Vernersson, 2002).  
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2.5.2  Pedagogrollen 
 

Attityden och inställningen till skolan och eleverna spelar roll och det påverkar om 

pedagogen blir tagen på allvar eller inte, menar Steinberg (1993). Sänder pedagogen 

ut positiva signaler genom att visa både vänskap och respekt, förklara vad eller 

varför pedagogen vill att eleverna ska genomföra det som pedagogen ber om, har 

klara regler och tydliga krav men även är lyhörd och flexibel över hur elever vill ha 

det finns det större chans att lyckas i arbetet med eleverna (Steinberg, 1993). Social 

kompetens är en bra och ovärderlig resurs att ha som pedagog i arbetet med elever i 

behov av stöd. Det gör att pedagogen har lättare för att bemöta varje elev på den nivå 

där den befinner sig (Vernersson, 2002). 

 

Enligt Steinberg (1993) och Åberg (1994) finns det vissa faktorer och egenskaper, 

hos pedagogen, som skapar bättre förutsättningar för att den ska lyckas i samarbetet 

med elever, främst när det gäller elever i behov av stöd. Steinberg (1993) anser att 

det finns fyra faktorer som är avgörande. Den första faktorn som tas upp är metod – 

ju fler metoder en pedagog behärskar desto lättare är det att anpassa till varje enskild 

elevs olika sätt att lära sig. Elever ges då olika vägar att nå sin kunskap. Den andra 

faktorn är kunskaper – goda kunskaper hos pedagogen ger bättre förutsättningar för 

elever att lyckas och pedagogen blir lättare en auktoritet i klassrummet (Steinberg, 

1993). Åberg (1994) anser att om pedagogen har goda ämneskunskaper och 

erfarenhet av gruppsykologi ger det bra egenskaper och erfarenheter för pedagogen. 

Den tredje faktorn som Steinberg (1993) räknar upp är personligheten – hur 

pedagogen är och behandlar sina elever skapar antingen förtroende eller det motsatta, 

hur pedagogens kroppsspråk, gester och röstläge uppfattas av elever, om pedagogen 

har glimten i ögat, sättet att ta elever på, humor och kommentarer.  Åberg (1994) 

anser att det är till fördel för pedagogen om den är flexibel och ha en bra 

samarbetsförmåga. Det sista och fjärde faktorn som Steinberg (1993) tar upp är 

värderingar – har pedagogen en genomtänkt grundsyn, klara mål och direktiv är 

chanserna att lyckas som pedagog större (Steinberg, 1993).  

 

Ledarskapet inom skolan har ändrat karaktär och idag har pedagogrollen inte samma 

självklara definition längre, anser Andersson (1999). Enligt en empirisk 

undersökning som gjorts i USA, inom fyra områden gällande det pedagogiska arbetet 

inom skolan, togs bl.a. pedagogiskt ledarskap upp. I undersökningen framkom att 

ledarskapet inom skolan har gått från att ha varit instruerande till att bli mer 

vårdande. Det är inte så mycket inriktat mot kunskaper, resultat och pedagogik utan 

mer åt det psykologiska och sociala (Murphy, 2004). Den här utvecklingen inom 

skolan har också medfört att det blivit svårare att urskilja vad som är pedagogens, 

skolledningens, föräldrarnas eller elevvårdens ansvar för varje elev inom skolan. 

Pedagogen kan därför ha svårare för att avgränsa sin yrkesroll (Andersson, 1999).  

 

Ledarskapet i dagens skola kräver att pedagogen får med sig alla eleverna i 

klassrummet efter deras egna förutsättningar och behov. För att inga elever ska 

komma efter behöver pedagogerna veta var eleven befinner sig kunskapsmässigt, hur 

elevens utveckling ska tas till vara på bästa sätt, hur inlärning hos eleven går till men 

pedagogen ska också förstärka elevens prestationer inom skolan. Det framkom också 

hur viktigt det är att stödinsatserna för elever som är i behov av det, får dem när och 

där det verkligen behövs, inte slentrianmässigt. Uppstår det problem på skolan att 

bemöta elever med olika problem och stödåtgärder får pedagogerna och personalen 
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på skolan försöka tillägna sig den mest lämpliga utbildning för de problem som 

föreligger på respektive skola och elev (Murphy, 2004). Idag behöver pedagogen en 

bredare och mer allmänt inriktad kompetens för att kunna ha möjligheten att möta 

alla elever i skolan, en bred och stor livserfarenhet men också en stark personlighet. 

Pedagogen behöver ha förmågan att vara en bra beslutsfattare men också vara bra på 

att sätta klara och tydliga gränser. Pedagogens arbete idag är mer inriktat mot det 

sociala än det pedagogiska (Andersson, 1999). 

 

Utvecklingen som skett inom skolan tror Wahlström (2005) hänger ihop med den 

förändring som skett i dagens samhälle. Det har betydelse för hur skolan har 

utvecklats både på gott och ont. I dagens moderna samhälle krävs det att alla, både 

elever och pedagoger, ifrågasätter och reflekterar allt själva, till skillnad mot förr då 

pedagogen skulle mata eleverna med de kunskaper som de ansågs behöva för att 

klara skolan (Wahlström, 2005). Behöver pedagogen hjälp och stöd i sin pedagogroll 

i arbetet med barn i behov av stöd ska pedagogen inte vara rädd för att be hjälp. Om 

pedagogen erkänner för sig själv att det här klarar jag inte av på egen hand är mycket 

vunnet (Åberg, 1994). Om det uppstår problem i samspelet med eleverna är det 

viktigt att man inte lägger skulden på någon utan på själva mönstret som uppstår i 

situationen, anser Andersson (1999). Enligt Åberg (1994) kan utvecklingen inom 

skolan vara anledningar till varför behovet av hjälp i pedagogrollen ökat.  

 

Vernersson (2002) upplever att det finns kunskaper om hur elever i behov av stöd 

bör bemötas och vilket förhållningssätt pedagogerna vinner på att ha, ändå tycks 

skolan ha svårt för att anpassa undervisningen så att den passar alla elever utifrån 

deras egna unika erfarenheter. De elever som det upplevs vara svårast att anpassa till 

är riskzonsbarnen, de elever som inte har diagnostiserade stödåtgärder. Den gruppen 

av elever uppfattas mest som bråkiga och stökiga i skolan (Vernersson, 2002).   

 

Steinberg (1993) menar att dagens elever kommer från andra uppväxtförhållanden än 

mot förr. Det är det stora dilemmat och utmaningen för dagens pedagoger i skolan. 

Dagens elever är inte anpassningsbara, plikttrogna och hänsynsfulla utan de har lärt 

sig att ifrågasätta, göra det som de tycker är roligt och komma med egna förslag. 

Detta kallas enligt Steinberg (1993) för att leva enligt lustprincipen. De elever som 

växte upp förr ifrågasatte inte pedagogen utan gjorde som de blev tillsagd att göra, 

pliktprincipelever. Det här med att dagens elever är lustelever istället för pliktelever 

medför konsekvenser för skolan genom att de tänker och agerar annorlunda mot 

vuxna än mot vad eleverna gjorde under pliktprincipperioden. Det medför att 

pedagoger i dagens skola måste lära sig att ändra och anpassa sina arbetsmetoder så 

att lustprincipen kan utnyttjas istället. Både vuxna och pedagoger måste lära sig att 

möta dessa barn och elever. Detta kan vara en del av problemet till att det finns så 

kallade besvärliga elever och klasser dagens i skolan. Vem är det egentligen som 

definierar vem som är bråkig och stökig? Kanske är det rent av så att det är en fråga 

om vilken inställning man har som pedagog (Steinberg, 1993). Den största 

utmaningen för en pedagog är, enligt Wahlström (2005), att hjälpa andra människor 

att få tillgång till sina egna resurser och använda dem på rätt sätt. 

 

 

 



15 

 

2.5.3  Gruppen/klassen 
 

Enligt Vernersson (2002) kan de resurser som pedagogen har tillgång till inom 

skolan, när den möter elever i behov av stöd, utnyttjas för att göra mindre klasser 

eller grupper om det finns behov av det (Vernersson, 2002).  När det gäller att skapa 

trivsel i gruppen är det till fördel om pedagogen medverkar till att elever har en 

positiv bild av sig själva, både som individ och som grupp, att pedagogen skapar 

trygghet och gemenskap i gruppen. Med de här förutsättningarna anses pedagogen ha 

bättre möjligheten att skapa och få en lugn och harmonisk grupp av elever (Åberg, 

1994). Ge eleverna beröm, komplimanger och tala om för dem hur mycket man 

tycker om att jobba i klassen förhöjer också klimatet i gruppen, anser Kimber (2005). 

 

Om pedagogen ger tydliga instruktionerna, har en bra kommunikation med gruppen 

och en positiv inställning med positiva förväntningar, anser Kimber (2005) att det 

både kommer att skapa arbetsro i gruppen och att pedagogen kommer att komma 

längre i arbete med gruppen. Det är dock pedagogen som bär det yttersta ansvaret i 

gruppen. Pedagogen tjänar därför på att eftersträva adekvata gränser med en tydlig 

hierarki, alltid ligga steget före, ha en god struktur i arbetet med gruppen, ge eleverna 

tydliga målsättningar och ställa rimliga krav men också vägleda dem (Kimber, 

2005). Steinberg (1993) anser, att generellt sett kan man säga att fasta rutiner och 

regler och konsekvent uppföljning av dem, korta och tydliga moment med klara 

instruktioner, att eleverna får vara delaktiga i undervisningen med tankar och idéer är 

bra faktorer att ta hänsyn till som pedagog i arbete med elever i behov av stöd 

(Steinberg, 1993).  

 

2.5.4  Klassrummet – klassrumsmiljön 
 

Vernersson (2002) menar att klassrumsmiljön kanske inte ändrat sig så mycket de 

senaste femtio åren. Det kan tyckas att den är utformad på ungefär samma sätt som 

den var förr. Det har dock skett ett par viktiga förändringar. De förändringar som 

skett har stor betydelse, speciellt för de elever som är i behov av stöd i sitt lärande. 

Den här gruppen av elever anses ha svårare för att ta till sig stoffet som de blir 

tilldelade utan att ha genomgång eller någon form av pedagogiskt stöd under arbetets 

gång. I dagens klassrum jobbar elever mer enskilt eller i grupp. Undervisning bygger 

på att eleven ska jobba med eget material och fokus på ett individualiserat arbetssätt 

från pedagogen. Det anses elever som är i behov av stöd ha svårt för i skolan och av 

den anledningen gagnar inte dagens undervisning i klassrummet, med fokus på det 

egna arbetet och det egna ansvaret och ett individualiserat arbetssätt, elever i behov 

av stöd, anser Vernersson (2002).  

 

Hur kan pedagoger göra för att på bästa sätt tillgodose undervisningen i klassrummet 

och främjandet av klassrumsklimatet, när det gäller elever i behov av stöd? Enligt 

Kimber (2005) och Andersson (1999) finns det vissa faktorer att ta hänsyn till för 

pedagogen i klassrummet när det gäller att skapa ett bra klassrumsklimat när det 

gäller elever i behov av stöd. Kompetenser som professionell kompetens och god 

självkännedom är bra att ha som pedagog men också att skolan i sig har bättre 

förutsättningar om de är utrustade med lämpliga kompetenser för att möta alla olika 

normala variationer av elever i skolan (Andersson, 1999). En god struktur i 

klassrummet så alla elever vet vad som ska hända med en tydlig och konkret 
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information om vad eleverna behöver veta, ritad eller hängandes framme vid eller på 

tavlan, tydliga instruktioner och målsättningar i början av varje lektion med lagom 

stora mål som är anpassade efter varje elevs förmåga och ett lika tydligt avslut på 

lektionen. Tydliga och konkreta regler som är framtagna tillsammans med eleverna 

för att de ska känna sig delaktiga och för att alla elever ska veta vad som gäller i 

klassrummet (Kimber, 2005). Vänlig tydlighet vid gränssättning i klassrummet med 

klara och tydliga regler skapar trygghet hos eleverna i klassrumssituationen, anser 

Wahlström (2005). Skapar pedagogen ett positivt och lugnt klimat i klassrummet 

trivs eleverna bättre, än om klassrumsmiljön är orolig och splittrad (Kimber, 2005). 

Vernersson (2002) anser att den här gruppen av elever har ett extra stort behov av 

lugna rutiner runt omkring sig i klassrummet. Klassrumsklimatet främjas också av att 

pedagogen försöker skapa goda relationer eleverna emellan i klassen, försöker se till 

att alla elever kan jobba ihop med varandra, att klassen är en grupp som hör ihop 

med varandra i skolan och att eleverna i gruppen tar hand om varandra (Wahlström, 

2005).  

 

Om pedagogen behöver hjälp av något slag med arbetet i klassrummet har 

Mathiasson (2000) en erfarenhet av att det många gånger kan vara svårt att få hjälp 

med arbetet i klassrummet, när det gäller elever i behov av stöd. Oftast får 

pedagogen hantera den här gruppen elever på egen hand. Vid akuta situationer kan 

det vara lite lättare att få uppbackning och hjälp. Om pedagogen inte får någon 

uppbackning så får den på egen hand försöka hitta vägar för att klara av situationen 

och få arbete och planering att flyta på så bra som möjligt. Elever i behov av stöd 

kräver ofta extra tid och uppmärksamhet och det kan göra att det arbete som 

pedagogen tänkt göra i klassen ofta kan bli ogjort. Det kan skapa en irritation och 

frustration hos både pedagogen och de andra eleverna som vill jobba i lugn och ro i 

klassrummet, anser Mathiasson (2000). Skapar pedagogen ett bra klassrumsklimat 

där varje elev kan bemötas utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar har 

pedagogen lyckats, anser Vernersson (2002).  

 

2.5.5  Samverkan med vårdnadshavare 
 

Vårdnadshavare kan vara till stor hjälp när en pedagogen möter en elev som de 

upplever kan vara i behov av stöd för att klara sin skolgång (Drugli, 2003). 

Pedagogen kan fråga vårdnadshavare om de uppmärksammat samma fenomen som 

pedagogen själva gjort, om de märkt att något inte stämmer med sitt barn eller om de 

känner samma oro som pedagogen upplever sig göra (Drugli, 2003).  

 

I Lpo 94 (Skolverket, 2009) styrks vikten av samarbete mellan vårdnadshavaren och 

skolan. Det som sker i skolan med en elev ska ske i samarbete mellan skolan och 

hemmet (Skolverket, 2009). Drugli (2003) anser att ju tidigare skolan informerar och 

involverar vårdnadshavare desto bättre är det. Pedagogen vinner på att vara öppen 

mot vårdnadshavaren för att få dennes tillit när pedagogen oroar sig för dennes barn 

(Drugli, 2003). Skolan anser sig vilja ha det här nära samarbetet med vårdnadshavare 

för att på bästa sätt ska kunna hjälpa eleven både i skolan och i hemmet och för att 

både pedagogen och vårdnadshavare ska ha samma målsättning för eleven, men 

också för att eleven ska utvecklas och lyckas på bästa sätt i skolan (Skolverket, 

2009). När den nya läroplanen kom 1994 så byttes kvartssamtalet ut mot något som 

kom att kallas utvecklingssamtal. Skolan ville på så vis skapa och få igång en dialog 
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mellan hemmet och skolan, kunna ha möjligheten att på bästa sätt ta till vara på varje 

elevens unika skolsituation och kunskapsinhämtning genom samtal och samarbete 

med vårdnadshavare och eleven, men även att det skulle finnas en gemensam 

målsättning från både hemmet och skolan för eleven (Vernersson, 2002) 
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3  PROBLEM 

 

Syftet med min rapport är att försöka belysa vilka möjligheter och resurser några 

pedagoger upplever att de har för att möta elever i behov av stöd. Mina 

frågeställningar är: 

 

- Hur kan resurserna se ut? 

- Hur kan klassrumssituationen se ut? 

- Vilken hjälp och vilket stöd kan pedagogerna få i sin yrkesroll? 
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4  METOD 

 

Syftet med min undersökning är att försöka belysa vilka möjligheter och resurser 

några pedagoger upplever att de har för att möta elever i behov av stöd ur en 

fenomenologisk inriktning.  

 

4.1   Genomförande  

 

Som undersökningsinstrument valde jag att göra kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer ur en fenomenologisk inriktning, d v s hur människor upplever ett visst 

fenomen med hänsyn till de förutsättningar som finns runt omkring (Bryman, 2008). 

Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer är en kombination av öppna och fasta svar 

från respondenten, på frågeområden i en bestämd följd med följdfrågor, på det som 

intervjuaren har för avsikt att undersöka och vill veta om ett visst upplevt fenomen. 

Halvstrukturerade intervjuer är den bästa intervjuformen att välja när man vill ha 

reda på individens upplevelse av ett visst fenomen, enligt Lantz (2007). Jag har 

tidigare i min utbildning genomfört en mindre undersökning inom samma område 

och vid det tillfället användes enkät som undersökningsinstrument. Genom att göra 

intervjuer vid det här undersökningstillfället var mina förhoppningar att det skulle ge 

mer uttömmande och mer nyanserade svar. Vid varje intervjutillfälle delade jag ut 

både mina intervjufrågor (bilaga 1) och mitt intervjubrev (bilaga 2) i pappersform till 

respondenterna. För att de skulle ha en chans att titta igenom frågorna och veta syftet 

med min undersökning innan vi startade intervjun. Jag tänkte att alla respondenterna 

kanske inte hade haft möjligheten att läsa igenom papperen som jag skickat på det 

viset fick de en chans att läsa igenom papperen en gång till om de ville. Tiden för 

varje intervju varierade mellan ca.30-45 minuter. Alla intervjuer har spelats in på 

band. 

 

4.2   Undersökningsgrupp 

 

Valet av undersökningsgrupp föll på två skolor som ligger i en större ort, i min 

hemkommun. De hade i mina ögon sett många elever med ganska stora 

klassammansättningar, 150-200 elever med 40-50 elever i varje klass. Jag fick också 

chansen att genomföra intervjuer på en mindre skola i min hemkommun. Där var det 

hälften så många elever med olika klasser, sammanlagt 80 elever med 8-16 elever i 

varje klass. Sammanlagt genomfördes sex stycken intervjuer. För att komma i 

kontakt med de skolor som valts ringde jag respektive rektor på varje skola. Jag 

talade om för rektorerna vad jag hade för avsikt att undersöka och att det var intervju 

som var mitt undersökningsinstrument. Jag mejlade därefter mina intervjufrågor 

(bilaga 1) och mitt intervjubrev (bilaga 2) till respektive rektor, för att rektorerna 

skulle kunna visa de respondenter som valdes ut, vad mitt syfte med undersökningen 

var. Rektorerna ville också veta vilken undersökningsgrupp som jag hade för avsikt 

att undersöka för att de skulle kunna hitta lämpliga respondenter. Jag meddelade 

rektorerna att det var pedagoger ifrån F-6 eftersom det är de åren min utbildning 

motsvarar. Valet av respondenter sköttes av rektorn. Rektorerna förmedlade därefter 

namn till mig på lämpliga respondenter och deras mejladresser. Jag kontaktade 
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respondenterna via deras mejladresser för att bestämma lämplig dag och tid. De 

målgrupper av respondenter jag blev tilldelad av respektive rektor var blandade. 

Respondenterna hade olika utbildningar och erfarenheter beroende på hur länge de 

hade jobbat. Den mesta kontakten med både rektorerna och respondenter skedde via 

mejl.  

 

4.3   Etniska principer 

 

”Forskning är viktig och nödvändig för både individens och samhällets utveckling”, 

enligt Vetenskapsrådet (1990). När forskning bedrivs är det av största vikt att den 

genomföras på ett riktigt sätt, att befästa kunskaper utvecklas och fördjupas men 

också att metoder hos forskaren förbättras. Det finns fyra olika huvudkrav när det 

gäller forskningsetiska principer som måste uppfyllas och som forskare bör rätta sig 

efter inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning – informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa huvudkrav eller 

huvudregler är till för att vägleda forskaren om hur den ska behandla och förhålla sig 

gentemot sina undersökningsdeltagare inom all sorts forskning, allt för att individen 

ska skyddas på bästa sätt och att den inte ska gå att identifiera på något sätt 

(Vetenskapsrådet, 1990).  

 

Informationskravet 

Informationskravet är det första kravet och där ska forskaren upplysa 

intervjupersonen om syftet med intervjun, frivilligheten att medverka och att avbryta 

sin medverkan om det inte känns rätt (Vetenskapsrådet, 1990). Där uppfyllde jag 

kravet genom att jag bifogade intervjubrevet (bilaga 1) till varje intervjuperson. I det 

brevet upplyste jag intervjupersonen om varför jag var intresserad av att forska om 

just detta ämne. Jag redogjorde för syftet med min forskning och att skolan inte 

skulle namnges eller kunna identifieras i min rapport, de skulle benämnas med 

”intervjuskola på en större” eller ”mindre ort” och att materialet skulle förstöras efter 

att det färdigställts. Innan varje intervjutillfälle upplyste jag intervjupersonen om allt 

detta igen genom att jag förklarade allt detta en gång till. Jag erbjöd intervjupersonen 

om att de kunde få erhålla ett ex av min färdigställda rapport.  

 

Samtyckekravet. 

Under det andra kravet, samtyckekravet, upplyses intervjupersonen om frivilligheten 

att delta och avbryta sin medverkan när den så helst önskar (Vetenskapsrådet, 1990). 

Det uppfyllde jag genom att intervjupersonen hade möjligheten att läsa mitt bifogade 

intervjubrev (bilaga 1). Jag upplyste om att intervju var min empiriska 

undersökningsmetod genom att bifoga mina intervjufrågor (bilaga 2). Jag upplyste 

intervjupersonen om att den när som helst kunde avbryta intervjun om den så 

önskade men också om frivillighet att delta i undersökningen. Det är viktigt att 

klargöra för intervjupersonen vilken vikt det har att de är villiga att besvara mina 

frågor och vad det kommer att tillföra undersökningen (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Konfidentialitetskravet. 

Den tredje regeln behandlar anonymiteten för såväl skolor som intervjupersoner. 

Med det menas att varken individer eller enskilda skolor ska gå att spåra eller att 

känna igen i forskarens färdigställda material (Vetenskapsrådet, 1990). Det uppfyllde 

jag genom att jag berättade för dem att jag inte hade för avsikt att namnge deras 
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skola, utan att jag istället skulle benämna skolan med en ”intervjuskola på en större” 

eller ”mindre ort”, allt för att de olika skolorna inte ska kunna gå att spåra. Jag 

upplyste också intervjupersonerna om att deras identitet inte skulle kunna gå att spåra 

och att alla intervjuer kommer att vara anonyma (Patel & Davidsson, 2003). De 

kommer benämnas, intervjuperson eller intervjupersoner, när jag sammanställer 

resultatet av undersökningen. Jag berättade att syftet var att materialet enbart skulle 

användas i den här undersökningen och sedan förstöras. Alla bandupptagningar från 

intervjutillfällena kommer att förstöras efter rapportens slutförande. Ingen av 

pedagogerna fick vetskap om vilka andra skolor eller pedagoger som deltog i 

undersökningen.  

 

Nyttjandekravet 

Den fjärde och sista regeln tar upp vikten av att informera intervjupersonen om vem 

som ska använda materialet och hur materialet ska användas rent forskningsmässigt. 

Där upplyser forskaren intervjupersonen om hur material som samlats in ska 

behandlas och färdigställas (Vetenskapsrådet, 1990). Jag uppfyllde det genom att 

upplysa intervjupersonerna om att allt material enbart skulle användas av mig i den 

här studien och att det efter användandet skulle förstöras.  

 

4.4   Bearbetning av insamlad data 

 

Jag anser att jag inte har erfarenhet av intervjuer och är därför inte så duktig och 

skicklig som intervjuare. Av den anledningen valde jag att spela in varje intervju på 

band för att få med det som var värt att veta och för att få ut så mycket som möjligt 

av varje intervju.  Jag bedömde att jag aldrig hade hunnit med att anteckna det som 

intervjupersonerna redovisade vid varje intervjutillfälle. Jag lyssnade igenom varje 

intervju samtidigt som jag transkriberade den, med papper och penna. Efter det 

sammanställde jag vad intervjupersonerna svarat på varje intervjufråga. När jag 

skrev av intervjuerna tog jag inte med alla hummanden. Det är en fördel att ha allt 

material nerskrivet på papper, tycker jag. Jag försökte hitta kategorier som svarade 

mot det jag hade för avsikt att undersöka genom att stryka över med 

överstrykningspenna, klippa isär intervjuerna och lägga dem i olika högar för att se 

mönster, likheter och olikheter. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man kan 

plocka fram och tillbaka och flytta om tills man funnit en bra kategorisering som 

svarar mot det som man vill veta.  Avsikten var att försöka belysa vilka möjligheter 

och resurser några pedagoger upplever att de har för att möta elever i behov av stöd. 

Mina frågeställningar var:  

 

- Hur kan resurserna se ut?  

- Hur kan klassrumssituationen se ut?  

- Vilken hjälp och vilket stöd kan pedagogerna få i sin yrkesroll? 

 

Områdena som framkom under kategoriseringen var inte fördefinierade utan 

framkom när jag kategoriserade mitt resultat och de svarar mot det som jag har för 

avsikt att undersöka, vilka möjligheter och resurser några pedagoger upplever sig ha 

i skolan? Jag får också svar på mina frågeställningar genom att pedagogerna redogör 

för vilka resurser som finns att tillgå inom skolan, var de kan söka hjälp och hur 

klassrumssituationen kan se ut. För att komma vidare med kategorisering av 

resultatet delade jag in svaren i resurser och möjligheter. Efter det tittade jag igenom 
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vad varje intervjuperson svarat när det gällde de här två områdena, möjligheter och 

resurser, och bildade kategorier, med tillhörande underkategorier. De använde jag 

mig av för att sedan kunna sammanställa mitt resultat.  

 

4.5   Metodkritik 

 

Jag upplevde att det var svårt att få tag i skolor där jag kunde genomföra mina 

intervjuer på ett tillfredställande sätt. Det fanns faktorer som påverkade de svar jag 

fick, till exempel frågornas utformning. Hade de varit utformade på ett annat sätt 

hade jag troligtvis fått annorlunda svar. Valet av respondenter spelar också roll 

(Lantz, 2007). I mitt fall valde jag inte respondenter själv utan blev tilldelade dem av 

respektive rektor. Svaren jag fick av respondenterna bygger på hur villiga de var att 

besvara mina frågor, hur jag uppfattades som intervjuare och hur mina frågor var 

formulerade (Lantz, 2007). Miljön där intervjuerna genomfördes kändes 

tillfredsställande genom att vi fick sitta ostörda under intervjuernas gång, förutom 

vid ett tillfälle, då blev vi avbrutna och jag fick ställa om den frågan som jag precis 

ställt. 

 

Undersöknings begränsning för att genomföra intervjuerna medförde att det inte blev 

så många respondenter intervjuade. Det medför att min undersökning inte blev så 

stor och kanske därför inte heller så tillförlitlig. Respondenterna besvarade frågorna 

de fick på ett tillfredsställande sätt. Det innebär att validiteten i undersökningen var 

tillfredsställande. Den mätte det som jag hade för avsikt att mäta och mina 

frågeställningar blev på det viset besvarade (Patel m.fl, 2003). 

 

När en kvalitativ undersökning görs kan man inte vara säker på att respondenterna 

svarat helt trovärdigt, enligt Lantz (2007). Man får anta det som intervjuare. Det 

medför att reliabiliteten i undersökningen kanske inte blev så tillförlitlig. Skulle jag 

genomföra undersökningen vid ett annat tillfälle, på en annan skola, är det inte säkert 

att jag skulle få samma svar. Det är också svårt att förhålla sig neutral under en 

intervju om man är ovan. Det krävs träning, anser Patel m.fl. (2003).  



23 

 

5  RESULTAT 

 

När jag gick igenom mitt resultat valde jag att kategorisera det efter frågan som mitt 

syfte innehöll. Jag ville försöka belysa vilka möjligheter och resurser några 

pedagoger upplever sig ha för att möta elever i behov av stöd. Jag hade lite svårt för 

att skilja på resurser och möjligheter när jag gick igenom resultatet. Definitionen på 

ordet resurs enligt SAOL
1
 (2000) är utväg, möjlighet eller tillgångar. Jag kom till sist 

fram till att resurser är något som eleven har rätt till i skolan och som eleven kan få 

om den vill enligt läroplanen, men det kan även fungera som en hjälp för pedagogen 

i sin pedagogroll genom handledning, hjälp och stöd från annan personal med 

lämplig kompetens eller kollegor. Möjligheter är något som finns och som skapas i 

skolan av pedagogerna själva. Detta är min egen tolkning av betydelsen på orden 

resurser och möjligheter. 

 

Huvudkategorierna under resurser blev: kommunala resurser, skolresurser, 

pedagogiska resurser och föräldrasamverkan. Huvudkategorierna under möjligheter 

blev: omfördelning av resurser, pedagogiskt stöd - i sin pedagogroll. Båda 

huvudkategorierna innehåller underkategorier där jag försöker belysa vad som 

framkommit när jag kategoriserat mitt resultat. 

 

 

                                 
 

 

5.1  Resurser 

 

När jag gick igenom mitt resultat framkom det att ordet resurs kunde betyda väldigt 

mycket, enligt mina intervjupersoner. Något som de flesta intervjupersonerna ansåg 

som en form av resurs var pengar. Det kommer jag att förklara närmare under stycket 

som handlar om pengar. Det är kommunen som styr över resurserna och 

tillhandahåller de pengar som skolan kan få tillgång till. Rektor blir tilldelad en viss 

summa pengar från kommunens budget som ska täcka det resursbehov som finnas på 

den skolan där rektor arbetar. Rektor ska sedan se till att de resurserna som behövs 

på skolan tillgodoses genom de pengar som skolan blivit tilldelade ”pengar är alltid 

grunden till resurser” (intervjup, 4). 

                                                 
1
 Svenska Akademins ordlista över svenska språket 

Resurser 

Kommunala resurser 

Pedagogiska resurser 

Skolresurser 

Föräldrasamverkan 

 Möjligheter 

Omfördelning av 

resurser  

Pedagogiskt stöd- i sin 

pedagogroll 
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5.1.1  Kommunala resurser 
 

Under den här kategorin kommer det tas det upp om hur resurserna kan se ut, vad det 

är som styr och vem som ansvarar för att resursbehovet tillgodoses i skolan när 

pedagoger möter elever i behov av stöd.   

 

Pengar  

När man tittar på de kommunala resurserna framhöll intervjupersonerna hur viktigt 

det är att det finns pengar i kommunen för att pedagogerna ska kunna bli tilldelade 

de resurser de är i behov av. Pedagogerna får inte tillgång till resurser, varken 

pedagogiskt eller materiellt, om det inte finns pengar i kommunen. Det innebär att 

pedagogerna inte kommer att kunna få tillgång till fler personer i klassrummet eller 

annat lämpligt material heller om det inte finns pengar. ”..pengar är ju alltid 

grunden till resurs .. för finns det inte pengar så finns det ju inte en person till 

heller” (intervjup, 4).  

 

Rektor 

Rektor fördelar ut de resurser som varje pedagog anser sig behöva i sin grupp. Vid 

läsårets början, ”på hösten” (intervjup, 4), sätter sig pedagogen ner med rektor och 

uppskattar de resurser som pedagogen ”tror sig behöva under terminens gång” 

(intervjup, 3). Om ett resursbehov uppkommer under terminens gång eller om det 

uppstår en riktigt akuta situation får pedagogen kontakta rektor och be om mer 

resurser, vid de tillfällena också. Klarar inte rektor av att lösa det får rektor i sin tur 

söka vidare hos områdeschefen. ”..riktigt akut runt om, då är det ju rektor som får 

försöka gå ett snäpp högre egentligen .. områdeschefen å se om det finns mer 

pengar” (intervjup, 3). Det upplevdes som lite svårare att få tillgång till dessa 

resurser. Det krävs mycket dokumentation ”man måste ha rätt mycket på fötterna” 

(intervjup, 3) annars kan hjälpen utebli. Det upplevs svårare att få tillgång till extra 

resurser ”..nästan omöjligt..” (intervjup, 6) för att ekonomin har blivit sämre. Det 

kan också ta väldigt lång tid innan man får hjälp. Det sker inte från ”en dag till en 

annan”. Intervjupersonerna upplevde att det kunde ta ”månader nästan” (intervjup, 

3).  

 

Intervjupersonerna ansåg att pedagogen kunde anlita rektor som en samtalspartner 

när pedagogen inte löste en viss situation eller om pedagogen inte klarade av arbetet 

runt eleverna själv. Intervjupersonerna tyckte det var bra att kunna prata med rektor 

angående arbetet i skolan, både när det gällde rådfrågning och i arbetet runt eleverna 

i skolan ”involverade i det pedagogiska arbetet med eleverna” (intervjup, 6). 

Intervjupersonerna använde och kontaktade rektor som en form av samtalspartner 

nästan lika mycket som de kontaktade andra samtalspartner ”tätt samarbete” 

(intervjup, 1). De andra samtalspartnerna eller yrkeskategorier som framkom som en 

resurs under intervjuerna redovisas längre fram under skolresurser. De pedagoger 

som inte hade tillgång till rektor på skolan ansåg det som svårare att få till omedelbar 

hjälp och stöd i klassrummet när det uppstod plötsliga problem.  

 

5.1.2 Skolresurser 
 

Under den här kategorin kommer olika exempel tas upp om vilka resurser det 

upplevs finnas inom skolan men också tillgången av hjälp och stöd i pedagogrollen. 
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Specialpedagogen  

Den första underkategorin under skolresurser blev specialpedagogen. Det var många 

av intervjupersonerna som svarade att just ”specialpedagogen” (intervjup, 2) kändes 

som den mest lämpliga samtalspartnern både när det gällde rådfrågning och arbetet 

runt eleverna men också i själva klassrumssituationen ”det är bara att kontakta xxx” 

(intervjup, 3). Flera av intervjupersonerna hade indirekt eller direkt hjälp av 

specialpedagogen i klassrumssituationen som en extra pedagog ”ett jättebra 

samarbete med specialpedagogen” (intervjup, 4). Specialpedagogen fanns alltid 

tillgänglig på skolan. På en av de skolor där jag genomförde min undersökning hade 

de tillgång till två specialpedagoger, en som respondenterna benämnde, ”till de lägre 

åren, F-3” (intervjup, 3) och en, ”till de högre åren, 4-6” (intervjup, 3). 

Intervjupersonerna ansåg det som en enorm fördel att ha ett så tätt och nära 

samarbete med specialpedagogen i gruppen och som ser vad som händer i 

klassrummet direkt ”..har med ytterligare ett par ögon som ser det som händer .. 

med specialögon” (intervjup, 2). Specialpedagogen kunde utföra olika tester på 

eleverna om det fanns ett behov av det, enligt intervjupersonerna, eller hjälpa till 

med att anpassa material till elever.  

 

Talpedagog 

Talpedagogen fanns inte tillgänglig på någon av skolorna men ansågs ändå som en 

resurs av intervjupersonerna. Intervjupersonerna menade att ”det var bara att 

bestämma tid hos talpedagogen” (intervjup, 2) om de hade något som de vill prata 

med talpedagogen om eller om de hade en elev som behövde komma dit för att 

testas. Talpedagogen kom ”varannan vecka” (intervjup, 2) eller med ”jämna 

mellanrum” (intervjup, 6) till de olika skolorna. Intervjupersonerna var 

samstämmiga om att både specialpedagogen och talpedagogen var en tillgång när det 

gällde att utföra eventuella tester som behövdes göras på elever om pedagogen 

misstänkte att en elev var i behov av stöd på ett eller annat sätt. Talpedagogen ”gör 

tester om det skulle behövas också och så” (intervjupers, 3).  

 

Arbetslaget 

Arbetslaget ansågs både som en resurs och en möjlighet av intervjupersonerna. Av 

den anledningen kommer jag att ha med arbetslaget som underkategorier under både 

resurser och möjligheter. Intervjupersonerna menade att i arbetslaget kunde man 

”prata och diskutera med andra kollegor” (intervjup, 3) om hur man kunde lösa de 

eventuella problem som uppkom med eleverna, på bästa sätt. Intervjupersonerna 

menade att de kunde ”bolla idéer och utbyta erfarenheter” (intervjup, 2) för att se 

om någon annan kollega stött på liknande problem eller om kollegorna hade någon 

erfarenhet om hur man kunde lösa den aktuella situationen för eleven på bästa sätt. 

De kunde få vägledning och stöttning i de problem som de ansåg att de själva inte 

klarade av i mötet med elever i behov av stöd i arbetslaget, ”man får mycket 

stöttning i arbetslaget” (intervjup, 2).  

 

De intervjupersoner som inte jobbade i arbetslag eller fler runt eleverna nämnde 

andra kollegor som en form av resurs. De upplevde sig ganska ensamma och fick 

lösa de situationer som uppstod på egen hand efter sin egen förmåga ”får ofta klara 

sig själv dåe” (intervjup,5). Intervjupersonerna upplevde att det var lättare att skapa 

gruppindelningar av olika slag om man var två pedagoger i klassen och att bara vara 

en fördel att jobba minst två vuxna runt eleverna i klassen ”det är bättre att vara två 

pedagoger runt eleverna. Ger bättre förutsättningar att möta eleverna” (intervjup, 
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5). De menade att det alltid fanns någon att diskutera med, både då man är lite orolig, 

men även om man upptäckt en elev som är i behov av stöd.  

 

Annan lämplig personal 

Under den här kategorin har jag satt ihop flera olika yrkeskategorier som 

pedagogerna upplevde som en form av resurs, beroende på problemets art. 

 

På en av intervjuskolorna fanns det ett stort behov av en svenska som 

andraspråkspedagog. Att behovet var så stort just på den här skolan berodde på att 

skolan hade en elevsammansättning, ”där cirka 25 % var invandrarelever” 

(intervjup, 1). Ibland kunde det uppstå problem när det gällde den språkliga 

kommunikationen, både pedagog – elev emellan men också pedagog – 

vårdnadshavare emellan. Vid de här tillfällena kunde pedagogerna ta kontakt med 

svenska som andraspråkspedagogen direkt och få hjälp med det problem som 

uppkommit ”fördel att svenska som andraspråkspedagogen var verksam på skolan” 

(intervjup, 1). Likadant när det gällde att få ut information av olika slag till föräldrar 

och elever med invandrarbakgrund t.ex. om hur den svenska skolan fungerar. 

”Kommunikationsproblemen brukar vara störst då eleven precis kommit till klassen” 

(intervjup, 1).  

     

Fritidspedagogen var en annan yrkeskategori som nämndes av pedagogerna som en 

resurs. På en av skolorna var fritidspedagogen tillgänglig för alla klasser och det 

ansågs som en fördel av intervjupersonerna, ”kanske ska va i en klass men fast den 

kanske mest behövs i den andra” (intervjup, 2). Fritidspedagogen var inte verksam i 

bara en klass, utan kunde vara i vilken klass som helst, där behovet var som störst för 

stunden och dagen ”sätts in där den behövs mest och bäst” (intervjup, 2).  

 

Något annat som intervjupersonerna nämnde som resurs var en annan eller ”fler 

vuxna” (intervjup, 2) personer i gruppen. Det kunde vara en annan pedagog eller en 

pedagog som man jobbar bra ihop med, en förälder eller annan vuxen person. Den 

här formen av resurs kunde fungera för att försöka att lösa klassrumssituationen 

tillfälligt eller permanent. Det blir oftast ”lugnare i gruppen med fler vuxna runt 

eleverna” (intervjup, 1) .  

 

Erfarenhet och trygghet 

Intervjupersonerna ansåg att erfarenhet inom yrket också kan fungera som en resurs. 

”Erfarenhet inger en trygghet som pedagog och det gör att man slappnar av i sin 

pedagogroll” (intrvjup, 3). Ju fler elever pedagogen träffar desto lättare blir det att se 

om någon eller några av elever ”bryter mot mönstret” (intervjup, 3) för hur saker 

och ting brukar vara i skolan. Som pedagog får man en viss rutin på att möta elever 

efter att ha jobbat några år, menade intervjupersonerna, som till exempel ”vad en 

elev ska klara av i skolan vid en, äe viss årskurs” (intervjup, 5). Om man vet att det i 

ettan kan ”variera väldigt mycket” (intervjup, 6) men att man i tvåan ska ha lite mer 

begrepp så är det lättare att ha ”lite is i magen och vänta och se” (intervjup, 6) hur 

eleven utvecklas. I arbetet med elever som är i behov av stöd är det viktigt att inte 

lägga skulden på sig själv som pedagog, menade intervjupersonerna. Det är lättare 

om man har ”erfarenhet att inte belasta sig själv med problematiken” (intervjup, 3) 

som föreligger. 
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Genom att intervjupersonerna tog upp exempel på hur resurserna kan se ut och 

vilken hjälp och vilket stöd det kan finnas för pedagoger att tillgå när de möter elever 

i behov av stöd, anser jag att frågeställningarna om hur resurserna kan se ut och 

vilken hjälp och vilket stöd pedagoger kan få i sin yrkesroll blivit besvarade. 

 

5.1.3 Pedagogiska resurser 
 

Under den här kategorin kommer det tas upp exempel på hur klassrumssituationen 

kan se ut och vad som kan vara bra för pedagogen att tänka på när den upptäcker 

elever i behov av stöd.  Genom att dessa punkter angående klassrummet berörs, anser 

jag att frågeställningen om hur klassrumssituationen kan se ut besvaras.    

 

Pedagogiska resurser 

När det gäller de pedagogiska resurserna, menar intervjupersonerna att pedagogerna 

oftast skapar sig ”en grundnivå” (intervjup, 3). En nivå där pedagogen anser att de 

flesta eleverna i klassen ligger rent kunskapsmässigt och som pedagogen sedan utgår 

ifrån när den bedriver undervisning i sin grupp, i klassrummet. Intervjupersonerna 

menar att pedagogen får anpassa med lättare uppgifter för de elever som är svagare 

och med svårare uppgifter för de elever som är starkare.  Intervjupersonerna 

upplevde det som ganska svårt att tillgodose de här två grupperna av elever 

”antingen är det dom här som behövde få mer utmaningar hinner man inte med eller 

så får man inte mäe sig dom svaga heller” (intervjup, 3). Har man redan många 

elever som man anpassar åt ”elever som har individanpassad undervisning” 

(intervjup, 5), upplevs det som ännu svårare. Pedagogen får lära sig att anpassa till 

hur det ser ut i klassrummet och den situationen som råder i gruppen, ”för stunden 

och dagen” (intervjup, 3), men också att ingen klass är den andra lik, menar 

intervjupersonerna. Det är faktorer som man måste ta tänka på och ta hänsyn till, 

menar intervjupersonerna. Något annat som intervjupersonerna upplevde som viktigt 

var att pedagogen skulle ”jobba med samma uppgifter och inom samma område” 

(intervjup, 6) och ”ha gemensamma genomgångar” (intervjup, 5), för att kunna hålla 

ihop klassen så mycket som möjligt. Lätt att ”tappa de svaga och de starka” 

(intervjup, 5) om alla får jobba i sitt eget tempo. 

 

Arbetssätt 

Arbetssättet som de flesta intervjupersonerna tycktes använda sig av benämndes 

grundschema eller ”arbetsschema” (intervjup, 6). I grundschemat eller 

arbetsschemat individanpassar pedagogen undervisningen efter vart eleven ligger i 

sin utveckling. Pedagogen möter eleven på den nivå där eleven befinner sig och 

”anpassar efter varje elevs förutsättningar” (intervjup, 1) och behov så att varje elev 

kan arbeta ”framåt i sin egen takt” (intervjup, 6). Med ett arbetsschema eller 

grundschema så upplever intervjupersonerna att det blir ”väldigt lätt och 

överskådligt att se vart eleven befinner sig, vad eleven klarar eller vad den behöver 

öva mer på” (intervjup, 6). Många av intervjupersonerna har lång erfarenhet av det 

här arbetssättet och de har sett att det har gett goda resultat under årens lopp som de 

använt sig av det. När man jobbar med elever i behov av stöd ska pedagogen inte 

prova alltför många ”olika arbetssätt” (intervjup, 3). Det klarar elever i behov av 

stöd inte av så bra. Intervjupersonerna menar att elever i behov av stöd oftast kräver 

ett mönster som ser lika ut från dag till dag med moment som de känner igen, att 

pedagogen följer ett visst mönster, att eleverna vet vad som händer eller ska hända 



28 

 

”kräver lika mönster från dag till dag .. vilka förväntningar de har på sig” 

(intervjup, 3). och att pedagogen inte byter arbetssätt eller metoder ”ganska 

fyrkantiga” (intervjup, 3). Elever i behov av stöd är även känsliga för att byta 

elevgrupper. De behöver också få veta vad som förväntas av dem ”man kan säga att 

när du gjort detta arbete då förväntar jag mig av dig att du ska kunna detta” 

(intervjup, 3). Då klarar de mer i skolan och de har lättare för att lyckas i skolan, 

både när det gäller skolgången och skolarbetet. Intervjupersonerna menar också att 

det måste finnas en ”lämplig och rimlig belastning” (intervjup, 5) för pedagogen när 

det gäller anpassning av arbetsmaterial till elever.  

 

Förförståelse 

Enligt intervjupersonerna är förförståelse för olika arbetsmoment och genomgångar 

viktigt och till nytta för alla elever. Förförståelse bygger på att eleverna förstår och 

vet vad pedagogerna pratar om som t.ex. vid olika genomgångarna. Detta för att inte 

pedagogerna ska ”prata över huvudet på eleverna” (intervjup, 6) eller ”fel nivå” 

(intervjup, 3). Oroliga elever har särskilt svårt för att pedagoger pratar om det som de 

inte förstår, som t.ex. vid gemensamma genomgångar i klassrummet. Det är viktigt 

för alla elever att de förstår det som pedagogen försöker förmedla och pratar om men 

det är ”extra viktigt för elever i behov av stöd” (intervjup, 4). 

 

Klassrumsmiljön 

Intervjupersonerna var helt överens om att de ”problem som uppstår i klassrummet” 

(intervjup, 1) eller i gruppen också ”i första hand skulle lösas just där” (intervjup, 

2), ihop med lämplig personal och lämpligt material. Elever som är i behov av stöd 

är också till viss del påverkade av hur klassrumsmiljön ser ut, ”man kan sätta dom så 

att dom får jobb gjort” (intervjup, 3). Intervjupersonerna menar att pedagogerna 

därför bör ta ansvar för hur möbleringen i klassrummet ser ut så att eleverna får lugn 

och ro där och likaså att pedagogerna skapar en ”slags grundtrygghet” (intervjup, 3) 

där. Pedagogen kan låta eleven få ”gå in lite tidigare” (intervjup, 3) eller tänka på 

hur eleven placeras i klassrummet för att undvika att det uppstår problem i 

klassrumssituationen.  

 

Materiella resurser 

Intervjupersonerna anser det viktigt ”att det finns tillgång till rätt material och 

läroböcker” (intervjup, 3), när det gäller att möta elever i behov av stöd på bästa sätt. 

Finns det inte tillgången till bra och rätt läroböcker och material så tog 

intervjupersonerna hjälp av ”specialpedagog” (intervjup, 5) för att få fram bra och 

rätt anpassade läroböcker för att det ska ligga på rätt nivå för eleven. Samtidigt 

upplevdes det svårt att få någon ”som kunnat visa olika material” (intervjup, 5) till 

elever som behöver mer. Datorerna kan fungera som ett materiellt hjälpmedel för 

eleven. Om det finns ”tillgång till datorer” (intervjup, 3) det kan vara ett bra 

komplement för elever som är i behov av stöd i skolan. En del elever kan ha lättare 

för att ”ta till sig en text via dator” (intervjup, 3), istället för att läsa den själva.  

 

Planer 

På en av intervjuskolorna fanns det särskilt framtagna planer för elever med olika 

problem som fungerade som en resurs. ”Främst när det gällde sv2 elever” 

(intervjup, 1). De särskilt framtagna planer fungerade som en mall för hur 

pedagogerna skulle ”gå tillväga då de mötte elever i behov av stöd på ett eller annat 

sätt” (intervjup, 1), vilka personer som skulle kontaktas, vad som skulle åtgärdas och 
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hur pedagogen skulle gå tillväga. De individanpassades efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Pedagogerna hade lång erfarenhet av att jobba på det här sättet med 

särskilt framtagna planer, de ansåg att det hade gett goda resultat och att de hade 

större förutsättningar att möta de elever som var i behov av det genom de här 

planerna. Intervjupersonerna menade att de hade en speciell sammansättning av 

elever på skolan och det medförde att de hade ett större behov av att det fanns 

särskilt framtagna planer på just denna skola. De hade många elever med 

”invandrarbakgrund - sv2 elever, elever med sociala problem och skilsmässobarn” 

(intervjup, 1). Det var vanligt förekommande problem på just den här skolan. Det 

finns också elever med vanliga problem som koncentrationssvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

5.1.4 Föräldrasamverkan 

 
Den sista gruppen av resurser som tas upp är föräldrarna. När man jobbar med elever 

som är i behov av stöd så är samverkan pedagog – förälder emellan ett måste. En bra 

relation och ett bra och gott samarbete med föräldrarna runt eleven medför att det blir 

lättare att involvera föräldrarna och att lyckas i arbetet med den här gruppen av 

elever ”måste ju också ha föräldrarna me´ sig hela tiden ..i olika saker .. ett mycket 

tyngre arbete .. som kanske inte äe, ens en gång kommer att lyckas” (intervjup, 6). 

Det är också av extra vikt att man ”jobbar åt samma håll” (intervjup, 1) och med 

samma saker med denna grupp av elever. Informeras ”föräldrarna om arbetet runt 

eleverna” (intervjup, 3) är det lättare att få med sig föräldrarna. ”Behöver eleven öva 

hemma genom extra läxor är .. ähe det bra om föräldern vet om det och är 

informerade” (intervjup, 1). Föräldrarna har då lättare för att hjälpa till med att se till 

att läxorna blir gjorda. Det framkom också av intervjupersonerna att 

”utvecklingssamtalen är till bra hjälp” (intervjup, 6). Vid ett utvecklingssamtal är 

”förälder, pedagog och elev närvarande och då, dåe .. diskuteras elevens aktuella 

läge i skolan” (intervjup, 6).  

 

5.2  Möjligheter 

 

För att kunna skilja på innebörden av orden resurser och möjligheter tittade jag på 

vad intervjupersonerna svarat vid de olika intervjutillfällena. Svaren som framkom 

från intervjupersonerna om vad ordet resurs betyder tolkar jag som att resurs är något 

som eleven har rätt till och som skolan är skyldig att tillhandahålla eleven. 

Möjligheter är något som man ges, har eller tar som pedagog. Det är min tolkning 

och bedömning av skillnaden dem emellan. Intervjupersonerna på en av skolorna 

benämnde sin skola med huset eller hela huset. De upplevde att de hade allt så nära 

inpå ”allt finns så nära” (intervjup, 2) som rektor, specialpedagog, fritidspedagog 

och även i viss mån talpedagog.   

 

5.2.1  Omfördelning av resurser 
 

På en av intervjuskolorna upplevde intervjupersonerna att de hade stora möjligheter 

till att kunna omfördela resurserna på ett bra sätt, där de bäst behövdes för stunden 

och dagen ”är någon sjuk, då styr vi bara om i huset så att .. däe märks minst” 
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(intervjup, 4), för att tillgodose eleverna på bästa sätt. De kunde omfördela 

resurserna när som helst under terminens gång, eftersom ”resurserna inte var 

statiska .. kan fördelas om när som helst under terminen” (intervjup, 4) om behovet 

var större någon annanstans. Anledningen till att denna möjlighet fanns på den 

skolan, trodde intervjupersonerna, berodde på att skolan var precis lagom stor och att 

allt låg så nära intill ”Vi är så lagom och stor skola” (intervjup, 4). De upplevde att 

det var väldigt flexibelt för dem att ”kunna omfördela resurserna” (intervjup, 2) om 

det behövdes. De intervjupersoner som inte hade samma möjligheter till att 

omfördela resurserna upplevde att de ofta får ”klara sig själva” (intervjup, 5) vid de 

tillfällen de behövde omfördela sina resurser. Det finns oftast inte ”en extra person” 

(intervjup, 5) att tillgå. 

 

5.2.2  Pedagogiskt stöd – i sin lärarroll  
 

Lämplig personal 

En annan möjlighet som intervjupersonerna ansåg att de hade, var tillgången av 

lämplig personal. Att de olika kategorierna av lämplig personalen fanns tillgänglig på 

skolan, ansåg intervjupersonerna som en möjlighet att kunna ”lösa de problem” 

(intervjup, 2) som uppstod på ett helt annat sätt än om de hade behövt beställa tid 

med någon av de olika kategorierna av lämplig personal. Det medförde att de olika 

kategorierna av lämplig personal var involverade och att det blev ”lätt att involvera i 

arbetet på skolan med eleverna” (intervjup, 4) till lika stor del som 

intervjupersonerna själva var involverade. Kategorier av lämplig personal som 

nämndes var främst ”specialpedagog” (intervjup, 2) och till viss del talpedagog och 

rektor, men även fritidspedagog och andra kollegor. Att rektor fanns tillgänglig på 

skolan ansågs som en möjlighet. Det medförde att intervjupersonerna kunde ta upp 

det inträffade med rektor omgående och reda ut det på en gång istället för att vänta 

tills rektor kom till skolan ”skönt att ha henne här” (intervjup, 2). 

 

Arbetslaget 

Att arbeta i arbetslag var en annan möjlighet som intervjupersonerna nämnde att de 

hade. Inom arbetslaget hade de ”möjligheten att omfördela” (intervjup, 3), så att 

hjälpen för eleverna kunde sättas in där den bäst behövdes. De hade möjligheten att 

lägga om schemat eller sätta dubbel personal någon annanstans än mot det som var 

planerat för dagen. De hade möjligheten att ”dela in i grupper eller i smågrupper .. 

halvklass .. enskild undervisning” (intervjup, 4). Anledningen till att de hade 

möjligheten att kunna styra om så här berodde på att de hade ett ”väldigt tätt och 

nära samarbete” (intervjup, 2) runt eleverna, att de satt i samma arbetsrum och att de 

jobbade ”stadie inriktat” (intervjup, 3). Möjligheter till diskussion blir större när 

man jobbar många i ett arbetslag och det är till fördel, både ”när det gäller arbetet 

runt eleverna” (intervjup, 2) eller om man stöter på något problem som man känner 

att man inte klarar av själv som pedagog. 

 

Fler pedagoger eller vuxna  

Möjligheten att vara fler pedagoger en vuxen eller en extra person runt eleverna var 

nästa sak som intervjupersonerna tog upp. Möjligheten att jobba två pedagoger i 

samma klass, men sedan indelade i två grupper. Varje pedagog har hand om sin 

grupp men de träffas och har undervisningstillfällen i båda grupperna ”vi är båda två 

i klassrummet och jobbar tillsammans .. eller jobbar enskilt med dem en liten stund 
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(intervjup, 4). Intervjupersonerna anser att det är en styrka att ha någon att diskutera 

med och att det var bra att det fanns ytterligare ett par ögon till som ser hur det 

fungerar i klassen. Det är lätt att bli ”hemtam” (intervjup, 2) i sin egen grupp. 

 

Generellt sett upplever intervjupersonerna att det finns goda möjligheter att bemöta 

elever i behov av stöd på ett tillfredsställande sätt men de upplever också att det finns 

en del som fattas. De upplever att det inte alltid är så lätt att få tillgång till resurser 

inom skolan, ”snålt med resurser” (intervjup, 5), och att det stramas åt när det gäller 

resurser i skolan ”nu stramar dom åt väldigt åt alla håll” (intervjup, 3). Det medför 

att det upplevs som ”svårare och svårare att få extra resurs i klassrummet. Ska var 

något alldeles väldigt, väldigt speciellt” (intervjup, 6) för att få in extra resurser mitt 

under en termin om en pedagog är i behov av det. De upplever att det kan ta tid innan 

resurser sätts in ”ofta tar tid .. mala igenom många olika instanser” (intervjup, 3). På 

en av skolorna upplevde en av intervjupersonerna att det fanns mycket sociala 

problem ”största problemen är inte skolproblem ehe utan sociala problem .. som 

man ändå inte kan göra så mycket åt utan de bara finns där” (intervjup, 1). Den 

ansåg att om fler elever gjorde det som de blev tillsagda att göra när de är i skolan 

och om pedagogen ”Slapp man nysta i alla problem hela tiden” (intervjup, 1) så 

skulle fler elever skulle ha större möjligheter att ”nå måluppfyllelsen” (intervjup, 1) i 

skolan.  

 

Intervjupersonerna uttrycker att de skulle vilja ha någon som ger dem hjälp och stöd 

och som kan visa på olika och lämpligt material som är rätt anpassat för elever som 

är i behov av stöd ”…nån som kunnat visa olika material till elever som behöver 

mer” (intervjup, 5). De upplever det som svårt att hinna med och anpassa och leta 

material själva ”svårt att få tiden att räcka till i skolan (intervjup, 1). Tiden upplever 

intervjupersonerna som knapp i skolan. De upplever det som svårt att hinna med allt 

det som de behöver göras för alla elever ”Tiden är ju alltid svårt att få att räcka till” 

(intervjup, 2). Helst om de uppstår problem eller om de stöter på elever i behov av 

stöd. Elever som har stora problem i skolan och som har svårt för att nå 

måluppfyllelsen upplever de som extra svårt att hinna med att anpassa till eftersom 

”det är ont om tid” (intervjup, 3). De upplever också att tiden är emot dem när det 

gäller att få tid till att lösa situationen när de stöter på olika slags problem ”allt annat 

runt omkring ska ju bara flyta på” (intervjup, 3). De upplever att de kan få jobba 

med så fel saker ibland som att motivera elever till att vara i skolan och ta till sig 

stoffet som de får tilldelat sig. Intervjupersonerna menar att de får försöka få 

eleverna att förstå och förklara för dem och att de är i skolan för sin egen skull 

”..motivera någon i två timmar att bara vara i skolan..” (intervjup, 1).  

 

En av intervjupersonerna anser att dagens elever växer upp under andra villkor än 

mot förr i tiden, i och med att måluppfyllelsen och betygssystemet i skolan har 

ändrats. Förr fick eleverna betyg om de bara var närvarande i skolan, nu är det 

”förknippat med en ansträngning” (intervjup, 3), att vara i skolan och nå de mål som 

är uppsatta. Intervjupersonen upplever det som ett dilemma att förutsättningarna 

inom skolan har ändrats men också att dagens elever skiljer sig åt mott förr. Förr 

fanns det fler pliktelever, de gjorde som de blev tillsagda att göra. I dagens skola 

finns det fler lustelever, de ifrågasätter och ”gör lite som de själva vill” (intervjup, 

3). Det kan därför upplevas som svårt för dagens pedagoger att bemöta dessa elever 

eftersom intervjupersonen tror att de flesta som är pedagoger idag i skolan var 

pliktbarn när de gick i skolan. ”Det kan va svårt å möta dom om det står i strid med 
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sitt eget..” (intervjup, 3). De eleverna kräver ett annat bemötande av pedagogen än 

mot vad som krävdes förr. Intervjupersonen tror att dessa elever fanns förr också 

men att de kanske inte vågade visa den sidan ”Det var hårdare uppfostran då..” 

(intervjup, 3). Upplever det som positivt med lust elever i skolan. Det skapar både 

diskussioner och så får pedagogen tänka på förhållningssättet mot eleverna ”..mer 

diskussioner..får tänka efter själv på hur man bemöter eleverna” (intervjup, 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

6  DISKUSSION 

 

Jag har valt att lägga upp min diskussion efter mina frågeställningar: 

 

- Hur kan resurserna se ut? 

- Hur kan klassrumssituationen se ut? 

- Vilken hjälp och vilket stöd kan pedagogerna få i sin yrkesroll? 

 

Jag kommer att börja med resurser, sedan tar jag upp pedagogrollen och efter det 

klassrumssituationen och till sist vidare forskning.  

 

Flertalet av de respondenter som jag intervjuat upplevde att de hade relativt bra 

förutsättningar och möjligheter att bemöta elever i behov av stöd, men det var vissa 

faktorer som var avgörande för vilka förutsättningar som fanns på och i den skolan 

och kommun som pedagogen tjänstgör. De respondenter som inte hade rätt 

förutsättningar upplevde sig ganska ensamma i sin situation, både när det gällde sin 

klassrumssituation och sin pedagogroll, då de upptäckte elever i behov av stöd och i 

arbetet runt denna kategori av elever.  

 

6.1  Resurser 

 
Skolan har ett särskilt ansvar för elever som upplevs ha svårigheter med att klara sin 

skolgång och är i behov av stöd och resurser. Skolan ska också vara lika utformad 

varhelst den än bedrivs i landet. Det kan av den anledningen tyckas att 

förutsättningarna borde vara lika oavsett vilken skola eleverna går i eller på vilken 

skola pedagogerna tjänstgör, när det gäller resurser till elever i behov av stöd. Enligt 

respondenterna skiftar det med vilka resurser det finns att tillgå på skolan. Det beror 

på hur skolan är uppbyggnad och framförallt på om det finns pengar i kommunen, 

men även vilken tradition och kultur det finns på skolan. Respondenterna menar att 

har kommunen dålig ekonomi drabbar det indirekt elever som är i behov av stöd i 

skolan eftersom de inte får sina behov tillgodosedda.  Finns det inga pengar i 

kommunen finns det heller inte tillgång till varken fler pedagoger i klassrummet eller 

tillgång till anpassat och lämpligt material.  

 

Elever som är i behov av stöd är mest beroende av de mätbara resurserna, allt som 

kostar pengar, för att kunna genomföra sin skolgång och sitt skolarbete på ett 

tillfredsställande sätt, menar både Vernersson (2002) och respondenterna. Ändå är 

det just tilldelningen av de mätbara resurserna som det dras ner på mest inom skolan 

och det medför att elever i behov av stöd blir drabbade och att pedagogerna känner 

att de inte riktigt räcker till, menar Vernersson (2002). Om tillgången av de mätbara 

resurserna är begränsad har kanske inte alla elever samma möjligheter och 

förutsättningar att genomgå skolan på ett tillfredsställande sätt? Pedagogerna kanske 

heller inte får den hjälp och det stöd som de kan vara i behov av för att tillmötesgå 

elever i behov av stöd, om det inte finns pengar? Det kan i sin tur medföra att 

pedagogerna kanske inte heller ges samma förutsättningar att hjälpa elever i behov 

av stöd att lyckas i skolan eftersom det är de här resurserna som styr vilken hjälp och 

vilket stöd pedagoger har möjlighet att ge den här gruppen av elever. Persson m.fl. 

(2005) anser att den resursbrist som råder inom dagens skola en av de vanligaste 
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orsakerna till att pedagoger inte kan eller har möjlighet att ge elever i behov av stöd 

de insatser som de behöver. Minskningen av de ekonomiska resurserna tros också ha 

inverka på vilka möjligheter pedagogerna har att ge elever i behov av stöd den hjälp 

och det stöd som de behöver i sin undervisningssituation. Finns det möjligheter för 

skolan och pedagogerna att hantera och bemöta elever i behov av stöd eller i 

svårigheter på bästa sätt, om det är kommunens ekonomi som styr över vilka 

förutsättningar som finns på varje skola men också över hur resursbehovet fördelas?   

  

Har kommunaliseringen av skolan, som skedde 1991, någon inverkan på hur 

stödinsatserna ser ut för elever som behöver mer? Förhoppningen var att det skulle 

bli bättre med en kommunalisering av skolan. Enligt en undersökning som Sveriges 

Kommuner och Landsting (2011) gjort pekar den på att det inte har blivit någon 

större skillnad på stödinsatserna för eleverna efter att skolan skiftade från statligt till 

kommunalt styre. Det framgår också i undersökningen att man inte tror att det är 

bristen på pengar som är den avgörande faktorn utan att man istället ska titta på hur 

skolorna tar tillvara på och använder pedagogers kompetens och på hur resurserna 

används. Respondenterna är av en annan åsikt. De menar de att om det inte finns 

pengar så finns det heller inte tillgång till det som pedagogen kan behöva hjälp med 

eftersom det mesta av de stödåtgärder som sätts in till elever i behov av stöd kostar 

pengar, såsom extra anpassat material eller extra personer i klassrummet. Det beror 

också på möjligheterna som finns på de olika skolorna när det gäller hur resurserna 

kan fördelas, hävdar respondenterna. Det är viktigt att se till hur resurserna utnyttjas 

och tilldelas skolorna och pedagogerna som tjänstgör där, att de tilldelas de elever 

som verkligen behöver det och inte bara slentrianmässigt.  

 

Styrningen i dagens skola kräver flexibilitet när det uppstår problem med snabba 

beslut som följd. För att snabba åtgärder ska kunna sättas in gäller det att ha mycket 

dokumentation av olika slag, för pedagogerna, främst när det gäller 

undervisningssituationen, kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen. Ju 

mer pedagogerna antecknar när det gäller elevens svårigheter, desto lättare är det att 

få tillgång till rätt resurser och kunna sätta in rätt hjälpbehov (Mathiasson, 2000). Det 

krävs mycket dokumentation för att hjälpen inte ska utebli. Finns det inte tillräckligt 

med dokumentation runt eleven och situationen, har både Mathiasson (2000) och 

respondenterna erfarenhet av, att hjälpen tyvärr kan utebli.  

 

Pedagoger kan alltså ha svårt för att få hjälp och stöd i det vardagliga arbetet runt 

elever i behov av stöd utan tillräckligt med dokumentation. Respondenterna upplever 

att det kan ta väldigt lång tid innan hjälpen sätts in, att det inte alltid är så lätt att få 

tillgång till resurserna i skolan och att det stramas åt väldigt mycket åt alla håll. De 

tror att detta kan beror på att ekonomin har blivit sämre inom skolan. Skolkulturen 

och synsättet som finns på skolan har betydelse för hur elever i svårigheter blir 

bemötta och vilka lämpliga stödåtgärder som behövs sättas in, menar Tinglev (2008). 

Det kan vara svårt att förstå komplexiteten som skolan innehar när det gäller att 

bemöta elever i svårigheter eftersom pedagogerna på skolan kan tolka arbetet med 

elever i svårigheter på olika sätt beroende på de förutsättningar som finns när det 

gäller skolans tradition, kultur och bemötande av elever i behov av stöd.  
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6.2   Pedagogrollen 

 
Pedagoger idag verkar ha ett större behov av hjälp i sin pedagogroll när det gäller 

rådfrågning, diskussion, bolla idéer, allmän stöttning eller avgränsning av sin 

pedagogroll i största allmänhet, när de möter elever i behov av stöd, upplever 

respondenterna, Andersson (1999) och Drugli (2003). Respondenterna anser precis 

som Andersson (1999)  att det underlättar om det finns tillgång till kompetent och 

tillgänglig personal eller någon annan pedagog eller kollega att prata med på skolan 

för att kunna lösa aktuella problem som dyker upp. Finns den här hjälpen för 

pedagoger att tillgå på skolan, verkar det som mycket är vunnet. De upplever att 

situationen kan lösas på en gång istället för att behöva vänta och lösa det när den 

lämpliga personalen kommer till skolan. De respondenter som inte har tillgång till 

kontakt med lämplig och kompetent personal anser sig ganska själva i sin situation 

och får lösa situationen på bästa sätt, på egen hand. Den kategori av personal med 

lämplig kompetens som efterfrågades mest av respondenterna var specialpedagogen.  

 

Respondenterna verkar överlag ha ett stort förtroende för specialpedagogen och den 

kompetens som specialpedagogen innehar. Hargreaves m.fl. (2009)  anser, att den 

specialpedagogiska kompetensen är den viktigaste kompetensen att inneha för en 

pedagog. Enligt Persson (2007) bygger den specialpedagogiska grundkompetensen 

på att kunna förstå och reflektera över de pedagogiska konsekvenser som elevens 

svårigheter ger och att pedagogen vet var experthjälp kan fås. Det handlar alltså inte 

om en uppsättning av metoder som är anpassade till olika former av funktionshinder 

eller andra störningar utan att pedagogen ska ha insikt i och kunskaper om vilka 

konsekvenser det får i klassen, för den enskilda eleven eller klasskamraterna, för den 

planering och den undervisning som pedagogen ska genomföra i klassen.  

  

Vernersson (2002) anser dock att det finns en brist på specialpedagogisk kompetens, 

eftersom resurserna minskat i skolan. Av den anledningen kan det bli svårt för 

pedagogerna att få alla elever delaktiga utifrån sina egna förutsättningar och behov. 

Det kan också medföra att det blir svårt för pedagogerna att ge elever i behov av stöd 

den hjälp och det stöd som de egentligen behöver under sin skolgång.   

Specialpedagogisk grundkompetens borde kanske vara lika självklar, som 

grundkompetens hos pedagogen, för att kunna ha möjligheten att bemöta alla olika 

variationer av elever i skolan (Vernersson, 2002).  

 

Kanske skulle det vara så att alla pedagoger skulle ha möjligheten att kunna få 

tillägna sig en bit av den specialpedagogiska kompetensen för att lättare kunna 

bemöta elever i behov av stöd i skolan? Samtidigt anser Tinglev (2005) att det 

handlar inte bara om i fall pedagogen har pedagogisk eller specialpedagogisk 

kompetens när det gäller att anpassa undervisningen till olika elevers förutsättningar 

och behov utan att pedagogerna också behöver ges rätt förutsättningar för detta 

arbete. Av den anledningen är det viktigt att det finns en gemensam syn hos 

pedagogerna på skolan om definitionen och innebörden av orden stöd och resurs. När 

det gäller resursbristen som tycks finnas i skolan är det av extra vikt att pedagogerna 

på skolan analyserar vad ordet resursbrist innebär och vad ett resurstillskott skulle 

medföra för alla inblandade, både pedagoger och elever.  

     

Andersson (1999) menar att ledarskapet inom skolan har ändrat karaktär och att det 

har medfört att pedagogrollen inte har samma klara definition längre. Pedagogens 
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kompetens och pedagogrollen har blivit allt viktigare under tiden som skolan 

förändrat sig, menar Bergström (2001). Pedagogens arbete är mer inriktat mot det 

sociala än mot det pedagogiska och det har medfört att pedagogen har svårare att 

avgränsa sin yrkesroll, anser Andersson (1999). Enligt en empirisk undersökning 

som gjorts i USA framkom det att pedagogrollen gått från att ha varit instruerande 

till att bli mer vårdande. Det psykologiska och sociala biten har fått mer fokus än den 

pedagogiska (Murphy, 2004). Enligt Åberg (1994) kan det vara en av anledningarna 

till att behovet av stöd och hjälp ökat när det gäller pedagogrollen. Dagens pedagoger 

är i behov av andra kompetenser för att kunna ha möjligheten att kunna möta alla 

elever i skolan (Andersson, 1999). Social kompetens är en bra och ovärderlig resurs 

att ha som pedagog, enligt Vernersson (2002). Samtidigt anser Emanuelsson (2000), 

att pedagoger omöjligt kan ha kompetens att möta alla olika variationer av elever 

som finns i skolan utan att det behöver finnas pedagoger med olika kompetenser för 

att tillgodose alla olika variationer av elever.  

 

Är det förändringen i samhället och definitionen på pedagogrollen som medfört att 

pedagoger idag efterfrågar kompetent och kunnig personal på ett annat sätt mot vad 

som skedde förr? Wahlström (2005) menar att samhällsutvecklingen har inverkan på 

hur dagens skola ser ut. Förändringen inom samhället har också betydelse för hur 

kunskapsinhämtningen inom skolan är uppbyggd, anser Bergström (2001). 

Pedagogrollen har gått från en förmedlande roll med traditionsbunden undervisning 

till att bli en mer handledande, där pedagogen ska handleda och finnas till hands då 

eleverna efterfrågar det.  Dagens moderna samhälle kräver andra kunskaper än vad 

som krävdes förr, hos både elever och pedagoger. Det kräver också att både elever 

och pedagoger ifrågasätter och reflekterar över allt själva, till skillnad mot förr då 

pedagogen skulle mata eleverna med de kunskaper som de ansågs behöva för att 

klara skolan. Eleverna i dagens skola ska numera själva till viss del söka reda på den 

kunskap som krävs för att de ska klara sin skolgång. Om detta stämmer kan det 

kanske också vara en anledning till att pedagogrollen inte har samma klara definition 

längre? Hur känner pedagoger inför att utgå ifrån varje elevs egna förutsättningar och 

behov när det gäller att anpassa till elever i behov av stöd eller i svårigheter?  

 

6.3   Klassrumssituationen 

 

Både respondenterna och Emanuelsson (2000) är överens om att alla elever ska ha 

möjligheten att vara kvar i sin klass i första hand, istället för att få gå iväg och få 

undervisning på annat håll. Problematiken som uppstår med en elev i 

klassrumssituationen också ska lösas där så långt det är möjligt. 

 

För att respondenterna ska kunna ha möjligheten att bemöta elever i behov av stöd i 

klassrummet upplever de att de vill ha tillgång till lämpligt och anpassat material – 

på en lämplig nivå för eleven. Arbetsschema eller grundschema en bra lösning, anser 

de. Det blir lätt överskådligt att se var varje elev befinner sig och de ser lätt vad 

eleven klarar och inte klarar. Arbetsschemat innehåller en slags grundnivå, där 

största delen av klassen ligger kunskapsmässigt. Pedagogen gör lättare eller svårare 

uppgifter för de elever som ligger under och anses svagare eller för de elever som 

ligger över och anses starkare. Denna form av anpassning upplever respondenterna 

har medfört goda förutsättningar för att elever i behov av stöd ska lyckas i sitt 

skolarbete. Samtidigt anser respondenterna att det är just de starka och svaga 
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eleverna som det är svårast att anpassa till och tillgodose och det är också de som är 

lättast att tappa på vägen om man inte håller ihop gruppen, kunskapsmässigt. Hur 

kan pedagogerna finna lämpliga strategier över bemötande och tillvägagångssätt med 

de förutsättningar som finns i skolan? Hur lätt är det egentligen att anpassa och utgå 

ifrån varje elevs förutsättningar och behov med de förutsättningar som ges pedagoger 

i dagens skola?  Hur känner pedagogerna inför uppdraget att bemöta varje elev där 

den befinner sig?  

 

Det finns ett par viktiga förändringar som skett i klassrumsmiljön och som har stor 

betydelse för elever som är i behov av stöd i sitt lärande. Elever i behov av stöd har 

svårt att jobba på det viset som är önskvärt inom skolan, enskilt - med mycket eget 

arbete och ansvar eller i olika gruppsammansättningar, enligt Vernersson (2002). 

Dessa förändringar har medfört att pedagogerna behöver ha andra redskap för att 

bemöta eleverna i dagens klassrum. Respondenterna och Kimber (2005) har 

erfarenhet av att den här gruppen av elever ofta kräver ett visst mönster som ser 

likadant ut från dag till dag med moment som de känner igen, att pedagogerna inte 

byter arbetssätt metoder eller elevgrupper för ofta, att undervisningen följer ett visst 

mönster, så att eleverna vet vad som ska hända och vad som förväntas av dem. 

Tydliga målsättningar, rimliga krav och att pedagogerna visar vägen medför att 

elever i behov har lättare för att lyckas med sin skolgång och sitt skolarbete. Det 

inger grundtrygghet om eleverna vet vad som ska hända och vilka förväntningar de 

har på sig, enligt respondenterna. Just för att eleverna ska klara av skolan bättre. 

 

Elever i behov av stöd kan lättare störas av ett oroligt klassrum än andra elever, 

menar respondenterna. De menar att klassrumsmiljön ska ge ett lugnande intryck 

med bra möblering för att elever ska få möjlighet till arbetsro och inlärning. För att 

kunna undervisa på det här sättet krävs det tid i skolan, menar respondenterna. 

Respondenterna upplever att tiden är knapp och att det inte finns tillräckligt med tid 

till att lösa olika problem som uppstår eftersom allt annat arbete bara ska flyta på. 

Svårast är det att hinna med att anpassa till de elever som inte når måluppfyllelsen 

eller om det redan finns elever med individanpassad studiegång, menar 

respondenterna.  

 

Enligt Ekholm m.fl. (2001) finns det en föreställning inom skolan värld vad en 

normal elev ska klara att prestera där och den kvaliteten beskrivs som viktig hos 

eleven och kopplas för det mesta samman med elevens prestation i olika 

undervisningssituationer inom skolan. De menar att underförstått finns det en 

föreställning inom skolan om vad en normal elev ska klara av att prestera där. Om en 

elev avviker från normalitetsbegreppet så blir den ofta betraktad som annorlunda, 

onormal och i behov av behandling (Andersson, 1999) och eleven avskiljs därför 

från de andra eleverna i de situationer då svårigheten uppstår (Ekholm m.fl, 2001). 

Respondenterna upplever att det kan vara svårt att tillgodose de starka och de svaga 

eleverna om pedagogen är ensam eller om pedagogen har för många elever som de 

redan individanpassar åt i klassen. Skolan tycks dock ha svårast för att anpassa 

undervisningen till just elever i behov av stöd eller riskzonselever eftersom de inte 

har diagnostiserande stödåtgärder. De uppfattas mest som bråkiga och stökiga i 

skolan (Vernersson, 2002). På vilket sätt kan man säga att pedagoger utgår från 

elevers olika förutsättningar och behov om eleverna normaliseras för att passa in i 

skolan? 
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Respondenterna tog också upp vikten om ett gott och nära samarbetet med 

vårdnadshavare till elever som är i behov av stöd. Pedagogen vinner på att vara 

öppen mot vårdnadshavare för att få dess tillit när pedagogen oroar sig för dennes 

barn (Drugli, 2003). Det blir lättare att lyckas i arbetet med den här gruppen av 

elever om man har ett gott samarbete med föräldrarna och om det finns en gemensam 

målsättning för eleven både från skolan och från hemmet, anser respondenterna. 

Finns det en gemensam målsättning från både hemmet och skolan för eleven blir det 

lättare att kunna ha möjligheten att ta till vara på varje elevens skolsituation och 

kunskapsinhämtning på bästa sätt. Den största utmaningen för en pedagog är, enligt 

Wahlström (2005), att hjälpa andra människor att få tillgång till sina resurser och 

använda dem på rätt sätt.  

 

6.4   Vidare forskning 

 

Det finns frågor som dykt upp under tiden jag skrivit min rapport och som kan 

utvecklas. Det som jag främst tänker på är utvecklingen som skett inom samhället 

och vilken inverkan och påverkan den har på skolan och kanske framförallt då på 

pedagogrollen. En av respondenterna tar upp en intressant aspekt på utvecklingen av 

dagens elever inom skolan och samhället och vad det kan medföra för dagens 

pedagoger i sin pedagogroll.  

 

Respondenten menar att dagens elever växer upp under andra villkor än mot förr i 

tiden i och med att skolan ändrades 1994, både när det gäller måluppfyllelsen och 

betygssystemet. Förr räckte det med att vara närvarande för att få betyg. Eleverna 

gjorde som de blev tillsagda att göra – pliktelever. Idag måste eleverna prestera något 

för att få betyg och klara skolan. Det krävs en ansträngning från eleverna för att nå 

de mål som är uppsatta. Eleverna idag ifrågasätter och gör mer som de själva vill – 

lustelever. Det är här som det blir till ett dilemma. De pedagoger som undervisar i 

skolan, idag var troligtvis pliktelever när de gick i skolan, tror respondenten. De 

flesta elever i dagens skola är mer lustelever än pliktelever.  

 

Respondenten tror att det kan vara en av anledningarna till att dagens pedagoger kan 

uppleva sig ha svårare för att bemöta elever i skolan eftersom det står i strid med den 

uppfattningen som de själva har och det som de själva tror på. Det medför och krävs 

ett annat bemötande av eleverna från dagens pedagoger än mot vad som krävdes förr. 

Detta kan säkert också ha inverkan på att pedagogrollen har ändrat riktning. Hur kan 

pedagogerna göra föra att på bästa sätt bemöta eleverna i skolan med tanke på den 

här intressanta aspekten och samtidigt anpassa det till ett samhälle som är under 

ständig utveckling?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

Fråga 1 
Hur ser din klassrumssituation ut? 

- vilka åldersgrupper finns det i din klass? 

- anser du att det finns några speciella problem i din klass? 

- i så fall vilka? 

 

Fråga 2 
Vilka resurser anser du dig behöva för att lösa din klassrumssituation om du märker att ett 

barn är i behov av stöd? 

- hur går du då tillväga? 

 

Kan du berätta om vad och hur du gör? 

 

Fråga 3 
Om dina egna resurser inte räcker till, vad händer då? 

- vad gör du då?  

- vem vänder du dig till? 

 

Fråga 4 
Det står i läroplanen; 

- att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

- att den ska främja elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

hänsyn till elevers bakgrund 

- att det ska finnas likvärdig utbildning inom varje skolform, oavsett var den 

bedrivs 

 

Den ska inte utformas lika överallt och den ska heller inte fördelas lika, utan man ska utgå 

från varje elevs olika förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

 

Vad gör du som pedagog för att leva upp till styrdokumenten när du möter elever i behov av 

stöd? 

- vad händer när det är svårt att göra det? 

 

Fråga 5 
Finns det tillräckligt med kunskaper för pedagoger ute på fältet idag, att möta elever i behov 

av stöd? 

 - om inte, vad skulle du vilja att det tillfördes då?  

 

Tack för intervjun. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev till intervjupersonerna 

 

Bakgrund 

 
Under tiden som jag gått min lärarutbildning så har jag blivit mer och mer intresserad av den 

gruppen elever som betecknas som elever som är i behov av stöd. De elever som på ett eller 

annat sätt är i behov av stöd för att klara sin skolgång. De anses ofta som lite bråkiga, bökiga 

och stökiga i skolan och passar inte riktigt in i skolans undervisnings ram. Jag menar då inte 

de barn som redan är i behov av stöd och som har en diagnos. 

  

Enligt en del lärare som jag pratat med, men även i den litteratur som jag läst så tenderar den 

här gruppen av elever hela tiden att öka. Skolverket gjorde en undersökning i början av 2000-

talet, där kunde de se att den här gruppen av elever som är i behov av stöd hade ökat under 

1990-talet.  

 

Det jag frågar mig är om detta verkligen stämmer och så vill jag veta hur pedagogerna ute på 

fältet upplever det. Finns det tillräckligt med resurser för att möta de här eleverna och 

tillgodose deras behov av stöttning i skolarbetet? Har man tillräckligt med kunskap för att 

möta de här eleverna på bästa sätt om man tänker på vad som står i styrdokumenten? 

Till sist vill jag ta reda på om pedagoger som jobbar ute på fältet verkligen upplever att det är 

så. 

 

Syfte/problem 

 
Syftet med min rapport är att försöka belysa vilka möjligheter och resurser några pedagoger 

upplever att de har att möta elever i behov av stöd. Mina frågeställningar är: 

 

- Hur kan resurserna se ut? 

- Hur kan klassrumssituationen se ut? 

- Vilken hjälp och vilket stöd kan pedagoger få i sin yrkesroll? 

 

Mål 

 
Målet med den här undersökningen är att den förhoppningsvis ska ge svar på hur det fungerar 

ute på fältet, i verkligheten. Förhoppningsvis ska det också ge kunskap, men även lämpliga 

verktyg för hur man ska bemöta elever är i behov av stöd, på bästa sätt. Jag skulle därför bli 

glad om du kunde tänka dig att ställa upp i den här intervjun. Det skulle ge mig en bild av hur 

en grupp pedagoger upplever att det fungerar ute i skolan.  

 

Du kan när som helst avbryta intervjun om du önskar. Svaren jag får kommer enbart användas 

i den här undersökningen Skolan kommer inte att namnges eller kunna identifieras i min 

rapport. Jag kommer att benämna den med en skola på en större eller mindre ort. 

 

Tack på förhand Ann-Charlotte Dahlberg 


