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Sammanfattning 

Denna studie kommer belysa den enskilda pedagogens syn på elevers behov och 

förutsättningar i skolan. Studien innehåller reflektioner över det egna arbetet och konkreta 

arbetsmetoder för yrkesverksamma pedagoger. 

 

Den verksamma pedagogens arbete vilar på läroplanens värdegrund. Värdegrunden är 

gällande för samtliga skolverksamheter i landet och sätter de värden som skolan ska arbeta 

för. I läroplanens första del skildras skolans centrala värden, däribland om en likvärdig 

utbildning för alla elever och anpassning utefter deras behov (Skolverket, 2011a).  

Utgångspunkten för denna uppsats börjar där, om pedagogens arbete med elevers behov. 

Syftet är att kartlägga deras lika och olika uppfattning om behov och förutsättningar. För att 

möta studiens syfte har en kvalitativ arbetsmetod valts där tre respondenter redogör för sitt 

arbete och uppfattningar. Läsaren kommer att guidas genom skolans organisation, Skolverkets 

riktlinjer och pedagogers enskilda uppfattningar som tematiskt analyserats utifrån teoretiska 

utgångspunkter och tidigare forskning. Detta föranleder till slutsatser om pedagoger som ser 

elever som enskilda individer med olika behov och förutsättningar samt hur 

arbetstillvägagångsätten starkt förknippas med kollegiet men också utav resurser. 

Inledningsvis vill jag understryka att med pedagoger menar jag de förskole, -och 

grundskolelärare inom förskoleklass till årskurs tre som deltagit i denna studie. 

 

Nyckelord: pedagogers perspektiv, stödinsatser, särskilt stöd, extra anpassningar, behov och 

förutsättningar.   
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1. Inledning  

I det inledande avsnittet presenteras denna studies centrala utgångspunkter. 
 

1.1 Studiens forskningsområde  

I sin granskning av den svenska skolan redogör DN för verksamhetens brister med att fånga 

upp elevers svårigheter i tidigt stadie. Granskningen talar om bristande specialundervisning, 

åtgärdsprogram och stöd som ges alltför sent(DN, 2014-06-13). När elevkullen för läsåret 

2013/14 blev kartlagt av Enheten för utbildningsstatisk för Skolverket hade närmare 13 % av 

alla elever ett åtgärdsprogram. Skolverkets egen kartläggning påvisar ett ökande behov i hela 

grundskolan. I en skola med ökande behov finns även ett konstaterande från Skolverket 

(Skolverket 2008, 2013) att lärandemiljöer påverkar behoven utav anpassningar. Man menar 

på att en elevs behov av särskilda anpassningar förknippas i hög grad till hur den pedagogiska 

verksamheten är utformad (Lundgren, 2014).  

Som student på Uppsala Universitet har jag under min VFU(verksamhetsförlagd utbildning) 

iakttagit olika verksamheter och även pedagogers gedigna arbete för att på bästa sätt möta 

sina elevers behov. Jag har utifrån både läroplan och observationen uppmärksammat vikten av 

att elever i årskurs 3 ska nå kunskapskraven. Mina erfarenheter och upplevelser verkar 

stämma med Assarsons(, 2009) påstående om en verksamhet med mycket glädje och 

utveckling men också om verklighetens utmaningar och frustrationer.  Med denna studie vill 

jag utforska pedagogens arbete utifrån mina tidigare erfarenheter, tidigare forskning och vald 

teori. Jag utgår alltså från pedagogen. Utifrån intervjuer med pedagoger vill jag därför 

kartlägga deras perspektiv och uppfattningar om arbetet med elevers behov och 

förutsättningar.  

1.2 Avgränsning 

För att begränsa uppsatsens omfång har jag valt att fokusera på pedagogens uppfattningar om 

arbetet och arbetsmetoderna som omkringligger arbetet med och kring elevers olika behov 

och förutsättningar. Intervjupersonerna är utbildade förskole, -och grundlärarpedagoger. Valet 

att inte inkludera specialpedagoger motiveras genom att uppsatsen ska skildra 

elevklasspedagogernas subjektiva uppfattning. Studien bearbetar pedagogernas uppfattning 
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oavsett elevens behov och svårigheter. En ytterligare avgränsning gäller en eventuell analys 

utav politikens inverkan på skolans verksamhet. En eventuell redogörelse för hur politiken 

påverkat pedagogernas verksamhet utelämnas, trots att skolorna är ett betydande politiskt 

verktyg (Assarson, 2009). 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att ge en insyn i pedagogers olika perspektiv på elevers behov och 

förutsättningsar samt de arbetstillvägagångssätt pedagoger använder för att möta sina elever. 

1.4 Frågeställningar 

Ur vilka perspektiv väljer pedagogerna att se elevers behov och förutsättningar? 

Hur stöttar verksamheten pedagogerna att möta alla elevers behov? 

Utifrån detta, hur ser pedagogernas reflektioner ut om det egna arbetet? 

1.5 Problemdiskussion  

Läroplanen fastställer att lärare ska uppmärksamma och stödja elevers behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2011a), det vidare pedagogiska arbetet lämnas till läraren och den 

egna tolkningen utav läroplan och styrdokument (Assarson, 2009).  

Pedagogen blir därför huvudperson i denna studie där uppfattningen om elevers behov och 

förutsättningar ligger i fokus samt kring de arbetsmetoder som brukas inom verksamheten. Ur 

vilka perspektiv kan pedagoger välja att möta elevers behov och förutsättningar samt vilka 

utmaningar ställs pedagogerna inför är två för mig intressanta utgångspunkter. Det är utifrån 

verksamma pedagoger som svaren söks, från olika skolor med olika erfarenheter, och kommer 

så småningom presenteras i denna studie. 

1.7 Disposition 

Utgångspunkt för denna uppsats har varit att ge en redogörelse för de perspektiv samt 

arbetsmetoder som verksamma pedagoger använder sig utav för att möta elevers behov. 

Studien vilar på en kvalitativ grund där två grundskolelärare och en förskollärare intervjuats 

för att kartlägga deras perspektiv och reflektioner utifrån valt område. Särskild vikt läggs på 
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hur pedagogerna upplever sin verksamhet. I kapitel ett presenteras studiens forskningsområde, 

avgränsningar och syfte. I det andra kapitlet redogörs studiens bakgrund där läsaren ges 

möjlighet för en djupare förståelse för verksamhetens organisation. I kapitel tre redovisas ett 

urval utav tidigare forskning som ger en djupare förståelse för de svårigheter och pedagogiska 

utmaningar som uppmärksammats i skolan. Detta kapitel visar på den vetenskapliga grund 

som studien vilar på. Det fjärde kapitlet redogör för studiens teoretiska utgångspunkt där tre 

generella perspektiv för det pedagogiska arbetet: det traditionella, - relationella, - och 

dilemmaperspektivet. Perspektiven betydande för att analysera intervjupersonernas 

perspektiv. I kapitel fem motiveras studiens metodval, urval och tillvägagångssätt samt utifrån 

vilka forskningsetiska principer studien förhållit sig till. Därefter följer en kritisk granskning 

utav studiens metodval. I nästa kapitel redovisas studiens resultat som analyseras löpande 

efter tidigare forskning och presenterad teori. Avslutningsvis diskuteras resultaten i kapitel sju 

där även begränsningar och förslag på vidare forskning presenteras.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt sätts studien i ett sammanhang där läsaren guidas till en vidare förståelse utav 

skolverksamheten som organisation. 

2.1 En skola för alla  

Sverige undertecknade UNESCO:s Salmanacadeklaration år 1994 som stärkte målsättningen 

om en skola för alla oavsett funktionsnedsättningar, ras, etnicitet eller kön (Assarson, 2009). 

Med Salmanacadeklarationen och FN:s barnkonvention kom uttrycket en skola för alla att bli 

ett faktiskt krav för verksamma pedagoger(Assarsson, 2009.s.12). En likvärdig skola ingår 

även i en lagstiftning som talar om att alla elever har rätt till utbildning av likvärdig kvalité. 

2.2 Skolans uppdrag och värdegrund 

Hela skolorganet i Sverige vilar på skollagen och läroplanen vilket innebär att alla inom 

verksamheten har en del föreskrifter att förhålla sig till. I skollagen befästs regler för 

skolorganet, skollagen fastställer de demokratiska värden, mänskliga rättigheter och att skolan 

ska arbeta för att främja varje elevers utveckling och funktion och hänvisar skolans uppdrag 

och värdegrund till läroplanen (Skollagen, 2014:800). Läroplanen arbetar utifrån skollagens 

ramar och understryker de värden som verksamheten ska främja samt lärarkårens 

skyldigheter. Den svenska skolverksamheten ska arbeta för en likvärdig utbildning där 

eleverna utbildas utifrån demokratiska värderingar och försäkran om en likvärdig utbildning. 

Läroplanen understryker vikten utav anpassad undervisning utifrån individens behov och 

förutsättningar för att möta varje elevs personliga utveckling och självförverkligande för att 

kunna ingå i det samhälleliga livet (Skolverket, 2011a). 

2.4 Stödinsatser, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram 

Läroplanen fastställer vikten av att ge varje elev en stimulerande kunskapsutveckling under 

sin skolgång och inte sällan krävs stödinsatser för att möta behoven. En pedagogs arbete utgår 

alltid från att möta elevgruppens förutsättningar vilket leder till spontana anpassningar i den 

ordinarie undervisningen (Lundgren, 2014). Inte alltid är dessa anpassningar tillräckliga och 

måste ibland stödjas utav tillskrivna stödinsatser som föregås utav en pedagogisk utredning 
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och åtgärdsprogram för att eleven ska nå kunskapskraven(Skolverket, 2014).  Stödinsatser går 

under två kategorier extra anpassningar och särskilt stöd som presenteras i följande stycke. 

2.4 Extra anpassningar och särskilt stöd 

 

Skolverket väljer att benämna stödinsatser i två kategorier extra anpassningar och särskilt 

stöd(Skolverket, 2014). Extra anpassningar är anpassningar som går att utföra i den ordinarie 

undervisningen. Spontana anpassningar som inte påverkar den övriga undervisningen går 

under extra anpassningar. Dessa anpassningar är små justeringar som pedagogen oftast själv 

eller genom handledning från arbetslag kan inkludera i sin undervisning (ibid). Exempel på 

dessa är alternativa redovisningsformer, läroböcker eller en speciallärarresurs (Skolverket, 

2011b). Det finns inget krav på en formell dokumentation utav dessa justeringar som oftast 

hjälper fler elever än enbart en (Skolverket, 2014).  

Särskilt stöd särskiljer sig då den sällan går att anpassa till den ordinarie undervisningen, utan 

behöver en särskild utredning som noggrant ska dokumenteras och uppföljas då eleven inte 

anses kunna nå upp till ställda kunskapskrav (Skolverket, 2011b).  

2.5 Pedagogisk utredning och åtgärdsprogram 

För att möta alla behov inom skolan krävs ofta olika typer av stödinsatser. Stödinsatser 

föregås alltid utav en värdering utav elevens eventuella behov och vid större åtgärder påbörjas 

en pedagogisk utredning som efterföljs utav ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen 

fastställs i samråd utav ett elevhälsoteam som innefattar rektor, skolläkare/skolsköterska, 

kurator och specialpedagog (Lundgren, 2014). Ett åtgärdsprogram ska i enlighet med 

skollagen alltid beslutas utav rektor (Skollagen, 2010:800), även beslut om att placera en elev 

i en särskild undervisningsgrupp, eller anpassad studiegång är ett rektorsbeslut (Lundgren, 

2014).   
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie 

presenteras. 

3.1 Sökprocess 

 

I sökprocessen för att hitta forskning som möter studiens syfte har databaser som Skolverket, 

LIBRIS och DiVa använts där fruktbara sökord som elevers behov och förutsättningar, 

åtgärder och pedagogers perspektiv/upplevelser använts. Huvudsakligen har utgångspunkten 

varit att söka material från både kvalitativ och kvantitativ forskning för att ge studien vidare 

bredd men också från studentlitteratur som presenterats under min studieperiod. 

3.2 Elevers svårigheter och vikten utav tidiga åtgärder 

Inom ramen för särskilt stöd särskiljs elevers behov i två kategorier: lärande- och 

beteendesvårigheter (Lundgren, 2014).  

Tidigare forskning påvisar att beteendesvårigheter förknippas i högre grad till pojkar än till 

flickor (Persson, 1998) och även att dessa förknippas inom ett socialt, - och emotionellt 

spektra. 

Oavsett om svårigheter ligger hos pojkar eller flickor pekar tidigare forskning på åtgärder ska 

göras så snabbt svårigheter uppmärksammas hos en elev (Johansson & Parvizi, 2013). I sin 

uppsats skriver Johansson & Parvizi om vikten att möta elevers behov utifrån individuella 

intressen men också med rätt pedagogiska verktyg. Tidigt insatta åtgärder oberoende på 

Lundgrens två svårighetskategorier menar Webster-Stratton (, 2009) underlättar för elevens 

kommande kunskapsmöjligheter.   

3.3 Den pedagogiska kompetensen 

I sin avhandling skriver Vesterlund (2012) om pedagogers gemensamma reflektioner för att 

utöka erfarenhet och diskutera pedagogiska infallsvinklar. Författaren belyser sambandet 

mellan gemensamma reflektioner och gott ledarskap samt ett gott arbetsklimat i kollegiet. En 

slutsats utifrån Vesterlunds studie pekar på sammarbetet mellan pedagoger innebär att de inte 
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enbart utbyter pedagogisk kompetens utan att de även möter ett modernt samhälle i ständiga 

förändringar. 

 

I Pedagogiskt arbete (Phillips, 2012) redogör författarna om fördelarna med ett kollegialt 

arbete där pedagogerna tillsammans utvecklar nya pedagogiska förhållningssätt. Detta möter 

Vesterlunds avhandling och fortsätter med att detta arbetssätt även utvecklar en god lärmiljö. I 

Lärande skola bildning(, 2014) skriver Lisa Asp-Onsjö i sin tur om läromiljöer som en 

avgörande del för de behov och förutsättningar en elev har. 

3.5 Sociala relationer i skolan 

I sin avhandling Relation lärare- elev, lärares förhållningssätt och dess påverkan på elevers 

självbild redogör författarna Lindberg Viklund & Karlsson (, 2014) om den stora påverkan 

lärare har på sina elever. I sin konklusion redogörs för vikten att stärka elevernas känsla utav 

trygghet genom en god och förtroendefull relation till sin lärare. Författarna lyfter även värdet 

i att se eleven utifrån individ för att inte enbart eleven ska nå framgång i skolarbeten utan 

även på ett personligt plan. Vikten av trygga sociala relationer vidhålls även utav Olsson & 

Olsson (, 2002) som stärker individens behov utav goda sociala relationer för att kunna ingå i 

ett samhälleligt liv.   

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar på att elevers behov och förutsättningar är ett känt ämne inom 

forskning. Vikten utav att elevers svårigheter åtgärdas så fort som möjligt påvisas vara den 

mest effektiva och eftersträvansvärda metoden. En särskiljning mellan de två 

svårighetskategorierna går att göra men är inte relevant för denna studies forskningsområde. 

Eftersom tidigare forskning påvisar skolmiljöns påverkan på elevers behov och 

förutsättningar är det därför, enligt tidigare forskning, viktigt att upprätthålla en god lär, - och 

skolmiljö. Särskilt viktigt redogörs vikten för elevernas sociala utveckling, såväl till läraren 

som till vardagliga situationer. För att vidare åstadkomma en god skolmiljö påvisar tidigare 

forskning en koppling till kollegialt sammarbete, detta sammarbete bidrar till en 

reflektionsprocess som dessutom stärker verksamhetens pedagogiska kompetens.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter som valts ut för att, på bästa sätt, 

möta studiens syfte. Denna del kommer senare ligga till grund för resultat och 

analysavsnittet. 

4.1 Teoretisk översikt 

I urvalet av vetenskaplig teori har fokus legat på olika perspektiv inom specialpedagogik.  

Perspektiv som är hämtade från Claes Nilholm och Moira von Wright sammanställs i tre 

huvudperspektiv som bidrar till en vidare förståelse för pedagogers synsätt och arbetsmetoder.  

4.2 Perspektiv på elevers behov 

Hur pedagogen möter elever i generella undervisningssammanhang är oftast individuellt. 

Pedagogen utgår från den egna utbildningen, erfarenheter och beprövad metodik. I den 

specialpedagogiska sektorn går det att tydligt urskilja två perspektiv som pedagoger utgår från 

när de arbetar med stödinsatser. I denna studie benämns perspektiven som traditionell,- och 

relationellt perspektiv. I praktiken är pedagogiken är sällan svart eller vit och därför 

tillkommer ett ytterligare: dilemma perspektivet. 

4.2.1 Traditionellt perspektiv 

I sitt avsnitt i Skolverkets att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv, skriver Moira von 

Wright(, 2002) om pedagogers olika perspektiv på elever i behov utav särskilt stöd. Fokus för 

texten finns i hur man utvärderar elevernas behov och ur vilka vinklar pedagoger väljer att 

utvärdera eleverna.  

Det punktuella perspektivet går i linje med att se och mäta det individuella behovet, bristen 

eleven besitter, för att möta de med anpassningar(von Wright, 2002). Skolverkets analyser har 

tidigare visat att skolor generellt håller denna typ av individinriktat perspektiv när man möter 

elevers svårigheter (Skolverket, 2011b). Perspektivet är också resultatinriktat och är 

sammansatta av byggstenar om mätningar och tester. Att förpassa problemet till individen är 

ett traditionellt förhållningssätt där specialklasser predikas och inte alltför sällan ombesörjs 

alternativ som att gå om ett eller flera skolår. Detta kompensatoriska förhållningssätt som 
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oftast grundas utifrån elevens resultat och eventuella diagnoser ser till att anpassa eleven till 

skolan och verksamheten.  

4.2.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet är ett gensvar på det traditionella perspektivet som ofta kritiseras 

för att särskilja elever i olika behovsgrupper som ökar den sociala maktstrukturen såväl i 

skolan som i samhället(Lundgren, 2014).  

Det relationella perspektivet medför ett vidare synsätt där elevens behov sätts i sitt 

sammanhang. En elev som inte möter de förväntade kraven är ett resultat på den pedagogiska 

miljön som eleven befinner sig i. Behoven ska mötas i situationen där läraren blir ”delaktig i 

elevens behov” (von Wright, 2002. s.17). von Wright menar att pedagogen inte har ett givet 

svar på behovet utan att det återfinns i relationen, och bekräftas efteråt.”. Med detta menas 

att pedagogen utgår från elevens relation till sina behov i ett sammanhang, för att sedan 

utvärdera den hjälp som kan ges. Utgångspunkten för perspektivet finns i att hitta en elevs 

möjligheter att utvecklas och hur skolan ska tillförse dem. Pedagogens synsätt för det 

relationella perspektivet utgår från att förstå elevens natur och utgå från hens verklighet 

snarare än att metodiskt mäta elevens brister(von Wirght, 2002). Detta tankesätt härleder till 

ett arbetssätt där skolan ska motverka och förebygga eventuella behov 

4.2.3 Dilemma perspektivet  

Nilholm (, 2003) problematiserar skolan som en verksamhet med särskilt många olika 

dilemman. Författaren syftar till de flera olika situationer som uppstår i vardagen som sällan 

går att lösa på ett givet vis. I skolans verksamhet förekommer flera situationer som 

verksamheten måste hantera. Eftersom skolgång är obligatoriskt överser verksamheten flera 

olika individer och samtidigt flera olika behov. För undervisningen måste de 

specialpedagogiska insatserna balanseras med den ordinarie undervisningen för att möta 

samtliga elevers behov.  En sådan balansering där alla krav sällan kan uppnås ingår i 

verksamhetens vardag (Lundgren, 2014).  Nilholm framhåller värdet i att möta eleverna 

utifrån behov och förutsättningar och menar att dilemma perspektivet inkluderar visionen om 

en anpassad undervisning utifrån olikheter baserad på erfarenheter, förmågor och egenskaper 

hos individer(Nilholm, 2003).  

  



13 

 

5. Metod  

I detta avsnitt redogörs studiens metodval och forskningsetiska aspekter för framförandet. 

5.1 Val av metod  

För att möta studiens syfte har kvalitativa intervjuer valts och använts som metod, detta för att 

beskriva, förklara och tolka särskilda pedagogers uppfattning av sin verklighet (Ahrne, 2011). 

Intervjuerna var halvstrukturerade, med fasta frågeställningar men med rum för 

vidareutveckling och följdfrågor, detta för en avslappnad intervju som ger mer spontana och 

vardagsnära svar (Gillham, 2008). 

Under uppstartsfasen för intervjuerna gjordes ett medvetet val om att inte skicka ut en 

detaljerad intervjuguide till intervjupersonerna, detta för att öka en mer autentisk och ärlig 

respons under genomförandet. Intervjupersonerna gavs istället en övergriplig förklaring för 

vilket ämne intervjun behandlade. Detta är viktigt för att intervjupersonen ska vara beredda på 

intervjuns innehåll (Gillham, 2008). Centralt för intervjusituationen var att ha en god relation 

mellan intervjuperson och intervjuare för en bekväm intervjusituation. 

5.2 Motivering för val av metod 

Det kan finnas många invändningar till den kvalitativa forskningsmetoden, å ena sidan kan 

den metoden kritiseras för sin subjektivitet (Kvale & Brinkman, 2014), men ger å andra sidan 

ett större djup till forskningen (Gillham, 2008). Eftersom metoden ofta ser till den praktiska 

delen i ett forskningsämne, ger den en möjlighet att undersöka en verklighet som inte alltid 

finns återgiven i all skriven teori (Gillham, 2008). För att följa studiens syfte blir därför den 

kvalitativa forskningsintervjun ett välgrundat val. 

5.3 Utformning av intervjufrågor 

I utformningen utav intervjufrågorna skapades tre olika delar för intervjun. Den första delen 

har en allmän karaktär där pedagogerna reder ut begrepp och perspektiv, den andra delen 

berör den organisatoriska verksamheten och den avslutande och tredje delen öppnar för 

djupgående och självreflekterande svar. Frågorna utformades på detta sätt för att få en känsla 

kontinuitet och sammanhang, där frågeflödet får ett naturligt flöde vilket i sin tur underlättar 
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för intervjupersonen (Gillham, 2008). Frågeindelningen definierades i tre teman: Särskilt stöd 

för pedagogerna, Frågor om stöd för arbetet med stödinsatser och Stödmaterialfrågor. 

Utformningen av teman gav en tydlig avgränsning för intervjun och ett tydligt sammanhang 

till studiens syfte. Frågeställningarna godkändes utav min handledare för att sedan bli 

utvärderade och ytterligare effektiviserade utifrån en testintervju. För att utvärdera och 

effektivisera intervjufrågorna testintervjuade jag en klasskamrat. Testintervjun visade sig 

användbar eftersom jag på sätt kunde se användbarheten i vissa frågor, här gjordes alltså ett 

urval kring de frågor som var bäst lämpade. Utifrån detta färdigställdes den intervjuguide som 

respondenterna svarade utifrån, denna finns redovisad som bilaga.  

5.4 Urval 

För att följa studiens syfte på bästa sätt har verksamma pedagoger i skolans tidigare år valts 

som respondenter. För att effektivisera intervjusituationen utgick jag från Kvales & 

Brinkmans bok Den kvalitativa forskningsintervjun för att stödja mitt val om tre 

intervjupersoner. Den kvalitativa intervjun ställs inför ett dilemma vad gäller antalet 

intervjupersoner, där antalet tenderar att anta ett alltför litet eller för stort antal (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Författarna problematiserar den kvalitativa forskningsmetoden som svår 

att generalisera då respondenterna är så några i antal (ibid). Vidare tenderar den kvalitativa 

forskningsmetoden till subjektiva tolkningar(ibid). 

De tre olika verksamheterna inom ramen för denna studie är särskilt olika, Intervjuperson A 

och C arbetar båda på kommunala F-6 skolor med ungefär 200 elever, Skola A ligger i ett 

mindre samhälle nära natur och Skola C ligger i ett bostadsområde i en tätort kring 

Mälardalen. Intervjuperson B är verksam på en privat skolverksamhet också med F-6 med ett 

elevantal på knappt 70 elever. Antalet elever skiljer eftersom Skola B har 12 elever i varje 

klass, medan de kommunala skolorna har mellan 25-30 elever i varje klass. Samtliga skolor är 

inom samma kommun och landsting. Verksamheterna benämns som Skola A,- B,- och C 

enligt intervjupersonens bokstav i följande resultat,- och analysdel.  

 

5.5 Tillvägagångssätt 

För att ge studien en bredd som täcker olika grader utav pedagogisk erfarenhet och 

skolmiljöer valdes intervjupersoner med olika bakgrund och från olika skolverksamheter. 
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Eftersom respondenterna inte kommer från samma verksamheter kan detta leda till avvikande 

resultat, något som försvårar eventuella generaliseringar. Dock kan detta även leda till 

intressanta infallsvinklar för arbetstillvägagångssätt för min studie. 

Eftersom jag tidigare har arbetat med samtliga pedagoger har jag tidigt startat en öppen dialog 

om samarbete inför min studie. Samtliga intervjupersoner var villiga att medverka i studien 

och blev i tid informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt via mail och telefonsamtal. 

Intervjupersonerna intervjuades individuellt där jag, enligt överenskommelse, spelade in på 

min privata mobil för att sedan transkribera intervjuerna. Inspelningar och transkriberingar 

har sparats och finns tillgängliga.  

5.6 Analys 

För att analysera mina transkriberingar sökte jag efter olika kategorier som intresserade mig 

och samtidigt mötte studiens syfte. I denna sökprocess kom jag även att göra ett urval för det 

stoff som möter mitt syfte och mina frågeställningar på lämpligast vis. Min utgångspunkt var 

att fördela kategorierna efter de teman som redan fanns för min intervjuguide. Dessa kom att 

skrivas om till resultat, - och analys delen och nämns nu som: Pedagogers perspektiv på 

särskilt stöd, Pedagogens stöd i arbetet och Pedagogens reflektioner. Sista temat kom att 

ändra inriktning eftersom min halvstrukturerade intervjumetod visade sig inbjuda 

respondenterna till egna tankar och reflektioner om elevers behov och förutsättningar men 

framförallt om arbetsmetoder. Dessa tankar och reflektioner kändes alltför intressanta och 

relevanta för att lämnas ute ur denna studie.  

Om denna studie skulle genomföras i framtiden är det av vikt att känna till den kvalitativa 

forskningsmetodens svaghet i att generaliseras, detta innebär att samma respons liknande den 

som presenteras i denna studies resultatdel inte är talande för samtliga verksamma pedagoger 

eller subjektiva tolkningar för den delen. Dock kan studien genomföras utifrån den bifogade 

intervjuguiden och presenteras med hjälp utav mina teman och kategoriseringar.  

5.6 Forskningsetiska principer 

För att denna studie ska möta ett forskningsetiskt förhållningssätt som är likställd liknande 

studier har Humanistisk- samhällsvetenskapliga rådet framarbetat fyra huvudkrav som bör 

genomsyra humanistisk forskning för att upprätthålla en god etik(Vetenskapsrådet, 2002). 

Huvudkraven har därför varit underlag för denna kvalitativa studie för att skydda 
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intervjupersonernas integritet, uppehålla studiens syfte och förstärka dess vetenskapliga 

karaktär(Hedin, 2011). I enlighet med informationskravet har jag presenterat mig själv, 

utbildning och uppdrag och studiens syfte. Intervjupersonerna har gett sitt samtycke till 

medverkan vid förfrågan och har varit väl medvetna om att deltagandet är frivilligt, vilket 

stämmer med samtyckeskravet. Intervjuerna uppfyller också konfidentialitetskravet eftersom 

intervjupersonerna avidentifieras. De bandande intervjuerna och transkriberingarna hålls 

privata och utlämnas enligt överenskommelser. Slutligen är intervjupersonerna införstådda 

med att information som förmedlas under intervjuepisoden enbart kommer användas till 

denna studies ändamål, detta i enighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.6 Kritisk granskning utav metod 

I Liten lathund för kvalitativ metod med tonvikt på intervju (Hedin, 2011) redogörs om den 

subjektivitet som det kvalitativa metodvalet för med sig. Med det menas att den kvalitativa 

forskningsmetodens resultat tolkas utifrån subjektiva intryck, något som kan invändas mot då 

den inte anses tillräckligt vetenskaplig (Kvale & Brinkmann, 2014). Vad som är centralt för 

att stärka studiens vetenskapliga värde är att den ska vila på en teoretisk grund (Gillham, 

2008). 

Central för studien är att hålla en god kvalité. I forskningssammanhang talar man om 

reliabilitet och validitet för att upprätthålla en sådan utgångspunkt. Reliabiliteten mäts i 

studiens tillförlitlighet, om hur empirin överensstämmer med tidigare forskning. Detta har 

varit en utgångspunkt i utformandet utav intervjufrågorna. Reliabilitet står även i studiens 

reproducerbarhet. Den kvalitativa metodens reliabilitet kan utifrån detta bli svår att avgöra 

eftersom den bygger på enskilda individers uppfattningar och har både som svaghet och 

styrka en subjektiv vinkling (Kvale & Brinkman, 2014). Utifrån detta har reliabiliteten stärks 

med redogörelsen för intervjuns genomförande och en bifogad intervjuguide för att öka 

möjligheterna för att genomföra en liknande studie. Studiens validitet avgörs utifrån hur valid 

studien är till sitt syfte. Konkret uttryckt att studien mäter det studien avser att mäta (NE, 

2015). För att säkerställa studiens validitet har den teoretiska bakgrunden noggrant stämts av 

med studiens syfte och teoretiska bakgrund. Studiens empiri bygger på följdfrågor som stärker 

respondenternas svar, detta bygger på validitetens krav om generaliserbarhet.    
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs studiens empiri där de transkriberade intervjuresultaten presenteras 

med en löpande analys.  

6.1 Teman och kategorier 

Intervjumaterialet har indelats i teman och kategorier, som tidigare redogjorts för i 

metodval-avsnittet. Indelningen är ett verktyg för att strukturera intervjumaterial och ge ett 

sammanhang till detta avsnitt om studiens empiri. 

De teman och kategorier som följer den löpande analysen är: 

Tema Kategori 

Pedagogers perspektiv på särskilt stöd 

 

 När en elev är i behov av särskilt stöd 

 Den sociala tryggheten 

 Pedagogerna och de olika 

skolmiljöerna 

 

Pedagogens stöd i arbetet 

 

 Resursernas betydelse 

 Stöd från kollegor, speciallärare och 

specialpedagog 

 Elevhälsoteamet 

 Vårdnadshavare  

 

Pedagogens reflektioner 

 

 Den egna kompetensen och 

utvecklingen 

 Stödmaterial – att gå en annan väg 

 

6.2 Pedagogernas perspektiv på särskilt stöd 

I den första delen delger intervjupersonerna för sin egen uppfattning om vad särskilt stöd är 

och kring det arbetet som gäller för särskilda anpassningar. 
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6.2.1 När en elev är i behov utav särskilt stöd 

När pedagogerna redogör för sina kriterier och syn på elevers olika behov är det tydligt att 

läroplanen är det medel som det pedagogiska arbetet bottnar i. Samtliga pedagoger redogör 

för arbetet med kunskapskraven och elevernas svårigheter. Intervjuperson A, är nyexaminerad 

grundskolelärare sedan två år och redogör för vikten att uppmärksamma en elevs eventuella 

svårighet med att möta kunskapskraven och snabbt rapportera till elevhälsoteamet: 

”… man märker när en elev har lite svårt för ett ämne. Först kollar jag på kunskapskraven 

och ställer elevens kunskaper emot de och är jag det minsta orolig då pratar jag med 

elevhälsan.” 

Intervjuperson B arbetar inom privat verksamhet som grundskolelärare sedan fem år och 

redogör för de läroplansbaserade milstolpar som skolan arbetar efter. Milstolparna ger 

indikationer för när undervisningen bör anpassas för att möta en särskild elevs behov. Här 

samtalas om vikten att möta elevers behov genom små anpassningar men också om vikten att 

tillsätta särskilt stöd så tidigt som möjligt. Intervjuperson C har flera års erfarenhet som 

förskollärare och redogör för den pedagogiska erfarenheten där personal tidigt märker att en 

elev riskerar att inte nå kunskapsmålen. För samtliga intervjupersoner är det en misstanke som 

föregås utav en känsla som bygger på pedagogisk erfarenhet.  

6.2.2 Den sociala tryggheten 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner är en diskussion gällande elevers individuella 

behov. Tydligt blir hur kunskapsmässiga problem särskilt ligger i fokus. Behov som rör 

kunskap är lättare att mäta och uppmärksamma enligt intervjuperson A och C, men det är de 

sociala behoven som kan uppfattas som mer tidskrävande och arbetsmässiga. En aspekt på de 

sociala behoven belyses utav intervjuperson B då den sociala tryggheten diskuteras: 

”… har du inte den sociala tryggheten så får du svårt i klassrummet också… så för mig är 

den det viktigaste… att du känner att du är trygg därför är den sociala biten ibland viktigare 

än den kunskapsmässiga…”  

6.2.3 Pedagogerna och de olika skolmiljöerna  

I denna studie har två pedagoger från kommunala skolverksamheter intervjuats och en 

pedagog från en privat skolverksamhet. Särskilt intressant är de olika skolmiljöerna som 

skildras i intervjupersonernas svar. Skolmiljön är enligt Asp-Onsjö en faktor som påverkar 



19 

 

elevers förutsättningar(Lundgren, 2014) och detta speglas tydligt utav samtliga 

intervjupersoner. Intervjuperson B påtalar fördelarna med en mindre klass på 12 elever, där 

undervisningen dels är lättare att anpassa till en mindre elevgrupp dels att särskilda 

anpassningar och övningar kan genomföras i helklass utan att någon elev särskiljs: 

”… då kan man sitta kvar i klassrummet och köra ett program med den här eleven, men 

samtidigt köra det med alla och det är ingen som pekas ut eftersom vi aldrig tar undan dem 

(elever med svårigheter)(…) vi försöker alltså integrera hela klassen, och stärka den elev som 

redan har dålig självkänsla för att den inte kan…” 

En sådan skolmiljö där behoven möjliggör för mer lärande och gemenskap ökar känslan utav 

social trygghet, men kanske kräver den en mindre klass där behoven lätt åtgärdas på en gång. 

Intervjuperson C redogör för vikten av att möta varje elev utifrån sina behov: 

”… och sen om de har en diagnos eller om de inte har en diagnos… det spelar ingen roll utan 

vi ser ju barnen i vilket behov dem har och sen får vi anpassa... ” 

Även om elevantalet skiljer sig åt med tio elever är skolmiljön ändå anpassad till att möta 

varje elev oavsett behov. Samtliga intervjupersoner vittnar om en pedagogisk kompetens som 

är avgörande då undervisningen ska anpassas för att nära en kunskapsutveckling för alla 

elever. Särskilt viktigt är undervisningsklimatet och hur elever som faller inom ramen för 

särskilda anpassningar integreras. Intervjuperson A talar om ett undervisningsklimat där 

inkludering och gemenskap är stödpelare.  

”… elever med särskilda behov ska inte bli tagna till sidan och särskiljas från den övriga 

klassen.”  

6.2.4 Sammanfattning pedagogernas perspektiv på särskilt stöd 

Tydligt är att samtliga pedagoger möter elevers behov utifrån deras individuella behov, ett 

sådant sätt möter Nilholms redogörelse för dilemmaperspektivet, där elevens behov sätts i sitt 

sammanhang för kombination utav individuella förutsättningar (Nilholm, 2003). Samtidigt 

utgår pedagogerna efter milstolpar och mätningar som möter von Wrights(, 2002) redogörelse 

för det punktuella perspektivet enligt det traditionella förhållningssättet som oftast utgår från 

elevers prestation. Det är efter dessa prestationer som hjälp i form utav extra anpassningar 

tillsätts. Von Wright(, 2002) hävdar att det traditionella perspektivet är det vanligast 

förekommande förhållningssättet i hantering utav behov vilket även denna studie till viss del 
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påvisar på så sätt. Det kanske är ofrånkomligt att använda sig utav diverse mätningar och se 

elevens problem, sällan går verksamheten att ändra för varje elevs behov. Poängteras bör dock 

att samtliga intervjupersoner ständigt möter behov utifrån elevens perspektiv, tankar om att 

verksamheten ska möta elevers behov och svårigheter genom integration och gemenskap 

framkommer. Det är i det här man möter skolverksamheten som ett omfattande organ som 

sällan kan förklaras i enkla termer.  

Verkligheten möter så många kombinationer utav olika praktiker vilket speglar studiens 

pedagoger. De möter behov efter individens prestationer för att se hur behoven kan 

tillfredsställas utifrån sin egen förmåga men även utifrån skolmiljön, verksamhetens resurser 

och utifrån barnets förutsättningar.   
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6.3 Pedagogens stöd i arbetet 

För denna del redogörs för det stöd pedagogerna får när en elevs behov ska mötas. 

6.3.1 Resursernas betydelse 

Att möta elevers svårigheter kräver att all personal i verksamheten är uppmärksamma för de 

behov som eventuellt kan finnas. Som lärare är detta en central uppgift att tillse varje elevs 

behov (Skollagen, 2010;800). Hur skolorna arbetar med behov kan variera mellan olika 

verksamheter, vilket även denna studie uppvisat. 

Intervjuperson B talar om sin verksamhets vision om att elever ska få 20 minuter per dag för 

individuell vägledning för sina behov och kunskapsutveckling: 

 

”… man ska ju inte säga att det går varje dag tjugo minuter… men det är vad vi vill 

iallafall…” 

Intervjuperson B arbetar på en privat skola där resurser oftast finns. Elevkullarna på 12 elever 

i varje klass lösgör en skolmiljö där pedagoger och elever arbetar tätt.  

”… det är små grupper och därför kan pedagogen ha en större uppsikt över vad som händer 

runt eleven som har svårigheter utan att för den skull utpeka det på något sätt.”  

Denna skolmiljö där både tid, personal och ekonomi finns skiljer sig markant från de 

kommunala skolorna i samma kommun som deltagit i studien. Trots att Skola B har goda 

resurser krävs ändå ett omfattande och fortlöpande pedagogiskt arbete för att möta 

individuella behov.  Kraven för huvudmännen som oftast vilar på ekonomiska intressen 

uppmärksammas utav Intervjuperson C, där verksamheten efterfrågar mer resurser: 

”… ja, jag skulle ju vilja ha mer handledning. Som det är nu så får jag hjälp från 

kollegorna… vi diskuterar alltså i team och försöker prata. Handledning har vi haft. Man har 

möjlighet att diskutera. Men inte på samma sätt. Det tar tid...” 

Intervjuperson C pekar på att behoven är större än resurser, något som vidhålls utav Assarsson 

(, 2009). En tydlig brist i resurserna leder inte alltför sällan att elever nekas särskilt stöd med 

orsaken att resurser inte är tillräckliga (Thoren, 2014).  
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6.3.2 Stöd från kollegor och elevhälsoteamet  

I samtliga intervjuer redogörs för det kollegiala arbetet som intervjupersonerna ofta kan stödja 

sig på. Intervjuperson B berättar om värdet i att för ett pedagogiskt samtal med sina kollegor: 

”Jag kan tillexempel få stor hjälp av pedagogen som nu har en årskurs 3, hur den jobbade 

med läs- och skrivsvårigheter och vad som fungerade bra eller dåligt. Vi arbetar i ett öppet 

klassrum, det finns alltid flera ’ögon och öron’ för att upptäcka och diskutera om vi känner 

oro för någon elev.” 

En avgörande del i hantering utav elevers behov är alltså de pedagogiska samtal som uppstår 

bland kollegiet. Intervjuperson A berättar om den hjälp som finns i kollegiet då 

specialpedagog/-lärare har andra prioriteringar och en svårighet har uppmärksammats hos en 

elev: 

”... specialpedagogen kan ha ett mera tätt schema och är på något annat ställe… men då har 

jag redan börjat, liksom med hjälp av mina kollegor… så det ingenting som liksom bara 

ligger på is under tiden… som att nu väntar vi tills hon kommer utan man kör igång på en 

gång.” 

Den professionella reflektionsprocessen som samtliga intervjupersoner vittnar om speglar det 

viktiga arbete som ständigt pågår i skolverksamheter. Jag upplever under intervjuepisoderna 

att en stor tillit i kollegiet är av betydelse. 

Intervjuperson B talar om den öppna skolan där specialpedagogen finns nära till hands för 

stöd i det pedagogiska arbetet: 

”… man skickar iväg ett mail och får svar på en gång… hon kommer man bokar in ett möte 

liksom, vi bokar in möte med föräldrarna och då är hon alltid med… så det är alltid hon som 

håller i mötet. Det är alltid hon som säger att såhär och såhär ska vi göra och med hjälp av 

den här eleven” 

De resurser som oftast talas om som knappa betyder inte att de inte finns. De speciallärare och 

specialpedagoger som samtliga intervjupersoner talar om utgör en avgörande del när läraren 

ska anpassa undervisningen: 

”… då pratar jag med henne(specialläraren)… och jag har fått väldigt mycket stöd. Jag har 

liksom kunnat diskutera och man känner sig inte ensam som pedagog i det här arbetet. Hon 

ger tips och tar fram material som de har som inte jag tänker på.” 
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Intervjuperson A 

Både speciallärare och specialpedagog ingår i ett team som särskilt utvärderar elevers behov 

och svårigheter och utefter de utfärdas åtgärdsprogram. Intervjuperson B berättar om 

verksamhetens elevhälsoteam: 

”En gång per termin träffas EHT på skolan, består av 13 personer, kurator, psykolog, 

skolsyster, special- och reflex pedagogen, rektor, pedagoger och den pedagog som har ställt 

en orosfråga angående en elev.” 

Detta arbete försiggår i samtliga skolverksamheter och är ett pedagogiskt verktyg för att 

säkerställa den likvärdiga skolan. Elevernas behov diskuteras och analyseras utifrån både 

elevens, pedagogens och skolans förutsättningar. Intervjuperson C berättar om då 

elevhälsoteamet inte utfärdar ett åtgärdsprogram utan handleder till ytterligare extra 

anpassningar. Detta ökar den professionella reflektionsprocess som tidigare nämnts och är 

viktigt både för den enskilda pedagogen, kollegiet och skolan som lokal och nationell 

verksamhet. 

6.3.3 Vårdnadshavarna 

Att vårdnadshavarna informeras så tidigt som möjligt ger de en överskådlig bild utav behoven 

och underlättar även arbetet hemifrån, detta styrks utav samtliga intervjupersoner. 

Intervjuperson A berättar om arbetet med hemmen: 

”Vi brukar köra ett väldigt bra och nära samarbeta med hemmet när vi då skriver 

åtgärdsprogrammet … vi har regelbundna samtal, eller möten med hemmet… och de får reda 

på vilket material vi använder. De får ju såklart hem åtgärdsprogrammet som de kan följa 

och material som de kan arbeta med hemma.” 

En ytterligare fördel med att arbete med hemmen är att de lätt inkluderas i processen. 

Intervjuperson B, som arbetar på en mindre skola, berättar om fördelarna med en nära relation 

till vårdnadshavare utöver då det verkligen krävs. Hen menar på att en god relation med 

föräldrarna värnar ett ömsesidigt förtroende mellan hem och skola.   
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6.4 Pedagogens reflektioner 

I denna avslutande del redogörs pedagogernas reflektioner om det egna arbetet med 

stödinsatser. 

6.4.2 Stödmaterial- när man går en annan väg 

I de extra anpassningar som görs i undervisningen bygger alltså många val och reflektioner på 

erfarenheter. Intervjuperson C berättar om traditionellt material: 

”… här i den här skolan massor av gammalt material som vi använder… det finns mycket 

enkelt som man kan använda alltså som man förkastar helt. Men tyvärr är det så dator och 

iPad som är mest attraktivt för en elev…” 

Detta reflekterar en verklighet där erfarenheter ibland måste moderniseras för att möta 

behoven på ett sätt som speglar samhället. Det blir en övervägning där erfarenhet måste möta 

nya sätt att arbeta. Intervjuperson A berättar om att söka andra vägar för att hjälpa en elev: 

”… man försöker med nya metoder för att hjälpa en elev, men ibland lyckas man inte. Det 

gäller att inte ge upp, utan försöka igen genom att hitta en helt annan väg” 

Det är i detta min bild utav pedagogisk kompetens reflekteras. Genom att söka nya vägar för 

att lyckas. Skolverket skriver om den likvärdiga utbildningen för vilken inte kan utformas på 

samma sätt för alla elever (Skolverket, 2011a). Skolverket förmedlar i samma publikation 

Särskilt stöd i grundskolan: en sammanställning av senare års forskning och utvärdering om 

resurser som därför inte kan fördelas lika mellan skolverksamheter utan att fördelningen 

måste ta hänsyn till behov och förutsättningar. Att inte utforma undervisning lika för alla kan 

vara en pedagogisk utmaning, Intervjuperson B berättar om olika vägar att möta behov och 

förutsättningar: 

”Eleverna får möjlighet att arbeta i grupp och de ska hjälpa varandra att skriva eller att läsa, 

skriva av texter och ord från tavlan, de får använda sig av iPad och ett stavningsprogram 

som de är vana vid…” 

 

Att anpassa undervisningen med dessa små medel kan vara avgörande för elevernas 

utveckling. Intervjuperson C berättar om hur tekniken underlättar för elever med läs, -och 

skrivsvårigheter att vara delaktiga i undervisningen. Under lektioner som syftar till att 

förmedla kunskap kan dessa program underlätta eftersom fokus inte är att stava eller forma 
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bokstäver. Dessa små anpassningar bygger på korta observationer mellan pedagog och elev, 

ibland räcker ett kort samtal. Calkins, White och Hartman (, 2010) skriver om processen för 

den samtalande pedagogen. De vidhåller tesen om att elever utvecklas i olika takt men att den 

ska anpassas individuellt. Just den individuella kontakten betonas i författarnas bok Berätta 

mer! den vilar på det intervjupersonerna i denna studie talar för, om mötet med eleverna och 

deras behov. Om hur man möter svårigheter, behov och förutsättningar och hur dessa beror på 

resurser, kompetens och erfarenhet.  

 

6.5 Avslutande sammanfattning utav resultat och analys 

Min empiri visar på en pedagogisk övertygelse mellan denna studies respondenter om att 

möta varje elev efter individuella behov och förutsättningar. Trots att arbetsmiljöerna som 

intervjupersonerna befinner sig kan påverkar eleverna utgår pedagogerna utifrån just de 

förutsättningarna och litar till den pedagogiska medvetenheten. Detta vittnar till ett 

överskådligt dilemma perspektiv. Å ena sidan ska man inte frångå skolverksamhetens vana 

för traditioner: oftast ska elevens behov gärna mätas och utvärderas för att kunna åtgärdas. 

Inte ofta speglas en uppfattning om att eleven ska korrigeras, ett förhållandevis traditionellt 

perspektiv. Å andra sidan reflekterar särskilt en intervjuperson om verksamhetens del i att 

anpassas efter eleven och inte tvärtom, ett perspektiv som möter det relationella perspektivet. 

Tydligt blir här skolverksamhetens komplexitet i att redovisa renodlade perspektiv. Min 

empiri stödjer denna komplexitet där man tydligt ser samtliga intervjupersoner utgå från flera 

perspektiv. 

 

Vidare visar min empiri på hur intervjupersonerna påverkats utav olika faktorer i sina 

arbetstillvägagångssätt. Faktorer såsom resurser i både personal och tid är särskilt 

utmärkande. Slutligen visar min empiri på vikten av social utveckling, både för eleven men 

också den sociala kontakten i kollegiet och även mellan arbetsgivare och vårdnadshavare.  
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7. Diskussion  

I denna avslutande del diskuteras det resultat som presenterats i denna studie. 

7.1 Resultatdiskussion 

 

 

Syftet med denna studie var att ge en insyn i pedagogers olika perspektiv för stödinsatser och 

de arbetstillvägagångssätt pedagoger använder för att möta sina elever. Studien visar på en 

enhetlighet bland pedagogerna som utgår från att se varje elev utifrån deras individuella 

behov och förutsättningar. Skillnaderna är vagt nyanserade och kan krasst delas upp i teorins 

presenterade perspektiv. Både traditionella och relationella tendenser i pedagogernas 

perspektiv på behov och förutsättningar gick att urskilja. Men studien belyser främst en 

kollaboration mellan dessa två perspektiv som bäst liknas vid ett tredje dilemma perspektiv 

bland pedagogerna. Jag upplever att pedagogerna utgår från både elevernas individuella 

behov men sätter dessa i en kontext till sina och skolmiljöns möjligheter och begränsningar, 

utifrån detta gör jag den bedömningen att presentera deras perspektiv utifrån Nilholms 

dilemma perspektiv. 

Intervjupersonerna påpekade en viss problematik vad gäller resurser. Särskilt utmärkande är 

den skola som befinner sig i ett socioekonomiskt utsatt område där resurser om tid, personal 

och ekonomi påverkar möjligheten att möta alla behov avsevärt. Utmärkande för samtliga 

pedagoger var det kollegiala samarbetet, särskilt då utmaningar om både resurser som 

anpassningar mot elevers behov och förutsättningar. Det kollegiala samarbetet är ett tydligt 

exempel på hur verksamheten upprätthålls för att möta elevers behov. Det kollegiala 

samarbetet är inte enbart en stöttepelare för enskilda pedagoger utan ingår i en utvecklande 

reflektionsprocess som verkar bidra till en utökad pedagogisk kompetens(Holmsten, 2002). 

Gemensamt för samtliga intervjutillfällens uppstod en reflekterande del om den pedagogiska 

kompetensen. Tillförlitlighet till både den egna kompetensen men också den kompetens som 

all personal i verksamheten besitter belystes särskilt.  Tydligt blev att när ett barn upplevs ha 

svårigheter bygger många lösningar på pedagogisk erfarenhet och reflektion.  
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Vidare pedagogiska kompetenser anknyts till goda sociala relationer mellan pedagog och 

elev. Något som stärks av både Lindberg Viklund & Karlsson (, 2014) samt Olsson & Olsson 

(, 2010) är närande sociala relationer mellan elever och lärare som även utökar insynen för 

elevens kunskaper, vilket i sin tur underlättar utvärderingen utav elevens behov och 

förutsättningar (Calkins mfl., 2010).  

Avslutningsvis visar min empiri på vikten av att möta eleven utifrån ett individuellt perspektiv 

och värna om en social trygghet. Att en elev känner en social trygghet i skolan känns självklar 

men är inte alltid det, vilket en utav respondenterna belyser, den tryggheten är som en 

grundpelare under en elevs skolgång.  

7.2 Studiens bidrag 

Denna studie har genomförts i enlighet med en kvalitativ metod. Eftersom studien undersökt 

tre verksamma pedagoger från tre olika verksamheter går det inte att generalisera studiens 

resultat. Studien får istället sitt djup i och med intervjusessionernas duration och innehåll som 

ledde till spontana samtal och reflektioner.  

Med denna studie vill jag förmedla en verklighetsförankrad bild utav tre pedagogers 

verksamheter. Denna studie påvisar förhoppningsvis den mångsidiga tillvaro som en pedagog 

möter och all den kompetens som finns i skolverksamheten. Intervjuerna bekräftar den 

forskning om ökande behov och otillräckliga resurser som så ofta får medial uppmärksamhet.  

Utifrån både forskning och intervjuer framkommer importansen med ett starkt samarbete 

mellan skolans verksamhet, pedagoger med eleven och vårdnadshavare. För vidare forskning 

skulle jag föreslå en studie som uppmärksammar det kollegiala arbetet mellan pedagoger och 

övrig personal inom skolverksamheten, en annan intressant infallsvinkel skulle beröra vilka 

samband som kan dras mellan pedagogers perspektiv och vilka konkreta behov och 

förutsättningar som finns inom verksamheten.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vad är särskilt stöd för pedagogerna? 

 Vad innebär begreppet särskilt stöd? Vilka kriterier ska en elev uppfylla för att få stödinsats? 

Exempel på hur kan det konkreta stödet för en elev se ut? 

Frågor om stöd för arbetet med stödinsatser 

Vad för stöd får du som pedagog i det föregående arbetet? Hur skulle det kunna 

kompletteras/förändras? Vilka personer inkluderas? På vilket sätt inkluderas vårdnadshavare? 

Under hur lång period sträcker sig arbetet? 

Stödmaterialfrågor  

Vilket material kan man använda för hanteringen utav elever i behov utav särskilt stöd? 

Tillräckligt stöd i arbetet?  

 


