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Abstract 

Who should I prioritize? 

A scientific essay about children in need of special support related to 

resource allocation 

This essay will address a dilemma in which I am in a situation where three children with 

different needs need my help, and I have to prioritize who I will help first. The fact that this 

situation has occurred and that I stand for myself are aspects that are at a higher 

organizational level than the one I can influence. How should I, as an educator, act in a 

situation like this where the priorities of different children's needs are opposed to each other? 

What does the school's resource allocation look like and how are the children affected by the 

lack of support they need? What is the responsibility of the organization for the appearance of 

situations like these? Therefore, in this essay, it will be reflected on the factors that underlie 

situations like these. Furthermore, the situation as a whole will be analyzed based on the child 

perspective to see what impact this has on the children and finally my role as a leisure teacher 

will be highlighted. This reflection and analysis will, among other things, be reinforced by a 

hermeneutical approach, theories of practical knowledge and ethical aspects. Organizational 

culture will also be reviewed.  

 

Keywords: Leisure-time pedagogue, Priorities, Resource allocation, School organization, 

Children's Perspective 
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Sammanfattning 

Denna essä kommer att behandla ett dilemma i vilket jag befinner mig i en situation där tre 

barn med olika behov behöver min hjälp varpå jag behöver prioritera vem jag ska hjälpa först. 

Det faktum att denna situation uppstått samt att jag står själv inför detta är aspekter som 

föreligger på en högre organisatorisk nivå än den jag kan påverka. Hur bör jag som pedagog 

agera i en situation som denna där prioriteringar av olika barns behov ställs emot varandra? 

Hur ser skolans resursfördelning ut och hur påverkas barnen av att inte få det stöd de är i 

behov av? Vilket ansvar bär organisationen för uppkomsten av situationer likt dessa? I denna 

essä reflekteras det över vilka faktorer som ligger till grund för att situationer likt dessa 

uppstår. Vidare kommer situationen i sin helhet att analyseras utifrån ett barnperspektiv för att 

se vilken påverkan detta har på barnen och slutligen kommer min roll som fritidspedagog att 

belysas. Denna reflektion och analys kommer bland annat att styrkas av ett hermeneutiskt 

arbetssätt, teorier om praktisk kunskap och etiska aspekter. Även organisationskulturen 

kommer att ses över.  

 

Nyckelord: Fritidspedagog, Prioriteringar, Resursfördelning, Skolorganisation, 

Barnperspektiv  
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1. Dilemma 

Den tunga ytterdörren till klassrummet som leder ut mot skolgården slängs igen med en hård 

smäll så att fönsterglasen skakar.  Jag som står lutad över Gustavs bänk och försöker få 

honom att göra svenskauppgiften som han inte är samarbetsvillig med, vänder mig hastigt om 

och ser genom fönsterrutan en upprörd Allan springa iväg mot skogsdungen som gränsar 

skolgården. Jag lämnar snabbt Gustav med sitt arbete och springer ut genom ytterdörren och 

efter Allan. Allan i bara strumplästen är redan halvvägs genom skogsdungen när jag försöker 

ropa efter honom. Han varken svarar eller visar någon tillstymmelse till att han kommer 

lyssna på vad jag har att säga utan fortsätter bara springa. Han är nu påväg upp mot ett 

bostadsområde och jag märker att jag måste springa fortare om jag inte ska tappa honom ur 

sikte. Upp för en trappa, runt ett hushörn och fram till en port, Allan först och jag efter. Porten 

är stängd och jag och Allan står nu utanför bredvid varandra. Han flåsar, frustar, tittar rakt in 

genom portdörren och skriker att jag ska låta honom vara. Jag, med en sansad röst, frågar 

honom vad som har hänt, han stirrar rakt in genom portdörren och vänder sig sedan snabbt om 

och försöker springa därifrån. Jag tar ut min arm och får tag i honom, han stretar emot, men 

lugnar sig snabbt och sätter sig ner på den blöta porttrappen. Jag sätter mig på huk framför 

honom och frågar vad det var som fick honom att vilja lämna klassrummet. Allan förklarar att 

han inte kunde göra uppgiften för att han inte hade fått någon textbok. Jag är medveten om 

Allans autism och vet att han har svårt att be om hjälp. Jag säger att jag förstår att situationen 

blev lite tokig, men att vi kan gå tillbaka till klassrummet och att jag ska fixa fram en bok till 

honom. Allan svarar med att det nu är försent och att alla redan har hunnit göra allt. Efter en 

stunds diskussion lyckas jag ändå få Allan att följa med tillbaka till skolan.  

 

Vi öppnar dörren till klassrummet och ser Gustav stå på stolen och riva sönder den 

svenskauppgift han skulle ha gjort. Jag ignorerar Gustav för en sekund och tänker att jag får ta 

mig an honom strax, för att kunna följa Allan till sin plats och ge honom textboken och snabbt 

förklara uppgiften han ska göra. Andra elever har nu börjat skrika på Gustav som har börjat 

kasta de sönderrivna papprena på de andra eleverna i klassrummet. På väg fram till Gustav 

kommer läraren irriterad fram till mig och berättar att Gustav vägrar att göra uppgiften han 

blivit tilldelad. Jag går fram till Gustav och ber honom att sluta störa de andra eleverna varpå 

han kaxigt svarar att han inte bryr sig. Han går ner från stolen och fram till Anna i klassen 

som har bett honom att vara tyst. Han säger att hon ska hålla käften och tar hennes papper och 
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slänger iväg. Anna svarar då “jävla idiot” till Gustav och han svartnar i blicken och puttar av 

henne från stolen. 

“Nu är det lunch” säger läraren och eleverna springer ut ur klassrummet. Anna har rest sig, 

hon gråter och slår Gustav på armen och springer sedan därifrån. Gustav försöker springa 

efter men jag ställer mig emellan och han tar en handfull pennor från pennburken som står 

bredvid och kastar dem efter Anna samtidigt som hon flyr ut från klassrummet.  

Allan har kommit och ställt sig bredvid mig och förväntar sig att jag ska gå med honom till 

matsalen men jag ber honom att gå med läraren Stina istället. Allan säger att han inte tänker 

gå med Stina utan mig, för det gör han alltid. Stina försöker få med Allan till matsalen men 

han vägrar, han lägger sig på golvet och säger att han ska vänta på mig annars kommer han att 

rymma. Jag har fullt upp med att hindra Gustav från att ta sig ut från klassrumsdörren och 

komma ikapp Anna som är hans mål. Läraren Stina lämnar klassrummet då hon inser att det 

kommer bli omöjligt för henne att få med sig Allan och går istället och tar hand om de andra 

eleverna som säkert redan har hunnit upp till matsalen.  

 

Gustav är fortfarande arg och säger att han ska döda Anna för att hon sa till honom att han var 

en idiot. Han springer nu ut ur den andra dörren från klassrummet som leder ut till korridoren 

i skolbyggnaden. Han välter en massa stolar som står i korridoren och knuffar in två mindre 

elever i väggen som står i hans väg. Jag ser hur eleverna får ont men känner på mig att fler 

elever kommer att komma till skada om jag inte får tag i Gustav och väljer därför att bara 

springa förbi de skadade eleverna och får till slut tag på honom just när han ska öppna dörren 

längst bort i korridoren och ta sig ut till trapphuset. Han sparkar till mig men jag tar tag i båda 

hans armar och bär med honom till en soffa som står precis bredvid. Jag sätter honom bredvid 

mig och han försöker att skalla mig samtidigt som han skriker hur mycket han hatar skolan. 

Jag tar ett bättre grepp om honom så att han inte kan skada mig och ber honom att andas 

lugnt. Han skriker att han är arg på Anna och att han ska hämnas på henne. Jag börjar prata 

om vad han gjorde i helgen då jag visste att han hade varit hos sin morfar som han tycker om, 

detta för att försöka distrahera hans tankar om att hämnas på Anna. Han är fortfarande arg och 

försöker att ta sig ifrån greppet jag har honom i  men svarar att han och morfar hade varit och 

fixat med en bil. Jag frågar vidare om bilen, eftersom jag vet att fordon och motorer är ett 

stort intresse för Gustav.  

 

Allan kommer nu gående i korridoren, hängandes med huvudet, och frågar när vi ska gå och 

äta. Jag som fortfarande håller i Gustav svarar Allan tillbaka genom en fråga, om han vet vad 
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det blir för mat idag. Allan säger att han inte vet men att han är hungrig. Gustav säger då att 

han vet att det blir köttbullar och makaroner. “Gott” säger jag, det gillar ni ju båda två. Jag 

märker att Gustav inte är lika spänd längre och släpper lite på mitt grepp, men hör fortfarande 

hans aggressiva ton i rösten att han fortfarande är arg.  

“Vet ni vad?” säger jag, jag hittade Dragonite i helgen. Jag släpper nu Gustav helt för att ta 

upp min mobil och gå in på Pokémon Go och visa den pokemon jag hittade. Jag vet att både 

Gustav och Allan är väl insatta i Pokémon Go och kände på mig att det skulle fånga deras 

intresse. Gustav frågar om han får hålla min mobil och titta igenom vilka pokémon jag har 

och tar då tillfället i akt att ge honom min telefon samtidigt som jag reser mig upp och säger, 

“Kom vi går till maten”.  

 

Vi kommer upp till matsalen och jag ber om att få tillbaka min mobil precis innan vi går in. 

Gustav är nu på ett mycket bättre humör och samtalar med Allan om olika pokémons. Det slår 

mig då att Sofia inte fått hjälp med sitt insulin. Samtidigt som pojkarna tar mat skyndar jag 

fram till Sofia som jag ser sitter vid ett bord med sina vänner. Tallriken full med mat är orörd 

samtidigt som hennes vänner nästan har ätit upp. “Förlåt Sofia”, säger jag samtidigt som jag 

börjar öppna diabetesväskan som hon tagit med sig upp. Jag tar fram stickpennan ur väskan 

för att mäta hennes blodsocker. Hennes vänner påpekar att det var oschysst av mig att låta 

Sofia sitta och vänta så länge. “Jag håller med er, det var verkligen inte bra”, säger jag och ber 

om ursäkt till Sofia igen samtidigt som jag mäter klart hennes blodsocker.  

Sofia kan nu börja äta och jag går och sätter mig vid bordet bakom tillsammans med Gustav 

och Allan. Lunchen är trevlig tillsammans med pojkarna, men ångesten över att Sofia hade 

fått sitta och vänta på mig i matsalen i 20 minuter gnager i huvudet på mig. När Sofia ätit klart 

ger jag henne det insulin hon behöver och hon springer ut på rast tillsammans med sina 

kamrater som varit snälla och väntat på henne.  

2. Syfte och frågeställning 

Situationen som uppstod var inte bra för någon. Gustav behövde hjälp för att klara av 

svenskauppgiften och jag lämnade honom till att misslyckas. Allan hade inte fått det material 

han behövde vilket resulterade i hans utbrott och han fick sedan vänta på att äta lunch. Sofia 

fick sitta och vänta i matsalen på att få sitt blodsocker mätt och få klartecken att kunna äta. 

Det jag beskriver i mitt dilemma är en situation där olika barns behov ställs emot varandra.  
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Syftet med denna essä är att reflektera och analysera dilemmat ovan då jag vet av både 

klasskamrater och kollegor att situationer likt denna är vanligt förekommande i skolans 

verksamhet. Jag vill ta reda på hur dessa situationer påverkar både elever och pedagoger samt 

utreda vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av dilemman likt detta. Slutligen vill jag 

kartlägga om det ligger i pedagogernas ansvar att undvika detta eller huruvida det finns 

faktorer längre upp i organisationen som påverkar. Nedan följer tre frågeställningar jag 

kommer försöka besvara i min uppsats. 

- Hur bör jag som pedagog agera i en situation som denna där prioriteringar av olika 

barns behov ställs emot varandra?  

- Hur ser skolans resursfördelning ut och hur påverkas barnen av att inte få det stöd de 

är i behov av? 

- Vilket ansvar bär organisationen för uppkomsten av situationer likt dessa? 

 

3. Metod 

Jag undersöker mitt dilemma genom metoden vetenskaplig essä. I boken Skriva – en metod 

för reflektion (2005) skriver Maria Hammarén att en vetenskaplig essä syftar till att med hjälp 

av skrivande få möjlighet att utforska och analysera sina egna erfarenheter och handlingar 

(Hammarén 2005, s. 5). I och med att jag själv har infunnit mig i situationen jag beskriver är 

det många tankar och känslor som rör sig i mitt huvud. Situationen som jag varit med om 

känns inte bra och jag vill därför analysera denna för att kunna finna svaret på mina 

frågeställningar jag har ställt. Vidare berättar Lotte Alsterdal i boken Konst och lärande- 

essäer om estetiska lärprocesser (2014) att essäskrivande är ett sätt att få vidare förståelse för 

sina erfarenheter då man under skrivandets process bearbetar och sätter ord på det man erfarit 

(Alsterdal 2014, s. 50). Essäskrivande som vetenskaplig metod passar syftet med denna 

uppsats väl då jag i min uppsats kommer att reflektera över och analysera mina handlingar 

och erfarenheter. Jag vill se situationen utifrån både mitt egna perspektiv och ett 

barnperspektiv. Jag vill förstå vad denna situationen innebär för alla inblandande och vad jag 

kan bära med mig av den efter att jag har analyserat den väl. 



8 

3.1 Hermeneutiskt arbetssätt 

Jag använder mig av ett hermeneutiskt arbetssätt då detta är ett dilemma jag själv har deltagit i 

och därmed utgör ett subjekt. Detta kommer jag sedan analysera med mig själv som objekt, då 

jag ska försöka undersöka mitt dilemma utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Hermeneutik innebär en tolkning av den mänskliga existensen och betonar kunskapens 

relativitet. Arbetssättet är kvalitativt och påstår att förståelse kommer genom tolkning. 

Hermeneutisk forskning betonar vikten av kunskaper och erfarenheter och pendlar genom 

subjektets och objektets synvinkel i sin undersökning. De delar upp forskningsproblemet och 

sätter helheten i relation till delarna och vise versa för att kunna nå en fullständig förståelse. 

Den hermeneutiska spiralen kallas det då man pendlar mellan subjektets och objektets 

synvinkel och från helhet till del för att kunna tolka, förstå, tolka och återigen förstå (Patel & 

Davidson 2011, s. 28-30). 

 

Ett hermeneutiskt arbetssätt brukar få stå i motsats till ett positivistiskt. En av skillnaderna är 

att positivister arbetar mer efter att söka och finna strukturer och kausala förklaringar. De 

arbetar ofta med kvantitativa metoder för att finna naturvetenskapliga förklaringsmodeller 

(Patel & Davidson 2011, s. 29). Med tanke på att jag väljer att skriva om ett dilemma som är 

egenupplevt, där den mänskliga faktorn är av stor betydelse, har jag valt det hermeneutiska 

arbetssättet. Jag ska med grund i mina erfarenheter problematisera och analysera dilemmat 

och pendla mellan att se på skolan och klassrummets struktur ner till de enskilda eleverna. 

4. Analytiska perspektiv 

Nedan följer en rad analytiska perspektiv som jag använder för att belysa och besvara 

frågeställningarna jag har ställt. 

4.1 Skolans styrdokument 

Vidare i min reflektion kommer jag att titta på om grunden till att dessa problem går att finna i 

huruvida vi följer skollagens föreskrifter kring barn i behov av särskilt stöd. Därmed kommer 

jag läsa skollagen och Allmänna råd för fritidshemmet (2014a) av skolverket för att tolka 

innehållet och ställa detta i kontrast till hur vi pedagoger arbetar för att förhoppningsvis finna 

svaret på mina frågeställningar. 
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4.2 Etiska dilemman 

I arbete med människor är etiska dilemman och värdekonflikter oundvikliga. Att det som i det 

beskrivna fallet uppenbarar sig ett etiskt dilemma är av egna erfarenheter inget ovanligt. I 

denna situation rör det sig om prioriteringar, det vill säga att jag aktivt måste välja bort någons 

behov för att jag anser det andra vara mer akut. Därmed kommer mitt handlande, oavsett 

vilket jag väljer, upplevas fel för någon av de inblandade. För att öppna upp för en djupare 

diskussion kring ämnet och klargöra hur mina tankar går gällande situationen kommer jag att 

använda mig av boken Etik i arbete med människor (2013) av Henriksen och Vetlesen. Det är 

viktigt för mig att undersöka om något fel som hade kunnat undvikas gjordes för att ta med 

den lärdomen in i framtiden men också för att utveckla min egen förmåga till etisk reflektion. 

 

4.3 Praktisk klokhet 

Fronesis, den praktiska klokheten, uppenbarar sig när man försätts i ostrukturerade problem 

som det dilemmat jag gestaltat. Att besitta praktisk kunskap innebär att man genom erfarenhet 

utvecklat förmågan att välja hur man ska handla för att nå ett önskat, godtagbart resultat 

(Nilsson 2009, s. 39). Jag vill därför granska mitt handlande och diskutera hur och på vilket 

sätt den praktiska kunskapen spelar roll i denna situation. Vad är praktisk kunskap (2009) av 

redaktörerna Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus är en bok jag kommer använda mig av 

då de beskriver fronesis och vad den kunskapen innebär. Detta kommer jag koppla till mitt 

dilemmat då jag reflekterar och analyserar över mitt agerande. 

 

4.4 Barnperspektivet 

Barnperspektivet anser jag vara relevant att applicera i reflektionen kring detta dilemma då 

det rör sig om barn som försätts i en ogynnsam situation. Vad som dock är viktigt att beakta är 

att barnperspektivet inte får förväxlas med barns perspektiv. I händelse av återberättande av 

barns upplevelser appliceras barnperspektivet då jag gör min tolkning av vad de upplevt. Det 

är endast barnen själva som kan uppge exakta gestaltningar av en situation vilket då utgör 

barns perspektiv. Jag kommer alltså utgå ifrån barnperspektivet och försöka se på vilket sätt 

det som sker påverkar barnen, även kallat barnkonsekvensanalys (Skolverket 2016). Jag 

kommer använda mig av Therése Hognert & Sonja Holmlund magisteruppsats (2005) då de 

utfört en barnintervjustudie. Helene Elvstrands avhandling Delaktighet i skolans 

vardagsarbete (2009) som beskriver barnperspektivet i problematiska situationer. Även 
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Cederborg (2000) behandlar ämnet barnperspektiv och bidrar därför med relevant fakta som 

fördjupar min reflektion. 

4.5 Organisationskultur 

Dilemmat jag har beskrivit utspelar sig på en skola vilket är en organisation som består av 

flera aktörer, tillexempel skolledningen, lärare och fritidspedagoger. Dessa aktörer ansvarar 

för att bygga upp en struktur och miljö som är välfungerande för såväl barnen som de 

anställda. Vilken kultur organisationen präglas av sätter tonen för arbetet inom skolan, det vill 

säga var fokus läggs och vilka prioriteringar som anses mest relevanta. För att det ska vara 

möjligt att se på situationen från ett större perspektiv kommer jag att analysera skolans 

organisationskultur med hjälp av Interkulturell ledarskap (2008) skriven av Pirjo Lahdenperä. 

5. Etiska övervägande 

I denna essä har jag valt att utgå ifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). De belyser de fyra huvudpunkterna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). I min essä har jag framför allt använt mig av konfidentialitetskravet. 

Jag har i och med min gestaltning fingerat alla namn förutom mitt eget, ändrat och bortsett 

från möjligt avslöjande detaljer för att inte någon individ ska kunna komma till skada. 

6. Reflektion 

I denna situation var jag otillräcklig. Jag slets mellan tre olika barns behov som alla, enligt 

mig, var väldigt viktiga att tillgodose där och då. Men återigen var jag ensam och räckte inte 

till varpå jag blev tvungen att välja en i taget. Det handlade om att prioritera i detta läge, där 

jag endast kan utgå ifrån mig själv när jag tog beslutet om hur jag skulle agera.  

Jag valde att hjälpa Gustav med sitt arbete i svenska först, då jag vet att han har svårigheter i 

ämnet och lätt sätter sig på tvären. Under tiden jag hjälper Gustav ser jag att dörren smälls 

igen och Allan har lämnat klassrummet. Allan har tidigare rymt från skolan varpå polisen har 

behövt bli inblandad, därmed vet jag hur illa det hade kunnat sluta om inte jag hade fångat 

upp honom i tid. Med andra ord måste jag lämna Gustav för att prioritera Allan. När jag 

lyckats få tag på Allan och kan återgå till klassrummet befinner sig Gustav i affekt då han har 
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blivit lämnad med en uppgift han inte kan ta sig an på egen hand. Där hamnar jag i kläm 

mellan vem som behöver min hjälp mest. Jag frågar mig även om det hade kunnat gå att 

undvika att Allan lämnade klassrummet då jag i efterhand fick veta att det endast rörde sig om 

att han saknade en bok för att komma igång med uppgiften.  

I händelse av allt detta har jag glömt bort Sofia som måste få sitt blodsocker mätt innan hon 

kan äta sin lunch. Hade hon fått för sig att börja äta för att hon inte orkade vänta längre och 

hennes värden varit avvikande hade det kunnat sluta illa. Då barn i den åldern har svårt att se 

konsekvenser av sitt handlande hade hon, utan vetskapen om det, kunnat börja äta precis som 

alla andra barn. För varför ska hon behöva vänta om ingen annan gör det?  

Det som uppkommer i efterhand, med perspektiv på situationen, är huruvida jag borde och 

kunde agerat annorlunda. I och med att Sofia har diabetes var det givetvis viktigt att hon fick 

hjälp i rätt tid. Men huruvida jag skulle hjälpa Gustav eller Allan först anser jag inte att det 

finns någon regelbok för hur man bör agera. I detta dilemma finns det etiska aspekterna med 

då jag endast kan hjälpa en av dessa barnen samtidigt vilket resulterar i att de två andra barnen 

får vänta på att få den hjälpen de behöver. Vad får egentligen mina prioriteringar för 

konsekvenser för dessa barn? Upplevelsen av att få sina behov bortprioriterade kanske var 

värre för dem än vad jag tror. 

 

Det känns även som att en del av orsakerna till att dessa problem uppstår ligger utanför det 

område jag kan påverka och jag blir bara inkastad i situationen när den eskalerat. Jag känner 

mig otillräcklig och detta är tyvärr inte den första gången. Det har förekommit fler situationer 

där jag står ensam inför ett problem som jag känner är för stort att handskas med och där jag 

inte räcker till. Därför är frågan om det rör sig om större bakomliggande faktorer som grundar 

sig i skolverksamhetens uppbyggnad och fördelning av resurser eller kan det vara så enkelt att 

min didaktiska kompetens är det som brister i dessa situationer?  

För att kunna besvara mina frågeställningar finner jag det viktigt att börja med att utgå från ett 

större perspektiv som innefattar skolverksamhetens helhet, framförallt det homogena och 

normativa klassrummet som eleverna placeras i. Delar av vad som gick fel i denna situation 

kan grunda sig i att barnen är placerade i en normaliserande verksamhet som ska inkludera 

alla.  
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6.1 En skola för alla 

Det senaste halvseklet har skolans beskrivits som “en skola för alla”. I den grundläggande 

skolans bedrivs undervisningen i helklass på omkring 25 elever där det i princip förutsätter att 

alla elever fungerar likadant, kan vistas och prestera under samma förutsättningar samt att 

undervisningen går att appliceras generellt på alla elever. Bernt Gustavsson skriver om den 

länge heta skoldebatten där förmedlingspedagogiken ställs emot progressivismen. 

Förmedlingspedagogiken även kallat katederundervisning har historiskt sätt varit tradition. 

Denna pedagogik förespråkar en undervisning där faktan är objektivt given som läraren ska 

förmedla ut till eleverna. Progressivismen som man idag talar mycket om är däremot mer 

elevcentrerad och elevaktiverad där fokuset ligger på elevernas intresse och motivation.  

Lärarens uppgift är att lära eleverna hur man går tillväga för att lära sig, detta genom bland 

annat diskussioner, databaser, uppslagsverk och bibliotek (Gustavsson 2002, s. 27-29). I och 

med progressivismen ska eleverna experimentera och arbeta praktiskt i så många ämnen som 

möjligt. Detta ställer högre krav på att eleverna är självständiga och kreativa, samtidigt som 

det inte får avvika från normen för mycket. Kreativitet och självständighet efterfrågas men det 

finns mycket inom skolan som motsäger detta då man som ovan nämnt placerar ett stort antal 

barn i ett klassrum där de ska sitta på sin plats, bete sig på ett visst sätt och följa vissa regler 

som är avsatta för undervisning i ett klassrum. Exempel som förekommer ofta är förbud mot 

kepsar och tuggummi, samt att barnen ska sitta på sin stol vid sitt bord. Varför det läggs så 

mycket fokus på sådana saker är för mig en stor gåta. Låt säga att en elev fokuserar bättre med 

tuggummi i munnen, eller om kepsen utgör en trygghet för någon som får den att kunna sitta i 

ett klassrum och anpassa sig till skolans regler, är inte det då en väldigt enkel lösning på vad 

som kan bli ett stort problem? Att fokusera på regler försätter vissa elever i svårigheter där de 

tvingas in i en kontext som de inte klarar av.  

 

Två av de elever jag skriver om i mitt dilemma är elever som är i behov av ett annat 

sammanhang än det som det homogena klassrummet erbjuder. Det vill säga en mindre klass, 

en annan undervisning, tydligare ramar och dylikt. Det ställs krav på dessa elever att klara av 

skolgången trots att de inte får det stöd de behöver och har rätt till. Jag skulle vilja påstå att 

vetskapen om att de kommer misslyckas finns, och ändå gör vi inte det som krävs för att få 

dem att lyckas.  
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Skolor ska arbeta med inkluderande undervisning som möjliggör utveckling för alla individer. 

Man pratar om inkludering likt människors lika värde, där alla har rätt till fullt deltagande. 

Detta ligger nära det Emanuelsson förklarar som “en skola för alla”. Med detta menar 

Emanuelsson att skolans styrdokument utgör ett mål som alla medverkande individer ska 

uppnår. Dessa styrdokument bestäms genom ett majoritetsbeslut i riksdagen. Problematiken 

som Emanuelsson belyser med detta  majoritetsbeslut är att det inte kan garantera att alla 

medverkande individer har samma förutsättningar för att uppnå dessa mål. Han påvisar att 

framför allt specialpedagogikens historia tydligt visar på svårigheterna med att uppnå dessa 

mål (Emanuelsson 2008, s. 10) Jag instämmer med det Emanuelsson påstår, då jag anser att 

inkludering ibland kan leda till exkludering. De två pojkarna i mitt dilemma Gustav och Allan 

faller utanför det normativa om hur barn bör vara. Detta gör att det tillskrivits en diagnos och 

på så sätt har rätt till stöd. När de inte får det stödet som behövs, tvingas de till att fungera i en 

homogen kontext som de inte klarar av. Detta gör att de misslyckas och inte känner någon 

samhörighet till resterande i gruppen. Att dessa två elever ska inkluderas i en 

helklassundervisning trots deras behov av stöd är inte något som de själva har valt.   

 

6.2 Styrdokumentens syn på barn i behov av särskilt stöd 

Alla pedagoger som arbetar i skolan har plikt att följa skollagen som är upprättad av Sveriges 

Riksdag. I denna lag står det bland annat att alla barn som anses vara i behov av särskilt stöd 

har rätten till att få det då regeringens intention är att skolan ska arbeta för att alla barn ska få 

möjlighet till ett individuellt stöd för sitt lärande. För att tydliggöra vad som menas med att 

vara i behov av särskilt stöd skriver socialstyrelsen att:  

 

”barn i behov av särskilt stöd definieras som barn vars svårigheter kan ha 

sin grund i fysisk, psykisk, social eller emotionell skada eller kan ha uppstått 

genom en bristsituation i uppväxtmiljön [...] som andra exempel på barn 

som kan behöva stöd nämns barn med: koncentrationssvårigheter, språk- 

och talsvårigheter, inlärningssvårigheter, känslomässiga och/eller 

psykosociala svårigheter och flyktingbakgrund samt barn som far illa.” 

(Socialstyrelsen 1997, s.13) 
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Det barn som jag skriver om i mitt dilemma har alla diagnoser som faller under kriterierna 

som socialstyrelsen skriver om ovan. Detta betyder att det har rätt till stöd enligt paragraferna 

nedan från skollagen (SFS 2010:800) 

Kap1 Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. 

Kap3 Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans 

för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  

8 § Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges 

sådant stöd. (SFS 2010:800) 

 

Paragraf fyra under kapitel ett hävdar att alla barn utifrån deras individuella behov ska ges 

möjlighet till en utbildning som främjar deras personliga utveckling till kompetenta, aktiva, 

kreativa och ansvarstagande individer. Utbildningen ska främja barns utveckling som individ 

och medborgare, de ska ges stimulans och ledning i sin personliga utveckling utifrån egna 

förutsättningar och slutligen ges det stöd de är i behov av. 

 

Likväl paragraf tre och åtta under kapitel tre står det att om eleven på papper har en diagnos 

som visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan ge eleven de stöd som hen är i 

behov av för att minska dess funktionsnedsättningar. Jag ifrågasätter dock om detta verkligen 

efterföljs när en situation, som den jag skriver om, kan uppstå. Tyvärr är det så att alla barn 

som är i behov av särskilt stöd inte får den hjälp de behöver och har rätt till visar en studie 

gjord av Skolverket år 2000. Undersökningen är gjord  för att utreda balansen mellan andelen 

barn i behov av särskilt stöd och faktiska andelen som erhåller särskilt stöd. Resultatet visade 

på att var femte barn i behov av särskilt stöd inte får den hjälpen den behöver. Det framkom 

även att vissa skolor ansåg det nästintill omöjligt att tillgodose den stora andelen elever med 
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behov av särskilt stöd. I dessa fall fick eleverna antingen klara sig helt utan stöd eller klara sig 

på ett stöd som inte var tillräckligt (Skolverket 2002) 

 

Rapporten Elever som behöver stöd men får för lite (Myndigheten för skolutveckling 2005, s. 

7-10) är en kvalitativ studie som undersöker arbetet på tio skolor i Sverige för att ta reda på 

varför barn med behov av särskilt stöd inte får det stöd de behöver. I rapportens resultat 

framgår det att den vanligaste orsaken till att barnen får mindre stöd än de behöver är brist på 

resurser. Resursbristen beror framförallt på ekonomiska faktorer, men på några skolor nämns 

även brister i organisation och personalens kompetens som bakomliggande orsaker till 

problemet.  

 

Resursfördelningen skiljer sig skolor emellan i olika kommuner i Sverige. I rapporten 

“Kommunernas resursfördelning till grundskolor” av skolverket redogörs det för vilka 

faktorer som påverkar resursfördelningen. De skolor som anses ha sämre socioekonomiska 

förutsättningar, såsom föräldrar av utländskt ursprung och sämre utbildning, har ökade 

resurser i form av högre lärartäthet (Skolverket 2013). Den skola jag jobbar på har tidigare 

ansetts vara i behov av hög lärartäthet på grund av just sämre socioekonomiska förutsättningar 

men får nu minskat bidrag då detta inte längre är aktuellt. Med andra ord har lärartätheten på 

skolan där jag jobbar minskat.  Samt det bidraget som skolan tidigare har fått från kommunen 

för de elever med särskilt stöd har minskat då kommunen anser att dessa elever inte är i behov 

av det stöd som skolan påstår. Jag anser att det är en märklig bedömning då elevens behov av 

stöd även finns skrivet på ett papper efter att hen genomgått en utredning som inneburit både 

medicinsk undersökning och psykologiska tester. Konsekvenserna av detta beslut är att det 

blir sämre personaltäthet och minskade resurser.  

 

Det som sker i samband med minskad personaltäthet är att rektorn gör en omfördelning av 

personal där fokus läggs på att få ihop lärare till undervisning. För att det ska gå ihop blir det  

barn med särskilda behov som drabbas då det är resurserna för dessa barn som tas bort och 

fritidspedagogerna får istället mer arbetsuppgifter där de även får agera resurs. Påföljden av 

detta blir då att barn med olika behov får dela på en resurs. I denna situation rör det sig alltså 

om tre barn med helt skilda behov, vars enda stöd är jag. Jag som förutom att vara resurs åt 

dessa tre barn ska också vara en fritidspedagog och utgöra ett komplement till läraren under 

skoldagen för alla elever.  Som ovan nämnt under paragraf 8 står det att alla barn med 

utredning har rätt till stöd, men om de endast blir erbjudna stöd om budgeten räcker till anser 
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inte jag att vi följer skollagen som råder. Det finns olika former av stöd, men de elever som 

skulle behövt en resurs vid sin sida hela skoldagen och få möjligheten att vistas utanför 

klassen tvingas ändå in i det normativa klassrummet där vi förutsätter att alla elever bör 

fungera likadant.  

 

Allmänna råden – Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014b)  

hävdar att om det visar sig att det stöd eleverna får inte är tillräckligt för att följa skollagens 

bestämmelser bör rektorn meddela detta till huvudmannen för att denna ska kunna skjuta till 

extra resurser. Huvudmannen bär enligt skollag det yttersta ansvaret för undervisningen och 

ska vidta det åtgärder som behövs för att korrigera bristerna (Skolverket 2014b, s. 19-20). 

Rektorn har i mitt dilemma gjort en omorganisering i och med neddragningar av budget för att 

fortfarande kunna erbjuda eleverna med särskilt behov det stödet. Det är dock tydligt att det 

stöd dessa eleverna får inte är tillräckligt då jag som ensam fritidspedagog ska agera resurs för 

dessa barn. 

 

6.3 Fritidspedagogens uppdrag i relation till verksamheten 

Fritidspedagogens uppdrag är att arbeta på fritidshemmet samt att komplettera skolan 

(Skolverket 2014a, s. 14-15). I och med minskad budget har min arbetsuppgift som 

fritidspedagog förändrats. Detta leder till att jag har fått mer omfattande arbetsuppgifter. Jag 

anser att det finns en hierarki inom skolan där fritidspedagoger är underordnade lärare. Detta 

medför att i händelse av minskad budget, färre personal och annat så är det vi fritidspedagoger 

som får ökad arbetsbörda. Vi får ofta frångå från våra ordinarie uppgifter för att täcka upp där 

det brister. I detta fall får jag som fritidspedagog ta ansvar för det jobb som vanligtvis skulle 

vara uppdelat på tre resurser, det vill säga en resurs per barn. 

 

Min upplevelse av rollen som fritidspedagog styrks av studien Nya fritidspedagoger- i 

spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer utförd av Birgit Andersson (2013). Där 

framgår det att fritidspedagogerna får bära ansvaret för organisationens brister i och med det 

den lägre personaltätheten som resulterar i andra arbetsuppgifter för fritidspedagogerna under 

skoldagen, på så sätt får inte fritidspedagogerna använda sig av sina yrkeskunskaper 

(Andersson 2013, s. 160). Detta är tydligt i mitt dilemma där jag som fritidspedagog får gå in 
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och stötta upp som resurs, alltså på så sätt gå ifrån mina arbetsuppgifter som fritidspedagog 

och därmed inte använda mig av den yrkeskunskapen jag besitter. 

 

Likväl har hon ifrågasatt Allmänna råd för fritidshem (Skolverket 2014a) där det står att 

fritidspedagogen ska komplettera skolan. Men detta har enligt hennes studie visat sig att på 

många skolor innebär detta att fritidspedagogerna går ner och arbetar i skolan under 

skoldagen. Detta på varierande vis då vissa fritidspedagoger känner sig tillfredsställda i denna 

arbetsuppgift samtidigt som andra ser det som en nedvärdering av fritidspedagogernas 

yrkesidentitet då deras yrkeskompetens inte tas till vara på. I och med hierarkin som tycks 

förekomma inom skolans verksamhet där fritidshemmet är underordnat skolan förekommer 

det att fritidspedagogerna låter fritidshemmet hamna i andra hand för att tillfredsställa skolans 

dagliga verksamhet som är i högre rang. På så sätt låter man arbetsuppgifterna under 

skoldagen ta mycket tid och kraft (Andersson 2013, s. 160-161). Detta gör då att 

fritidshemmets blir än mer underordnat skolan då pedagogerna med rätt yrkeskompetens inte 

använder den på rätt ställe. I studien framkommer även att det råder oklarheter om 

arbetsuppgifterna och dess omfång under skoldagen. Fritidspedagogerna anser att de hamnar i 

ett dilemma där de riskerar att försumma fritidshemmets uppdrag samtidigt som de likväl ser 

vikten av att finnas till under skoldagen för att tillförsäkra sig om helhetssynen på barnen 

(Andersson 2013, s. 169).  

 

Men att min kompetens som fritidspedagog ska hamna på att försöka hjälpa tre elever i behov 

av tre olika stöd är inte den ultimata lösningen. Jag räcker inte till och egentligen är det inte 

yrkeskompetensen jag besitter. Vidare leder detta till att barnen blir drabbade då deras behov 

inte blir tillgodosedda och att jag som pedagog blir utsliten och inte orkar med mina 

arbetsuppgifter på eftermiddagarna.  Jag anser att även lärarna har tolkat de allmänna råden 

som att fritidspedagogen ska komplettera skolan genom att vara en resurs i klassrummet på 

heltid. Jag anser då att det förlägger hela den sociala biten med eleverna på oss 

fritidspedagoger och anser att det endast är undervisningen som är klasslärarens ansvar. Om 

man ser på detta utifrån mitt dilemma, hade läraren kunnat engagerat sig mer i dessa elever, så 

att även hon hade en relation med eleverna där de kände trygghet och anknytning till henne.  
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6.4 Hur ser skolans organisationskultur ut? 

Skolan är en organisation där flera människor möts och ska samverka med varandra på olika 

sätt. Man kan säga att samhället och skolan på många platser är mångkulturella. Vad man vill 

uppnå egentligen är en interkulturell organisationskultur. Pirjo Lahdenperä redogör för detta 

då hon förklarar att mångkulturalitet som ett begrepp som inte nödvändigtvis rör sig om en 

interaktion utan kan vara ett mått på hur många människor med olika bakgrunder som vistas i 

en organisation. Till skillnad mot interkulturalitet som förutsätter en interaktion mellan dessa 

människor som samverkar och berikar varandra. Kulturer, menar Lahdenperä, är allt från 

etniska, religiösa, språkmässiga, tankemässiga, livsstilsrelaterade, kön och klassmässiga 

(Lahdenperä 2008, s. 29). I mitt dilemma använder jag mig av kulturer som sociala, 

livsstilsrelaterade och känslomässiga. Här menar jag att det är viktigt att alla i organisationen 

är öppna för att skapa en interaktion mellan dessa. Det är vår uppgift som pedagoger att skapa 

en interaktion mellan de barnen jag nämner i mitt dilemma och de övriga i klassen.  

 

Då interkulturalitet handlar om att inkludera det ”annorlunda”, att heterogenitet ska vara en 

resurs och att konflikter och motsättningar ska tydliggöras (Lahdenperä 2008, s. 33) är detta 

något vi bör ha i beaktning i skolans organisation. Lahdenperä förklarar att mångfald tyvärr 

kan tas för ett problem och därför motarbetas då ”annorlundahet” ses som något negativt 

(Lahdenperä 2008, s. 26). Vidare skriver hon att mångfald bör ses som en tillgång och att det 

kan skapa kreativitet, uppfinningar och framsteg om det används på rätt sätt (Lahdenperä 

2008, s. 18). Tyvärr anser jag att skolan inte är en interkulturell organisation utan präglas 

snarare av mångkulturalitet. Följden av detta blir att barn i behov av särskilt stöd blir 

exkluderade på grund av sina olikheter och därför ofta ses som ett problem. Jag anser också 

att lärare ibland är rädda att ta i problem likt dessa och då förväntar sig att resursen ska ta det 

ansvaret. Detta gör att gruppen inte interagerar med dessa barn och inte heller all personal. 

Det krävs en förändring i organisationskulturen för att hjälpas åt att förhindra att dilemman 

likt dessa hamnar på den enskilde pedagogens axlar att lösa.  

6.5 Aristoteles tre kunskapsformer  

I dilemmat jag beskrivit, försattes jag i en situation där jag var tvungen att prioritera och 

gjorde detta med hjälp av min praktiska kunskap. Praktisk kunskap är ett kroppsligt kunnande, 

som handlar om att tillämpa den individuella kunnigheten snarare än vetenskapliga teorier, det 

vill säga kunskapen om hur man handlar i olika situationer (Svenaeus 2009, s. 13). Filosofen 
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Aristoteles delade in kunskapen i tre fundamentala områden. Dessa tre utgörs av teoretisk 

kunskap (episteme), praktisk kunskap (techne) och praktisk klokhet (fronesis) (Svenaeus 

2009, s. 20). Teoretisk kunskap är den kunskap man erhåller genom bland annat studier av 

akademiska texter, enkelt förklarat det vi läser oss till (Gustavsson 2002, s. 78). Praktisk 

kunskap (techne) benämns som färdighetskunskapen, att veta hur. Den ger oss varken ett syfte 

eller förklaring till en process utan redogör bara för processen i sig (Nilsson 2009, s. 47). Den 

praktiska klokheten involverar både logiskt tänkande och sunt förnuft (Gustavsson 2002, s. 

13). Den praktiska kunskapen och den praktiska klokheten kan förklaras som förmågan att 

hantera utmaningar i livet. För att uppnå kunskapen fronesis förutsätts det att man har såväl 

techne som episteme (Nilsson 2009, s. 39).  

 

Vidare vill jag framhålla att det var med hjälp av fronesis som jag gjorde mitt val i 

situationen. Trots att Sofia har diabetes, vilket är en livshotande sjukdom, valde jag att 

prioritera henne sist. Detta i och med att jag genom min erfarenhet visste att hon inte skulle 

äta innan hennes blodsocker hade blivit mätt, samt att jag i hennes tidigare mätning under 

dagen visste att hon låg bra till. Då kunde jag dra en logisk koppling att sannolikheten att 

hennes blodsocker skulle förändras drastiskt då hon inte hade gjort någon vidare ansträngning, 

var mycket liten. Jag valde därför att först prioritera Allan då jag tidigare har erfarenheter av 

att han har rymt. Därefter hamnade mitt fokus mest på Gustav för att hans problematik även 

påverkar de andra eleverna i hans omgivning. Jag vet inte om min prioritering var rätt eller 

fel, men jag gick efter min magkänsla och gjorde det som som kändes etiskt rätt i situationen. 

Så här i efterhand löste sig situationen med alla de tre eleverna, men jag vill inte behöva 

prioritera mellan deras behov då jag vet att alla är lika viktiga. Jag vill kunna finnas där och 

ge dem den hjälpen de behöver.  

 

Hade jag istället valt att prioritera annorlunda och fortsatt att hjälpa Gustav trots det att Allan 

hade blivit upprörd och sprungit iväg hade Gustav troligtvis klarat av lektionen och inte 

behövt misslyckats. Däremot hade det kunnat varit så att Allan som är rymningsbenägen hade 

försvunnit och situationen kring honom hade eskalerat. Detta hade kunnat lett till oerhört stora 

konsekvenser som jag valde att förhindra. Jag valde även att förhindra de konsekvenserna 

som hade kunnat blivit om jag hade valt att prioriterat att mäta Sofias blodsocker före att ta 

hand om Gustav som var i affekt. Sofia hade å andra sidan sluppit att behöva vänta på mig 

och hade istället kunnat börja äta tillsammans med hennes kamrater. Under den tiden som 

Gustav som var i affekt hade han dock kunnat orsaka skada för en mängd andra elever under 
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tiden jag hade hjälpt Sofia. Därav valde jag att följa min bedömningsförmåga i situationen och 

mina prioriteringar gjordes därefter. 

6.6 Situationen sett utifrån ett barnperspektiv 

I dilemmat jag beskriver ovan är det tydligt att tre elever i behov av stöd som jag ansvarar 

över inte får det stöd de behöver. Hur känner sig då dessa barn, som trots att de behöver hjälp 

inte får den hjälp de behöver? Jag ska försöka se på denna situation utifrån ett barnperspektiv. 

Barnperspektiv innebär att barnet själv ska betraktas som expert på sin egna upplevda 

situation och vi som vuxna ska ha respekt för barnets integritet och fulla människovärde 

(Cederborg 2000, s. 17). Detta betyder att vi måste vara lyhörda för vad barnen säger och ge 

dem utrymme för att kunna uttrycka sina känslor och tankar.  

 

Ibland får jag känslan av att vuxnas ord, krav och känslor väger tyngre än barnens. Men jag 

vill luta mig mot FNs barnkonvention som lär ut att barn också är människor . De tänker och 

känner och detta ska respekteras lika mycket som hos vuxna människor. Barnkonventionen 

syftar till att vi ska se till barnets bästa i alla situationer (Barnkonventionen 2009). Man kan 

ibland påstå att små barn inte har utvecklat den kognitiva förmågan att förstå konsekvenser av 

vissa handlingar och på så sätt inte veta vad som är bäst för dem själva i vissa situationer. 

Men i mitt dilemma påstår jag att det är av stor relevans att lyssna på barnen och försöka 

förstå deras föreställning av situationen för att också förstå hur vi skulle handla för att sedan 

kunna veta vad som vore bäst för barnet.  

 

Jag kan aldrig veta, men jag kan försöka sätta mig in i barnens situation. Alla dessa tre barn 

vill jag påstå själva är medvetna om de stöd de är i behov av, samt vilken diagnos de givits 

och vad det innebär. Trots detta blir två av barnen och deras behov bortprioriterade för att ett 

annat barns behov anses vara mer prioriterat. Jag kan tänka mig att Allan sprang iväg för att 

han kände sig bortprioriterad då jag, den personen som han känner störst anknytning till, inte 

hade varit där och givit honom de materialet han behövde till uppgiften utan istället 

prioriterade att hjälpa Gustav. Allan kände sig då inte sedd och visste inte hur han skulle be 

om hjälp och hamnade därför i affekt när han såg att Gustav tog all min uppmärksamhet.  

Gustav i sin tur, som fick hjälp i början men sedan blev lämnad då jag sprang efter Allan, 

kände även han sig då bortprioriterad. Han kände att han inte skulle klara av att göra 



21 

skoluppgiften på egen hand, utan hjälp och ville inte misslyckas. Därav började han istället 

störa de andra eleverna med att ställa sig på stolen och kasta papprena han hade rivit sönder.  

 

Therése Hognert & Sonja Holmlund har skrivit en Magisteruppsats där de undersöker hur 

barn i behov av särkilt stöd uppfattar den hjälpen de får och behöver. I denna uppsats uppger 

barnen att de krav som vuxna ställer på dem, gällande framförallt skoluppgifter, upplevs 

väldigt påfrestande och barnen är därmed i behov av extra stöd i form av vägledning för att ta 

sig an dessa krav med önskvärda resultat (Hognert & Holmlund 2005, s. 35). I och med det 

som de skriver om i sin uppsats så lämnas Gustav och Allan att misslyckas i situationen de 

inte klarar av när jag inte finns där för att hjälpa dem. Helene Elvstrand skriver i sin 

avhandling Delaktighet i skolans vardagsarbete (2009) även om värdet av elevernas 

delaktighet här och nu. Hon förklarar i sin studie att det kan uppstå svårigheter när man ska 

uppnå värdet av delaktighet både på individnivå och gruppnivå på grund av att man som 

pedagogen inte hinner med. Detta resulterar i att både pedagoger som elever blir frustrerade 

när detta inte efterlevs (Elvstrand 2009, s. 230). Jag anser att det är precis detta som händer i 

mitt dilemma när jag lämnar klassrummet för att gå efter Allan. Läraren hamnar då ensam i 

klassrummet där hon försätts i en situation där hon ska hjälpa dels Gustav som är i ett stor 

behov av extra stöd, men även resten av klassen. Hennes prioritering av att hjälpa resterande 

klassen gör att Gustav istället skapar en stor oroa för gruppen.  

 

Vidare i Hognert och Holmlunds uppsats skriver de om vikten av tillit och förtroende till en 

vuxen. De skriver att det oftast är en person som de tyr sig extra till och på så sätt känner extra 

mycket förtroende för, vilket verkade underlättande för barnen i många aspekter (Hognert & 

Holmlund 2005, s. 35- 37). Likväl skriver Elvstrand att det är av stor vikt pedagogerna arbeta 

utifrån ett förhållningssätt där barnen känner sig sedda och där intresset för deras liv och 

vardag tas till vara (Elvstrand 2009, s. 229). Jag vill påstå att alla människor har ett behov av 

att känna sig sedda, vuxna likväl som barn. Det faktum att barnen knyter an till den pedagog 

de spenderar mest tid med, i detta fall mig, kan verka både positivt och negativt. I dilemmat 

jag presenterat vill Gustav inte vända sig till läraren Stina för att be om hjälp med sin svenska 

uppgift och Allan känner inte att han vill gå till matsalen med någon annan än mig. De känner 

inte det fulla förtroendet för den läraren i klassrummet som de gör för mig som de har byggt 

upp en djupare relation till. Jag har både spenderat en heldel tid med desssa barnen, men även 

skapat en god relation då jag har lärt känna dem på ett djupare plan när vi har diskuterat och 

det har fått berätta om sitt liv och sina tankar. I detta fall får det dock väldigt negativa 
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konsekvenser då jag är ensam pedagog som det känner att det har förtroende för och på så sätt 

räcker jag inte till för att tillgodose bådas behov.  

 

För att återgå till nedskärningar av budget och omorganisering av personal men istället se på 

det utifrån barnperspektivet kommer jag att använda mig av Hognert och Holmlunds studie. 

En viktig aspekt som framkommer i denna studie är just omsättning av personal. “Barnen 

visar på att de tycker att det är av betydelse att ha tillgång till samma personal. Det barnen 

berättar är att det vid skifte av personal ofta uppstår konflikter. I samband med att nya 

människor kommer in i verksamheten rubbas barnens kontinuitet och det uppstår en osäkerhet 

i vad som gäller”, skriver Holmlund och Hognert (Hognert & Holmlund 2005, s. 35). Även 

socialstyrelsen berör denna aspekt då det står skrivet att ”speciellt viktigt för barn i behov av 

särskilt stöd. För dessa barn är en väl fungerande grupp, regelbunden närvaro stabila rutiner 

och en lugnt löpande verksamhet bra utvecklingsstöd” (Socialstyrelsen 1997, s. 76.). 

 

I dilemmat jag beskrivit rör det sig om resursbrist och att vi pedagoger i klassrummet inte 

räcker till vilket kan skapa en osäkerhet för barnen huruvida de kommer få den hjälpen de 

behöver eller inte. Denna osäkerhet som kan upplevas för barnen kan då handla om att det 

föreligger ett krav på uppgifter de ska genomföra men då inte vet med säkerhet om de 

kommer få den hjälp de behöver i tid och då riskerar att misslyckas. Som Hognert och 

Holmlund nämner ovan är det viktigt med daglig vuxenkontakt bestående av samma person 

varje dag som de kan kännas sig trygga med och som ger upphov till rutiner. En sådan kontakt 

har jag skapat mig till dessa barn och det kan därför vara så att de inte känner samma tillit till 

läraren i klassrummet. På så sätt vill barnen jag skriver om hellre få hjälp av mig då jag är den 

personen som det känner sig tryggast med där och då. Men i och med att jag då inte hinner 

med alla tre i tid så utbryter en situation som den beskrivna. Hade de däremot haft varsin 

resurs som endast avsätter tid för den enskilda eleven hade eleverna kanske känt att det fått 

den hjälpen och uppmärksamheten de önskade. 

7. Slutsats 

I den här essän har jag bearbetat en situation som jag erfarit på min arbetsplats där jag som 

pedagog tvingats prioritera mellan olika barns behov av stöd.  Jag har gestaltat detta dilemma 

och syftet var att ta reda på hur situationer likt dessa uppstår, samt vilka konsekvenser det får 

för oss pedagoger och barnen. De tre frågeställningar jag har besvarat i denna essä är: Hur bör 
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jag som pedagog agera i en situation som denna där prioriteringar av olika barns behov ställs 

emot varandra? Hur ser skolans resursfördelning ut och hur påverkas barnen av att inte få de 

stöd det är i behov av? Vilket ansvar bär organisationen för uppkomsten av situationer likt 

dessa? 

 

Den första frågeställningen hur jag som pedagog bör agera i en situation som denna där 

prioriteringar av olika barns behov ställs emot varandra har jag besvarat genom att jag 

analyserat över fritidspedagogens uppdrag och diskuterat min fronesis i situationen. Jag har 

kommit fram till att min yrkeskompetens som fritidspedagog är att arbeta på eftermiddagarna 

med en utvecklande fritidsomsorg och denna försätts när jag istället behöver agera resurs på 

förmiddagarna. I och med den sociala erfarenheten och kunskapen jag har med att arbetat med 

barnen jag skriver om i dilemmat har jag skapat mig en bra relation med dem. Detta medförde 

att jag prioriterade som jag gjorde med hjälp av fronesis. Jag har inte kommit fram till om det 

hade funnits något bättre sätt att prioritera i denna situationen då det dels rör sig om ett etiskt 

dilemma. I och med att oavsett vem jag hade prioriterat först hade behövt bortse från två 

andra elevers behov. I slutändan rör det sig om att jag som ensam pedagog bär för mycket 

ansvar på mina axlar. Dessa elever är i behov av den typ av särskilt stöd där flera pedagoger 

behöver sättas in för att hjälpa till. 

 

Den andra frågeställningen gällande hur skolans resursfördelning ser ut och hur barnen 

påverkas av att inte få det stöd de är i behov av har jag besvarat genom att jag analyserat 

skolans pedagogikform och att jag försökt se situationen ur ett barnperspektiv. Jag har i och 

med detta dragit slutsatserna att de elever jag nämner i mitt dilemma inte gynnas av 

progressivismen då det ställs alldeles för höga krav på att eleverna ska vara självständiga och 

när de inte får de stödet det är i behov av blir det stora svårigheter. Undervisningen ska vara 

inkluderande för alla individer och ge dem rätt till utveckling. Alla dessa olika individer 

förväntas sedan att nå styrdokumentens gemensamma mål. Problematiken i detta är att det 

påverkar barnen då de inte lyckas. Eleverna i mitt dilemma tvingas in i den homogena 

kontexten som det inte klarar av utan det stödet de är i behov av. Detta gör att barnen behöver 

känna en osäkerhet kring huruvida de kommer att få den hjälpen de behöver eller inte. Den 

ultimata lösningen för dessa elever hade möjligen varit att befinna sig i ett mindre 

sammanhang med färre elever och fler pedagoger som stöd. 

 



24 

Slutligen gällande frågeställningen kring vilket ansvar organisationen bär för uppkomsten av 

situationer likt dessa har jag besvarat genom att analysera skolans organisationskultur och 

tolkat skollagen. På så sätt har jag kommit fram till att socialstyrelsens förklaring gällande vad 

som menas med att vara i behov av särskilt stöd innebär att de elever jag skriver om i mitt 

dilemma faller under dessa kriterier och därmed bör de enligt skollagen få det stöd de är i 

behov av. Det är sedan upp till huvudmannen att bestämma hur stödet ska ges och i mitt fall 

har de beslutat att en pedagog ska vara resurs för tre elever samtidigt med helt skilda behov. 

Jag påstår då att dessa elever inte får tillräckligt med stöd då jag som ensam pedagog inte 

räcker till. Detta medför inte bara negativa konsekvenser för barnen utan även att pedagogen 

blir överbelastad. Det är rektorns ansvar på skolan att organisera personaltätheten och därav 

faller detta under rektorns ansvar. När jag har tittat på organisationskulturen har jag även 

kommit fram till att skolan måste bli en mer interkulturell organisation där vi alla pedagoger 

hjälps åt för att inte olikheterna eller de annorlunda ska ses som ett problem. Alla pedagoger 

måste vilja och ha intresset för att hjälpa barnen i behov av särskilt stöd och inte exkludera de 

från verksamheten och lämna över ansvaret på resurserna.  

 

Sammanfattningsvis efter en djupare analys av mitt dilemma går det att dra slutsatsen om att 

uppkomsten av situationer likt dessa inte enbart ligger i pedagogens händer utan 

problematiken grundar sig mycket djupare än så.  Dilemmat som uppstått ligger på en högre 

organisatorisk nivå, högre än vad jag kan påverka. Det föreligger ett ansvar i samhället där 

skolan påverkas av de normer och strukturer som existerar. Skolan är en kommunal 

organisation som Skolverket ansvarar för och de har bestämt reglerna som skolan ska 

efterfölja. Problematiken är att de regler som har bestämts inte alltid efterföljs då skolans 

värld är bestående av människor, där vardagen hela tiden är föränderlig och nya behov 

ständigt uppkommer. Kommunen som skolan tillhör ansvarar för de resurser som ska tilldelas. 

Detta gör att skolan genom en skriftlig ansökan måste beskriva behovet av extra stöd. Trots 

att eleven har ett skriftlig utlåtande från doktor och psykolog, samt att skolan har ansökt om 

extra resurser, kan kommunen neka skolan detta stöd. Detta medför att vissa elever som är i 

behov av stöd inte får det stöd de behöver. Om skolan inte får de pengarna från kommunen 

som de behöver, måste de göra en omorganisering bland personalen och dess arbetsuppgifter. 

Detta medför att som i mitt exempel ovan där fritidspedagogen får fler och andra uppgifter 

och både agerar resurs och fritidspedagog får för mycket ansvar på sina axlar. Följaktligen 

påverkar detta barnen då de inte får den hjälpen de behöver. Bristen på resurser leder till en 

osäkerhet för barnen då det inte vet om det ska få den hjälpen det behöver, detta kan i sin tur 
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leda till att barnen ska behöva gå runt och vara oroliga för att misslyckas och det i sig kan 

ligga till grund för att situationer likt dessa uppstår. Barnen kan möjligtvis känna sig 

bortprioriterade då de inte är som de andra och tillhör normen. Vår skola är styrd av ett 

normativt system där man inte tar tillräckligt mycket hänsyn till barn med speciella behov. 

Organisationskulturen måste därför förändras och resurserna för barn med särskilt behov av 

stöd måste öka. 

 

Kanske måste vi tänka om för att arbeta mer effektivt. Om dilemman som jag förklarat ovan 

finns på flera skolor i flera klasser dagligen, måste vi tänka om. Har samhället förändrats 

måste vi förändrats därefter. Vi kan inte fortsätta som gammal vana och att det sen slutar med 

att vi går på knäna och känner att vi misslyckas i vårt arbete. Samhället arbetar för att 

förändra de normer som finns, men gör vi det tillräckligt effektivt? Kanske är skolan den 

platsen som ska ta ett aktivt beslut om vilken väg vi ska gå härnäst. Vi strävar efter att alla 

människor ska behandlas utefter sina behov och förutsättningar och att alla människor ska få 

känna sig accepterade. Även om vi blir mer accepterande mot det avvikande gör det inte att 

synen på det som anses vara normalt försvinner. Vi lever i en väldigt normativ värld där det 

pratas om att vi ska vara accepterande mot det avvikande. Men bara det att orden normal och 

avvikande ses som motpoler till varandra gör att vi har satt upp en norm för vad som klassas 

som normalt och det som inte faller inom den ramen ses som avvikande. Att tänka 

normkritiskt är något som ligger på varje individs ansvar att sträva mot. Alla pedagoger måste 

jobba för att se barnens styrkor, likheter och vara mer accepterande än vi är i dagsläget. Detta 

är något som kan diskuteras politiskt och diskussionen förs i flera sammanhang, men tar vi 

inte vårt enskilda ansvar att jobba för att alla barn ska känna sig välkomna och få känna att de 

passar in så kommer vi inte komma framåt. Det här normkritiska arbetet är inte färdigt utan en 

ständig process som vi dagligen måste arbete med för att förändra. Vi kan inte vänta och tro 

på att en förändring ska ske, utan det är upp till oss som lever här och nu att arbete och sträva 

efter en framtid som är lika gynnsam och värdefull för alla. 
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https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3299.pdf%3Fk%3D3299 (Hämtad 2018-03-14) 

Skolverket (2016). Barnkonsekvensanalys. 

https://www.skolverket.se/skolformer/forskola/kvalitet-i-forskolan/barnkonsekvensanalys-

1.226730. (Hämtad 2014-03-17). 

Skolverket (2013). Kommunernas resursfördelning till grundskolor 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-248
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3301
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3299.pdf%3Fk%3D3299
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3299.pdf%3Fk%3D3299
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3299.pdf%3Fk%3D3299
https://www.skolverket.se/skolformer/forskola/kvalitet-i-forskolan/barnkonsekvensanalys-1.226730
https://www.skolverket.se/skolformer/forskola/kvalitet-i-forskolan/barnkonsekvensanalys-1.226730
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3061.pdf%3Fk%3D3061


28 

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2

Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3061.pdf%3Fk%3D3061 (Hämtad 2018-03-14) 

Socialstyrelsen (1997). Barn som behöver särskilt stöd i barnomsorgen. Stockholm: 

Socialstyrelsen 

Svenaeus, Fredrik (red.) (2009). Vad är praktisk kunskap? I: Bornemark, Jonna & Svenaeus, 

Fredrik (red): Vad är praktisk kunskap? Stockholm: Södertörns högskola. 

 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3061.pdf%3Fk%3D3061
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3061.pdf%3Fk%3D3061

	Abstract
	Who should I prioritize?
	Sammanfattning
	1. Dilemma
	2. Syfte och frågeställning
	3. Metod
	3.1 Hermeneutiskt arbetssätt

	4. Analytiska perspektiv
	4.1 Skolans styrdokument
	4.5 Organisationskultur

	5. Etiska övervägande
	6. Reflektion
	Kap1 Syftet med utbildningen inom skolväsendet
	Kap3 Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling
	6.3 Fritidspedagogens uppdrag i relation till verksamheten
	6.4 Hur ser skolans organisationskultur ut?
	6.5 Aristoteles tre kunskapsformer
	6.6 Situationen sett utifrån ett barnperspektiv

	7. Slutsats
	8. Referenser

