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Sammanfattning 
 

Jag har skrivit detta arbete framförallt för att uppmärksamma barnens 
odiagnostiserade olikheter men även för att se vilka stödinsatser det finns inom 
skolan. Syftet med arbetet är att identifiera dessa olikheter och ta reda på 
verksamheternas stödinsatser – som i detta fall är inriktat på gymnasiet. Jag vill se 
om verksamheterna uppmärksammar elevernas olikheter och om man medveten 
anpassar utbildningsmålen och tillgodoser deras individuella behov efter dessa 
olikheter – jag vill se om man ser till elever som inte har en diagnos och om dem har 
samma förutsättningar till stöd i deras undervisningssituationer.  
 
Jag kommer ta reda på hur specialpedagogerna arbetar med dessa elever och hur 
dem organiserar deras pedagogiska arbete. Arbetet kommer till stor del att utgå från 
deras synvinkel eftersom deras arbete handlar om att tillgodose elevernas 
individuella svårigheter och anpassa utbildningssituationer för att dem ska kunna nå 
målen. Jag vill även lägga vikt på studievägledarens roll på grund av min kommande 
framtid som studievägledare och deras viktiga arbete inom skolan och som 
samarbetspartner med specialpedagogen.  
 

Nyckelord: stödinsatser, olikheter, behov, studievägledning, specialpedagogik, 
förutsättningar, utbildning, samhällsdeltagare, arbetsliv, utveckling, åtgärdsprogram  
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Inledning  
 

Många skolar i dagens samhälle har inte tiden eller ekonomin att organiseras efter 
elevernas olikheter. Alla är vi olika och det måste inte krävas en diagnos för att man 
ska kunna se att vissa elever har det svårare än andra att uppnå skolans mål. Många 
elever kan inte hantera siffror som andra elever medan andra har lättare för 
läsförståelse och förmågan att hantera texter. Många har problem med dem själva ex: 
mobbning på skolan eller kriser inom hemmet. I denna forskning kommer jag att 
undersöka om eleverna har samma chanser till att klara sig inom skolan. (Frost. 
Löthgren, 2008.) 
 
Jag vill se hur skolan organiseras efter dessa olikheter – finns det några stödsinaster 
för de elever som inte har en diagnos? Jag kommer speciellt att diskutera kring 
specialpedagogernas roll då jag anser att deras yrke till stor del arbetar med elevernas 
svårigheter och framförallt måste anpassa deras pedagogiska arbete efter de 
individuella olikheterna. Jag vill veta vad lagarna säger och vilken roll vägledaren har 
inom detta problemområde. Jag vill veta hur jag som vägledare ska förhålla mig till 
dessa och hur jag ska orientera mig i skolan miljö tillsammans med personalen som 
arbetar med stödinsatserna. 
 
Det är skolan som formar elevernas utveckling till arbetslivet och till att bli 
samhällsdeltagare, om elevernas problem inte blir tillgodosedda under skoltiden 
kommer det kanske att skapa problem senare inom arbetsmarknaden och samhället 
– både för individernas egen utveckling och karriär men även som kostnad för 
samhället genom ett frånvarande deltagande, arbetslöshet och eventuellt 
sjukskrivning. Man måste introducera möjligheterna och de potentialer som eleverna 
har för att de ska kunna blomma i samhället och bli de medmänniskor vi alla borde 
vara. Det är många elever får kämpa under hela deras skoltid medan många andra får 
hjälpa och stöd att bli bättre och bättre. (Nilholm, 2012.) 
 
Det kommer en tid efter skolan där eleverna måste förbereda sig för arbetslivet.  
När eleverna väl har tagit studenten inser de flesta att deras erfarenhet av skoltiden 
oftast inte har någon betydelse när det kommer till arbetslivets situationer och att 
deras förmågor och förutsättningar inte blir anpassade som under skoltiden. Skolan 
ger människan en allmänbildning som krävs till akademivärlden men om man inte 
väljer ett yrkesförberedande kommer man inte att förberedas för ett arbetsliv och 
vikten av handlingsberedskap, sociala kompetenser, hantera situationer och att vara 
självständig inom arbetsuppgifterna. (Andersson, 2000). Elevernas måste bli 
medvetna om sina förmågor och förutsättningar för att kunna hantera sina olikheter. 
Skolan och dess pedagogiska arbete, med bland annat specialpedagoger och 
studievägledare, ska lyssna till elevernas berättelser och tillgodose deras behov.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att ta reda på skolans stödinsatser mot elevernas 
odiagnostiserade olikheter och om dem uppmärksammas och medvetet finns 
inkluderade i skolans pedagogiska arbete. Speciell vikt läggs vid specialpedagogerna 
roll och beredskap gentemot problemet. Arbetet inriktar sig mot gymnasiet och till 
viss del av studievägledarens roll.  
 
 

x Uppmärksammas barnens odiagnostiserade olikheter?  
x Vilka stödinsatser och resurser finns det? 
x Hur ska vägledaren förhålla sig till detta? 
x Hur arbetar specialpedagogen med dessa elever? 
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Metod  
 
Avsikten med arbetat är att undersöka om skolan tillgodoser barnens behov som i 
detta fall inriktas mot olikheter som inte är diagnostiserade. Jag vill se om skolan 
inkluderar dessa elever i deras stödinsatsers. Mitt arbete bygger på en kvalitativ 
undersökningsmetod där fenomenet studeras för en djupare förståelse. Genom att jag 
valt intervjuer som metod passar denna modell mitt arbete då jag vill få en förståelse 
för hur skolan organiseras efter elevernas behov. Mina intervjuer bygger en fallstudie 
av två skolor där forskningen syftar till att belysa möjliga likheter och skillnader inom 
deras stödinsatser och arbete med elevers olikheter – med specifikt 
undersökningsdeltagare som är specialpedagoger. ( Jan 1997) 
 
Urval 
 
Som urval valde jag två gymnasieskolor där jag intervjuade specialpedagogerna. Jag 
har valt att inrikta mig mot gymnasieskolan på grund av dess storlek till skillnad mot 
grundskolan och att jag själv som studievägledare har funnit min plats inom 
gymnasiet som mest intressant. Specialpedagogerna är den yrkesgrupp inom skolan 
som huvudsakligen har till uppgift att se till elevernas olikheter och att tillsammans 
med resterade pedagogisk personal i skolan främja utveckling, hälsa och lärande 
oavsett hinder eller olikheter. Jag valde min skola där jag haft praktik och hade goda 
kontakter med personalen. Min andra skola ligger i min hemort vilket jag redan har 
en del fakta kring. Det finns alltid en risk för att en kvalitativ studie blir vald av 
bekvämlighetsskäl vilket jag anser att min studie till viss del har men endast för att 
resultatet fortfarande uppnår samma standard och kvalitet som om jag skulle valt 
andra skolor. Min strategi underlättande mitt arbete men den är fortfarande 
kvalificerad för arbetet. (Jan 1997) 
 
Genomförande 
 
Jag kontaktade personerna med mail via skolornas kontaktlista. Jag presenterade 
mig själv och beskrev kort mitt syfte med mitt arbete och syftet med intervjuerna. Jag 
bifogade frågorna och undrade om dem ville träffas, intervjupersonerna fick sedan ta 
kontakt och vi bokade ett möte. Jag kommer att beskriva intervjusvaren och 
resultatet av min undersökning. Dessa verksamheter och dess personal kommer vara 
anonyma, till del av deras val men mest för att intervjupersonerna skulle känna 
största möjliga trygghet under intervjuerna. Genom praktik och erfarenhet anser jag 
att specialpedagogernas yrke har mest kunskap kring arbetets område. Deras 
intervjuer beskriver hur deras skola ser på detta ämne och hur dem ställer sina 
resurser och stödinsatser till dessa elever. Min forskning precis som mina 
intervjustudier visade en komplex situation där resurser och ekonomi kan vara 
anledningar till hur skolorna behandlar och prioriterar dessa problem. Det finns 
begränsade möjligheter att undersöka ett större urval av individer i en population så 
jag har istället valt att ta stickprov av individer till en delmängd – genom att bara 
välja två skolor och intervjua varsin specialpedagog kan resultat kan därmed bli ett 
snedvridet resultat. (Jan 1997) 
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Validitet och reliabilitet 
 

Man kan beskriva de båda begreppen som ett förhållande till varandra, dem utesluter 
inte varandra utan arbetar i symbios. Enligt Patel & Davidsson (2003) kan validitet i 
en uppsats nås om metoden är en hermeneutisk textanalys och innehåller kvalitativa 
intervjuer. Man kan även koppla validiteten till huruvida arbetet har lyckats fånga en 
mångsidig och motsägelsefull undersökning. Har man en hög validitet måste man 
inte ha en lika hög reliabilitet utan dem kan vara användbara om man vill se helheten 
av forskningsprocessen. (Patel & Davidsson, 2003). 

 
Man kan kalla intervjuresultaten för berättelser eller narrativ. Personalens rapporter 
har en personlig prägel och egen uppfattning av historien eller situationen vilket 
presenteras för övrig personal som inte var inblandad – ex: rektorn. Det blir en 
andrahandsinformation som återberättas med karaktär av den som rapporterar. 
Specialpedagogerna måste gå på sina kollegors eller elevernas berättelse och agera 
utifrån den. Detta gör att situationer inte blir enkla att förklara eller besvara. Vi alla 
upplever och lägger olika innebörder för olika händelser, detta gör att vi missförstår 
och lägger personlig vikt när vi återberättar – ett individuellt perspektiv för en 
händelse med många inblandade. (Jan 1997) 
 
Personen som rapporterar berättar det som den uppfattar som mest relevant, vi väljer 
omedvetet eller medvetet den uppfattning och historia som vi vill återberätta. 
Specialpedagogernas arbetssätt ser olika ut och dem har egna erfarenheter av yrket, 
under intervjuerna kommer dem att omedveten lägga vikt på det som dem anser vara 
mest aktuellt kring deras pedagogiska arbete och vad som är de viktigaste inom stöd 
mot eleverna. Skulle jag valt att fördjupa mitt arbete mer och undersöka elevernas 
syn på skolans stödinsatser skulle det förmodligen bli en annorlunda berättelse.  
 
Avgränsningar 
 
Jag har valt en begränsa mina studier och se till två gymnasieskolor, jag kommer se 
till deras stödinsatser speciellt efter specialpedagogerna och hur dem organiseras 
inom skolan och efter barnens olikheter. Olikheter är ett väldigt brett område men 
under detta arbete vill jag avgränsa elevernas olikheter till bakomliggande 
anledningar som miljö, kön, klass och etnicitet. Faktorer som formar elevernas 
individualitet och personlighet vilket gör dem till olika människor med olika 
förmågor och förutsättningar. ( Karlsson, 2007). 
 
Mitt arbete kommer inte att undersöka elevernas syn inom området, jag kommer 
genom litteratur och tidigare forskning att beskriva olikheter och dess bakomliggande 
anledningar. Jag hade funderingar kring hur relevant deras inkludering vad i arbetet 
och beslutade att deras förståelse för den pedagogiska organisationen inte är lika 
medveten och förstående som personalen i skolan. Jag valde därför att avgränsa min 
undersökning inom personalen men anser fortfarande att denna inriktning skulle 
vara intressant och relevant för en senare uppföljning. 
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Jag kunde valt att utvidga mina undersökning och valt fler skolor för att sedan ställa 
deras resultat mot varandra, detta hade ökat resultatens validitet och mitt insamlade 
data hade varit mer att analysera. Jag hade även en plan om att intervjua eller göra en 
enkät till eleverna för att se deras syn på hur deras behov blir tillgodosedda. Men 
både för att skolorna blev begränsade och för att jag insåg att eleverna syn på 
organisationen kan vara ganska skev då dem inte vet eller har erfarenhet av hur 
skolan arbete är uppbyggt, varken resursmässigt eller pedagogiskt. Jag valde därför 
att se det från personalens sida – eller rättare sagt specialpedagogernas sida. 
Verksamheternas stödinsatser ser till viss del olika ut men har huvudsakligen samma 
resurser. Avgörande skillnader blir elevernas antal och skolornas ekonomi. 
 
Empiriinsamling 
 
Jag inledde mitt arbete med tidigare forskning och bakgrund till arbetet för att 
fördjupa mina kunskaper. Jag letade litteratur och styrdokument som en 
utgångspunkt. Jag insåg ganska snabbt att min bakgrund skulle blir svår att påvisa 
under mitt resultat men att styrdokumenten och litteraturen tydligt beskriver hur 
elevernas olikheter är uppmärksammade och ska tillgodoses. Under studiens gång 
kommer det att förekomma citat av dessa styrdokument tillsammans med citat från 
intervjupersonerna som bekräftar, skapar fakta och diskussioner under arbetet. 
Innan intervjuerna samlade jag litteratur kring specialpedagogernas arbete vilket 
även fick bli en del av min bakgrund för att vara förberedd inför deras svar och för att 
kunna diskutera under intervjuerna.  
 
Att samla empiri har inte varit min starka sida under arbetets gång. Jag har 
spenderat mina dagar inom skolans bibliotek och använt deras databas för att söka 
nyckelbegrepp och rubriker som passar mitt område. Jag har sedan bearbetat 
litteraturen för att se om den är relevant att använda till arbetet. Jag har gått igenom 
gamla litteraturlistor sen tidigare kurser och sökt genom internet för att hitta böcker 
eller artiklar. Styrdokumentet finns på internet men har följt med som en viktig del 
under mitt program, det kändes naturligt och viktigt att denna del skulle medverka 
under arbetet.  Mina val för empirin föll mer på intresse och relevans under 
sökandets gång.  
 
Analysmetod 
  
Jag har valt att använda den hermeneutiska metoden som sker genom en 
tolkningsprocess där man växlar mellan olika delar av helheten. Man tolkar de 
material som i detta fall är intervjupersonernas svar. Den hermeneutiska processen 
stannar inte av och det finns alltid något nytt att upptäcka. Kvale (1997) beskriver hur 
man studerar texter och syftet med att se till den gemensamma förståelsen av textens 
mening.  Jag har sett till arbetets olika vinklar och sedan sett resultatet gentemot min 
bakgrund och med tanke kring vad styrdokumenten säger. Mitt syfte under 
analysmetoden är att tolka detta material och försöka bli mer medveten om hur 
skolans pedagogiska arbete stödjer elevernas olikheter.  
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Definition och ordförklaring 
 
Med odiagnostiserade barn menar jag de elever - barn och ungdomar utan diagnoser 
som till exempel ADHD, dyslexi, asbergers syndrom etc. Jag vill uppmärksamma hur 
olika eleverna är och om dem får stöd trotts att dem inte har en diagnos, alla har 
individuella olikheter som människor och har olika behov. Alla har inte samma 
förutsättningar eller förmågor att kunna slutföra samma uppgifter eller hantera 
samma situationer. Av erfarenhet tror de flesta elever att det krävs en diagnos för att 
skolan ska hjälpa till, dem vet inte det pedagogiska arbete som ligger bakom alla 
elever. Med detta arbete vill jag uppmärksamma elevernas olikheter och se hur 
skolan arbetar kring dessa.  
 
Som påverkande del av min grundidé till detta arbete har jag fått efter en beskrivande 
bild av vårt skolsystem som avbildar olika djur och en lärare som ber alla djuren att 
klättra upp för ett träd. Apan blir otroligt exalterad medan guldfisken och elefanten 
blir väldigt nedslagna och besegrade av den givna uppgiften som dem tydligt 
förväntas klara. Denna bild beskriver tydligt vad jag vill mena med mitt arbete – hur 
människan har olikheter och inte har samma förutsättningar eller förmågor.  
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Skolans beskrivning och debatt kring skollagen 
 
 
Alla barn har rätt till att utvecklas maximalt och utifrån sina egna förutsättningar- 
detta  är  en  grundläggande  rättighet.  Skollagen  beskriver  hur  ”  alla  barn  och  elever  ska 
ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sina personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas för att de 
utifrån sina egna mål ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål”. Man vill lägga vikten på hur rätt stöd kommer utveckla elevernas fulla 
potential. Barn med funktionshinder eller andra diagnoser ska enligt skollagen få en 
likvärdig chans till undervisning. Det ska ses som ett självklart faktum att barn är 
olika individer med eller utan diagnoser och att dem därmed har olika 
förutsättningar. Skollagen beskriver tydliga lagar och riktlinjer för hur skolans ska 
organiseras kring stödinsatser medan debatter diskuterar hur en skola för alla 
egentligen bedrivs av en olaglig skolform som skyller bristande stöd på ekonomiska 
anledningar. Man problematiserar elevernas svårigheter istället för att finna 
lösningar och åtgärder. Agnetha Mbuyamba, ordförande för RBU, vill komplettera 
den nya skollagen så att specialpedagogiska stödet garanteras.  (Debattinlägg av 
Agnetha Mbuyamba, ordförande för RBU) 
 
Mats  Wilzén  beskriver  i  sina  artikel  ”Barns  olikheter  skolans  största  utmaning”  hur  
individuella förmågor och förhållningssätt blir allt starka längre ned i barnens ålder. 
Som exempel beskriver han förundrat olikheterna hos syskon som har olika 
individualiteter trotts samma miljö och föräldrar. Det finns olika utvecklingsområden 
som motorik, social kompetens, sömnbehov, läsfärdighet, språkgehör och abstrakt 
räkneförmåga kan skilja enormt mellan individer. Under artikeln beskriver han 
bristen på lärare och delaktiga föräldrar. Att undervisa en klass på 25 elever i en 
gemensam undervisning där alla besitter individuella behov präglar elevernas 
skolgång. Dessa olikheter bli förbisedda och eleverna dras över en och samma kam 
där kunskapsmålen inte ser till huruvida elevens förmåga till ämnet är svårare än för 
andra.   

Han ställer även ämnet till ett samhällsproblem som beskriver hur förväntningarna 
på barnen ökat kraftigt. Den individuella utveckling en kräver en individanpassad 
pedagogik för att eleven ska kunna använda sin fulla potential och en ansvarfull elev. 
Trotts denna tydliga beskrivning av det pedagogiska arbete som skollagen kräver vill 
samhället och utbildningsministern klara samhällsekonomin samtidigt som 
kommunerna ska förbättra rankningen så fler skattebetalare flyttar in till 
kommunerna och speciellt från föräldrarna som anammar denna hets och ser sina 
barn som misslyckanden om dem inte har högskolebehörighet vid 18 år ålder. Denna 
centraldirigerade och betygsstyrda skola har färdiga mål men som enligt Mats 
kolliderar med denna individuella utveckling.  

Dessa individuella olikheter som mitt arbete bygger på kräver ett nytt pedagogiskt 
synsätt där ekonomi och skattepengar inte styr de resurser som borde finnas i skolan.  
Skollagens ord kan inte bli tomma riktlinjer och skolan kan inte standardisera 
undervisningen.  ”Pedagogisk  konst  måste börja där barnet befinner sig och utgå från 
barnets  behov.”  (Wilzén, 2012) 



14 
 

Bakgrund 
 
Under mitt arbete kan man anta att jag utgår från barnens olikheter gällande deras 
intelligens. Genom tiderna har forskare ställt frågor om intelligens går att mätas, vad 
skillnaderna beror på om vad det egentligen är. Forskare och psykologer har utöver 
tester definierat intelligens med förmågan att tänka och bete sig adaptivt. Man menar 
att skillnaden mellan individernas intelligens utgår från deras förmåga att förvärva 
kunskap, förmågan att tänka och lösa problem på ett effektivt sätt, samt kunna 
anpassa sig efter miljön. I detta fall: skolans inlärningsprocess och deras studieteknik 
i skolans miljö.  
 
Att identifiera begreppet kunskapsutveckling är inte lätt, men de flesta beskriver det 
som en förändring hos eleven till det bättre. Inom utvecklingspsykologin betraktar 
man den utveckling som blivit till det sämre för eleven – felutveckling eller 
störningar. Denna forskning betraktas utifrån kvantitativ och kvalitativ utveckling. 
Den kvantitativa utvecklingen ses till sin natur, gradvis och ständigt pågående 
förändring. Den kvalitativa utvecklingen som sker snabbt och plötsligt. (Karlsson, 
2007) 
 
Särskilda förmågor uppstår under ungefär samma tidpunkt hos flertalet individer och 
psykologer har under en tid trott att utvecklingen sker i stadier. Men det finns dem 
som betonar betydelsen av inlärning och erfarenhet. Enligt det behavioristiska 
perspektivet är människan vid födsel ett oskrivet blad som fylls av de erfarenheter 
som finns i individens miljö. Vi lever och lär av omgivning vilket kommer påverka vår 
förmåga och prestation inom skolan. Behaviorismen betonar de yttre miljöfaktorerna 
som formar och styr våra handlingar. (Karlsson, 2007 
 
Man lär av dessa erfarenheter och formas efter den miljö men befinner sig under sitt 
liv. Man betonar betydelsen av bestraffning och belöning, den positiva synen av en 
händelse kommer forma individens handlingar och föreställningar när 
nästkommande liknande situation uppkommer. Dessa påverkningar kan utspelas i 
vissa roller som exempel: genus, klass och etnicitet. Som kvinna kommer man att 
formas efter de förutsättningar som finns, som utlänning kommer man formas efter 
fördomar och anpassas efter flera kulturer, inom en viss klass krävs det vissa saker 
inom sociala synpunkter – arbete och synbara materiella saker som påvisar den 
högre standarden som tillhör en viss klass. (Karlsson, 2007). 
 
Skolan har ansvar för alla elevers lärande oavsett om de har särskilda behov, 
förutsättningar eller inte, vilket innebär att undervisningen inte kan utformas och 
göras lika för alla. Enligt läroplanen är det en självklarhet att individualisera 
undervisningen men fungerar det verkligen? Eleverna är unika individer som ska 
behandlas utifrån deras enskilda behov – allt detta för att kunna nå upp till skolans 
krav och mål.  ”Undervisningen  skall  anpassas  till  varje  elevs  förutsättningar  och  
behov”  Lpo94. 
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Skolan sätter in flera stödåtgärder men de flesta hjälper inte, statistik visar 
fortfarande en försämrad prestation från eleverna. Samtidigt utreder man inte 
orsakerna till denna försämrade prestation i speciellt närvaro och elevernas förmåga 
att planera sina studier. Man ser även inte till de olikheter som varje enskild elev har 
och måste kämpe med under deras tid i skolan. Forskning har påvisat möjligheterna 
att förhindra elevernas svårigheter eller att kunna utveckla dem till det bättre.  
 
Claes Nilholm 2012 beskriver om de traditionella och strikta skolsystem som man 
måste utmana om man vill lösa problemet och utvecklas inom skolan – han anser att 
detta område är en pedagogisk utmaning. Med stödinsatser menar jag skolans 
åtgärder för att tillgodose elevernas behov som ex; lättläst litteratur för dyslektikern, 
samtal med kurator eller assistent under skoltid eller anpassade prov som muntliga 
istället för skriftliga eller lättare texter och uppgifter som fortfarande ligger inom 
samma ramar som de andras uppgifter. 
 
Britta Liljegren 2000, beskriver hur elevernas olikheter ska bearbetas och stödjas lika 
i hemmet som i skolsituationer – dessa betraktas som väsentliga för elevens 
utveckling och välbefinnande. Samspelet mellan vuxna och barn inom skolans och 
hemmets väggar ska fungera som en problemlösning – det ska finnas resurser inom 
skolan som kan hjälpa elever som inte klarar av sin tid i skolan – om det så är 
bristande materiell resurs, dyslexi eller problem i hemmet så ska dessa 
uppmärksammas tillsammans med en grundläggande förståelse för och med eleven.  
Genom denna förståelse kan man anpassa undervisningssituationerna för eleverna så 
att deras olikheter kan användas till det bättre. 
 
Som elev kan man inte bli bestraffad i skolan om man har en pappa som misshandlar 
i hemmet – denna elev kommer omöjligt att få samma chanser att klara sin skolgång. 
Skollagen beskriver vikten av åtgärdsprogram, aktivt elevstöd eller särskilda 
undervisningar med mera utöver den grundläggande förståelsen för elevens 
situation. Under litteraturen beskriver man samspelet mellan vuxna och barn – 
skolans resursteam, arbetslag, klassen, föräldrar, lärare och eleven. Denna 
samverkan skapar elevens relation till undervisande pedagoger och som i sin tur 
skapar trivsel, trygghet och lusten att lära.  Många elever och lärare känner sig 
maktlösa då man saknar verktyg och känner sig osäker på hur man ska hantera 
situationerna. Detta kan istället leda till en utstötningsprocess både för eleven och 
läraren. (Wright, 2001).   
 

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 lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling.  Skollagen 2013 
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Idag går eleverna ut grundskolan utan fullständiga betyg och det finns kommuner där 
mer än 40 procent gör det. Dessa betyg kommer att bli deras förutsättningar i 
gymnasiet. Den kvalitet som finns i skolan är även den som eleverna kommer att ha 
under deras senare liv. Sverige är ett av dem länder som satsar mest på skolan men 
trotts det tillhör vi dem som får ut minst av elevernas prestationer. (Fölster.  Morin. 
Renstig, 2009). 
 
Genom undersökningar har man sett en tydlig kurva där allt fler elever går ut med 
ofullständiga betyg och får svårare att ta sig in på gymnasiet. Elevernas olikheter kan 
åstadkomma besvär för elevens förutsättningar, samhällsplanerare och 
skoladministratörer. Man kan se att skolan präglas av likvärdighet, alla lärande och 
delaktighet i skolarbetet, en skola för alla ska inkludera och ge utrymme åt alla 
elevernas olikheter – en sak som verkar vara allt annat än enkel i praktiken. ( Fölster. 
Morin. Renstig, 2009). 
 
En skola för alla är ett begrepp som lanserades i läroplanen redan 1980 och har varit 
en utmaning och målsättning för skolan och dess personal för att skapa 
förutsättningar för alla barn inom ramen speciellt för grundskolan men även för 
allmänt inom skolväsendet. De flesta inom skolväsendet ser begreppet en skola för 
alla som en historisk, politiskt och pedagogisk utmaning i Sverige.  Men vad beror 
detta resultat gällande elevernas försämrade prestationer på - en teori eller hypotes 
kan vara att elevernas olikheter inte tillgodoses eller att bakomliggande anledningar 
inte uppmärksammats – som elevens inlärningsprocess, studieteknik eller 
påverkande faktorer. ( Fölster.  Morin. Renstig, 2009). 
 
Efter studenten kommer det som eleverna inte alltid är förbereda på – arbetslivet. 
När eleverna väl har tagit studenten inser de flesta att deras erfarenhet av skoltiden 
oftast inte har någon betydelse när det kommer till arbetslivets situationer. Skolan 
ger människan en allmänbildning som krävs till akademivärlden men om man inte 
väljer ett yrkesförberedande kommer man inte att förberedas för ett arbetsliv och 
vikten av handlingsberedskap, sociala kompetenser, hantera situationer och att vara 
självständig inom arbetsuppgifterna. (Andersson, 2000).  
 
Under detta avsnitt vill jag uppmärksamma hur elevernas förutsättningar och 
förmåga att utvecklas och hantera situationer i skolan kommer att märkas i deras 
arbetsliv. Elevernas olikheter finns fortfarande kvar men skolans stöd finns inte 
längre som en trygghet – nu gäller det för dessa unga vuxna att klara sig på egen 
hand. I dagens arbetsmarknad läggs ansvaret för arbetslöshet över på den enskilda 
individens förmåga att tillägna sig sådana egenskaper som blir uppmärksammade på 
arbetsmarknaden. Det kommer krävas av individen att utrusta sig med utmärkande 
egenskaper som arbetsgivarna efterfrågar. Ett samhällsproblem blir då att dessa unga 
elever inte kan forma sig  efter  ”anställningsbarhetsmallen”. 
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Ett utvecklingsinriktad och lärande arbetsliv baseras på diskussioner, 
perspektivbrytning och reflektioner. Arbetaren måste utvecklas för att bemästra 
arbetsuppgifterna. Detta kan ske genom personalmöten, yrkesutbildningar, 
tillkommande yrkeskurser inom verksamheten, personalavdelningen med 
specialiserade kunskaper om utvecklingsfrågor. Lärandeaktiviteter inom 
organisationen där medarbetarna samarbetar och involveras så att utvecklingen 
verkställs och hanteras i praktiken. Därför måste utbildningen enligt Curt Andersson 
underlätta inlärningen och frångå det traditionella utbildningssättet. Redan inom 
skolan måste alltså en utveckling ske, inte bara inom arbetslivet. 
 

Curt Andersson nämner den s.k. nyfikenhetsinlärningen, han menar att inlärning 
oftast sker spontant och oplanerat vilket inte kan ske i en strukturerad skolmiljö. 
Livserfarenheter skapar fler inlärningsmöjligheter. Lärandet består av 
beteendeinlärning, dålig lärare dåligt ämne. Människan är passiv och formbar därför 
borde utbildningen ideellt ske utanför klassrumssituationen. Social inlärning som 
mänsklig interaktion, adaption och observation utvecklar människan genom 
livserfarenhet, skolutbildningen ger bara en programmerad undervisning och blir till 
en förstärkningseffekt av vad läraren speglar ämnet till. Pedagogikens brister kan 
man se under individernas inlärning, måste förblandas med en motiverande 
inlärningsaktivitet vilket dagens undervisning och dess mentorer inte ger under 
denna adaption till arbetslivet. (Andersson, 2000). 

 

Intersektionella anledningar 
 

Genus  
 
Publikationen beskriver karriärutveckling i ett könsperspektiv utifrån könens 
uppväxt och bemötande i skolmiljön – dess betydelse och förankring tillsammans 
med vilka föreställningar som finns inom individernas kön. Man beskriver könen 
relaterade till de olika resurser de tillför och vilken relation de har till valprocessen - 
utbildning eller yrkesval. Om man neutraliserar könen och under skolmiljön kan man 
skapa likartade livsvillkor för individerna. Formellt skall skolan vara tillgänglig och 
gälla alla, men ungdomarnas behandlas olika utifrån kön och deras individuella 
föreställning sätter gränser eller rättare sagt – deras olikheter inom genusperspektiv. 
Detta speglar sig till deras yrkes och utbildningsval, man väljer efter de förväntningar 
som finns på könen istället för deras förutsättningar. Detta hindrar den individuella 
karriärutvecklingen oavsett var man riktar uppmärksamheten i arbetslivet och 
arbetsmarknaden ser man tydliga skillnader mellan könen. Övergripande arbetar 
kvinnor och män med olika yrken och med olika arbetsuppgifter. Men dessa 
skillnader medförs olika akter över arbetet och arbetsförhållanden – man kan se 
tydliga skillnader gällande arbetsvillkor och trygghet i arbetet. Kvinnodominerande 
yrken avlönas sämre än männens och deras villkor ser olika ut trotts att de har 
samma arbetsuppgifter. (Bourdieu, 1999). 
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Med det skapas det olika förutsättningar för eleverna som blir stämplade med mans 
och kvinnodominerande yrken som kommer påverka deras val. Man kan även bli 
påverkad av hemmets yrken – man följer föräldrarnas könsdominerande arbeten.  
En annan förklaring kan även vara att kvinnorna omedvetet följer sin väg som 
blivande mammor och skaffar arbeten som är anpassade efter deras mammaroll – 
vilket oftast  ”kvinnojobben”  är anpassade för.  (Tomas Berglund. Stefan Schedin, 
2009). Denna dominans anses vara en social konstruktion för att kunna definiera 
könens olikheter. Vad är manligt och vad är kvinnligt. Deras olikheter grundas genom 
kroppens yttre skillnader, samhällets föreställningar och historiens traditioner 
gällande könens styrkor och dominerande makter. (Bourdieu, 1999).  
 

Ofta när man diskuterar skillnader återkommen ämnen intelligens.  Forskning har 
länge undersökt om det finns några skillnader i intelligens mellan könen men 
konstaterat att det inte tycks finnas några skillnader inom de generella och 
genomsnittliga intelligensen. Man har istället sett skillnader i kvinnor och mäns 
mönster och funktionssätt i sina kognitiva förmågor – att kvinnor och män är bättre 
på olika saker. Kvinnan har förmågan att snabbt och enkelt se likheter, skillnader och 
sammanhang i olika bilder och figurer. (Karlsson, 2007). 
 
Många diskuterar skillnaden mellan hur kvinnan kan göra fler saker samtidigt- i 
dagens samhälle har man utvecklat och uppmärksammat ordet multitaska medan 
männen å andra sidan bara kan göra en sak i tagen, man menar att kvinnan kan 
koppla händelser i förväg och se sammanhang i deras planering- kanske är detta 
grunden till mannens anklagelser om kvinnans analysering av allt. Männen har 
lättare att se tredimensionella bilder, dem har även bättre motorik för kraftigare 
fysiska aktiviteter där kvinnan är bättre på finmotorik. Mannen ser saker mer logiskt 
och kan som exempel se bilder i bilder – alltså en figur gömd i en bild. (Karlsson, 
2007). 
 
Detta är ingen standardisering av kvinnor och mäns förmåga utan en majoritet av 
skillnader. Det finns många kvinnor som har männens förmågor och mäns med 
kvinnors, det finns även dem som har blandade egenskaper vilket gör att denna 
forskning inte kan anses vara en mall av kvinnan och mannen. Många tror även att 
dessa egenskaper förknippas med arv och miljö som är ett återkommande ämne inom 
kön, klass och etnicitet. Miljöförespråkarna hävdar att vi uppfostrar våra barn efter 
dessa förddomar vilket förstärker deras beteenden. (Karlsson, 2007). 
 
Exempel: kvinnan ska vara duktiga med barn och hushållsarbete vilket kräver en 
finmotorik och planering. Mannen ska arbete fysiskt eller finna läsningar inom 
arbetet vilket kräver ett logiskt tänkande och kraftigare motorik. Detta kommer även 
från tidigt förr där mannen jagade, hittade boplatser och skyddade familjen från 
fienden medan kvinnan fann föda och tog hand om barnen nära hemmet, ansvarade 
för gruppens sammanhållning med mera. Detta är en överlevnadsinstinkt som vi i 
dagens samhälle fortfarande lever efter och finner i våra beteenden. 
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Klass 
 
Klass innebär att man intar olika sociala positioner efter sitt arbetsliv eller som i detta 
fall att man som gymnasieelev kommer från en viss klass där föräldrarna har intagit 
en viss position i samhället utifrån deras yrken. Inom olika klasser kan olika 
förutsättningar tillkomma men även sociala skillnader och ojämlikheter i samhället. 
Klasser kan medföra olika förutsättningar som andra inte har ex: tillgång till fler 
kontakter eller ha en bättre ekonomi. Man kan som föräldrar bidra med deras 
erfarenheter en högre klass har oftast akademisk bakgrund vilket förbereder eleven 
för en akademisk värld. Begreppet olikheter i detta område är att arbetarfamiljer 
oftast får barn som väljer yrkesprogram medan akademiker oftast får barn som väljer 
högskoleförberedande gymnasieprogram. ( Berglund, Schedin, 2009).  
 
Även förr spelade den sociala samhällsrollen en stor del an yrkesidentiteten. Med 
identiteten tillkommer ett socialt umgänge, lika med det sociala umgänget tillkom 
vissa yrken och positioner. Makt genom yrket och klass genom umgänge. Vid en hög 
position tillkommer ett högre yrkesval som ska kunna passa in i klassen.  
Moderniteten uppfattar kategoriseringen av yrket som positivt men klassificeringen 
av det sociala samhället borde inte vara yrkesidentitets skapande. Man anser att 
klassificeringen skapar problematisering genom granskning och sortering av 
människor. Människan kan ha a den rätta yrkeskunskapen men inte uppfylla 
samhällets krav. Utseende, kropp, kläder, materia och språk ersätter kompetensens 
värde, erfarenhet och individens professionalitet inom skola och arbetsliv. 
(Andersson, 2000). 
 
Lisbeth Lundahl 2010, beskriver även hur kön producerar klass och att detta har 
betydelser för deras karriärsval – speciellt deras val av gymnasieprogram. Hon menar 
att de traditionella könshabitus hos tjejer och killar visar tydliga val inom 
yrkesprogram och högskoleförberedande program där tjejerna väljer frisör eller 
omvårdnadsutbildningen och pojkarna valt bygg eller fordonsutbildning. Med 
habitus menas den ryggsäck av erfarenheter som individerna samlat genom deras 
uppväxt. Detta förstärks genom deras karriärsocialisation under utbildningen.  
 
Genom att inta rollen som tjej kommer man även omedveten eller medveten att vilja 
inta en social position. Många elever väljer utbildning på grund av deras sociala roll 
som blivande kvinna eller man. Men det finns många som medvetet inte följer den 
traditionella banan och väljer en mansdominerad utbildning, många kan även 
kombinera sitt habitus men fortfarande bryta traditionen genom att ex: som tjej välj 
teknikprogrammet eller naturprogrammet som är högskoleförberedande men 
mansdeminerande. Många kan även bryta sina klassmönster och trotts att man 
kommer från en arbetarfamilj följa ett högskoleförberedande för att sedan bli 
akademiker.  
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Etnicitet 
 
Med etnicitet menas de värderingar, trosföreställningar, beteenden och traditioner 
som delas i en större grupp människor ex; samhälle eller nation som utvecklat egna 
sociala normer som skiljer sig från andra samhällen eller nationer och som förmedlas 
i generationer. Denna konflikt som inträffar under kulturkrockar kan vara ett av de 
fenomen som skapar barnens olikheter ur ett etniskt perspektiv. Ur den kollektiva 
synpunkten blir invandraren utomstående individ som skiljer sig från resterande 
norm – dennes handlingar har formats efter sin kultur vilken kan vara olikt vår och 
kan skapa olika synsätt, prioriteringar och andra känslomässiga hanteringar och 
värderingar både utanför som inom skolans väggar, det kan bli en väldigt stor 
omställning för dessa elever och medan dem hanterar detta kan det påverka skolans 
resultat. ( Karlsson, 2007). 
 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i 
denna lag. 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till 
ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. Skollagen. 

 
Dagens kulturella rasism anser begreppet etnicitet som ett problem och ett negativt 
ämne. Etnicitet har blivit ett tystat begrepp inom samtalsämnen och diskussioner just 
för att dess betydelse har blivit förknippat med rasism och främlingsfientlighet. 
Etnicitet har blivit en viktig utgångspunkt i samhället just för att man måste öka 
förståelsen för detta perspektiv som fortlöpande konstrueras i sociala interaktioner.  
 
Dessa konstauktioner struktureras visa samhällets maktrelationer och blir en följd av 
sociala processer och dess fördemar tillsammans med aspekter av sociala relationer. 
Dagens perspektiv på etnicitet är bundet till sociala, historiska, politiska och 
ekonomiska sammanhang som påverkar de fördomar som redan finns. Elever i 
skolan lever vidare med generationer och deras traditioner och fördomar kring detta 
ämne, främlingsfientlighet och rasism lever än kvar i Sverige. (Gruber, 2008). 
 
 
 
 



21 
 

Specialpedagogik 
  

Specialpedagogik kan beskrivas som läran om undervisning, fostran och 
personlighetsutveckling, konstens att undervisa, undervisningens mål, 
undervisningsprocessen, och utvärdering av undervisningsresultat. Skolan använder 
pedagogikens metodiker för att anpassa undervisningen till elevernas olikheter och 
svårigheter. Som specialpedagog ska man undanröja elevernas hinder och se till 
elevernas individuella utveckling inom organisationen, arbetssättet och 
undervisningen. (Person, 2013) 

Man har sett resultat som visar att det finns främst två olika områden som eleverna 
måste besitta svårigheter inom för att få specialpedagogiska stöd – den allmänna 
inlärningsprocess och socioemotionella problem. Inlärningsprocessen relateras oftast 
till det som jag beskrev tidigare – intelligens. Man antar att eleven har låg begåvning 
och inte kan uppnå de krav som skolans mål ställer. Socioemotionella problem kan 
vara en störning hos eleven – man anser ofta att eleven är stökig och man kopplar 
ofta dessa fall till socialgruppstillhörigheten.  (Person, 2013) 
 
Elevens inlärningsförmåga är elevernas största problemområde som förekommer 
under de flesta fall hos specialpedagogerna – de andra bakgrunds faktorer som 
uppkommer var till största del kön och klass. Dessa tre anledningar anses vara de 
tyngsta skälen och mest omfattande problemområden som skolans stödinsatser 
arbetar med och som påverkar elevernas kunskapsutveckling. Skolans formella krav 
som specialpedagogisk verksamhet handlar huvudsakligen om skollagens och 
läroplanens beskrivningar gällande skolans uppgift att uppmärksamma och bistå 
elevernas behov och särskilda stöd. En skola för alla borde inte skrivas med 
kursivering utan med bindestreck för att markera den samlade termen. Att skolan 
organiseras efter denna term och att den pedagogiska verksamheten organiseras för 
att uppmärksamma elevernas svårigheter och tillsätta stödåtgärder. (Person, 2013) 
 
Vikten av allmän pedagogisk kompetens 
 
Specialpedagogikens liknelse till den allmänna pedagogiken är helhetssynen på 
utvecklingsuppgifterna som inriktar sig på hinder av inlärning och utveckling av 
behov och förutsättningar. Specialpedagogiken är inte längre annorlunda pedagogik 
– den är medvetet prövande och vidareutvecklande från den allmänna pedagogiken 
för att framställa en ett ökande stöd dem elevernas behov behöver under korta och 
längre perioder. Skolans miljö är en av de platser som eleverna tar del av pedagogiska 
kompetenser. Studier visar att ungdomar aldrig har varit så otrygga och oroliga som 
idag – man kunde se otillfredsställande uppväxtsituationer i hemmet och skolans 
otillräckliga resurser medgav svårigheter att tillgodose deras situationer i skolan. 
Antalet ensamstående föräldrar ökar samtidigt som båda föräldrarna arbetar – 1955 
ökade bådas arbeten från 15 % till dagens 70 %. Detta betyder att föräldrarnas 
allmänna pedagogik minskar och skolans specialpedagogik kräver ännu mer resurser. 
(Maltén, 1991). 
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Studievägledning 
 
Syftet med vägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor kring 
studier och arbeten. Eleverna tillsammans med studievägledaren ska kunna 
överblicka möjligheterna inom mångfalden av utbildningar och arbeten. Men en 
pågående samhällsutveckling och snabba förändringar i arbetsmarknaden blir det 
ytterligare mer komplicerat att överblicka villkoren och möjligheterna. Vägledningen 
blir en viktig del av elevernas karriärprocess och under det livslånga lärandet. Som 
studievägledare ska man bidra till elevernas kunskap och färdighet för att dem ska 
kunna göra väl underbyggda val. (Skolverket, 2013). 
 
Människan har genom historien alltid varit en del av en arbetsprocess. Sedan det 
tidiga jordbrukssamhället har arbetet varit en överlevnadsprocess. Genom tiden har 
utvecklingen av arbetslivet blivit människans livsprojekt. Människan gestaltas på 
arbetsplatsen och man har skapat yrkesidentiteter. Istället för den traditionella vägen 
att ta över familjens jordbruk har man idag yrkesval och dess utbildningsfaser. Det 
finns fler verksamheter och betydligt fler val där människans kategoriseras inom. 
Positioner skapas och professionaliteten inom yrket blir alltmer eftertraktat. 
(Abrahamsson m.fl., 2002) 
 
Abrahamsson beskriver yrken som vapen i studentlitteraturen Utbildning, kompetens 
och arbete. Yrken är vapen som utövar ekonomisk och politisk makt. Man belönas 
efter människa och yrke. I denna problematisering skapas en reglerad utbildning och 
fackföreningar. Det blir allt svårare att bli professionell inom yrket då verksamheten 
kräver mer kunskap under en kortare tid. Staten tillsammans med facket och 
arbetsgivaren vill man hålla samman yrkesområden genom att sätta rätt man med 
kompetens på rätt plats. Litteraturen beskriver har moderniteten utvecklat ett nytt 
arbetsliv utanför arbetsklassen. I dagens samhälle kräver verksamheter 
specialiserade och enskilda individers kunskaper inom olika positioner och 
utmanande yrken. Maskiner ersätter muskelstyrkan och specialiserade operatörer 
efterfrågas. Mindre arbetare krävs men det efterfrågas enskilda kunnande experter. 
 
Vi reagerar och agerar efter den människosyn vi har. Det är viktigt att studievägledare 
precis som specialpedagogen eller annan personal som möter en elev med svårigheter 
har bearbetat sina värderingar så att man kan anpassa sina möten efter personen och 
situation. Det är viktigt att kunna leva sig in den andra människans livssituation – på 
så vis kan man bearbeta och utveckla metoder för den enskilda individen. Det krävs 
en orientering genom samhället och arbetslivet vilket blir allt svårare för eleverna, 
studievägledaren ska finnas som ett stöd och en resurs så att eleverna ska kunna 
använda sina förmågor och orientera sig efter sina intressen och värderingar kring ett 
väl underbyggt val. (Olsson. Olsson, 1998) 
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Vägledning ut en klass och genusperspektiv 
 
Man kan se tydliga klass och könsskillnader under Lisbeth Lundahls bok 2010. Man 
menar att elevernas intressen och värderingar styr deras val vilket påverkar deras 
framtida karriär. Inom kön och klass ser man tydliga skillnader där 
högskoleförberedande tjejer söker mer vägledning än andra. Deras sociala position 
och mogenhet bland flickor ökar deras intresse genom en värdefull utbildning. Man 
anser även att tjejer och kvinnor känner sig tryggare och mer säkra i sina val än vad 
män gör. Åt andra sidan ser man betydelsen av prao och praktik för männen val vilket 
dem beskriver som en viktig del under valprocessen. Man kan säga att deras 
målinriktning till karriärval ser olika ut. Som vägledare ska man möta dessa elever 
som blanka blad men vara medveten om deras situationer och hur dem kommer att 
påverka deras val. 
 
Vägledning ur ett etnicitetperspektiv 
 
Vägledaren kommer bli en av de första personer som förklarar för nyanlända hur 
samhället är uppbyggt och vilka ramar som råder i Sveriges samhälle. 
Utbildningsväsendet är en stor del av samhället och en komplicerad punkt för 
individer som inte har växt upp med Sveriges skolsystem. En bra start är inom 
skolväsendet där det mer eller mindre sker en introduktion till arbetslivet och 
samhället. I arbetslivet ska man hitta och utveckla värdefulla sociala kontakter och 
skapa samhörighet med deras gemenskaper – socialt kapital och socialt nätverk är 
nyckeln till utveckling och karriär. Samhället kategoriseras och människan indelas – 
detta kan skapa förtryck och uteslutning. Man sorterar det som är nytt och 
främmande och utesluter det från samhället – man accepterar inte det som man inte 
kan förstå. Som studievägledare ska man vägleda dessa nykomna medborgare in till 
det svenska studiesystemet och kopplingen till samhället. 
 
I dagens samhälle debiterar man ständigt om begreppet etnicitet och vilken betydelse 
den har i samhället. Det finns både positiva men framförallt negativa fördomar kring 
ämnet. Trotts att man vet att etnicitet har att göra med kultur och härkomst kan 
ordet förknippas med andra fenomen som rasism och främlingsfientlighet. Detta blir 
en samhällsfråga och ett pågående problem i samhället. Elever med 
invandrarbakgrund betonar starkt betydelsen av stödinsatser från föräldrar och 
vägledaren. Som vägledare kan man bidra med kunskap och medvetenhet kring 
elevernas karriärval. ( Lundahl, 2010) 
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Resultat och analys 
 

Under denna rubrik kommer undersökningens resultat ett redovisas. Resultatet 
bygger på specialpedagogernas intervjusvar som delas in under mina 
frågeställningar. Genom detta kommer jag att kunna svara på mina frågeställningar 
och se om min bakgrund och tidigare forskning med skollagen är aktuella34 och 
uppmärksammat i deras arbete. 
  
Uppmärksammas barnens odiagnostiserade olikheter? 
 
Uttrycket en skola för alla har blivit mer komplex – ligger tyngden i att skolan är till 
för alla att ingå eller att skolan ska formas efter eleverna? I skolan möter man olika 
intressen och behov vilket enligt lag skolan har skyldighet att tillgodose. Men man 
beskriver en svårighet där man inte kan tillgodose eleverna behov i alla situationer. 
Resultatet av min undersökning visar tydligt att eleverna olikheter tillgodoses trotts 
att problemen inte är diagnostiserade. Det aktuella problem som hindrar 
yrkesutövarnas arbete är resurser, ekonomiska och tidsmässiga anledningar. 
Undersökning visar ovan hur skolorna har olika resurser som ingår i elevhälsan – 
överlag ser deras resurser väldigt lika ut trotts deras skillnader av elevantal, ekonomi 
och kommun.  

”Som  specialpedagog  gäller  det  att  arbeta  bort  sin  egen  roll.  Men  
man har inte tid för alla elever som man skulle vilja och ofta får 
man  känslan  av  att  man  bara  släcker  bränder.” Intervjuperson 2. 

 
Vilka stödinsatser och resurser finns det? 
 
Elevernas förmåga att anpassa sig till skolans miljö kan bero på många anledningar 
utöver deras olikheter, enligt specialpedagogen kan elevhälsan vara en 
trygghetsfaktor att orientera sig med inom skolan. De flesta elevers olikheter 
tillgodoses och som specialpedagog blir man skolans trygghetspunkt där elevernas 
olikheter bli utredda. Som elev blir man kartlagd för att se eventuella problem och 
vem i elevhälsan som ska hjälpa.  Båda skolorna hade detta system vilket enligt min 
mening och erfarenhet med elevsamtal beskriver som väldigt bra.  
 
Elevhälsan bli skolornas stödinsats, elevens handledare eller mentor kan uppdaga en 
problematik hos eleven vilket kan föras vidare till övrig personal i elevhälsan. Ex. Är 
eleven trött kan den skickas till sjuksköterskan för att diskutera dieter eller 
sömnsvårigheter. Finns det problem i hemmet kan elever få träffa kuratorn för att 
diskutera situationen. Gäller problemet studierelaterat kan eleven träffas 
studievägledare osv. 

”Som  specialpedagog  samarbetar man aktivt med 
studievägledaren. Vi har olika kompetenser som krävs speciellt för 

kön, klass och etnicitetperspektiv. Alla de tre punkterna kräver både 
god pedagogik men även kunskap kring studie och arbetsvals som 

inte  en  specialpedagog  kan  ge”. Intervjuperson 1. 
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25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För 

medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas 
tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare 

ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Skollagen 2013. 

Alltfler skolstyrelser utarbetar handlingsprogram med riktlinjer och ramar till för att 
utveckla skolenheterna. Man tar exempel upp det pedagogiska utvecklingsarbete, 
personalutveckling, arbetsenheter och arbetslag, demokratisk fostran, resurser och 
elevråd, det fria studievalet, sambandet mellan studierna m.m. Allt detta ligger i 
grunden för en skola för alla där man utgår från skolans centrala innehåll, eleven och 
undervisningen. Styrelsens mål blir att se till skolans helhetssyn som verksamhet och 
de ramar som tar upp vad skolan vill åstadkomma i form av grundläggande 
färdigheter och ämnessamverkan. Enligt mina intervjuresultat finns det tydliga 
åtgärdsprogram som verksamheten ser till men att det finns andra anledningar som 
hindrar dessa för att nå sin fulla potential.  ( Maltén, 1991). 
 

”Man  ska  arbete  med  helikopterperspektiv  – man ska se över hela 
situationen om man ska kunna lösa de problem och hinder som 

finns hos eleven. Därför måste alla under elevhälsan vara 
inblandande – olika kompetenser för olika fall men det börjar hos 
mentorn  och  för  det  mesta  specialpedagogerna.”  Intervjuperson 2. 

 

Om en elev får svårigheter i arbetet är det nödvändigt att försöka 
pröva, om skolans arbetssätt kan ändras. Man måste, när 
utbildningen planeras, möjliggöra ett varierat arbetssätt. 

Skollagen. 

 
Hur ska vägledaren förhålla sig till detta? 
 

Som specialpedagogen beskrev så arbetar dom aktivt med varandra som ett arbetslag. 
Dem har olika utbildningar och olika professionaliteten som kompletterar varandra 
och fungerar som stödfunktioner inom skolan. Studievägledaren ska arbeta med varje 
elev som ett oskrivet blad och se till eleverna som olika individer. Man måste lämna 
fördomar utanför och se till vilka förutsättningar individen har att arbeta med. 
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Som studievägledare kommer man att ansvara för de studierelaterade områden som 
uppkommer och sprida kunskapen till alla elever inom sitt ansvarsområde. Genom 
vägledning kommer eleverna att göra väl underbyggda val inom studier och 
arbetslivet. Som vägledare ser man till elevernas olikheter men arbetar aktivt och 
lösningsfokuserat med elever för att tillsammans se till förutsättningar och en egen 
makt som kommer hjälp eleven att själv se sina förmågor och blir starka i sina val. 
Under arbetet ska man som jag tidigare beskrev se dem som oskrivna blad, alla har vi 
fördomar och bilder av människor vid första ögonblicken men detta är något som 
man måste bortse från och skapa under tiden man arbetar med eleverna.  
 
Hur arbetar specialpedagogen med dessa elever? 
 
Skolan har utvecklat en modell där man ser hur verksamheten organiseras och hur 
man som specialpedagog arbeta och organisera sig efter denna så kallade totalmodell 
för de pedagogiska arbete som utförs inom skolan. Den första punkter är 
övergripande samhällsramar och mål för utbildningen som sedan tolkas av läraren 
och aktiveras under utbildningens process. Man ser till utbildningens innehåll, 
arbetssättet och arbetsformen som utförs. Men ser sedan till elevsynen, 
samhällssynen och kunskapssynen. Dessa tillsammans blir den totalmodell som 
skolans pedagogiska stöd ska tillgodose och inkludera i arbetet för att kunna anpassa 
undervisningssituationer och en medveten förståelse för elevernas situationer.  
(Maltén, 2009) 
 

”Verksamheten  ska  kunna  täcka  upp  elevernas  behov- alla är olika 
och det ska uppmärksammas och rymmas inom verksamhetens 
ramar. Tre olika nivåer: organisation, grupp och individnivå. 

Denna ordning borde vara tvärtom men det är dessa tre man utgår 
från  och  sedan  arbetar  men  steg  för  steg.” Intervjuperson 1. 

 

Enligt specialpedagogen menar man att eleverna behov skall tillgodoses under 
individnivå för att man sedan ska se till den hela gruppen och sedan organisationen 
förhållningssätt. I dagens skolor blir ordningen tvärtom och man får som 
organisation se till gruppen för att sedan ta ut olika elever och arbete under 
individnivå – släcka  de  barn  som  ”brinner”  mest.  Om  man  byggde  grunden  som  
organisation för gruppen skulle man kanske se till fler barn men återigen finns det 
hinder av påverkande anledning som gör att möjligheterna begränsas och man får 
svårare att anpassa undervisningssituationer för dessa olika individer. 

”Skolan  och  speciellt  jag  som  specialpedagog  samarbetar  mycket  
med skolans samarbetspartner utanför skolan. Vi har kontakter 

inom ungdomshälsan, habilitering inom landstinget, elevhälsan på 
Umestan, BUPP, KFUM – plugin, socialtjänsten och 

arbetsförmedlingen. Dessa hjälper oss och eleverna under skoltiden 
men även till del efter skolan – en stödjande axel att luta sig mot 

när  man  inte  hittar  sin  plats  i  samhället  och  arbetslivet.”  
Intervjuperson 1,  
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Enligt läroplanen är det en självklarhet att individualisera undervisningen och 
resultaten visar en tydlig medvetenhet kring elevernas existerande olikheter utöver 
diagnoser, men fungerar det verkligen? Skolan som verksamhet har inte resurser som 
krävs för att tillgodose dessa elever. Dessa elever bli en problematik för lärarna och 
specialpedagogerna hinner inte ta hand om alla de elever i den omfattning som de 
skulle behöva. Jag anser att specialpedagogernas kompetens är underskattade och att 
deras resurser inte används till dess fulla potential.  
 
Om man ser till gymnasieskolans omfattande elevantal och till vilket utsträckning 
elevernas problem har blivit uppmärksammade borde fler stödinsatser som 
specialpedagogernas arbete bli aktuellt. Som jag beskrev tidigare har Sveriges elever 
en prestation som inte når upp till den kvalitet som man satsat till skolorna. Genom 
detta kan man som observatör anta att fördelningen av stödinsatserna blir riktade 
mot elever med diagnostiserade svårigheter. Om man som skollagen menar – se till 
varje individs kunskapsutveckling och förmåga är det inte hållbart att fördela 
specialpedagogerna tillsammans med elevhälsan över ett större antal elever som min 
undersökning visar. Det finns inte tiden eller resurserna att se över och tillgodose alla 
elever på skolan, man kan enbart  prioritera  och  ”släcka  bränder”. 
 
Uttrycket en skola för alla har blivit mer komplex – ligger tyngden i att skolan är till 
för alla att ingå eller att skolan ska formas efter eleverna? Precis som Berglund och 
Schedin vill man känneteckna kommunikationen, istället för instruktion, skall man 
informera, diskutera och konsultera. Jag anser att litteraturens beskrivning över 
förmåga och förutsättningar till inlärning stämmer och borde blir mer 
uppmärksammat tills prestationerna ökar. Skolans arbetsmiljö är oftast långt ifrån 
min ideala tanke av undervisning. Men den tanken är ohållbar och kan inte 
genomföras med hur många elever en skola består av och över hur lång tid lärarna 
har att få med allt från läroplanen.  
 
Förr samlades eleverna med svårigheter inom grupper med speciallärare för att 
anpassa studiegången inom gruppen. Men speciallärarna insåg snabbt att det blev 
vårt att ge dessa elever samma förutsättning och kunskap som om dem hade gått i 
den vanliga klassen. I dagens klassrum försöker man ge alla eleverna samma 
förutsättningar genom att hitta dessa olikheter eller svårigheter och förenkla deras 
utbildningssituationer i klassrummet. Specialpedagogen kan till skillnad från 
specialläraren inrikta sitt arbete inom den pedagogiska disciplinen med uppgift att 
stötta pedagogiken då man sätt att den vanliga allmänna pedagogiken inte räcker till. 
Som speciallärare kan man inrikta sig inom vissa olikheter eller svårigheter ex: en 
elev har svårigheter inom matematik, specialläraren kan då sitta enskilt med detta 
ämne som ett extra stöd.  
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”Av  erfarenhet  finns  det  många  skolor  som  än  idag  förknippar  
specialpedagogen med specialläraren och att de flesta 

specialpedagoger fungerar mer som en speciallärare vilket blir inte 
blir  den  korrekta  stödinsatsen  som  en  specialpedagog  kan  ge”.  

Intervjuperson 2. 
 
Dagens skolmiljö är bra men det är upp till individen att ta vara på tiden och vara 
engagerad i undervisningen. Men samtidigt anser jag att man inte kan bli straffad i 
skolan om man har en pappa som misshandlar i hemmet eller om en annan kulturell 
skillnad hindrar elevens skolvardag – denna elev kommer omöjligt att få samma 
chanser att klara sina skolgång. Skolan och speciellt deras specialpedagoger ska 
tillsammans med elevhälsan aktivera åtgärdsprogram, aktivt elevstöd eller särskilda 
undervisningar med mera utöver den grundläggande förståelsen för elevens 
situation. 

”Under  den  senaste  tiden  har  det  kommet  en  väldigt  kulturell  
skillnad inom skolan vilket är väldigt positivt men även en 

utmaning. Det finns många bristande punkter och det finns inte 
alltid förståelsen för det svenska skolsystemet. Det blir ofta mer en 
ett samtal innan missförstånd och övriga punkter inom skolan är 
uppklarade. Vi lägger även extra vikt vid många nyanlända pga. 

deras religion som skiljer sig från vår, det finns många unga fickor 
som tvingas kvar i gamla traditioner som kan vara ett hinder under 

deras  skoltid  ”Intervjuperson  1. 
 
Som jag beskrev tidigare kan föräldrarnas bakgrund påverka elevens förutsättningar i 
skolan. Med en akademiska bakgrund har eleven en miljö av kompetens som 
utvecklar och förbereder eleven till skolans miljö. Detta visar på betydelsen av 
pedagogik i hemmet – barn som inte har denna kompetens i hemmet kommer finna 
behovet av att skolan måste kompensera denna brist med specialpedagogik. Om det 
finns brister i hemmet kanske man inte bara ser till hinder i inlärning och 
undervisning, här måste man eventuellt tillgodose barnens självbild och 
identitetsutveckling.  Med det kan barnens olikheter utveckla ytterligare problematik 
som utanförskap och svårigheter både inom arbetslivet och som 
samhällsmedborgare. 
  

”Jag  har  inte  sett  tydliga  skillnader  inom  elevernas  klasspositioner.  
Men självklart märker man om en elev har stöd och hjälp hemifrån 
vilket underlättar ypperligt för elevens utveckling och hantering av 

undervisning”  Intervjuperson  2 

 
Ett perspektiv kan vara att problemet inte ligger hos den enskilda individen utan 
skapas av omgivningen. Det blir skolans uppgift att skapa en god lärandemiljö för alla 
elever för att deras olikheter och påverkande omgivning ska kunna utvecklas som 
individer. Intervjupersonerna beskriver diagnostiseringens användbarhet på grund 
av den erfarenhet och förskrivna åtgärdsprogram som finns kring dessa, men att man 
betonar diagnoser som en förklaring mer än en lösning på problemet. 
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 ”Självklart  underlättar  det  och  blir  mer  märkbart  att  tillgodose  
elever med diagnoser för att det finns förskrivna resurser och 

åtgärder tillgängliga lättare”. Intervjuperson 2. 

 
Uttrycket en skola för alla har blivit mer komplex. Det är i skolan man möter olika 
intressen och behov vilket enligt lag skolan har skyldighet att tillgodose. Men man 
beskriver en svårighet där man inte kan tillgodose eleverna behov i alla situationer. 
Resultatet av min undersökning visar tydligt att eleverna olikheter tillgodoses trotts 
att problemen inte är diagnostiserade. En annan faktor som kan vara en problematik 
och punkt att analysera blir vikten av den allmänna pedagogiken. Studien visar att 
eleverna aldrig varit så otrygga och oroliga inom skolan och hemmet.  
 
En anledning kan vara den bristande pedagogiken som hindras av skolans resurser 
och att föräldrarnas frånvaro ökar. Idag arbetar kvinnorna jämlikt mot mannen 
samtidigt som ensamstående föräldrar ökar. Det finns inte den pedagogik som 
eleverna kräver för att hantera sina studier och sitt privatliv. Olikheterna blir svårare 
att hantera och om inte skolan har tiden eller ekonomin kommer eleverna att måsta 
ta tag i deras situationer på egen hand. I denna punkt finns det många orättvisor som 
många skolor förmodligen inte kan uppfylla styrdokumentens mål. Alla elever 
kommer alltid vara olika och ha olika förutsättningar genom deras olika liv och 
uppväxter.  
 
En skola för alla ska innebära delaktighet och lärande som de väsentliga huvudmålen. 
Man delar in dessa i det som jag beskrivit – pedagogisk och social delaktighet. 
Eleverna ska känna en arbetsgemenskap inom undervisningssituationerna där man 
inom samma arbetsuppgifter möjliggör flexibilitet och variation – anpassning inom 
undervisning som tillgodoser behoven. Den sociala biten hör till den sociala 
gemenskapen som man bör hantera som samhällsmedborgare – man ska inte bara 
kunna utvecklas inom ämneskunskaper utan även sociala kompetenser. Dessa 
kompetenser blir användbara när man som samhällsmedborgare ska orientera sig 
inom samhället men även för att knyta kontakter och finna ett professionellt mötande 
inom arbetsmarknaden – en egenskap som meriteras av många arbetsgivare. (Claes 
Nilholm 2012). 
 
Som elev med olikheter kan stödinsatserna begränsa individens utveckling inom 
dessa. Genom att eleven möjligtvis får ta del av en annan litteratur än dem andra så 
får dem även avvika från den sociala gemenskapen genom att sitta i andra rum eller 
arbete med en assistent eller speciallärare. Den pedagogiska delaktigheten blir mer 
lämplig för dennes behov men den sociala kompetensen eller utbildningens innehåll 
kan hindras. Detta är ett stort område som enligt min mening inte prioriteras. Det är 
skolan som formar elevernas utveckling till arbetslivet och att bli samhällsdeltagare, 
om elevernas problem inte blir tillgodosedda under skoltiden kommer det kanske att 
skapa problem senare inom arbetsmarknaden och samhället – både för individerna 
men även som kostnad för samhället. Det börjar redan i skolan och elever med 
begränsad pedagogik och sociala kompetenser i hemmet blir mer beroende av en god 
inlärning i skolan.  
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Man måste introducera möjligheterna och de potentialer som eleverna har för att 
dem ska kunna blomma i samhället och bli de medmänniskor vi alla borde vara - för 
det är så att många elever får kämpa under hela deras skoltid medan många andra får 
hjälp och stöd att bli bättre och bättre. Att redan kunna ta del av detta stöd blir i 
mångas ögon en orättvisa – någon som har mycket pedagogisk hjälp, sociala 
kontakter genom hemmet och god ekonomi kommer genom skolans stödinsatser 
bara blir hjälpt att bli ännu bättre och utveckla ännu mer – de elever som inte har 
denna hjälp hemma och kanske inte får ta del av den i skolan kommer behöva hjälp 
bara att finns styrkan sina kunskaper och förmågor. (Nilholm, 2012). 
 
Curt Andersson nämner den s.k. nyfikenhetsinlärningen, han menar att inlärning 
oftast sker spontant och oplanerat vilket inte kan ske i en strukturerad skolmiljö. 
Livserfarenheter skapar fler inlärningsmöjligheter. Lärandet består av 
beteendeinlärning, dålig lärare dåligt ämne. Människan är passiv och formbar därför 
borde utbildningen ideellt ske utanför klassrumssituationen. Social inlärning som 
mänsklig interaktion, adaption och observation utvecklar människan genom 
livserfarenhet, skolutbildningen ger bara en programmerad undervisning och blir till 
en förstärkningseffekt av vad läraren speglar ämnet till. Pedagogikens brister kan 
man se under individernas inlärning, måste förblandas med en motiverande 
inlärningsaktivitet vilket dagens undervisning och dess mentorer inte ger under 
denna adaption till arbetslivet. 

Arbetet kan nästan ta en vändning och jag vill börja diskutera vikten av erfarenhet 
under inlärningen, prao, praktik och se världen. Eleverna strikta skolmiljö ger dem 
en väldigt ensidig syn av deras framtid och tyglar deras val. Elevernas olikheter tror 
jag främst kan bero på deras förmågor att kunna ta emot kunskap, alltså 
inlärningprocessen. Alla har olika förmågor och kunskaper kring deras individuella 
inlärningsförmåga men även förutsättningar på grund av omkringliggande faktorer. 
Alla elever hat alltså inte samma chanser eller förutsättningar att klara skolan baserat 
på deras förmåga att ta emot kunskap och hantera situationer. Sammanfattningsvis 
kan man säga att skolans lagar och arbetssätt uppmärksammar medveten eleverna 
individuella olikheter men att omkringliggande faktorer som ekonomi och tid 
påverkar prioriteringen av elever och man kan säga att alla elever inte får samma 
chans men att skolans fortfarande har ett aktiva stödinsats med mål att tillgodose alla 
elever. 
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Diskussion 
 

Skolan har ansvar för elevernas lärande oavsett om dem har olika behov att 
tillgodose. Jag anser att en elev inte ska kunna blir bortsedd eller ha en svårare tid i 
skolan än andra bara för ett dennes behov inte har tillgodosetts – olikheter som 
formas oss som enskilda individer. Alla ska finna samma chans och kunna få 
möjligheterna att prestera inom sina förmågor – vilket skolan har enligt skollagen 
skyldighet att vid möjlighet forma utbildning och arbetssätt efter elevernas behov. 
Styrdokumenten beskriver en självklarhet kring att individualisera undervisningen 
vilket jag har sett genom mina studier. Men trotts det pratar man till stor del kring 
resurser och ekonomi.  
 
Sverige betonar skolans mål av inlärning och erfarenhet men trotts det är Sverige ett 
av de länder som har minst prestation från deras elever. Idag går eleverna ut 
grundskolan utan fullständiga betyg och det finns kommuner där mer än 40 procent 
gör det. Skolorna saknar verktyg, tid, resurser och ekonomi för ett fullfölja lagens 
mål. Specialpedagogerna beskriver deras yrken som att släcka bränder – det finns 
ingen tid för att hitta fall innan de blir för stora, man måste prioritera och ta de 
allvarligaste fallen först. Studien visar en tydlighet i förståelsen och inkluderingen av 
stödinsatser till barn med odiagnostiserade olikheter vilket visar hur problematiken 
inverkas av omkringliggande anledningar som hindrar stödinsatsernas fulla styrka 
och möjligheter att tillgodose större grupper.  
 
Problematiken kring detta ämne blir det individuella lidande och utanförskap som 
eleverna – de blivande arbetsdeltagande och samhällsmedborgare – kommer att 
behöva kämpa med på egen hand. Detta vilket kan komma att utgöra en stor del av 
samhällets klyfta och kostnad. Resultatet av att elevernas behov och förutsättningar 
inte bli tillgodosedda och det bildas segregation. Elever vars föräldrar saknar högre 
utbildning löper större risk att lämna skolan utan fullständiga betyg medan en 
akademisk familj har högre förutsättningar. Samma sak med elever som invandrat till 
Sverige och inte hinner ikapp skoltiden.  
 
Genom att bli mer medveten om detta kommer samhällsproblem att förhindras. 
Mindre arbetslöshet och en bättre hälsa hos medborgarna. Genom att tillgodose 
eleverna behov i tid och efter vägen kan man förhindra detta och se till att elever får 
ut mer av skolan, dem kommer även att lära sig mer om dem själva och hur dem ska 
använda deras olikheter positivt och utvecklas. Genom att känna en egen makt och 
styrka under situationer skapas en erfarenhet som eleverna kommer använda för att 
kunna lösa egna problem och känna trygghet i att dem kan hantera ett arbetsliv och 
vara en god medborgare.  
 
Sammanfattningsvis kan man beskriva mitt resultat med att skolorna 
uppmärksammar och att dem är väldigt medvetna kring elevernas olikheter – men att 
det finns en begränsning i deras resurser, ekonomi och tid för att verkligen kunna 
hjälpa alla elever i tid, det blir ofta en känsla av att skolans stödinsatser räcker sig till 
att ”släcker  bränder”.  
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Skolan borde fokusera mer på ett nytt pedagogiskt synsätt där ekonomi och 
skattepengar inte styr de resurser som borde finnas i skolan.  Skollagens ord kan inte 
bli  tomma  riktlinjer  och  skolan  kan  inte  standardisera  undervisningen.  ”Pedagogisk  
konst måste  börja  där  barnet  befinner  sig  och  utgå  från  barnets  behov.”  (Wilzén,  
Mats 2012) Alla barn borde ses som blanka sidor som ska vägledas av undervisning 
där pedagogiken ska finnas som ett stöd efter vägen, men hjälp av detta kommer 
eleverna känna självmakt och blir ansvarfulla individens som använder sina förmågor 
och vet vilka förutsättningar som finns där deras potential kan användas. Detta 
kommer som jag tidigare beskrivit hjälpa dem i deras framtida svårigheter då deras 
erfarenheter kan hjälpa dem alla lösa liknande situationer. Skolan är en av de miljöer 
som barnen vistas i längs och som påverkar mest under en lång tid – visst ska det 
vara självklart ett det är här våra frön ska gro och blir starka? 
 
Som studievägledare arbetar man aktivt med specialpedagogen som en av de 
närmaste kollegor inom elevhälsan. Genom mitt arbete vill jag visa hur skolans 
pedagogiska arbete fungerar med utgångspunkt från vägledaren och 
specialpedagogens arbete. Det är trotts allt de som specifikt arbetar övergripande 
med alla olikheter. Som studievägledare ser jag alla elever som oskrivna blad, deras 
olikheter ska finnas med som en medvetenhet men dem ska inte påverka elevernas 
beslut eller möjligheter till framtidsval. Dessa olikheter måste finnas som en 
medvetenhet just för att upptäcka och kunna tillsammans med eleven se förbi 
olikheter som kan vara hinder och ta fram dem som möjliga förutsättningar till andra 
vägar. Specialpedagogenens uppgift blir att agera som advokat till dessa olikheter, att 
stödja dem och se till att olikheterna anpassas till skolan. Under mitt arbete ser man 
en tydlig skillnad inom de interventionella teorierna, dessa former av 
diskriminerande maktordningar samverkar i samhället och i arbetslivet. Dessa 
formar eleverna redan i tidig ålder inom skolan och är viktiga punkter att vara 
medveten om som anställd inom skolans väggar. Kön, klass och etnicitet är en 
bestående och påverkande faktor till elevernas utveckling inom skolan, samhället och 
deras framtida val till arbetslivet. Olikheter kan ses i många olika former men mitt 
arbete beskriver de olikheter som inte kan diagnositeras. Människans rätt till ett 
underbyggt val och stöd inom skolan kan inte bara gälla de personer som har en 
diagnos, dessa elever måste få sitt stöd och det stödet kommer till största del från 
specialpedagog och studievägledaren.  
 
Frågeställningarna 
 
Uppmärksammas barnens odiagnostiserade olikheter?  
 
Uttrycket ”en  skola  för  alla”  når  inte  upp  till  sin  fulla  potential  men genom min studie 
har min slutsats på denna frågeställning blivit att elevernas olikheter 
uppmärksammas och det finns ett stöd för alla elever. I skolan möter man olika 
förmågor och förutsättningar vilket skolans stödresurser är väl medvetna om och 
vilket dem enligt lag skolan har skyldighet att tillgodose. Men under mitt resultat 
beskriver jag en svårighet med att tillgodose dessa olikheter. De problem som finns 
och hindrar verksamhetens stödpersonal blir omkringliggande faktorer som resurser, 
ekonomi och tidsmässiga anledningar.  
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Vilka stödinsatser och resurser finns det?  
 
Dem stödinsatser som jag undersökte finns till största del inom elevhälsan. Klasserna 
bevakas av elevhandledare/mentor som upptäcker fall och skickar dessa i första hand 
till specialpedagogen. Deras uppgift blir att utreda elevens problem och antingen 
aktivera ett åtgärdsprogram eller skicka vidare eleven till en kollega inom elevhälsan. 
Ex: kan specialpedagogen inse att elevens försämrade betyg beror på att mamma och 
pappa bråkar eller att eleven har väldigt svårt att förstå meningen med betygen – 
specialpedagogen kan då skicka eleven till kuratorn eller kanske studievägledaren för 
att diskutera under deras kompetens för området.  
 
Hur ska vägledaren förhålla sig till detta? 
 
Som vägledare ska man möta varje elev utan egna värderingar och fördomar och se 
dem som oskrivna blad. Man ska kartlägga dessa oskrivna blad men hela tiden vara 
medveten om deras situation kring genus, klass och etnicitet – hur dem påverkar 
eleven och deras val. Man ska hjälpa eleven att se sina förmågor och kunskaper för att 
dem ska kunna göra väl underbyggda studieval och kunna orientera sig inom 
arbetslivet. 
 
 
Hur arbetar specialpedagogen med dessa elever? 
 
Specialpedagogen har som jag beskrev tidigare ett övergripande ansvar och ska 
fungera som eleverna advokater – dem ska se till att alla elevers behov blir 
tillgodosedda och använder deras pedagogiska resurser som hjälpmedel för att 
underlätta deras situationer. Dem ska tidigt hjälpa eleven med åtgärdsprogram och 
återkoppla fallen för att se framstegen. Dem ska se till att eleven når skolmålen 
tillsammans med iblandade kollegor, rusta dem för arbetslivet eller fortsatta studier 
och som deltagande unga vuxna i samhället. Att misslyckas i skolan kan bidra med ett 
liv av utanförskap, arbetslöshet och ohälsa. 
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Utvärdering 
 

Arbetets process och undersökningarnas genomförande har verklighet gett mig en 
klarare bild över hur olikheterna tillgodoses och hur dessa olikheter kan utspelas hos 
eleverna. Alla är vi olika och en skola för alla är ett uppmärksammat ämne som har 
en lång väg att utvecklas innan den stämmer överens med de ideella potential som 
styrdokumenten övergripande vill antyda. Jag har lärt mig mer om vad 
styrdokumenten säger kring stödinsatser, olikheternas betydelse för 
undervisningssituationerna, skolans organisering och de pedagogiska arbete som 
ligger bakom den.  
 
Mina möjligheter och förutsättningar till undersökningen stämde överens med den 
ambition som fanns under processen. Jag har planerat upplägget och genomfört en 
relevant litteraturbakgrund innan mina intervjuer som jag bokade och planerade 
tillsammans med specialpedagogerna i tid. I efterhand finns det självklart punkter 
som kunde utvecklats men som fortfarande kan fungera som en uppföljning eller 
vidare forskning kring området. Jag kunde vidga min undersökning till fler intervjuer 
och andra skolor för att ställa dessa mot varandra. Jag kunde diskuterat och 
undersökt mer kring elevernas åsikter och hur dem upplevde detta område, men som 
jag beskrev tidigare fann jag inte elevernas syn lika relevant som personalens då 
eleverna oftast inte är medveten eller har förståelsen kring det pedagogiska arbete 
som finns runt dem. 
 
Av egen erfarenhet som student och samtal med klasskompisar fanns det en 
medvetenhet kring detta ämne, man insåg inte den organisation som överblickade 
och fanns för varje elev – sen blir denna punkt ganska bred då jag har en teori att 
behoven finns mer eller mindre inom olika program. Enligt min antagande finns det 
förmodligen fler stödinsatser mot ett yrkesprogram som ex: fordonsprogrammet än 
vad det finns inom ett högskoleförberedande program som ex: samhällsprogrammet 
– detta antagande utifrån den mindre kommunen i undersökning, mest för 
elevantalet är större inom fordonsprogrammet men även för att de flesta inom 
samhällsprogrammet har en akademisk bakgrund och bättre betyg från grundskolan 
vilket gör dem mer förbereda för att studera ett högskoleförberedande program.  
 
De problem som har uppstått under arbetet har varit obetydliga och har mest berott 
på planering, disciplin och litteratursökande. Det som jag kunde gjort annorlunda 
detta sammanhang kunde vara att vara mer noggrann med att strukturera mina delar 
över min tidsplan för att hålla mig till den och mer noggrant veta vad jag måste göra 
för att hinna med allt. Jag kunde även letat litteratur lång innan arbetets början för 
att vara mer professionell i min utvalda litteratur. Men övergripande har arbetet 
fungerat bra och mitt arbete har ett intressant ämne och starkt resultat. 
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Bilagor 
 

Brev till specialpedagogerna  
 

Hej, 

 

mitt namn är Madelene Hansson och har börjat med mitt examensarbete som 
Studievägledare. Jag undrar om du kan svara på några frågor kring ditt yrke och hur 
du/ni arbetar med barns olikheter. Träffas gärna om du har tid annars kan du svara 
här på mejl? 

 

Ring eller skriv här, mitt nr: 070 *** ** ** 

 

Här är frågorna: 

 

Vad går ditt yrke som specialpedagog ut på? 

 

Hur uppmärksammar man barn med svårigheter? 

 

Hur uppföljs upptäckta fall? 

 

Samarbetar hela skolan tillsammans med denna avdelning? 

 

Hur ser denna avdelning ut - involverade personer? 

 

Har skolan samarbete utanför skolväsendet? 

 

Tillgodoser ni barns olikheter – alltså inte diagnoser? Ex: elever som har problematik 
med siffror eller den som har svårt att läsa. 

 

 

Vänliga hälsningar/Madelene 


