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Sammanfattning 

Studien syftade till att ta reda på hur specialpedagoger och speciallärare uppfattade att det 
särskilda stödet såg ut på skolorna, ur ett genusperspektiv. Datainsamlingen skedde genom åtta 
intervjuer ute på skolor som sedan jämfördes och ställdes mot varandra. Analysen är tematisk, 
både induktiv och deduktiv, vilket innebär att den skedde utifrån några förutbestämda teman men 
att nya teman också har indetifierats i intervjuerna. 
 
I analysen framgår det att speciallärarna och specialpedagogerna upplever att alla elever som är i 
behov av särskilt stöd får det, oavsett om de har en diagnos eller inte. Men det framkommer även 
att det finns skillnader mellan könen, till exempel att åtgärder sätts in snabbare hos pojkar som tar 
plats än hos flickor som har svårigheter men inte hörs och syns i samma grad. Anledningen till 
detta tror många av de intervjuade är delvis att forskningen i större grad har gjorts på pojkar men 
också att flickorna är slutna och svårare att upptäcka svårigheter hos. Resultaten analyserades och 
diskuterades sedan i förhållande till teorier om genus och specialpedagogik. 
 
 
Nyckelord: genus, inkludering, särskild stöd, specialpedagogik, normkritik. 
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Inledning 

Sedan länge har den svenska skolan arbetat för att undervisningen ska ske på lika villkor för alla, 

oavsett bakgrund och förutsättningar (Persson, 2014, s. 25). För att det ska bli möjligt måste 

samtliga som jobbar på skolan, inte minst de som arbetar nära eleverna, ha ett inkluderande 

förhållningssätt i sin vardag. Det gäller för alla att vara uppmärksamma på hur en, omedvetet eller 

medvetet, tänker och agerar gentemot elever och deras variationer, bland annat kön, funktionalitet, 

etnicitet, etcetera. I vårt arbete väljer vi därför att använda oss av de något mer inkluderande 

begreppen språkvariationer och utvecklingsskillnader, och inte termer som språkstörning och 

utvecklingsstörningar eller liknande. Det gör vi av den enkla anledningen att de skapar ett ofrivilligt 

utanförskap för de som ryms inom begreppen. De mer inkluderande begreppen talar inte om att 

någon människa är sämre än någon annan, utan bara att alla människor fungerar olika. Dock har 

ingen av oss en funktionsvariation vilket gör att vi inte kan säga att det är ett helt problemfritt val 

i och med att vi inte har tolkningsföreträde (Vardagsrasismen, 2014).  

 

Trots det vi tidigare skrivit om att ha ett inkluderande förhållningssätt, har vi i vår studie valt att 

ställa de binära könsgrupperna flickor och pojkar mot varandra. Detta gör att vi generaliserar i stora 

drag för att det ska bli applicerbart på den forskning som rör vår studie. Kumashiro menar att för 

att inkludera en grupp av individer så görs det omedvetet generaliseringar och stereotyperingar 

(Kumashiro, 2009, s. 15) 

 

Vissa delar av arbetet delade vi upp för att kunna skriva mer effektivt, men andra delar skrev vi 

mer eller mindre tillsammans. Arbetsområdena delades upp som följande: Både bakgrunden och 

diskussionen har vi skrivit tillsammans.Tidigare forskning har delats upp som så att Frida har skrivit 

delarna Historiskt perspektiv på diagnoser, Vad är autism samt Flickor med AST, och Lisa har 

skrivit Vad är ADHD och Flickor med ADHD, samt Vad är läs- och skrivsvårigheter. Under de 

teoretiska utgångspunkterna har Frida skrivit om genusteorierna och Lisa har skrivit om de 

specialpedagogiska teorierna. Intervjuerna delades upp lika så att vi båda ledde fyra intervjuer var. 

I metoddelen skrev vi tre avsnitt var: Frida skrev Reliabilitet och validitet, Urval samt 

Genomförande. Lisa skrev Kvalitativ studie, Etiska aspekter samt Tematisk analys. I analysen och 

resultatet skrev Frida forskningsfråga 1 och Lisa skrev forskningsfråga 2. Den tredje 

forskningsfrågan skrev vi gemensamt.  
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Bakgrund 

I dagstidningen Svenska Dagbladet skriver Karin Thurfjell (2015) att många kommuner bryter mot 

skollagen genom att inte avsätta pengar till skolornas specialpedagogiska undervisning. I skollagen 

står det tydligt uttryckt att alla elever som är i behov av särskilt stöd ska få det (SFS 2010:800). I 

Thurfjells artikel poängterar Lärarförbundets ordförandet Johanna Jaara Åstrand att: 

Eleverna har rätt till särskilt stöd. [...] [S]iffrorna visar att det förekommer alltför ofta att 
lärare och elever nekas. Det är anmärkningsvärt att det verkar som att det är okej att bryta 
mot skollagen. 

(Thurfjell, 2015) 

I samma artikel lyfter Thurfjell fram Peter Ekborgs, biträdande generaldirektör på 

Skolinspektionen, uppfattning om att det bristande stödet är ett stort problem som behöver lösas 

snarast, och att otillräckliga resurser inte är en godtagbar ursäkt att inte åtgärda det. Mellan 2010 

och 2014 var det omkring 400 skolor varje år som brast i avseende på det särskilda stödet enligt 

Skolinspektionens rapporter.  

 

Både Skolvärlden (Hällberg, 2013) och Lärarnas tidning (Arevik, 2013) skriver i maj 2013 att elever 

som har ett autismspektrumtillstånd får bristande stöd i skolan. Det synliggörs inte minst genom 

att hälften av eleverna med autism som fick betyg under höstterminen 2012 inte fick godkända 

betyg i svenska, matematik och engelska (Hällberg, 2013; Arevik, 2013). Författarna av 

tidningsartiklarna menar att det främst beror på att skolans personal har bristande kunskaper kring 

autism. Hällberg (ibid.) belyser även att elevernas psykiska ohälsa kan öka när de inte får det stöd 

de är i behov av. Lösningen behöver inte vara en utökad budget för skolorna, utan det kan räcka 

med att planera undervisningen utifrån samtliga barns behov (Thurfjell, 2015) och att öka lärarnas 

och rektorernas kunskaper kring hur de kan främja elevernas skolnärvaro (Färlin, 2015). 

 

I en avhandling från Specialpedagogiska institutionen skriver Barbro Johansson att det faktum att 

flickor ofta är tystare än pojkar kan påverka flickors tillgång till stöd i skolan (Johansson, 2015, s. 

115). Det som händer är att flickor hamnar i skymundan när pojkarna låter mer och då stör klassen 

i sin helhet. Flickor får då i många fall ta hjälp av sina klasskamrater, vilket har sina fördelar, men 

får inte den professionella hjälp som de behöver (ibid. s. 14). Hon skriver också att flickor visar ett 

beteende när de inte förstår som kan missuppfattas som ett ointresse från flickornas sida, och att 

de därför inte utreds i samma grad som pojkar görs. Flickors omognad beskrivs också annorlunda 

än pojkars i många fall: flickor beskrivs som omotiverade eller som att de har bristande förmågor 

samtidigt som pojkar beskriv som bara omogna eller sena i utvecklingen, när båda grupperna senare 

visar sig ha läs- och skrivsvårigheter (ibid. s. 6). Det visar tydligt att samma svårigheter ofta upplevs 

olika beroende på vilket kön det gäller.  
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Infoteket om funktionshinder i Uppsala län skriver att flickor oftare får diagnosen ADD 

(Attention-Deficit Disorder) än ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) (Granat, 

2014), vilket med andra ord innebär att flickor inte visar upp extroverta beteenden i lika stor grad 

som pojkar. Andelen flickor som diagnostiseras med ADD/ADHD ligger idag på 1-3 %, samtidigt 

som 2-5 % av pojkarna får samma diagnoser (ibid). En studie gjord av Kadesjö med medhjälpare 

visar dock att i åldrarna 6-14 år uppfyller 3,7 % av flickorna kriterierna för ADHD och av pojkarna 

uppfyller 6,6 % kriterierna (SBU, 2005, s. 25), alltså borde det finnas många som uppfyller 

kriterierna som inte får diagnosen. Många tror att skillnaden mellan könen beror på att forskningen 

till stor del har fokuserat på pojkars beteenden (Socialstyrelsen, 2010; Kopp, 2010; SBU, 2013; 

m.fl.). Vidare konstaterar forskare att lärare oftare upptäcker pojkars symptom på ADD/ADHD 

än flickors (SBU, 2005, s. 11).  

 

De flesta studier visar att fler pojkar än flickor är i behov av särskilt stöd (Andreasson & Asp-

Onsjö, 2009, s. 35). Innebär det att flickors svårigheter kan förbises på grund av att det är allmänt 

känt att flickor som grupp inte behöver särskilt stöd i samma grad som den jämnåriga gruppen av 

pojkar? Andra studier visar på mönster i hur olika de två könen beskrivs. Killar beskrivs ofta utifrån 

deras skolprestationer med ord så som: “okoncentrerade elever med dåligt självförtroende” eller 

att de har “bristande motivation för skolarbetet”, samtidigt som flickor ofta beskrivs med ord som 

kan appliceras på deras personliga egenskaper, till exempel ambitiösa, positiva eller trevliga (ibid. s. 

48). 

 

För att skapa en ökad medvetenhet kring flickors och pojkars olikheter gällande svårigheter i 

skolan, men också för att behandla flickor och pojkar med samma symptom likvärdigt, behövs det 

kunniga specialpedagoger och speciallärare som har ett aktuellt genustänk och som kan sprida det 

till sina kollegor. Specialpedagogiken fick sitt stora genombrott när speciallärarutbildningen 

infördes år 1962 och då var speciallärarnas uppgift att handleda lärare snarare än att undervisa 

eleverna. Runt 1980-talet fick däremot speciallärarna en ny roll och kom att ses som 

“förändringsagenter” för skolans övergripande arbete kring en “skola för alla” (Isaksson, 2009, s. 

14), det vill säga att de skulle leda arbetet mot en mer inkluderande skola. Sedan dess har ansvaret 

för det särskilda stödet flyttats från klasslärarna till speciallärarna och specialpedagogerna (Orwald 

& Tranquilli, 2015, s. 9). I och med detta behöver inte klasslärare ha lika stor kunskap kring ämnet, 

vilket bland annat speglas i att den nya lärarutbildningen, från hösten 2011, endast har fem 

högskolepoäng av 240 i specialpedagogik (Uppsala Universitet, 2015). Eftersom speciallärare och 

specialpedagoger har mer kompetens kring ämnet samt arbetar närmare elever i behov av särskilt 

stöd, och därmed kan observera beteenden och mönster som klasslärarna inte nödvändigtvis kan, 

så är deras tankar och åsikter mycket relevanta i vår studie. Syftet med vår studie blir därför att 

uppnå en ökad kunskap om specialpedagogers och speciallärares syn på och uppfattning om elevers 

tillgång till det särskilda stödet. Vi har även valt att fokusera studien på flickor i behov av särskilt 
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stöd för att majoriteten av forskningen kring barn i behov av särskilt stöd är gjord på pojkar, vilket 

kan medföra att flickor får svårare än pojkar att få särskilt stöd. 
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Forskningsöversikt 

Historiskt perspektiv på särskilt stöd 

Under perioden då folkskolestadgan styrde svenska skolan kunde elever som inte följde normerna 

bli placerade i alternativa utbildningar eller få kvarsittning. Skolorna hanterade med andra ord 

olikheter genom att segregera undervisningen. Tanken var då att skolan var “till för de som kan 

anpassa sig till de verksamheter som erbjuds” (Hjörne, 2011, s.132).  

 

När grundskolan sedan infördes år 1962 var grundtanken att det skulle bli en skola för alla, men i 

praktiken infördes ett flertal nya segregerande åtgärder, bland annat åtta olika typer av 

specialklasser, något som kom att kallas för segregerad integrering (Isaksson, 2009, s. 14). 

Specialklasser som skolmognadsklasser och hörselklasser kom till som en hjälp för lärare att hantera 

de elever som av olika anledningar inte klarade av det vanliga skolarbetet. Detta medförde att 

resurserna till specialundervisningen i skolan fördubblades under en tioårsperiod (ibid. s. 14).  

 

Runt mitten av 1990-talet kom rapporter från vissa håll om att upp till 40 % av alla elever i skolan 

under sin skolgång skulle behöva särskilt stöd. Andra menade dock att det berodde på hur man 

definierade särskilt stöd men att det åtminstone rörde sig om att 20 % av eleverna någon gång 

skulle behöva särskilt stöd (Isaksson, 2009, s. 9).  

 

På senare tid har allt fler diagnoser fått genomslag i samhället, vilket medför att nya grupper med 

elever som får särskilt stöd skapas (Hjörne, 2011, s. 133). Dessa diagnoser får under 1990-talet en 

större roll och blir nästintill nödvändiga för att en elev ska kunna garanteras särskilt stöd (Isaksson, 

2009, s. 9). Detta sker i samband med skolans decentralisering från staten till kommunerna och de 

ekonomiska nedskärningar som görs i skolan under samma period (ibid. s. 9). Isaksson menar att 

det under 1990-talet blir svårare att få särskilt stöd samtidigt som det blir en högre andel elever i 

behov av särskilt stöd. Detta, menar han, kan ha att göra med att fler elever då plockas ut för 

diagnostisering (ibid. s. 10). Föräldrar som inte känner att deras barn får det stöd som de behöver 

kan genom att få sitt barn diagnostiserat tvinga skolan att sätta in åtgärder. Isaksson menar därför 

att det egentligen inte behöver vara fler elever som har en diagnos men att diagnosen på så vis blir 

nödvändig (ibid. s. 10).  

Olika diagnoser 

Nedan följer en genomgång av några av de vanligaste diagnoserna i svenska skolor. 
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Vad är autism? 

Begreppet autism myntades av den schweiziske psykiatern Eugen Bleuler i början på 1900-talet. I 

hans definition står det bland annat att individen “är koncentrerad men uppvisar också ett impulsivt 

och bisarrt beteende, [...] det finns en brist på uthållighet [...] [och] patienten vill någonting samtidigt 

som han vill det motsatta.” (Asperger, 1944, s. 54). Asperger beskrev senare att de karaktäristiska 

autistiska dragen går att urskilja redan vid två års ålder och förblir mer eller mindre desamma genom 

hela livet. Det kan dock förekomma förändringar av i vilken grad de karaktäristiska dragen märks. 

De första dragen han tycktes se var “svårigheterna att lära sig enkla praktiska färdigheter och 

problemen med den sociala anpassningen.”. Senare i livet kunde dessa svårigheter utvecklas till 

bland annat inlärningssvårigheter i skolan och sociala konflikter på arbetsplatsen. (Asperger, 1944, 

s. 88). Det som då ofta kvarstår är bristen av en grundläggande färdighet inom ömsesidighet 

(Gillberg, 1999, s. 29). 

 

Autism är en förkortning för autistiskt syndrom och samlas idag tillsammans med Aspergers 

syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd under begreppet autismspektrumtillstånd 

eller AST (SBU, 2013, s. 39). Forskare menar idag att det är ett tillstånd som visar sig innan barnet 

fyllt ett år (Tufvesson, 2007, s. 10). Barn med tillstånden har svårigheter med sociala interaktioner 

och kommunikation, de har även snäva beteendemönster samt begränsade intressen och en 

limiterad föreställningsförmåga (Hirvikoski et al. 2015, s. 147; Gillberg, 1999, s. 31)1. I Sverige har 

uppskattningsvis ca 1-2% av barn i skolålder AST, men dessa siffror har på senare tid blivit 

ifrågasatta i och med nyare studier och tros därför vara högre (Hirvikoski et al. 2015, s. 148). 

Diagnoserna är vanligare på pojkar än på flickor, och till detta finns det ingen egentlig förklaring 

(SBU, 2013, s. 48). Barn med AST innehar ofta även andra utvecklingsskillnader som till exempel 

ADHD, inlärningssvårigheter och Tourettes syndrom (ibid. s. 13). AST kan också leda till att barn 

med tillståndet drabbas av depressioner och ångest (ibid. s. 39).  

 

Flickor med AST 

Som tidigare nämnts är tillstånden inom AST vanligast hos pojkar (SBU, 2013, s. 48). Dock menar 

Kopp att en anledning till detta är att det i de flesta studier kring AST har fokuserats på personer 

av manligt kön och att endast en handfull studier gjorts med fokus på flickor (Kopp, 2010, s. 7). 

Kopp menar fortsättningsvis att tidigare forskare även bekräftat att det finns stora problem med 

att bara utgå ifrån personer av manligt kön (ibid. s. 7).  

 

                                                 

 
1 Se bilaga 3 för kriterier. 
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Runt mitten av 1900-talet var det vanligt att flickor som idag skulle fått en AST-diagnos fick andra 

diagnoser som till exempel “godartad psykos” eller “allvarlig störning av utvecklingen av jaget” 

(ibid. s. 9). Det finns ett fåtal studier som jämfört hur flickor och pojkars AST ser ut i förhållande 

till varandra, i några av dessa studier har forskarna inte funnit några könsskillnader medan det i 

andra har framkommit skillnader. En skillnad som beskrivs i några studier är att pojkar oftare har 

problem med sin AST i barndomen medan flickor får svårare i tonåren när det blir mer fokus på 

relationer (ibid. s. 9). AST leder också i högre utsträckning till depression och ångest hos flickor än 

hos pojkar (SBU, 2013, s.39). Flickor har också visat sig oftare ha en mer högfungerande AST vilket 

också gör den svårare att upptäcka (Kopp, 2010, s. 13).  

 

Vad är ADHD? 

ADHD är en förkortning som står för attention deficit hyperactivity disorder och cirka 5 % av 

barn i Sverige i skolåldern får diagnosen. Studier som Socialstyrelsen tagit del av visar dock att det 

skulle kunna röra sig om närmare 10 % med en utagerande beteendeproblematik där även ADHD 

ingår (Socialstyrelsen, 2010, s. 19). Barn med ADHD har ofta ett krävande beteende och utmanar 

på grund av detta ofta sin omgivning (Kadesjö, 2010, s. 19). Eleverna har ofta stora svårigheter att 

lära sig och ta till sig undervisningen i skolan då deras svårigheter innebär att de har svårt med 

uppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet (Duvner, 1998, s. 9; Kadesjö, 2010, s. 19). Har 

eleven väl tappat koncentrationen så har hen ofta svårt att hitta den igen vilket gör att elever med 

ADHD kan ha svårt att avsluta vad de påbörjat (Kadesjö, 2010, s. 19). Det impulsiva beteendet 

hos barnen gör att de sällan tänker efter innan de agerar. Det medför att barn med ADHD kan ha 

svårt att vänta på sin tur och lättare utsätter sig för farliga situationer (Ibid. s. 19). Hyperaktiviteten 

i sin tur kan dels handla om att eleven har svårt att sitta still, men det kan även vara mer dolt och 

innebära att eleven kanske sitter still men hen känner sig rastlös och uttråkad. Hur hyperaktiviteten 

yttrar sig kan även skifta från situation till situation (Ibid. s. 20). 

 

Flickor med ADHD 

Av de som har rätt till vårdbidrag för ADHD är endast 15 % flickor. Det beror enligt SBU, statens 

beredning för medicinsk utvärdering, inte på att flickorna missgynnas av systemet utan snarare att 

ADHD är svårare att upptäcka hos flickor (SBU, 2005, s. 13). Det i sin tur beror på att forskningen 

hittills har fokuserat på pojkars beteende (Kadesjö, 2010, s. 20) och att flickors beteenden därför 

inte alltid passar in i “omgivningens uppfattning om hur barn med ADHD beter sig” (SBU, 2005, 

s. 13). Kopp (2010, s. 15) menar istället att så inte är fallet. Kopp har tagit del av andra studier som 

menar att föräldrar och lärare inte tror att professionell hjälp fungerar lika bra på flickor som på 

pojkar i och med att det anses vara olika anledningar till varför flickor och pojkar får ADHD. Bland 

annat Kopp (ibid. s. 15), Ohan & Visser (2009) och Bussing; Gary; Millis & Garvan (2003) menar 
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att flickors ADHD anses ha psykologiska förklaringar medan pojkars ADHD är ärvda från en 

förälder.  

 

Flickor brukar istället för ADHD ofta få diagnosen ADD som innefattar samma kriterier som 

ADHD men saknar den hyperaktiva delen (Granat, 2014). Dock tas då inte i beaktning att det 

hyperaktiva inte måste synas utåt utan också kan finnas i form av rastlöshet (Kadesjö, 2010, s. 20).  

 

Andra saker som är vanliga hos flickor med ADHD är att de har språk- och talproblem och att de 

inte uppnår kunskapskraven och därmed får gå om en klass (SBU, 2005, s. 27). Adriana Velasquez 

har genomfört en studie som resulterar i att flickor med ADHD ofta ses som mer problematiska 

än pojkar. Både i klassrum och i särskilda undervisningsgrupper anses det som problematiskt att 

flickor tar plats och ber för mycket om hjälp, oavsett om de har svårigheter eller inte (Velasquez, 

2014, s. 181). 

 

Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

Dyslexi är en del av det som kallas för läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi kan beskrivas som att det 

finns en “klar avvikelse mellan läskunnighet och intelligens” (Høier & Lundberg, 2013, s. 13). Det 

finns en föreställning av att intelligenta människor ska ha lätt för att läsa längre texter men Høier 

& Lundberg menar att det inte alls är fallet (ibid. s. 14). Läsning handlar lika mycket om förståelse 

som om avkodning. Barn och vuxna med dyslexi har ofta inga problem med att förstå en text, 

problemet ligger i avkodningen och i den fonologiska medvetenheten. Det finns också mönster i 

att elever med dyslexi uppvisar en bristande rättstavningsförmåga. Läs- och skrivsvårigheter kan 

också bero på andra faktorer än just dyslexi, det kan handla om sådant som omognad, kaotiska 

hemförhållanden, vanvård eller annat modersmål (Lundberg & Sterner, 2006, s. 57). Sammanfattat 

innebär samtliga sådana svårigheter att en elev inte uppvisar de färdigheter som den förväntas 

besitta vid sin aktuella ålder. Det syns bland annat genom att eleven kan ha svårigheter med att 

sätta ihop bokstäver till hela ord, svårigheter att skriva alla bokstäver i ett ord i rätt ordning, att 

eleven skriver ord som de låter eller dubbelskriver konsonanter (Rygvold 2001 s. 15). Karin 

Zetterqvist-Nelson tar upp att när det kommer till könsskillnader kring läs- och skrivsvårigheter så 

ligger den största skillnaden i hur de olika eleverna med läs-och skrivsvårigheter beskrivs. En pojke 

beskrivs oftare i relation till sin diagnos eller i relation till andra elever med diagnoser medan en 

flicka ofta beskrivs som bra eller mindre bra jämfört med andra elever utan läs-och skrivsvårigheter 

(Zetterqvist-Nelson, 2000, s. 14). Zetterqvist-Nelson menar att i flickornas fall kan diagnosen ses 

som överflödig då den inte tas hänsyn till i bedömningen (2000, s. 14). 
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Lärares syn på och uppfattning om särskilt stöd 

I den här studien kommer speciallärares och specialpedagogers syner på och uppfattningar om 

särskilt stöd att belysas. Därför presenteras här en översikt över vad några tidigare studier har 

resulterat i, för att lägga en grund och visa varför ämnet är relevant och även intressant. Bland dem 

finns en studie från Luleå Tekniska Universitet som syftar till att studera och analysera hur det 

särskilda stödet upplevs ur lärar- och elevperspektiv, genomförs med hjälp av fem kvalitativa 

intervjuer, varav två mot lärare och tre mot elever. Studien resulterar bland annat i att lärare är 

överens om vad särskilt stöd innebär och att det främst syftar till att anpassa undervisningen och 

andra faktorer omkring eleven för att tillgodose elevens behov (Johansson, 2009, s. 21). I en annan 

studie från Åbo Akademi har Christel Sundqvist genomfört 18 halvstrukturerade intervjuer med 

speciallärare och klasslärare där syftet var att fördjupa kunskapen om hur handledning mellan 

speciallärare och klasslärare kunde förstås och utvecklas. Några resultat hon kom fram till var bland 

annat att många av de lärare som hon intervjuat är oroliga för att speciallärarna ska dominera 

handledningen inom det särskilda stödet utan att lämna plats för lärarnas kunskaper och åsikter. 

Samtidigt känner speciallärarna att de har en expertroll att leva upp till vilket kan anstränga 

situationen (Sundqvist, 2012, s. 158). 

 

I en tredje studie beskrivs det att inom den västerländska kulturen kan det upplevas känsligare för 

flickor att ha problem än för pojkar (Groth, 2007, s. 164). Groth menar att flickor, mycket på grund 

av könsnormerna, ser sig själva som mindre värda än andra om de är i behov av särskilt stöd. 

Speciallärarna som deltar i studien är av uppfattningen att individuellt stöd hjälper elever med låg 

självkänsla i större grad, då eleven plockas ur sammanhanget och undervisas utanför klassrummet 

(ibid. s. 154).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Genus 

Genus är sedan 1980-talet ett välkänt begrepp i Sverige, det syftar till att benämna de kulturellt och 

socialt skapade föreställningarna om hur de två könen skiljer sig från varandra (Ambjörnsson, 2003, 

s. 11). Genus är alltså till skillnad från kön inte något biologiskt utan föreställningar som skapas 

kring vad som är manligt och kvinnligt (ibid. s. 12). Genusbegreppet innefattar även den hierarkiska 

ordning som finns mellan män och kvinnor där personer av det manliga könet står överordnat det 

kvinnliga (Hirdman, 2003, s. 65; Ambjörnsson, 2003, s. 12). Genus är inte ett statiskt tillstånd utan 

kan enligt Ambjörnsson kopplas till att uttryckas med ett verb, att göra genus, eller att vara en 

process. Genus måste ständigt skapas och återskapas för att fungera övertygande (Ambjörnsson, 

2003, s. 13). Det är människors handlingar över tid som upprätthåller genus, alltså går det inte att 

bara vara kvinnlig en dag för att sedan bli betraktad kvinnlig (ibid. s. 13). Kvinnor måste med andra 

ord uppvisa ett kvinnligt beteende ständigt och under en längre tid för att kunna bli betraktade som 

kvinnliga av sin omgivning. 

 

Enligt Hirdman (2003, s. 26) finns det tre stereotypiska sätt att tänka kring könen om man 

generaliserar och förenklar. Det första sättet kallar hon för man - icke man. Det kan förklaras med 

att män är eftersträvansvärda människor samtidigt som kvinnor inte är det.  

 

Det andra sättet beskrivs med mannen och den lilla mannen, där den lilla mannen symboliserar 

kvinnan. Hon skriver också att den lilla mannen ses som något ofärdigt eller som något med 

maskinfel. Men det nämns att det finns kvinnor som är betydligt mer stereotypiskt manliga, än vissa 

män, och vissa män som i sin tur är mer lika stereotypa kvinnor. Hirdman (2003, s. 30) lyfter även 

fram Thomas Laquers enkönsmodell som beskriver kvinnans kön som samma som mannens kön, 

fast felvänt.  

 

Det tredje och sista sättet Hirdman talar om kan beskrivas som det normativa sättet som ser 

mannen och kvinnan som motsatser. Här ses inte längre kvinnan som en ofullgången man utan 

som något eget med andra, motsatta, egenskaper än män. Det normativa sättet kan ses som en mer 

invecklad form av mannen och den lilla mannen, där mannen och kvinnan skiljer sig ännu mer åt, 

så mycket att de inte går att jämföra med varandra (Hirdman, 2003, s. 35-37).  

 

Harding har en annan teori kring hur genus fungerar (1993, s. 18). Hon menar att det finns tre 

aspekter i skapandet av genus: den symboliska, strukturella och individuella aspekten. Den första 

aspekten, den symboliska, handlar om de normer och föreställningar som i ett samhälle kopplas till 

kön. Den andra aspekten, den strukturella, handlar om hur arbete och aktiviteter är organiserade 
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och uppdelade efter kön. Den sista aspekten handlar i sin tur om individens egen könsidentitet och 

hur denne förhåller sig till de kulturellt skapade könsskillnader som finns (Harding, 1993, s. 18). 

 

Normkritik 

För att kunna applicera ett normkritiskt förhållningssätt på sitt arbete behövs först och främst en 

förståelse för begreppet norm. Normer är sociala vedertagna regler för vad som är “normalt” eller 

“rätt” i olika sociala kontexter. Normer kan se olika ut på olika platser och förändras över tid. Det 

alla normer har gemensamt är att de innefattar någon typ av ideal och då även vad som är 

eftersträvansvärt i olika sammanhang (Nordenmark & Rosén, 2008, s. 56). 

 

De personer som passar in i de normsystem som finns får vissa privilegier och besitter makt som 

normbrytande människor inte får (Berg, 2010, s. 224; Bromseth, 2010, s. 29). Det finns till exempel 

normer i samhället som beskriver hur män respektive kvinnor ska vara och se ut, och skolan är en 

viktig plats där dessa normer skapas och återskapas (Bromseth, 2010, s. 29). De som inte passar in 

i de två binära könskategorierna; man eller kvinna, ses som normbrytande och obegripliga som 

människor och får ofta försvara och förklara sig för andra människor (ibid. s. 30). Normer kring 

kön samspelar även med normer för bland annat etnicitet, sexualitet, klass, ålder och funktionalitet, 

eftersom en människa aldrig är enbart ett kön (ibid). Dessa normer produceras och reproduceras 

inte enbart av eleverna själva utan även lärarna spelar en viktig roll genom att i sin undervisning 

lyfta vissa saker som “normala” och på så vis visa att annat är “onormalt” (ibid. s.31).  

 

Specialpedagogiska teorier 

Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Bengt Persson beskriver specialpedagogiken utifrån ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv 

(Persson, 1998, s. 30). I ett relationellt perspektiv beskrivs eleven som någon i svårigheter och felet 

tillskrivs miljön. Det innebär vidare att om miljön förbättras kan elevens förutsättningar att nå 

målet därmed öka. Inom ett kategoriskt perspektiv ses eleven istället som någon med svårigheter, 

det vill säga att felet ligger hos eleven. Eleven flyttas då ofta till mindre undervisningsgrupper vilket 

förstärker vetskapen om att eleven inte passar in. I praktiken skiljer sig perspektiven åt genom att 

det relationella perspektivet fokuserar de specialpedagogiska åtgärderna på eleven, läraren och 

klassrummet med ett långsiktigt tänkande, alltså att arbetet organiseras i klassrummet på ett sätt 

som kan möta samtliga elevers behov. I det kategoriska perspektivet riktar sig endast åtgärderna 

kortsiktigt mot eleverna (ibid. s. 31) genom att exempelvis plocka ut en elev som stör klassen eller 

inte förstår en uppgift. Det finns dock problem med ett långsiktigt arbete, som genomsyrar det 

relationella perspektivet, då det ofta tar lång tid att starta upp och ger resultat först längre fram i 
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tiden. För att lösa problem här och nu kan det vara till fördel att sätta in resurser till eleven och 

utgå från ett kategoriskt perspektiv. Det är alltså ofta till fördel att förstå specialpedagogisk 

verksamhet av de båda perspektiven då de både fyller en betydelsefull roll och lämpar sig i olika 

kontexter (ibid. s. 32).  

 

Inkludering 

Inkludering i det här sammanhanget innebär kortfattat att skolan ska anpassa sig efter elevens 

behov, inte tvärtom. Inkludering har under en tid använts som synonymt med integrering, något 

som idag uppfattas som två skilda saker. Integrering innebär att eleven ska anpassa sig efter hur 

skolan och undervisningen redan ser ut (Haug, 2014, s. 12). Inkludering ses ofta som detsamma 

som specialundervisning, men Peder Haug menar att det är mycket bredare än så, begreppet berör 

alla elever, inte minst de som på ett eller annat sätt faller utanför gemenskapen. Han menar vidare 

att inkludering handlar om “förhållandet mellan kollektivet och den enskilda individen i 

undervisningen” och att ingen ska hamna utanför (ibid. s. 9). Silvia Edling (2012, s. 104) pratar om 

att inkludering kan ses som en orättvis rättvisa. Det hon menar med rättvisa är att eleverna ges lika 

förutsättningar att uppnå målen, och det orättvisa är sättet de ges förutsättningarna på. Skolverket 

beskriver det som följande: “En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 

på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, kap. 1). Det står inte framskrivet i läroplanen 

(Skolverket, 2011) att lärarna ska arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt men däremot står 

det tydligt i skollagen att begreppet är väsentligt i skolan. Dock går det inte att vara säker på att alla 

lärare är pålästa i skollagens alla paragrafer.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en ökad kunskap om speciallärares och specialpedagogers syn på 

hur de specialpedagogiska insatserna fungerar i praktiken, med fokus på flickor i olika åldrar med 

läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska diagnoser. 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

 

1. Vad är speciallärarnas och specialpedagogernas uppfattning om relationen mellan diagnoser och 

särskilt stöd? 

2. Upplever specialpedagogerna och speciallärarna att neuropsykiatriska diagnoser syns på olika sätt 

hos flickor respektive pojkar? 

3. På vilket sätt tror specialpedagogerna och speciallärarna att flickors tillgång till det särskilda stödet 

påverkas av att tidigare forskning kring diagnoser till störst del har gjorts på pojkar?  
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Metod 

Kvalitativ studie 

Syftet med studien var som tidigare nämnts att öka kunskapen om speciallärares och 

specialpedagogers uppfattningar om hur det särskilda stödet ser ut för elever, framförallt flickor, 

med inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter samt neuropsykiatriska diagnoser. Studien som 

genomfördes var därför kvalitativ. Enligt Jan Trost (2010, s. 32) lämpar sig en kvalitativ studie om 

man vill sätta sig in i hur människor tänker, reagerar eller handlar i olika situationer. Samtidigt 

menar Trost dock att det är svårt att klassificera en studie som enbart kvalitativ eller kvantitativ 

(2010, s. 31). Olika delar kan gå in i varandra mer eller mindre och vissa delar kan under studiens 

gång komma att behöva behandlas på ett kvantitativt sätt, exempelvis andel av hur många som 

svarar på ett visst sätt, för att kunna dra relevanta slutsatser. 

 

Intervjuer är svåra att standardisera, det vill säga att villkoren, omständigheterna och miljön blir 

lika för samtliga intervjuade. Vi har därmed använt oss av en låg grad av standardisering vilket 

betyder att intervjuerna utvecklades olika beroende på vilka svar vi fick och därför fick heller inte 

alla intervjuade samma följdfrågor (Trost, 2010, s. 39). Vi hade dock en strukturering (Trost, 2010, 

s. 40) i form av en intervjuguide med olika teman som följdes i samtliga intervjuer (Trost, 2010, s. 

43). Frågorna i sig var däremot ostrukturerade i och med att det var öppna svarsmöjligheter och 

alltså inte fanns specifika svarsalternativ för de intervjuade att besvara (Trost, 2010, s.41).  

 

Intervjufrågorna var triangulerade, vilket innebär att de frågor vi ställde behandlar ungefär samma 

saker men formulerades på lite olika sätt för att ringa in specifik data (Trost, 2010, s. 35). Kritik 

som ofta riktas mot kvalitativ data är att dessa bygger på relativt små urval och därför inte blir lika 

representativa (Trost, 2010, s. 34). Den här studiens intervjuer genomfördes på åtta speciallärare 

och specialpedagoger och kan därför inte heller sägas ge en heltäckande bild av hur dessa 

uppfattningar ser ut hos alla.  

 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet beskriver fyra aspekter som ska tas hänsyn till vid bland annat intervjuer, och som 

alla ingår i individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2015, s. 6). Nedan beskrivs dem, följt av en 

förklaring till vad som har gjorts för att följa dessa och skapa en vetenskaplig transparens.  

 

Informationskravet innebär att de som deltog på ett eller annat sätt i studien informerades om 

studiens syfte. De informerades också om att de när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan och att det var frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2015, s. 7). I bilaga 1 finns en blankett 
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för medgivande vid intervjuerna som beskriver dessa punkter. Den intervjuade fick läsa blanketten 

och skrev under med datum, ort och signatur innan intervjun påbörjades. Vetenskapsrådet skriver 

fram att vid intervjuer bör man ge undersökningsdeltagarna förhandsinformation men att det kan 

förbises till viss del om informationen skulle kunna påverka studien genom att deltagarna kan läsa 

på inom ämnet eller förbereda sig på annat sätt (ibid. s. 7). I den här studien delgavs endast en del 

av studiens syfte med de som intervjuas för att svaren på frågorna skulle bli så spontana som 

möjligt. 

 

Samtyckeskravet innebär att då undersökningsdeltagarna som deltar aktivt i en studie ska samtycka 

till deltagande i studien eftersom de själva får bestämma om de ska medverka eller inte. Det gjordes 

genom blanketten för medgivande som hittas under bilaga 1. Om deltagarna väljer att avbryta 

intervjun medan den pågår ska detta respekteras (Vetenskapsrådet, 2015, s. 9-10).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjudeltagarna ska delta anonymt och deras namn eller 

övriga uppgifter ska inte kunna uppfattas av en tredje part, med andra ord ska det vara omöjligt för 

någon utanför arbetet att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2015, s. 12). I transkriberingen 

och anteckningarna användes inga namn, alternativt påhittade namn, och inga skolor som de 

intervjuade arbetat vid nämndes vid namn. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter och information som samlades in under studien inte får 

användas till något annat syfte än det som framgick vid intervjun. Personuppgifterna som samlades 

in för forskningsändamålet fick inte användas på ett sätt som påverkar individen direkt utan 

medgivande (Vetenskapsrådet, 2015, s. 14). Vi tog hänsyn till nyttjandekravet genom att endast 

använda och analysera insamlad data till våra specifika forskningsfrågor. 

 

Urval 

Som tidigare nämnts baserades studien på åtta intervjuer av både speciallärare och 

specialpedagoger. Alla intervjuade var verksamma antingen i Uppsala eller Stockholms län. De 

arbetade även alla utom en i grundskolan men i olika skolår, vissa arbetade med inriktning mot 

grundskolans yngre åldrar alltså årskurs 1-3 och några arbetade i grundskolans senare år med 

inriktning mot elever i årskurs 6-9. Den som inte arbetade i en grundskola nu har gjort det tidigare. 

Vi valde medvetet ut lärare från olika stadier för att kunna göra jämförelser och se eventuella 

skillnader. Intervjupersonernas namn har fingerats. 

 

En av de som intervjuades och kommer att kallas för Mia arbetar på en stor högstadieskola. Hon 

var utbildad 4-9-lärare men hade sedan vidareutbildat sig till specialpedagog och arbetat som det i 

några år. Hon arbetade främst med färre elever och i kortare intensiva perioder. Tatiana var en 
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annan som intervjuades. Hon var utbildad förskolelärare och grundskollärare och höll vid intervjun 

på att utbilda sig till specialpedagog. Hon arbetade sedan några år tillbaka som lärare i en liten 

undervisningsgrupp för elever med språkvariationer på en stor 1-9-skola. En tredje person som 

intervjuade kommer kallas Maja, hon arbetade som speciallärare i en stor 1-9-skola. Hon var utöver 

speciallärare även utbildad lågstadie- och förstelärare. Hon arbetade sedan slutet på 90-talet som 

speciallärare för elever från förskoleklass till trean. Gertrud var utbildad 4-9-lärare i grunden och 

hade därefter byggt på med en uppdragsutbildning i specialpedagogik. Hon hade sedan några år 

tillbaka arbetat helt som speciallärare och arbetade vid intervjun på en mindre 1-9-skola. Cissi var 

tidigare utbildad till fritidspedagog och klasslärare men hade de senaste åren även utbildat sig till 

speciallärare, hon arbetade dock som speciallärare parallellt genom utbildningen. Hon arbetade på 

en mindre skola. Patrik var utbildad mellanstadielärare och hade sedan byggt på med 

speciallärarutbildning och specialpedagogik. Han hade arbetat sedan slutet av 80-talet som 

speciallärare och specialpedagog och arbetade då på en 4-9-skola. Anna hade en 

lågstadielärarutbildning för årskurs 1-3 från början av 70-talet och en speciallärarutbildning från 

slutet av 80-talet. Hon arbetade som speciallärare ett år under 80-talet och mellan några år kring 

millennieskiftet. Däremellan arbetade hon i vanlig klass men integrerade sina specialpedagogiska 

kunskaper i sin undervisning. Sedan början på 2000-talet undervisade hos på lärarprogrammet på 

ett stort universitet i Sverige. Petra var utbildad lärare i SO-ämnena för årskurs 4-9. Hon hade även 

läst fristående kurser i specialpedagogik och var vid tiden för intervjun anställd som Specialpedagog 

på en skola med elever i årskurs 6-9. 

 

Genomförande 

Inför studien hade samtliga speciallärare och specialpedagoger kontaktats via mail. Vissa av dessa 

hade vi blivit tipsade om att höra av oss till och andra hade vi kommit i kontakt med genom 

skolornas hemsidor. Intervjuerna skedde sedan på en plats som passat intervjupersonerna. Vid 

varje intervjutillfälle fick de intervjuade skriva på en medgivandeblankett (se bilaga 1), där 

intervjupersonerna bland annat fick ta ställning till om de ville låta oss spela in intervjuerna eller 

inte. Intervjupersonerna fick därefter svara på ett antal frågor kring förutbestämda teman som 

tidigare sammanställts i en intervjuguide (se bilaga 2). De inspelade intervjuerna transkriberades 

därefter. Kvale och Brinkmann skriver att det finns svårigheter med att transkribera i och med att 

en form ska ändras till en annan form, alltså då det muntliga ska bli skriftligt. Det som i muntligt 

tal låter välformulerat kan i skrift verka osammanhängande och upprepande då intonation, 

kroppsspråk och tidsförlopp inte går att få med i det transkriberade (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

218). Vi valde som tidigare nämnts att spela in intervjuerna, detta för att kunna intervjua så fritt 

som möjligt och utan att vi behövde oroa oss för att inte få med allt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

218).  
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Tematisk analys 

En tematisk analys innebär att urskilja semantiska och latenta teman och mönster i insamlad data, 

med andra ord framskrivna teman och “osynliga” teman som återfinns mellan raderna (Braun & 

Clarke, 2006, s. 13). Vidare innebär det att det i studiens analys och resultat inte tas hänsyn till några 

tidigare studier, utan att egna uppfattningar skapas och egna tolkningar görs. Till skillnad från andra 

kvalitativa analysmetoder är inte den tematiska analysen bunden till några teoretiska ramar, utan 

kan genomföras inom ramen för olika teorier.  

 

Den tematiska analysen har genomförts i sex olika faser utifrån Braun & Clarkes modell (2006, s. 

35): 

 Fas 1: bekanta sig med datan och anteckna idéer som kommer upp. 

 Fas 2: urskilja initiala mönster över hela datan och jämföra data inom varje mönster. 

 Fas 3: leta efter teman och addera ihop olika mönster till nya teman. 

 Fas 4: titta tillbaka på olika mönster och teman och skapa en tankekarta över analysen. 

 Fas 5: definiera och namnge teman. 

 Fas 6: den avslutande delen av analysen där de slutgiltiga valen görs.  

 

Det går att urskilja två olika inriktningar på tematiska analyser: dels den induktiva och dels den 

deduktiva. Den deduktiva tematiska analysen kännetecknas av att teman är förutbestämda och 

grundar sig till viss del på tidigare forskning och teorier. Den induktiva tematiska analysen handlar 

snarare om att identifiera teman som uppstår under intervjuernas gång. Om de två inriktningarna 

kombineras kan studien stärkas ur ett validitetsperspektiv, i och med att det finns en mall som inte 

nödvändigtvis behöver följas strikt, utan endast fungerar som stöd vid intervjuerna. I den här 

studien användes båda inriktningarna för att skapa en ökad relevans. 

 

Reliabilitet och validitet 

Viktigt att ha i åtanke vid en kvalitativ studie är frågan om reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar 

till den tillförlitlighet som en mätning har. När det handlar om reliabilitet i intervjuer kan det till 

exempel gälla huruvida frågorna är oförändrade mellan intervjuerna eller att situationerna är 

likadana (Trost, 2010, s. 131). Trost menar att för många innebär det att en intervju ska kunna 

genomföras vid olika tillfällen och utan större skillnader i resultatet (2010, s. 131). Problemet med 

detta är enligt Trost att det inte tas hänsyn till att alla intervjuer sker mellan olika människor och i 

olika sammanhang. Genom att anta att alla intervjuer ska bli likadana så förutsätter det att alla 

konversationer och förhållanden mellan människor är likadana, vilket inte är fallet (2010, s. 131). 

Begreppet reliabilitet kan delas upp i fyra delar där de tre första är de viktigaste i en kvalitativ studie, 

dessa delar är kongruens, precision, objektivitet och konstans. Kongruensen i en intervju handlar 
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om utifall frågor som förväntas mäta samma sak även är utformade på samma vis. Precision handlar 

om hur intervjuaren registrerar den intervjuades svar, till exempel om det förekommer 

ljudupptagning, som i det här fallet, eller om intervjuaren antecknar. Objektivitet handlar om hur 

olika intervjuare registrerar svar och genom att det, i den här studien, görs på samma sätt blir 

objektiviteten hög. Den sista delen, konstans, handlar om att ett fenomen inte ändrar sig under tid 

och är som tidigare nämnts inte lika relevant för den här sortens studier (Trost, 2010, s. 131).  

 

Validitet inom intervjuer handlar om utifall frågan eller frågorna som ställs verkligen mäter det som 

ska mätas (Trost, 2010, s. 133). I kvalitativa studier handlar det ofta om att komma åt den 

intervjuades åsikter eller uppfattning om saker och ting vilket gör att det blir väldigt viktigt att 

formulera frågorna rätt. I det här fallet är det svårt att ställa frågorna utan att rikta svaren i någon 

riktning, men vi har gjort vårt bästa för att detta inte ska ske i någon större utsträckning.  
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Resultat och analys 

Resultat- och analysdelen är upplagd på så vis att varje huvudrubrik tar upp en forskningsfråga. 

Underrubrikerna kommer vara de övergripande teman som framkommit från den insamlade datan 

genom tematisk analys och därunder kommer även ytterligare underteman stå utmärkta kursivt. I 

tabell 1 nedan presenteras en översiktlig bild över teman och underteman i resultatet.  

 

Tabell 1. Översikt över identifierade teman och underteman i intervjumaterialet. 

Tema Underteman 

Särskilt stöd Fördelar och nackdelar med diagnoser 

Exkludering 

Inkludering 

Diagnoser hos flickor och pojkar Diagnoser 

Psykisk ohälsa 

Forskningens påverkan Forskningen måste breddas 

Diagnoskriterier applicerbara på flickor 

 

Särskilt stöd 

Elever i behov av särskilt stöd 

De av speciallärarna och specialpedagogerna som arbetar ute på skolor idag är eniga om att samtliga 

elever som visar att de behöver särskilt stöd får det, oavsett om eleven i fråga har en diagnos eller 

inte. Anna däremot, som inte har arbetat ute på skolor på 14 år, är av uppfattningen att många 

skolor ser diagnoser som en nödvändighet för att bli beviljad särskilt stöd, något som hon menar 

att hennes kollegor ute på skolorna berättar om. Det kan tyda på att uppfattningen som allmänheten 

har, inte nödvändigtvis är densamma som verkligheten. Cissi pratar om när hon började arbeta som 

lärare och säger då att: 

de elever som fick särskilt stöd var ofta de som hade en klasslärare som ropade högst. 

Alltså menar hon att de elever som hade en lärare som inte sa ifrån hade mycket liten chans att bli 

beviljade särskilt stöd. Majoriteten av lärarna är också av uppfattningen att en diagnos inte 

nödvändigtvis behöver betyda att särskilt stöd behövs. Det finns de elever som har fått en diagnos 

men som ändå fungerar bra i klassrumsmiljö och även i stort sett är självgående, för att de har lärt 

sig strategier som hjälper dem hantera eventuella hinder som uppstår. Det finns konsekvenser av 
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diagnoser, både positiva och negativa, som alla de intervjuade speciallärarna och specialpedagogerna 

tagit upp. Dessa har sammanfattats i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Respondenternas syn på fördelar och nackdelar med diagnoser 

Fördelar Nackdelar 

Läraren vet vilka insatser som behövs Diagnosen blir en börda för en elev som har 

diagnos men som egentligen inte behöver 

särskilt stöd 

Eleven kan förstå sig själv bättre Eleven kan känna sig utpekad som någon 

som har problem 

Eleven kan känna sig lättad Eleven kan känna sig nedstämd eller 

deprimerad  

 Eleven kan bli stämplad som ett 

“problembarn” av omgivningen 

 

Beroende på vilken individ som får diagnosen kan följderna bli olika och elevens självbild kan 

förändras både till något mindre bra och till något bättre, enligt speciallärarna och 

specialpedagogerna.  

 

Det råder delade åsikter bland de intervjuade om elever ska plockas ut eller inte ur klassrummet. 

Gertrud som arbetar mot högstadiet uttrycker det såhär:  

Det är ett dilemma, eftersom man pratar så mycket om inkludering idag. Det ska ges särskilt 
stöd inom klassrummets ram och inte ska plockas ut elever. Men jag ser ju att många elever 
behöver plockas ut [...]. 

Det verkar som att det hos flera av speciallärarna och specialpedagogerna finns ett dilemma, som 

Gertrud kallar det, kring att exkludera eller att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Petra som 

arbetar mot högstadiet säger såhär om hur det var när hon började arbeta på sin nuvarande 

arbetsplats:  

från början tyckte eleverna att det var jobbigt med mig också typ spec men det är inte så 
längre för att de ser ju att “ja men jag gör den här uppgiften sen går jag tillbaka”. 

Hon menade att eleverna skämdes för att behöva gå på specialundervisning men att hon lyckats 

tvätta bort den negativa stämpeln som länge funnits kring specialundervisning. Det blir då 

accepterat att eleverna exkluderas i vissa sammanhang för att de senare ska kunna inkluderas och 

känna sig som en del av klassen. Både Gertrud och Petra pratar om en central och känslig punkt, 
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nämligen den stigmatisering som länge funnits kring specialundervisningen och de elever som är i 

behov av den. Gertrud beskriver det som följande: 

vissa påstår då liksom att det blir stigmatiserande och att man då liksom ska se ned på dem 
där och de är dåliga och sådär men om man ser det som att det gjorde att de klarade skolan. 
Och de själva var ju jätteglada och nöjda med det. 

Genom att vissa elever är i behov av särskilt stöd så kan det bli problematiskt och utpekande när 

de plockas ut ur klassrummet. Framförallt kan de flickor som är blyga eller tystlåtna, och kanske 

inte vill märkas i klassrummet, tycka att det blir väldigt utpekande att behöva gå i väg för att få 

hjälp. 

Patrik menar att: 

ofta är det ju lite svårare att upptäcka problematiken hos flickor. De sluter sig mera. 

 Däremot kan det också vara som Anna uttrycker det: 

[...] de ska vara med i klassen men det är inte alltid eleverna trivs bra av att vara kvar, man 
måste titta på barnet eller eleven, vad den mår bäst av. 

Alla elever kanske inte vill ha sitt särskilda stöd i klassrummet heller, där alla andra i klassen kan se 

och eleven inte får tillräckligt med arbetsro.  

 

Samtliga speciallärare och specialpedagoger arbetar på ett eller annat sätt mot eleverna, trots att 

specialpedagogerna är tänkta att endast handleda övriga pedagoger på skolorna. Specialpedagogen 

Mia uttrycker sig som följande:  

för att jag ska kunna göra en korrekt bedömning utav eleverna så måste jag ju själv jobba 
med dem också, så jag får en relation till dem och ser behovet själv.”  

Det verkar vara en rådande tankegång även hos de andra intervjuade. Det är dock lite olika hur de 

gör för att hjälpa eleverna, om de plockar ut dem till ett mindre rum eller om de finns på plats i 

klassrummen. De allra flesta plockar ut eleverna i smågrupper till ett litet rum och arbetar därifrån 

med färdighetsträning, begreppsförmåga och med laborativa hjälpmedel för att hantera specifika 

svårigheter, eller som med de äldre eleverna: strategier för att kunna ta in kunskaper då det inte 

finns tid för färdighetsträning i klassrummen i grundskolans högre åldrar. Gertrud säger följande 

om det:  

Förra året fick jag två elever i åk 9 som fick dyslexi-diagnos och då att sätta igång med 
någon övningsprogram då det blir liksom lite för sent säger oftast också logopeder för man 
har liksom inte den tiden utan det är så mycket stoff som de ska få i sig. Så att då jobbar vi 
väldigt mycket med att läsa och förklara ord och sen då att få dem att använda datorerna. 

Eleverna behöver till slutet av nian ha fått med sig de strategier som krävs för att kunna klara sig 

på gymnasiet. Några av speciallärarna och specialpedagogerna tar upp att kraven höjs på gymnasiet 
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och att det där även blir svårare att få hjälp om man inte har en diagnos. Petra arbetar dock hellre 

med en elev i taget. Hon har arbetat i mindre undervisningsgrupper förut och även med 

smågrupper men hon känner att det här ger eleven mer och gör att hon kan arbeta mer intensivt 

med den eleven och kanske under kortare perioder. En annan specialpedagog, Tatiana har en 

mindre undervisningsgrupp som hon arbetar med på heltid och därför behöver hon inte ta ut dem 

från klassrummet, utan stöttar dem på plats tillsammans med en kollega.   

 

Diskussion utifrån forskning och teorier 

De pedagoger som plockar ut eleverna till mindre grupper kan sägas arbeta utifrån ett kategoriskt 

perspektiv (Persson, 1998, s. 30) där insatserna till stor del är kortsiktiga och hjälper där och då. Dock 

menar Anna att elever inte alltid mår bra av att vara kvar i klassrummet och att det då är nödvändigt 

för elevens välmående att plocka ut dem. Något som också kännetecknar det kategoriska 

perspektivet är att svårigheterna beskylls på elevens begåvningsnivå eller hemförhållanden, detta är 

dock inte någonting vi uppfattade att de intervjuade gör. Det är visserligen viktiga aspekter att ha i 

åtanke när åtgärder sätts in men bör inte ses som orsaker till “felen” och det är snarare 

undervisningen som bör anpassas efter eleverna än tvärtom. Isaksson menar, med utgångspunkt i 

sin avhandling, att smågrupper i många fall endast fungerar som temporära åtgärder då många av 

de elever han studerat menade att den pedagogiska nivån var på en lägre nivå än i klassrummet 

(Isaksson, 2009, s. 78). Men som tidigare nämnt i resultatet behöver en del elever särskild 

undervisning utanför klassrummet för att de ska klara av skolan. Smågrupperna kan dock ses ur ett 

relationellt perspektiv om de skapas som en del i helheten och tillsammans med andra aktörer i skolan 

arbetar för att främja elevens utveckling (ibid. s. 30). I det relationella perspektivet är det endast 

miljön som tillskrivs felen och bör åtgärdas. I miljön ryms faktorer som klassrummet och andra 

lokaler, lärare, samt undervisningen. I analysen nedan handlar det snarare om varför specifika 

åtgärder väljs än vilka de är. 

 

De intervjuade berättar även att de arbetar med att handleda lärarna. Bland annat Patrik pratar om 

att han försöker ha nära kontakt med både klasslärarna och föräldrarna till de elever som behöver 

extra stöd. De intervjuade menar att genom att ha kontakt och föra dialoger med vuxna runt eleven, 

så som föräldrar och lärare, kan specialpedagoger och speciallärare under en längre tid arbeta för 

att främja elevens utveckling och hitta arbetssätt som fungerar och ta bort arbetssätt som fungerar 

mindre bra. Det kan främst liknas med ett långsiktigt, relationellt perspektiv, där felet tillskrivs 

miljön snarare än eleven (Isaksson, 2009, s. 30) 

 

 De intervjuades sätt att arbeta som handledare kan sättas in i den pågående diskussionen som 

presenterades i teorikapitlet, till exempel Persson (1998, s. 30). Persson menar att det kan vara till 

en fördel att både arbeta kategoriskt och relationellt för att eleven ska få det bästa stödet. Det 
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behövs dels långsiktiga åtgärder i klassrummet som skapar en kontinuitet i elevens tillvaro, och dels 

kortsiktiga åtgärder som tar itu med problem som uppstår i vardagen. Mia menar att hon behöver 

arbeta enskilt med eleverna för att skapa relationer med dem och förstå deras behov. Allt ovan 

nämnt görs för att eleven ska känna sig inkluderad. Inkludering handlar lika mycket om individen 

själv som om klassens helhet (Haug, 2014, s. 9) och ibland är det nödvändigt för eleven att plockas 

ut ur klassrummet för att undervisningen ska bli likvärdig. Men liksom den intervjuade Anna pratar 

Isaksson (2009, s. 78) om att en diagnos i många fall är nödvändig för att bli beviljad särskilt stöd, 

vilket gör att de elever som inte har en diagnos men behöver stöd inte blir inkluderade i 

undervisningen på ett likvärdigt sätt och att skolorna inte följer skollagen (SFS 2010:800). Han 

menar vidare att diagnoser medför extra resurser för eleven, bland annat i form av egen dator eller 

längre provtid, men det påverkar inte den pedagogiska verksamheten runt eleven (Isaksson, 2009, 

s. 78). Alltså förväntas eleven hantera sina svårigheter på egen hand men med nya materiella 

verktyg.  

 

Sammanfattning 

Uppfattningen hos de flesta speciallärare och specialpedagoger är alltså att de som behöver särskilt 

stöd får det oavsett om de har en diagnos eller inte, och oavsett genus. Pedagogerna plockar ofta 

ut eleverna och de som arbetar mot årskurs 1-3 arbetar främst med begreppsförmågan och 

färdighetsträning, samtidigt som de som arbetar mot årskurs 6-9 hjälper eleverna att hitta strategier 

för att kunna ta in stoff och uppnå betygskriterierna. Däremot lyfter de intervjuade att det finns ett 

dilemma kring att plocka ut elever då det kan ses som en utpekande åtgärd trots att intentionen är 

att eleverna ska känna sig inkluderade. Det kan däremed upplevas som en kategorisk åtgärd trots 

att det är tänkt att vara relationellt. 

Flickor och pojkar 

När de intervjuade pratar om skillnaden mellan flickor och pojkar är alla överens om att flickor i 

allmänhet är tystlåtna och slutna på ett sätt som pojkarna inte är, vilket blir tydligare när elever med 

neuropsykiatriska diagnoser studeras. Pojkarna är snarare högljudda, oroliga och bråkiga. En viktig 

teori som Mia framförde var att det finns ett förväntat beteende hos både pojkar och flickor, men 

pojkar avviker från det beteendet betydligt mycket tidigare än flickor gör, vilket leder till att 

pojkarnas svårigheter uppmärksammas i tidig ålder när flickorna faller igenom årskurs efter årskurs 

utan att få den rätta hjälpen. Det uppstår lätt en situation där pojkarna som stör klassens helhet är 

de som tas itu med först. Flickorna kämpar i tystnad och vågar inte be om hjälp, vilket gör att de 

kan hamna efter i stor del av skolarbetet. Maja uttrycker dilemmat på följande sätt: 

[...] men det är lätt ibland att när killar tar mer utrymme att man inte riktigt hinner med de 
tysta flickorna då. Men det brukar liksom ändå uppmärksammas tycker jag, efter ett tag 
åtminstone. 
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Citatet visar att lärarna anser att flickorna förbises när pojkarna tar mer plats och att de därmed 

inte får särskilt stöd så snart som de kanske skulle behöva.  

 

Diagnoser 

Samtliga speciallärare och specialpedagoger håller inte med påståendet “hon kan om hon vill och 

han om han får stöd” (Zetterkvist-Nelson, 2000) men fem av åtta kan känna igen tankesättet från 

bland annat sina kollegor och även andra. Patrik säger:  

Mm, det finns det. [...] ja, jag vet inte hur långt bak det är att flickorna kan nog mer om de 
lägger manken till, pojkarna har mer andra saker att tänka på, fotboll och raster och är ute 
och härjar och, så jag tror det ligger mycket i det. 

Patrik menar att det inte är länge sedan som lärare var av uppfattningen att flickor kunde mer än 

pojkar om de bara försökte. Han menar också att det funnits en uppfattning om att pojkar har 

andra saker att tänka på är skolarbete medan flickor inte har det och att det därför innebär att det 

blir viktigare för flickor att lyckas bra i skolan.  

 

Merparten av de intervjuade är överens om att diagnosen ADHD är betydligt vanligare hos pojkar 

än hos flickor. Flickor får istället diagnosen ADD, som innehåller ungefär samma kriterier som 

ADHD om man bortser från hyperaktiviteten. De menar också att liknande symptom visas vid 

andra diagnoser, till exempel inom AST. Även där är pojkarna mer rörliga och oroliga än flickorna. 

Bland annat Patrik har observerat könsskillnader hos barn inom AST: 

Med Asperger tror jag också flickorna är lite mera lugna och kanske inte går upp i, ska vi 
säga, intensitet och blir arga på samma sätt som en Aspergerpojke kan bli. 

Det finns alltså i lärarnas beskrivningar tydliga drag av att flickor i allmänhet är lugnare än pojkar, 

oavsett om de har en diagnos eller inte. Det betyder dock inte att det inte finns flickor som är lika 

livliga som pojkar, men då upplever Petra att hennes kollegor kan ha svårt att hantera dem: 

Alltså tjejers ADHD är ju annorlunda jag brukar kalla dom för mina älskade pippiflickor. 
Jag brukar tänka ibland att det är något fel på mig, jag älskar att jobba med de här tjejerna. 
[...] killar kallas för buspojkar och flickor ses som normbrytande och man kan inte, jag 
märker att mina kollegor i början när jag kom hit hade mycket svårare för flickor med 
koncentrationssvårigheter och ADHD-symptom. 

Även här märks det att det görs större skillnad mellan könen än det egentligen är. Trots att en flicka 

och en pojke uppvisar samma symptom så har vissa lärare svårt att hantera flickan. Dock påpekar 

några av speciallärarna och specialpedagogerna att det är svårt att vara medveten om hur man själv 

agerar i alla tänkbara situationer och hur man är gentemot pojkar och flickor. Det är enkelt att vara 

medveten i planerade situationer där värdegrundsarbete är aktuellt, svårigheten ligger i 

vardagssituationer i skolmiljön.  
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Psykisk ohälsa 

Alla speciallärarna och specialpedagogerna som arbetar mot de högre åldrarna berättar om hur 

flickor i högstadiet mår, de är i högre utsträckning deprimerade och har självskadebeteenden. De 

menar att när flickorna kommer in i puberteten märks svårigheter på ett tydligare sätt och det blir 

lättare att urskilja vilka som behöver stöd. Petra formulerar det såhär: 

[...] min erfarenhet är att tjejers svårigheter, vad ska man säga, när de kommer fullt ut i 
puberteten och blir lite vilda av det skälet eller vad man ska säga, när det slår igenom 
ordentligt så blir svårigheterna så mycket större. Så det brukar liksom komma en krasch i 
åttan det kommer liksom som en vägg i åttan. Och så går det bara inte längre, man har 
klarat sig dit för då höjs svårighetsgraden och kraven och allt, man har klarat sig dit med 
sitt sätt eller som de har lärt sig och så kommer den här smällen i åttan och så tappar de 
fotfästet lite med alla F i ämnen och så och då brukar de flesta förstå nej men jag är 
annorlunda och om vi finns där då vi specialpedagoger och vi i personalen hela tiden och 
bekräftar att det är inget fel att vara som du är eller ha svårt så om du har så brukar de flesta 
ändå landa i att de vill (ha särskilt stöd). 

Det behöver inte betyda att alla elever som har svårigheter går in i en vägg i högstadiet, men det 

finns en stor chans att de som har svårigheter och inte har fångats upp med särskilt stöd tidigare 

blir uppfångade när det syns en tydlig förändring i beteendet.  

 

Diskussion utifrån forskning och teorier 

Många av speciallärarna och specialpedagogerna ger uttryck för uppfattningar som liknar vad 

Ambjörnsson (2013) har funnit i sina studier av flickor i gymnasiet, att flickor och pojkar förväntas 

vara på olika sätt. Ambjörnsson beskriver att: 

För att uppfattas som kvinnlig i bemärkelsen heterosexuellt attraktiv gav det definitivt mer 
utdelning att uppträda aningen tillbakadraget och blygt än intensivt utagerande.  

(Ambjörnsson, 2013, s. 118) 

Detta gäller inte för eleverna i de lägre åldrarna men kommer in mer och mer ju äldre eleverna blir. 

Detta är en viktig del i skapandet av genus och normbrytare anses avvikande, onormala och även 

ovälkomna (ibid).  

 

De intervjuade pedagogerna beskriver att när eleverna i behov av särskilt stöd plockas ut från 

klassrummet kan det bli problematiskt för framförallt flickor. Jämför vi detta med Groth (2007, s. 

164), så menar han att det är känsligare för flickor att vara i behov av särskilt stöd i och med de 

kulturella könsskillnader som finns. Ambjörnsson menar att genus är något som ständigt skapas 

och måste upprätthållas (2013, s. 13), och Harding menar att det finns tre olika aspekter som verkar 

i skapandet av genus (1993, s. 18). Både det som Ambjörnsson och Harding tar upp blir essentiellt 

i fråga om normer kring hur flickor är. Den symboliska aspekten som Harding talar om blir viktig 

när man talar om hur flickor är på ett symboliskt plan (ibid), aspekten handlar om de normer och 
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föreställningar vi har om ett visst kön och det finns bland annat normer kring hur den “duktiga 

flickan” är.   

 

Intervjuerna visar att lärarna är medvetna om att flickor med diagnoser kan marginaliseras, eftersom 

de talar om att pojkarnas utåtagerande beteende prioriteras framför de tystlåtna flickorna. Detta 

bekräftar tidigare forskning, bland annat Granat (2014), som skriver att flickor lätt blir bortglömda 

på grund av att de inte syns och hörs i lika hög grad som jämnåriga pojkar. När en flicka inte följer 

det mönstret och agerar som många jämnåriga pojkar kan det frambringa starkare reaktioner hos 

omgivningen, till exempel reaktioner som den som Petra tidigare upplevt från sina kollegor där 

flickor med ADHD ansågs jobbigare än pojkar med ADHD. 

 

I intervjuerna framkommer en tydlig ambition hos de intervjuade att arbeta individuellt och inte 

fokusera på vilket kön eleverna har, men ibland upplevs det som att vissa tenderar att ställa mannen 

och kvinnan mot varandra likt mannen och icke-mannen. Vi är inte helt oskyldiga då vi i våra frågor 

också har gjort en viss uppdelning, men inte på det sättet att kvinnan ses som en “icke-man”. Ett 

exempel är när vi frågar om det finns någon vanligare problematik hos flickor och vissa av de 

intervjuade går direkt på att förklara pojkarnas problematik för att sedan kunna förklara flickorna 

utifrån det, bland annat Patrik: 

att man inte blir lika utåtagerande som pojkarna. Pojkarna ser man på ett annat sätt. 
Flickorna kanske sluter sig, mera tysta. 

 Skolan är, som tidigare nämnt, en av de viktigaste platserna för skapandet av normer (Bromseth, 

2010, s. 29) och det är viktigt att de normer som säger hur flickor bör vara problematiseras, samt 

att reaktionen mot flickor som bryter mot normerna ändras till det bättre. Hirdman pratar, som 

tidigare nämnt, om tre olika sätt att se på genus: man - icke man, mannen och den lilla mannen 

samt mannen och kvinnan (Hirdman, 2013, s. 26).  

 

Sammanfattning 

Speciallärarna och specialpedagogerna upplever alla att diagnoser generellt sett yttrar sig på olika 

sätt beroende på genus. Till exempel är flickor ofta tystare och mer slutna än pojkarna, som i sin 

tur är mer bråkiga och rörliga. De intervjuade upplever att pojken ses som normen och att flickor 

som uppvisar liknande beteende ses som normbrytande. Diagnoserna blir också tydliga vid olika 

åldrar hos flickor och pojkar. En av pedagogerna menar att pojkar avviker från det förväntade 

beteendet tidigare än flickor vilket också gör att pojkarna får stöd tidigare. En annan av 

pedagogerna menar att flickors beteende ändras när de når puberteten och får ökad press på sig i 

skolan i och med betygssättning. Och eftersom flickor inte får stöd i tid menar pedagogerna som 

arbetar för de högre åldrarna att flickor löper större risk än pojkar att blir deprimerade och utveckla 

ett självskadebeteende. 
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Forskningens påverkan 

Många av de intervjuade pratar om att anledningen till att forskningen kring diagnoser har gjorts 

på pojkar är att diagnoser märks i större grad hos pojkar. Mia är en av dem och hon säger så här 

när hon pratar om autismspektrumtillstånd och anledningen till att forskningen har gjorts på pojkar 

och män: 

Tecknen blir tydligare tidigt hos pojkar men det kan ju vara det att man förväntar sig ett 
visst beteende från pojkar och från flickor, och pojkar avviker mer från, från det förväntade 
beteendet tidigare [...]. 

Hon menar att på grund av att pojkar med diagnoser märks på ett annat sätt än flickor med 

diagnoser har det forskats mer på dem. De övriga intervjuade är inne på liknande spår även när det 

gäller ADHD och läs- och skrivsvårigheter. De menar att det finns tydliga mönster i att pojkar blir 

oroliga och stökiga när de stöter på problem i skolan, samtidigt som flickor sluter sig och inte visar 

det utåt på likartade sätt.  Vidare menar de att det är därför som pojkars observeras i högre grad än 

flickor. Följderna av detta menar några blir att flickorna inte passar in i kriterierna. Gertrud till 

exempel, jämför diagnoser med lumpen där alla testerna är utformade efter mäns prestationer och 

därmed gör det svårare för kvinnor att platsa in. Maja pratar om att hjärtforskning är gjord främst 

på män vilket gör att kvinnor faller utanför kriterierna även där. Petra är inne på att forskningen måste 

breddas för att flickor, men även de tysta pojkarna, ska ha en chans att bli sedda och hörda i lika stor 

utsträckning som pojkar som hörs och syns mycket.  

jag tycker att forskningsfältet måste breddas och det måste börjas med att vi i klassrummen 
får rätt glasögon och också ser flickornas svårigheter. 

Hon säger också: 

Eftersom det är kriterier som ska uppfyllas, kanske 6 av 8, och så är det tre kriterier som är 
fel för kvinnor. Om kriterierna skulle vara rätt ställda så skulle kanske fler få hjälp. Men nu 
har jag upptäckt att många kanske inte uppfyller alla kriterier. Men även BUP, som sätter 
diagnoserna, har börjat se att det inte är lika för tjejer som för killar. 

Hon menar alltså att på grund av att kriterierna är utformade efter pojkars egenskaper blir dessa inte 

alltid applicerbara på flickor, och att flickorna då inte blir diagnostiserade trots att de kanske borde ha 

en diagnos. 

 

Diskussion utifrån forskning och teorier 

De intervjuade är inne på samma spår som Kopp (2010, s. 9) angående att flickors symptom av 

vissa diagnoser inte blir något problem förrän de kommer upp i tonåren. Kopp menar att det är på 
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grund av att relationerna till kamrater blir viktigare, men det kan också handla om att kraven på 

eleverna ökar.  

 

Forskningen görs, som poängterats under tidigare rubriker, på män och sedan appliceras på kvinnor 

i form av diagnoskriterier och liknande. Många av de intervjuade ser det som ett problem som på 

många sätt kan missgynna flickor i avseende på diagnoser och särskilt stöd.  I och med det stärks 

till viss del Hirdmans (2003, s. 30) ena synsätt på män och kvinnor som hon kallar för mannen - 

den lilla mannen. Detta är inte något som speciallärarna och specialpedagogerna själva gör när de 

pratar om sina elever, snarare när de pratar om den bild som forskningen förmedlar. Med 

utgångspunkt i olika forskning som vi och de intervjuade har tagit del av ses mannen som normen 

och kvinnan som mannen fast med vissa “fel” vilket gör att kvinnan ses som ofullständig och 

kanske inte passar inte i diagnoskriterierna då vissa punkter saknas. Dock kan kriterierna passa för 

de flickor som ses mer “pojkiga”, alltså utagerande och högljudda, ochsom skulle kunna placeras 

inom normen för pojkar och därmed normen för de som oftare får särskild stöd.  

Sammanfattning 

Speciallärarna och specialpedagogerna tror att om forskningen breddades med avseende på flickor 

skulle flickor i större grad kunna få den hjälp de behöver. I dagsläget tror de att flickor i större grad 

än pojkar förbises på grund av att de inte syns och hörs. Några är även inne på att forskningen 

kring pojkar även måste breddas då det finns pojkar som inte följer “pojknormen”. Anledningen 

till att så stor del av forskningen har gjorts på pojkar och män tror några av de intervjuade kan bero 

på att pojkars svårigheter är lättare att upptäcka på grund av det utagerande beteendet, och att 

pojken ses som normen i många fall. 
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Konklusion 

Edling (2012, s. 104) skriver som tidigare nämnts om en orättvis rättvisa2 och med utgångspunkt i 

det sättet att tänka kan det behövas olika resurser för att olika elever ska nå målen i skolan. Men 

för att det ska bli rättvist ska alla elever som behöver något slags extra stöd bli beviljade det, utan 

hänsyn till kön eller någon annan faktor. Det är tydligt att de intervjuade speciallärarna och 

specialpedagogerna har som intention att arbeta för att samtliga elever som har behov av någon 

form av särskilt stöd ska få den hjälp som behövs.  

 

Anna har hört saker berättas och läst i olika tidningar om läget på skolorna, och är av uppfattningen 

att en diagnos är nödvändig för att elever ska få särskilt stöd. Som vi tog upp i bakgrunden så säger 

bland annat Svenska Dagbladet att det inte finns tillräckligt med resurser för att ge alla som behöver 

särskilt stöd den hjälp de behöver, vilket inte verkar vara speciallärares och specialpedagogers 

uppfattning. Det tror vi kan bero på att de inte känner till alla elever som behöver stöd i klassrum 

på grund av att läraren själv inte märker dem eller känner att hen inte vill belasta speciallärarna eller 

specialpedagogerna mer än nödvändigt. Eller så beror det på att skolorna faktiskt har tagit till sig 

kritik och utvecklats till att se mer bortom diagnoserna. Men allmänhetens uppfattning kring det 

särskilda stödet har inte utvecklas i samma fart och det är därför inte dess uppfattning i dagsläget. 

 

Några av de intervjuade poängterar att för grundskolans yngre åldrar har diagnoser inte så stor 

betydelse, men att det blir viktigare ju längre upp i grundskolan man kommer. Det finns också de 

som säger att det inte spelar roll i grundskolan alls, utan det är först i gymnasiet det börjar bli 

nödvändigt med diagnoser för att bli beviljad särskilt stöd. De lyfter också fram att om en elev inte 

har blivit diagnostiserad innan hen börjar gymnasiet så blir det betydligt svårare att bli utredd. Det 

anser vi kan vara problematiskt att en del speciallärare och specialpedagoger skjuter upp ansvaret 

till de som arbetar mot högre åldrar samtidigt som de säger att det finns en “gräns” för när elever 

inte längre får särskilt stöd utan diagnoser. Om eleverna med svårigheter inte blir diagnostiserade i 

grundskolan så kan de ha missat sin chans till särskilt stöd i gymnasiet, trots att de fått stöd under 

hela sin tidigare skolgång. Förhoppningsvis har de elever fått med sig användbara strategier från 

grundskolan men det behöver inte vara fallet. Med utgångspunkt i våra intervjusvar tror vi att 

lösningen på det här inte nödvändigtvis är att elever i grundskolan ska bli diagnostiserade i högre 

grad, utan snarare att en dialog måste föras mellan grundskolorna och gymnasieskolorna för att 

följa upp det särskilda stödet och kanske avsluta stödet om eleven bedöms kunna arbeta 

självständigt. 

 

                                                 

 
2 Se teoretiska utgångspunkter/Specialpedagogiska teorier/Inkludering. 
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Många av de intervjuade anser att en skillnad mellan flickor och pojkar är att flickor har lättare än 

pojkar att dölja sina svårigheter. De sa att flickor hittar strategier för att lärarna inte ska märka deras 

svårigheter, vilket kan upplevas som ett sätt att lägga skulden på flickan för att hennes problem inte 

uppmärksammas och samtidigt indirekt mena att pojkar inte skulle kunna hitta på liknande 

strategier. Allt det ovan nämnda ställer väldigt höga krav på klasslärarna som är de som träffar 

eleverna mest och är de som måste upptäcka svårigheter för att kunna planera undervisningen 

utifrån allas behov och ta hjälp av specialpedagoger och speciallärare. Som tidigare nämnts är endast 

5 av 240 högskolepoäng avsatta för specialpedagogik på grundlärarprogrammet, vilket är lite med 

tanke på vilket stort ansvar som ligger på klasslärarna genom att de spenderar mest tid med sina 

elever. Den specialpedagogiska kursen som ingår i programmet vid Uppsala Universitet tar inte 

upp de könsskillnader som vi anser, med utgångspunkt i vår analys, är väsentliga inom olika 

diagnoser. På grund av avsaknad av tillräckligt mycket specialpedagogik i grundlärarutbildningen 

anser vi att nyexaminerade lärare kanske inte får med sig tillräckliga kunskaper om barn i behov av 

särskilt stöd. Det tror vi kan leda till att de tysta flickorna som skulle uppmärksammats av en erfaren 

lärare förbises och inte får den hjälp de behöver. Men för att utbildningen för lärare ska bli bredare 

och för att flickor med svårigheter ska upptäckas behöver forskningsfältet breddas och hänsyn tas 

till könsskillnader. Petra pratar om att hon upplever att lärare i många fall blir argare på flickor än 

på pojkar som visar upp liknande svårigheter. Hon menar att pojkar får vara buspojkar men om en 

flicka uppvisar samma beteende så ses hon som normbrytande. De individer som inte ryms inom 

normerna måste ständigt hävda och förklara sig, och är inte accepterade i alla sammanhang 

(Bromseth, 2010), vilket troligtvis stärker känslan av ett utanförskap. Marie Evertsson (2010, s. 53) 

menar att när mannen ses som norm blir konsekvenserna negativa, ett exempel på det är pojkar 

och flickor med beteendevariationer och sociala problem. Pojkars beteende är lättare att förstå och 

flickors beteende blir oftare tabubelagt, vilket medför att fler pojkar får vård efter behov samtidigt 

som många flickor blir utan vård, trots att deras behov är detsamma (ibid. s. 53).  

 

I de fall då elever inte blir diagnostiserade trots sina svårigheter kan det ge både negativa och 

positiva effekter för dem. För de individer som skulle ha blivit lättade av en diagnos blir det helt 

klart svårare, samtidigt som det för de elever som skulle ha känt sig utpekade eller deprimerade av 

att få en diagnos kan vara bra att slippa en känsloladdad utredning. För den förstnämnda gruppen 

elever kan avsaknaden av en diagnos längre fram leda till psykisk ohälsa av olika slag, främst hos 

flickor, bland annat depression och självskadebeteenden. Det är beteenden som i allra högsta grad 

bör undvikas, vilket vi och många av de intervjuade tror görs bäst genom att bredda 

forskningsfältet. I dagsläget är stor del av forskningen gjord på pojkar och män, vilket de 

intervjuade tror beror på att pojkar sticker ut i högre grad än flickor och därför att lättare att 

observera dem och skapa diagnoskriterier baserade på dem. Liksom i andra sammanhang, såsom 

symptom på hjärtinfarkter och fysiska tester vid värnplikten, skapas kriterier baserade på män och 

sedan förväntas kvinnor passa in i dessa utan att det ifrågasätts.  
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Styrkor och svagheter 

Studien hade troligtvis stärkts gällande validitet och reliabilitet om vi hade inkluderat några 

verksamma klasslärare med olika grad av erfarenhet i våra intervjuer. Det är ändå de som är med 

eleverna stor del av tiden och därför har bättre insyn i hur eleverna fungerar. Det är också svårt att 

komma åt en objektiv sanning när man intervjuar någon om hur den själv arbetar, då svaren ofta 

kan vinklas efter vad de tror att vi vill höra. Vi kanske hade kommit närmare sanningen med hjälp 

av enkäter eller intervjuer från olika aktörer med olika perspektiv på saken. Dock var de intressant 

att se vilka frågor kunde upplevas på olika sätt från oss och från de intervjuade. Vissa frågor 

uppfattade vi att de intervjuade upplevde som känsliga, något vi inte hade förväntat oss. Men 

genom att vi hela tiden såg den intervjuade uppfattades mycket i form av ansiktsuttryck och 

kroppsspråk som inte hade framgått genom en enkät. En styrka i arbetet är att vi har intervjuat fyra 

speciallärare och specialpedagoger från grundskolans lägre åldrar och fyra från grundskolans högre 

åldrar för att fånga in olika elevåldrar. Vidare har vi, genom vår transkribering, stärkt objektiviteten 

på det sätt av vi analyserar det som har sagts i intervjuerna utan att vinkla svaren efter hur vi 

kommer ihåg dem.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Blankett för medgivande vid intervjuer 

Tack för att Du ställer upp på vår (Lisa Röjders och Frida Lorentzons) intervju som kommer att 

användas till vårt examensarbete. Syftet med studien är att uppnå en ökad kunskap om 

specialpedagogers och -lärares syn på hur de specialpedagogiska insatserna fungerar i praktiken 

med fokus på flickor med inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska 

diagnoser. Det är frivilligt att delta och Du har när som helst rätt att avbryta intervjun. Du har rätt 

att neka till frågor som Du inte vill svara på. De namn som förekommer i studien kommer vara 

fingerade och Du kommer därför att vara helt anonym. Genom att skriva under och godkänna 

villkoren ger Du oss tillåtelse att spela in intervjun samt medgivande att använda den inspelade 

intervjun till studien. Du kommer att få behålla en av blanketterna Du skriver under och vi behåller 

den andra blanketten med Din underskrift.  

 

[   ] Villkoren godkänns  

 

_____________________________________   

Datum, ort 

 

 

 _____________________________________ _____________________________________ 

Underskrift                 Namnförtydligande  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Tema 1 - Speciallärarens eller -pedagogens bakgrund 

Vad har du för utbildning? 

När tog du examen? 

Hur många år har du arbetat som speciallärare eller specialpedagog? 

Hur många olika skolor har du arbetat på?  

Har du arbetat i några fler kommuner än din nuvarande? Om ja, hur många och vilka? 

Vilka åldrar arbetar du med idag? 

 

 

Tema 2 – Särskilt stöd 

Vad tänker du på när vi säger särksilt stöd? 

 Vem får särksilt stöd? 

 Får alla elever me diagnoer särkilt stöd? 

Arbetar du direkt mot eleverna eller arbetar du med lärarna? 

 Om svaret är det första alternativet: jobbar du i klassrummen eler tas eleverna till en liten grupp 

eller ett speciellt klassrum? 

 Kan du beskriva några vanliga arbetssätt du använder sig av? 

 Om svaret är det andra alternativet: ser du arbetet i klassen eller ger du bara tips på hur det kan 

arbeta? 

Anser du att en diagnos är nödvändig för att en elev ska bli beviljad särskilt stöd? Hur fungerar det 

på er skola i praktiken? Kan en lärare/förälder be om stöd till ett barn ändå? 

 Kan du utveckla en aning? 

 Hur kommer det sig att du tycker så? 

 

Tema 3 - Uppfattningar om flickors och pojkars särskilda stöd 

Vad är den vanligaste problematiken hos flickor som du stöter på? 

Vad är den vanligaste problematiken hos pojkar som du stöter på? 

Hur ser fördelningen ut mellan flickor och pojkar när det gäller det särskilda stödet på skolan i åk 

1-3/6-9 (olika beroende på intervjuad lärare). 

 Får något kön mer tid avsatt för särskilt stöd än det andra? 

Upplever du att diagnoser ofta syns i olika grad och på olika sätt hos flickor och pojkar? 

 I så fall: på vilket sätt? 
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Upplever du att fler flickors än pojkars svårigheter förbises? 

Vad tänker du på om vi säger att stor del av forskningen kring diagnoser har gjorts på pojkar/män? 

● På vilket sätt tror du det spelar roll när det sätts diagnoser på flickor? 

Tror du att det ligger någon sanning i påståendet: hon kan om hon vill och han om han får stöd 
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Bilaga 3. Kriterier för autistiskt syndrom 

DSM-IV står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder och är ett internationellt 

framtaget diagnossystem som är framtaget av American Psychiatric Association (SBU, 2013, s. 

397). Systemet består av kriterier för psykiska tillstånd och dess syfte är att bidra med precision 

och enhetlighet vid diagnostisering av psykiska tillstånd (ibid. 2013, s. 397). För att bli 

diagnostiserad med autistiskt syndrom krävs att minst sex av kriterierna från de tre kategorierna 

är uppfyllda, varav två måste vara i den första kategorin.  

Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två 

från (1), och ett från vardera (2) och (3): 

 

1. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst 

två av följande uttryck: 

a. påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala 

uttryck såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och 

gester som ett led i den sociala interaktionen 

b. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för 

utvecklingsnivån 

c. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter 

med andra (t ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksam- 

mar inte andra på sådant som är av intresse) 

d. brist på social eller emotionell ömsesidighet. 

 

2. Kvalitativt nedsatt förma ̊ga att kommunicera, vilket tar sig minst ett 

av följande uttryck: 

a. försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att 

kompensera för detta via andra kommunikationssätt, t ex gester 

eller pantomim) 

b. hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt 

nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla samtal med andra 

c. stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt 

språk 

d. brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lek- 

beteende som är adekvat för utvecklingsnivån 

 

3. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 

tar sig minst ett av följande uttryck: 

a. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade 

intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering 
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b. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller 

ritualer 

c. stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller 

vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela 

kroppen) 

d. enträgen fascination inför delar av saker 

 

B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut före tre års 

ålder: (1) social interaktion, (2) språk som syftar till social kommunikation, (3) symboliska lekar 

eller fantasilekar. 

 

C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller desintegrativ störning hos barn. 

 

 

 


