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Sammanfattning 
Studien syftade till att undersöka några lärares och elevassistenters syn på bemötande av elever 
inom gymnasiesärskolan. Studien belyste aspekten genus i bemötandet av dessa 
elever. Skolan ska enligt Läroplanen (Skolverket, 2013) motverka stereotypa 
könsrollsmönster. Frågeställningarna i studien fokuserade på lärares och elevassistenters 
medvetenhet kring likabehandling och genus i bemötandet av elever i gymnasiesärskolan. I 
studien relaterades det till teorier och tidigare forskning som reder ut och klargör 
begreppen genus, funktionsnedsättning, klassrumsklimat, kommunikation, relationer och 
bemötande. Studien är kvalitativ och har ett hermeneutiskt tolkande arbetssätt. Studien har 
baserats på intervjuer med sex lärare och två elevassistenter som har sin vardag i 
gymnasiesärskolan och observationer av fyra verksamheter där de arbetar. Resultatet visade på 
att informanternas inställning är att alla elever bör behandlas lika och att de som lärare eller 
stödpersonal ska utgå ifrån individen och individens behov i första hand i sitt 
bemötande. Lärarna uttryckte inte någon medvetenhet om att beakta genus i bemötandet av 
eleverna och de planerade inte heller sin undervisning utifrån att arbeta med likabehandling. 
Relationer och ett bra klassrumsklimat prioriterades i deras verksamheter. Informanterna talade 
om ”tuffa gänget”, ”pyntade prinsessor” och motor- och sportintresserade killar. En slags 
kategorisering, möjligen utifrån omgivningens uppfattning om könsroller och rekvisita som 
understryker vad som kan uppfattas som traditionellt manliga och kvinnliga attribut. 
Undersökningen väckte frågor kring hur genus kan tydliggöras inom särskolans verksamheter 
och pedagogisk utbildning. Genus är mer komplext än att bara handla om att vara man eller 
kvinna och detta borde enligt oss problematiseras mer i lärar- och speciallärarutbildningarna 
för att öka kunskapen om och bereda vägen för ett mer medvetet normkritiskt förhållningssätt. 
Att ha en medvetenhet kring genusfrågor handlar inte om att begränsa barnet utan att istället 
öppna upp för fler möjligheter till utveckling. Elever inom gymnasiesärskolan är redan 
begränsade utifrån sin funktionsnedsättning och bör enligt oss inte behöva begränsas ytterligare 
utifrån sitt kön. 

Nyckelord: Särskola, intellektuell funktionsnedsättning, bemötande, klassrumsklimat, genus, 
kön, kvalitativ studie, hermeneutik, relation, lärarroll 
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Jämställdhet handlar inte om att ta bort. Det handlar om att lägga till, att  
vi alla ska slippa begränsas av stereotypa könsroller. (Henkel, 2006, s. 5) 

1.Inledning 
I vår studie undersöks vilken syn lärare och elevassistenter inom gymnasiesärskolan har på 

bemötandet av sina elever. Vi har valt att lägga ett extra fokus på genus i bemötande. Genus 

definieras av Svaleryd (2010) som att det ”är vad det kulturella arvet och det sociala systemet 

format oss till” (s. 29). Vi tolkar genus som att det är den könsidentitet som skapas utifrån 

sociala faktorer och det samhälle och samtid vi lever i. I en del situationer kan våra invanda 

föreställningar kring vad som är manligt respektive kvinnligt stundtals påverka hur vi agerar 

som lärare. Vi anser att vi själva är genusmedvetna i vårt bemötande av våra elever men väl 

medvetna om att vår egen tanke och handling inte alltid går hand i hand. Det kan handla om 

invanda beteenden som att tjejerna tilltalas med en mjukare röst och uppmärksammas för deras 

fina kläder. Killarna i sin tur kanske uppmärksammas för någon sportaktivitet de gjort i helgen, 

får högre förväntningar på sig i idrott eller förväntas vilja ha praktik hos vaktmästaren, för att 

ta några exempel från våra egna erfarenheter. Henkel (2006) menar att ett bemötande utifrån 

könsstereotypa föreställningar kan begränsa ett barns möjligheter om barnet förväntas agera 

utifrån sitt kön och inte sina intressen. Att ha ett genusmedvetet tänk i bemötandet handlar enligt 

Henkel inte om att begränsa barnet ytterligare utan att istället öppna upp för fler möjligheter till 

utveckling. Vi ser det som att elever inom gymnasiesärskolan redan är begränsade utifrån sin 

funktionsnedsättning och bör enligt oss inte behöva begränsas ytterligare utifrån sitt kön. Dessa 

tankar har väckt intresse hos oss att undersöka hur det kan se ut för andra lärare och 

elevassistenter inom gymnasiesärskolan, vilket är den skolform vi båda arbetar i. Våra tidigare 

erfarenheter av att samtala med kollegor kring genusmedvetenhet i bemötandet av elever pekar 

på att det inte alltid reflekteras över bemötande och hanteringen av detta uppdrag. När vi i vår 

studie undersöker bemötande ser vi det utifrån att det innefattar ”alla de handlingar som en 

person utför gentemot en annan person” (Ineland, Molin, & Sauer, 2013, s. 200).  

 

I gymnasiesärskolan finns elever med intellektuell funktionsnedsättning. Skolformen har två 

program, det individuella programmet för elever med grav till måttlig utvecklingsstörning och 

det nationella programmet för elever med lindrig utvecklingsstörning (Skolverket, 2013b). Från 

första juli 2018 är det enligt Skolverket krav på att lärare som undervisar inom särskola ska ha 

lärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning för att betraktas som behöriga (Skolverket, 

Krav för att få behörighet). Inom gymnasiesärskolans verksamhet har specialpedagogik en 
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självklar plats i undervisningen men genusperspektivet har möjligen, enligt oss, hamnat i 

skymundan då utvecklingsstörningen hos eleverna tycks ha blivit det mest primära.  

2. Bakgrund 
Enligt läroplanen för gymnasiesärskolan ska skolpersonal bland annat förmedla "alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män" (Skolverket, 2013a), vilket är 

samstämmigt för alla skolformer. Ingen på skolan ska heller utsättas för diskriminering till följd 

av exempelvis kön och undervisningen ska präglas av ett likabehandlingsperspektiv. Av 

Läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013a) framgår att läraren ska ”se till att 

undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv” (Ibid., 

s.11). Även i Skollagen (2010) framhålls jämställdhet som en viktig del av värdegrunden. 

Förutom läroplaner och Skollagen har Skolverket flera skrivelser där de påpekar vikten av 

likabehandlingsarbete på skolor. I dokumenten beskrivs hur arbetet med elevernas lika 

rättigheter och möjligheter ska främjas och att kränkning och diskriminering ska förebyggas, 

upptäckas, utredas och åtgärdas (Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). 

Likabehandlingsarbetet ska, enligt Skolverket, vara ett fortgående arbete på skolor som 

innefattar bemötande och samspel mellan alla aktörer på skolan och som ska genomsyra all 

undervisning. Jämställdhet ”innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga 

förmåga och att fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller” (Svaleryd, 2010, s. 36). 

Målet med att arbeta med genus i skolan är enligt Svaleryd (2010) att uppnå jämställdhet i 

samhället, att titta på genus i skolan blir därmed intressant ur ett samhällsperspektiv. Enligt 

Svaleryd bör pedagoger arbeta med ”Att synliggöra, problematisera och utveckla elevernas 

föreställningar och könsmyter, så att flickor och pojkar genom ökad självinsikt kan välja sin 

framtid utifrån sin egen vilja och sina personliga intressen” (Ibid., s. 9). Genus handlar om ”kön 

som social konstruktion […] vi föds som flicka eller pojke, eller snarare till olika normativa 

sociala föreställningar om hur vi (inte) bör vara som flicka respektive pojke” (Barron, 2011, s. 

20). Vi delar uppfattningen att människor formas i mötet med andra människor. Även i skolan 

ska alla verksamma motarbeta stereotypa könsroller enligt flera av Skolverkets styrdokument 

(Skolverket, 2013a; Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). I dessa dokument finns det dock 

ingen definition av vad som avses med stereotypa könsroller och vi tror att uppfattningen av 

vad som är könsstereotypt kan variera från person till person. 

 

Ineland, Molin och Sauer (2013) tar upp Goffmans stigmatiseringsbegrepp som ett redskap att 

använda sig av i analysen av personer med utvecklingsstörning och deras identitetsskapande 
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där utvecklingsstörningen ses som ett stigma i sig. Ett stigma är enligt Goffman (1990) något 

som definierar individen som avvikande och som ofta uppfattas som negativt av både den 

stigmatiserade och de i omgivningen. Vidare menar Goffman att stigmatiserade personer inte 

kan bli av med sitt stigma men istället kan försöka stärka mer normaliserade egenskaper hos 

sig själva för att minska dess negativa effekt. Szönyi (2012) menar att en stark drift hos personer 

med utvecklingsstörning är att vara så normala som möjligt i ett försök att motarbeta det stigma 

som utvecklingsstörningen och därmed placeringen i särskolan utgör. Vi tolkar det som att ett 

sätt att normaliseras, och försöka försvaga sitt stigma, kan vara att stärka sin könsidentitet. 

Imsen (2010) menar att det alltid parallellt med identitetsskapandet skapas en könsidentitet och 

att inga människor ses som könslösa. Könsidentiteten är därmed enligt oss en faktor i 

normaliseringsprocessen och utifrån detta ställer vi oss frågan om den driften, mot en 

normalisering, kanske inte enbart finns hos individen utan också finns som en faktor hos 

omgivningen som bemöter dem. Kan genus ses som en normaliseringsfaktor till följd av detta? 

Kan det vara så att det samhället ser som typiska manliga och kvinnliga egenskaper blir något 

omgivningen förstärker i sitt bemötande i en strävan mot att normalisera individen?  

 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 

2008) står det att jämställdhetsperspektivet i relation till funktionsnedsättning inte fått utrymme 

då det istället inom forskning fokuserats på jämlikhet i relation till funktionsnedsättning. Med 

jämlikhet menar de att personer med funktionsnedsättning sätts i förhållande till personer utan 

funktionsnedsättning. Jämställdhet handlar istället om kvinnligt respektive manligt. 

Genusfrågan har med andra ord inte prioriterats eller givits utrymme inom forskning kring 

ämnet funktionsnedsättning. 

Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka några lärares och elevassistenters syn på bemötande av elever inom 

gymnasiesärskolan. Vi har valt att lägga extra fokus på aspekten genus i bemötandet. Enligt 

Läroplanen (Skolverket, 2013a) har skolan och alla i skolan ett uppdrag att motverka stereotypa 

könsrollsmönster. Det är intressant att undersöka hur detta uppdrag hanteras genom att studera 

interaktion i klassrummet. I vår studie begränsar vi oss i att söka svaren på frågorna på tre 

särskolegymnasium. 

 

Vi har valt att begränsa oss till följande frågeställningar:  

 Finns det en medvetenhet hos lärarna och elevassistenterna kring genus i bemötandet?  
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 Hur följer de läroplanen gällande punkten att låta jämställdhetsperspektivet genomsyra 

all undervisning? 

 Hur arbetar lärarna och elevassistenterna med att motverka traditionella maktstrukturer 

för sina elever?  

3. Teoretisk referensram 
Vi har i vår studie utgått från en teoretisk referensram som bygger på ett urval av redan 

befintliga teorier och tidigare forskning kring de begrepp vi baserar vår studie på. För att 

tydliggöra vår teoretiska förförståelse klargör vi här för relevanta begrepp som ligger till grund 

för vårt arbete. Ämnet genus i relation till särskola är inte tidigare särskilt belyst inom forskning 

utifrån vad vi kan finna. Det finns forskning inom genuspedagogik, genus och funktionshinder 

med mera men inte kombinationen av dessa. Vi har med anledning av det utökat vår sökning 

gällande tidigare forskning till att omfatta begreppen: genus, funktionsnedsättning, 

intersektionalitet, klassrumsklimat, kommunikation, relationer och bemötande. Med hjälp av 

dessa begrepp har vi i detta arbete varit intresserade av att studera bemötande i klassrum utifrån 

genus. Aktuell forskning hänvisar ofta till äldre forskning från 1970-talet och framåt, vilka 

också återfinns i våra referenser då vi valt att även inkludera originalkällorna i den mån de 

funnits tillgängliga. 

Genus 
Svaleryd (2010) har skrivit kring genuspedagogik där hon bland annat framhåller vikten av att 

pedagogerna inom skolan har ett medvetet genusperspektiv i sitt bemötande och arbete med 

elever. Barron (2008, 2011) i sin tur lyfter fram olika föreställningar och maktstrukturer kring 

både genus och funktionshinder och hur kombinationen av att till exempel både vara kvinna 

och funktionshindrad kan påverka en individs självbild och liv. Barron (2008, 2011) samt Umb-

Carlsson (2005) menar att hos personer med funktionsnedsättning kan genus uppfattas 

sekundärt i relation till funktionsnedsättningen. Det finns även en del forskning som tar upp 

genus och förskola, bland annat Odenbring (2014) och Henkel (2006) som har lyft frågan i 

förskoleverksamheter men inte inom särskolan. Då ämnet genus, funktionsnedsättning och 

särskola är så pass outforskat motiverar det oss att fördjupa oss i ämnet. Ur ett 

samhällsperspektiv menar vi att det är av intresse att utföra forskning i ämnet då det saknas 

forskning kring det och därmed kunskap om hur genus och funktionshinder påverkar varandra 

och därmed individen och individens roll i samhället. Det finns en studie som genomförts 

genom ett EU-projekt, ett transnationellt EU-projekt inom Daphne programmet där ett antal 

flickor med lindrig utvecklingsstörning ingått. En student vid Uppsala universitet har inom 
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ramen för genusvetenskap gjort intervjuer med ett urval av flickor från den studien för att se 

om och hur flickorna med intellektuell funktionsnedsättning konstruerar femininitet och 

normalitet. Resultatet visar på visar på att flickorna konstruerar sin femininitet utifrån 

föreställningar om normalitet där heteronormen är dominerande (Peuravaara 2008). Enligt 

Peuravaara (2008) har flickor med lindrig utvecklingsstörning en utsatthet med en spännvidd 

mellan en normal kropp men att i andra bemärkelser uppfattas som annorlunda. Det kan 

uttryckas som funktionshindrad i en funktionsduglig kropp eller disabled in an abled body. Det 

är en stereotyp ganska traditionell femininitet där kvinnan/flickan ges egenskaper som 

oskuldsfullhet, samt att hon är känslosam och passiv. Dessa flickor tenderar att vara 

överrepresenterade när det gäller övergrepp samt är marginaliserade ur socioekonomiskt 

perspektiv (Ibid.). 

I en rapport från Utbildningsdepartementet (1999) gällande lärarutbildningen går det att läsa att 

frågor om jämställdhet och kön bör belysas utifrån ett mer komplext perspektiv istället för att 

förenklas, genus bör vara ett centralt innehåll i utbildningen. Även Havung (2006) skriver om 

bristande kunskaper i genusteori hos blivande lärare och hänvisar till en undersökning av Hedlin 

(2001) där det framkommer att studenterna har bristfälliga kunskaper när det gäller 

orsaksförklaringar till samhällets könsstrukturer. Biologiska orsaker samt fostran till olika 

könsroller anges medan de blivande lärarna tycks sväva i ovisshet gällande maktstrukturer. 

Funktionsnedsättning 
Ineland, Molin och Sauer (2013) skriver om olika perspektiv på utvecklingsstörning1 och vi har 

tagit fasta på det de kallar för det socialkonstruktivistiska synsättet. Enligt ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt på funktionsnedsättning ses funktionsnedsättningar som socialt 

strukturerade. Själva diagnosen kan, enligt dem, vara medicinskt fastslagen men många av de 

egenskaper en person med en viss funktionsnedsättning tillskrivs är enligt 

socialkonstruktivistiskt synsätt socialt betingade. Vidare menar de att personer med 

funktionsnedsättning definieras utifrån samhällets föreställningar om vad som anses vara 

normalt. I vårt arbete använder vi oss av ett socialkonstruktivistiskt synsätt då vi anser att många 

föreställningar om hur personer med funktionsnedsättning är eller bör vara är socialt betingade. 

Ineland, Molin och Sauer (2013) utvecklar vidare att det är av vikt att man i sitt bemötande av 

personer med funktionshinder har en medvetenhet kring att funktionshinder uppstår i relation 

till andra individer eller till faktorer i miljön personen vistas i. Även Grönvik och Söder (2008) 

skriver kring definitionen av behovet att kategorisera funktionshinder och delar upp det i 

                                                 

1 För definition av begreppet utvecklingsstörning enligt DSM-5 se bilaga 4. 
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följande 1) för att definiera behov, 2) för att kunna fördela resurser och 3) ge möjlighet att förstå 

de sociala processer som förvandlar skador och funktionshinder till handikapp (Ibid.). Han 

skriver vidare om att det är viktigt att fundera över relationen mellan attityder och ideologier i 

samhällets sätt att möta och bemöta personer med funktionshinder.  

Intersektionalitet 
Grönvik och Söder (2008) menar att intersektionalitet mer ska ses som ett perspektiv eller 

synsätt snarare än som en teori. Vidare förklarar de begreppet som ett vägskäl där olika 

dimensioner möts. I denna studie är två av dessa dimensioner kön och funktionsnedsättning. 

Ytterligare dimensioner skulle kunna vara etnicitet och samhällsklass. Grönvik och Söder samt 

Barron (2008) menar att en exempelvis en kvinna som är funktionshindrad inte endast stöter på 

förtryck utifrån att vara kvinna utan även utifrån att hon är funktionshindrad. Utöver detta skulle 

hon stöta på ytterliga förtryck om hon dessutom har invandrarbakgrund. Grönvik och Söder 

menar dessutom att faktorerna kön, etnicitet och samhällsklass är kategorier som alla människor 

kan kategoriseras utifrån medan funktionsnedsättning endast kan gälla en viss grupp människor. 

Utifrån den synvinkeln menar de att vissa forskare därför istället talar om funktionsförmåga då 

det gör det möjligt att kategorisera in alla människor utifrån deras förmåga, vilket inte är fallet 

med begreppet funktionsnedsättning. Vi kommer dock i vår studie att använda oss av begreppet 

funktionsnedsättning då vi talar om elever inom gymnasiesärskolan. 

Kommunikation 
Personal på exempelvis en skola ingår enligt Røkenes (2014) i ett sammanhang och arbetet 

omfattar att driva en process framåt som bygger på ett utbyte av relationer, en slags 

hermeneutisk cirkel eller spiral (Gilje & Grimen, 1992; Hyldegaard, 2008). Med det menar 

Røkenes att vi inte bemöter en människa utifrån vem denne är utan utifrån vem vi uppfattar att 

denne är när vi möter denne. Vår förförståelse medför att vi gör en tolkning av en person för att 

förstå denne, en tolkning utifrån oss själva och inte utifrån den andre. Vi ser den hermeneutiska 

teorin som ett bra hjälpmedel för att tolka den kommunikationen som äger rum i ett klassrum. 

Røkenes belyser hur personalens människosyn påverkar eleverna, om personalen ser dem som 

objekt de ska ta hand om eller som subjekt de ska stötta. Om personalen har en positiv syn på 

eleverna och ser dem som kompetenta individer ger det en positiv effekt hos elevernas 

utveckling menar han. Røkenes menar även att för en relation mellan exempelvis lärare och 

elev ska fungera på ett bra sätt och som leder till ett lärande hos eleven är det viktigt att bygga 

upp en god relation. En god relation, menar han, skapas genom en samverkan mellan 

exempelvis läraren och eleven. Det är viktigt att bygga upp känsla av trygghet och tillit i 

förhållandet dem emellan. Det är viktigt att läraren har respekt för eleven och har en förståelse 
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för dennes beteenden. Røkenes tar upp ett exempel där en elev vägrar svara på en fråga och där 

läraren har en förståelse för om eleven inte svarar för att denne inte vill ange en kompis. I fall 

som detta är det viktigt för relationen att läraren inte tvingar fram ett svar utan visar förståelse 

för situationen. Läraren har insikten om etiska övervägande. 

 

Røkenes (2014) tar upp en fyraperspektivsmodell för kommunikation som enligt honom 

överensstämmer med bland annat hermeneutik. Först kommer ”egenperspektivet (min värld)” 

(s. 43) där vår egen förförståelse blir utgångspunkt inför förståelsen av den andres beteende och 

omgivningen runt om oss. Därefter kommer ”den andres perspektiv (din värld)” (s. 43) där du 

ska möta den andre utifrån var denne befinner sig både fysiskt och mentalt. Som punkt tre 

kommer ”den intersubjektiva upplevelsegemenskapen (vår värld)” (s. 43) som kännetecknas 

av ett samspel där erfarenheter och upplevelser utbytes med varandra i ett försök att förstå 

varandra. Sist tar Røkenes upp ”samverkansperspektivet (metaperspektivet, det vill säga vårt 

perspektiv på samverkan mellan oss)” (s. 43). Här handlar det om att skapa förståelse inför 

samverkansprocessen som sker mellan parterna. Det kan enligt Røkenes exempelvis göras 

genom att läraren ställer frågor till eleven om hur denne uppfattar en viss situation. 

Identitet 
Imsen (2010) skriver om hur det går att tolka människors inlärning av könsroller utifrån en 

social inlärningsteori. Utifrån den teorin menar hon att flickor stärks i sin könsidentitet genom 

att belönas när de påvisar ett beteende som överensstämmer med den stereotypa bilden av hur 

en flicka bör bete sig, förslagsvis enligt Imsen som en ”fin” flicka. Pojkar däremot belönas på 

samma grunder när de beter sig som en enligt Imsen ”tuff” pojke. Barnen uppmuntras även till 

att ta efter stereotypa kvinnliga respektive manliga förebilder. Könstillhörighet är en av de 

första aspekterna av den egna identiteten som tar form och därför blir en viktig identitet att falla 

tillbaka på under livets gång enligt Jackson och Warin (2000). I sin artikel skriver Jackson och 

Warin att när barn är i åldern fyra till sju år förstår de att deras könsidentitet är något som består 

livet ut. De menar även att denna uppfattning leder till att de utvecklar ett allt mer 

könsstereotypt beteende som kan påverka deras val av leksaker, aktiviteter, val av vänner och 

andra könsrollsmönster 

 

Imsen (2010) menar att hur en människa uppfattar sig själv kan ses som en del av den egna 

identiteten. Hon menar att ”Självuppfattningen skapas genom ett samspel mellan andras 

reaktioner och ens inre tankar om sig själv” (s. 510). Vidare hänvisar hon till Meads teorier 

kring symbolisk interaktionism där Mead menar att en person uppfattar sig själv genom den 
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andres synsätt på sig själv. Detta synsätt kallas enligt Imsen även för spegling och innebär, 

enligt vår tolkning, att exempelvis en elev lever sig in i lärarens uppfattning av eleven och ser 

sig själv utifrån lärarens ögon. Imsen menar att spegling endast är möjlig om personen som 

speglar sig besitter en social förmåga att kunna sätta sig in i andras perspektiv. Utifrån detta 

ställde vi oss frågan: Har elever i gymnasiesärskolan denna sociala förmåga? 

 

Goffman (2000) talar om bakre och främre regioner. Den bakre regionen är vår privata sfär där 

vi är oss själva utan hänsyn till hur andra kan tolka oss, den del av oss själva som vi inte alltid 

släpper fram i det offentliga. Den främre regionen är det offentliga rum där vi visar upp den 

bild av oss själva som vi vill att andra ska ha av oss. Goffman talar även om olika fasader en 

person kan användas sig av i den främre regionen, fasader som redan är utformade och klara att 

tas på. Vidare menar han att det kan vara problematiskt för en person att byta fasad eller ändra 

på den som den redan bär. Molin (2008) samt Beaert, Hardy och Buchan (2005) skriver att det 

förekommer att elever inom gymnasiesärskolan identifierar sig med elever inom 

gymnasieskolan i ett försök att normaliseras. 

Klassrumsklimat 
Mitchell (2016) skriver gällande klassrumsklimat att det handlar om klassrummets psykiska 

funktioner, den sociala miljön. Han talar om klassrumsklimat som en strategi för att uppnå 

inkludering, att skapa en skola eller ett klassrum där alla elever känner sig delaktiga. Mitchell 

betonar vikten av ett bemötande baserat på bland annat respekt, omtänksamhet, lyhördhet och 

tydlighet i klassrummet och dess positiva effekter på elevernas lärande. Klassrumsklimatet 

innefattas, enligt honom, av tre huvudfaktorer; relationer, personlig utveckling samt stöd för 

systemet. Med relationer syftar han till förekomsten av stöd till eleverna. Personlig utveckling 

avser på vilket vis pedagogen underlättar elevens lärande. Med stöd för systemet menar 

författaren att pedagogen bör vara tydlig med förväntningar och att upprätthålla kontrollen över 

verksamheten samt att vara lyhörd för förändring. 

4. Tidigare studier 
Här redogör vi för tidigare forskning som är relevanta för vår studie. Vissa av dessa har som 

syfte att sätta vår studie i ett sammanhang, andra kommer vi att återkomma till i vår resultat- 

samt diskussionsdel. 

Interaktion i klassrummet utifrån genus och funktionsnedsättning 
På 1970-talet genomförde forskare studier av hur lärare riktade uppmärksamheten i 

klassrummen fördelat på elevernas kön (Beaman, Wheldall, & Kemp, 2006). Det de såg var att 
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pojkarna interagerade mer med lärarna än flickorna. Studierna visade även att pojkar presterade 

sämre än flickor i skolan och skolan anklagades för att ha blivit för feminin, att den inte var 

anpassad till pojkarnas behov. Detta utan hänsyn till att de som arbetat som lärare fram till 

1970-talet mestadels varit män (Ibid., 2006). När den feministiska rörelsen tog fart under andra 

hälften av 1970-talet ändrades fokus från att felet låg i att skolan blivit feminiserad till att handla 

om ojämlik fördelning av uppmärksamhet i klassrummen  (Acker, 1988). Under 1980-talet 

fortsatte studier visa på att pojkar interagerade mer med lärarna än flickor. Den uppmärksamhet 

de fick var ofta i form av kritik medan flickorna fick mindre av både kritik och instruktioner. 

Flickor deltog i endast 44% av interaktionen i klassrummet (Beaman, Wheldall, & Kemp, 

2006).  

 

Som tidigare nämnts finns det ett flertal studier som visar på att lärare interagerar mer med 

pojkar än flickor i klassrummen men det finns även studier utifrån funktionsnedsättning som 

visar att det finns en skillnad i interaktion utifrån elevernas grad av funktionsnedsättning 

(Cameron, Cook, & Tankersley, 2011). Cameron med flera menar att elevens grad av 

funktionsnedsättning motsvarar graden av interaktionen, ju svårare funktionsnedsättning desto 

mer interaktion med läraren. En annan studie genomförd i Förenade Arabemiraten visade på ett 

motsatt mönster där elever med funktionsnedsättning var de som interagerade minst med 

lärarna. De som fick mest tid med läraren var istället de högpresterande pojkarna (Dukmak, 

2010). Att pojkar får mer uppmärksamhet än flickorna i den undersökningen förklarar Dukmak 

med kulturella skillnader, att pojkar fostras till att vara självsäkra och ta plats medan flickorna 

fostras till att vara blyga (Ibid.). 

Bemötande och klassrumsklimat 
Ineland, Molin och Sauer  (2013) menar att bemötande kan tolkas som allt det som har att göra 

med hur en person agerar gentemot en annan.  Inom skolans värld innefattas mycket av dessa 

av den så kallade dolda läroplanen. Thornberg (2013) beskriver den dolda läroplanen som ”allt 

det som eleverna lär sig i skolan utöver den uttalade och officiella planerade 

skolundervisningen” (Ibid., s. 315) och menar att det kan exempelvis innefatta bemötande, 

värderingar och klimatet på skolan. Allodi (2010) samt Stensmo (2008) menar att ett positivt 

klimat, goda relationer mellan elever och personal samt förväntningar på elevernas prestationer 

leder till att eleverna presterar bättre. Nyckeln, menar de, är att läraren fokuserar på att skapa 

goda professionella relationer med sina elever. Stensmo framhåller även vikten av att motivera 

elever i deras arbete, vilket kan göras genom att utgå från elevers intressen. Teorierna stämmer 

överens med de slutsatser Rix, Hall, Nind, Sheehy och Wearmouth (2006) kommer fram till. 
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De menar även de att elever, speciellt de i behov av särskilt stöd, gynnas av ett positivt 

klassrumsklimat, goda relationer och höga förväntningar. Allodi (2010) menar även att vi inte 

kan särskilja intellektet från känslor i relation till social interaktion och att känslor måste få ta 

större plats inom det pedagogiska fältet. En problematik hon nämner är att skolans uppdrag 

gällande kursmål är konkret utformat medan sociala värderingar och normer är fria att tolkas 

av lärare. Problemet ligger i, menar Allodi, att alla lärare har olika uppfattningar av vad goda 

sociala värderingar och normer bör innefatta.  

Genus i bemötande 
Wedin (2014) har i en studie uppmärksammat att pedagoger använder olika sätt att tilltala elever 

på utifrån deras kön. De använder kortare meningar och fler tillsägelser med ordet ”inte” till 

pojkar än till flickor. Flickorna samtalade de med mer än med pojkarna. Flickorna fick beröm 

för att de hade fina kläder medan pojkarna berömdes när de gjorde fysiska aktiviteter (Ibid.). 

Detta är handlingsmönster som återfinns i bland annat Svaleryd (2010), Wernersson (2006) och 

Henkel (2006). 

En studie genomförd i Storbritannien visade på en skillnad i arbetslivet för vuxna personer med 

utvecklingsstörning utifrån genus. Männen i studien arbetade oftast med hantverksyrken och 

fick utbildning i exempelvis skomakeri, en utbildning som forskarna menar sällan leder fram 

till ett arbete. Kvinnorna i sin tur arbetade ofta i hemmet, hjälpte syskon med att passa barn och 

andra hushållssysslor. Denna kvinnoroll, menar forskarna, stämmer väl överens med den 

allmänna kvinnorollen i västländer (Riddell, Baron, & Wilson, 2001). Denna uppdelning av 

yrkesroller för könen överensstämmer med studier genomförda i Finland där de studerat 

könsfördelning mellan två linjer på gymnasiet, omvårdnad och transport (Lahelma, 

Lappalainen, & Pehkonen, 2014). Studien innefattar inte elever med utvecklingsstörning men 

liknande könsrollsmönster som Riddell, Baron och Wilson fann återfinns även här då det på 

omvårdnadslinjen gick övervägande tjejer och på transportlinjen övervägande killar. Vidare 

menar Lahelma, Lappalainen och Pehkonen att det finns en skillnad i hur manliga och kvinnliga 

lärare bemöter sina elever, varav de kvinnliga lärarna är mer omvårdande i sitt bemötande av 

eleverna även om deras fokus fortfarande ligger på undervisning. De manliga lärarna har enligt 

deras studie lättare för att ta avstånd från den omvårdande delen av arbetet även om de menar 

att ingen av lärarna lyckas frångå det helt. 

 

Bayne (2011) har genomfört en liknade undersökning, som vår egen, inom gymnasieskolan 

med genus och bemötande som ett av perspektiven. I de intervjuer som hon utfört framkommer 

att lärarnas uppfattning kring hur de möter eleverna utifrån kön. Några av lärarna i hennes studie 
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anser sig ha ambitionen att bemöta på samma sätt men att det inte alltid går, några framhåller 

att de har skillnader i sitt bemötande mellan könen. 

5. Metodval 
För att få en vidare insyn i lärare och elevassistenters bemötande planerade vi att genomföra 

såväl kvalitativa intervjuer som semistrukturerade observationer. Informanterna skulle omfatta 

sex lärare och två elevassistenter. Då vårt syfte var att intervjua personal som befann sig i 

klassrummet var yrkestiteln av sekundär betydelse och det ojämna utfallet inte för oss 

väsentligt. Observationerna skulle ske i klassrummet under totalt fyra dagar och följas upp med 

intervjuer med de som observerats. Det här var vår ursprungsidé inför arbetet.  

Om urval 
Inför vår studie behövde vi ta ställning till flera aspekter av urval som val av kommun, skola, 

klass och personal. Vi valde att utföra intervjuerna samt observationerna på gymnasiesärskolor 

i andra kommuner än i de vi själva arbetar. Detta gjordes med hänsyn till vilka kommuner som 

för oss var praktiskt möjligt att besöka. Bryman (2002) menar att urvalet bör ske så 

slumpmässigt som möjligt för att kunna återspegla verkligheten. Det var för oss svårt att 

genomföra ett urval baserat enbart på slumpen då vi var begränsade av studiens storlek och tid 

för genomförandet. Vi kontaktade rektorer på två skolor via e-mail och telefonkontakt. Det 

fanns en eller ett par gymnasiesärskolor i respektive kommun och vi kontaktade de som fanns 

i våra närkommuner. På en av skolorna kontaktades en lärare som vi tidigare varit i kontakt 

med och som i sin tur förmedlade oss vidare till en kollega som ville vara med i studien. Delvis 

blev det ett slumpmässigt urval då valet av skolor kom att bland annat falla på de skolor vars 

rektor gav oss klartecken för deltagande och besök. Rektorn rekommenderade sedan lärare som 

vi kunde kontakta, utifrån att denne ingick i en särskoleverksamhet. Det är med andra ord inte 

slumpmässigt valda lärare, även om det inte var vi som stod för valet. Vi tror inte att 

urvalsprocessen har styrt resultatet då vi inte från början berättade att det var just genus som 

var vårt fokus och på så vis uteslöt möjligheten att endast lärare som är intresserade av ämnet 

svarade att de ville delta i vår studie.  

Kvalitativa intervjuer 
I denna studie har vi försökt att ta reda på våra informanters erfarenheter och funderingar kring 

genus i relation till undervisning genom bland annat kvalitativa intervjuer, en metod som enligt 

Kvale och Brinkmann (2013) lämpar sig väl för att ta reda på just detta. De menar att om vi är 

ute efter att förstå en människa, varför då inte prata med hen? Skillnaden mellan ett samtal och 

en intervju är, menar Kvale och Brinkmann, att en intervju har ett syfte och en struktur till 
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skillnad mot ett samtal. Inför en kvalitativ intervju är det även viktigt att intervjuaren är väl 

påläst i ämnet som ska avhandlas, något vi arbetade mycket med inför våra intervjuer genom 

att läsa avhandlingar, böcker och artiklar i ämnet för intervjun. 

Det finns, enligt Bryman (2002), en tradition inom feministisk forskning att genomföra 

kvalitativa intervjuer. Tidigare feministiska forskare har enligt Bryman menat att kvalitativa 

intervjuer till skillnad mot surveyintervjuer bland annat tar mer hänsyn till informantens synsätt. 

Samtidigt framhåller Bryman vissa dilemman som kan uppstå när intervjuaren och informanten 

har skilda åsikter eller när intervjuaren exempelvis inte anser att informanter uppfattar sin 

situation på ”rätt sätt”. Bryman menar att det inom feministisk forskning kan skapas 

motsättningar mellan intervjuaren och informanten om intervjuaren exempelvis tolkar det som 

att informanten inte ser samma patriarkala strukturer i det som studeras. Under intervjuer och 

analyser försökte vi ta hänsyn till att våra informanter kanske inte har samma syn eller 

medvetenhet kring genus som vi själva har eller försöker att förhålla oss till.  

Semi-strukturerad intervju 
Den typ av kvalitativa intervjuer vi genomförde var av semi-strukturerad art (Bryman, 2002). 

Vi använde oss av en intervjuguide (se Bilaga 3) med specifika teman vi ställde frågor kring. 

Om det finns flera intervjuare i en studie, som var fallet för oss, kan det vara lättare att jämföra 

resultatet av intervjuerna om det funnits en gemensam struktur för intervjuerna att hålla sig till 

(Bryman, 2002). Vi beaktade att ha en logisk ordningsföljd på de teman som skulle tas upp. Vi 

var även öppna för följdfrågor kring det informanterna talade om och hade ambitionen att inte 

vara för styrda av intervjuguiden samt inte ställa ledande frågor och att hålla ett enkelt språk 

(Bryman, 2002). Vi försökte att beakta dessa aspekter under vårt datainsamlande.  

Observationer 
Bryman (2002) anger att det finns många faktorer som påverkar en observations tillförlitlighet. 

Det kan vara av betydelse när på dagen eller till och med under läsåret som observationen äger 

rum. Vi genomförde våra observationer i början av kalenderåret, när en termin redan avklarats 

och klassen troligtvis formats tillsammans i minst en termin. 

Det finns olika urval att ta hänsyn till gällande hur en observation ska gå till (Bryman, 2002). 

Våra observationer består av ett översiktsgranskande urval (Ibid., s. 182), det vill säga att ett 

eller ett par specifika beteenden observerades i en hel grupp. Vi genomförde observationer i de 

klasser där vi även intervjuade personalen. Observationerna ägde rum under en skoldag och 

därefter genomfördes intervjuer med den lärare samt den/de elevassistenter som befann sig i 

klassrummet under observationstillfället. Vi genomförde observationerna i klassrummen och 
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påföljande intervjuer enskilt. Det vill säga med den personal som funnits i klassrummet och 

deltagit i lektionerna vi observerat. Målsättningen var att observera under två hela skoldagar 

var, samt intervjua den personal som varit med på dessa lektioner. Tre av dessa observationer 

genomfördes inom nationellt program och en inom individuellt program på gymnasiesärskolan.  

Strukturerade observationer 
Det finns kritik mot användningen av strukturerade observationer som menar att det endast är 

ett beteende som observeras och att bakomliggande orsaker till beteendet inte förklaras 

(Bryman, 2002), vilket vi tog till oss. Vi motiverar vårt val av observationsstruktur med att vi 

efter observationerna kunde intervjua personalen vi observerat och att de då fått tillfälle att 

förklara och diskutera hur de tänkte kring sitt bemötande. Om något särskilt inträffade under 

observationen som väckt några frågor kunde vi då även ställa frågor kring detta för att om 

möjligt få ett beskrivande till agerandet. 

Tillförlitlighet 
Inför observationerna tränade vi på att fylla i ett observationsschema (se Bilaga 2) genom att 

göra egna observationer i vår egen verksamhet. Den datan används inte i vår studie utan hade 

som syfte att träna oss inför genomförandet av observationer med den metoden vi valt samt att 

ge oss tillfälle att tillsammans diskutera hur det fungerade och hur arbetet med att observera 

behövde hanteras i den planerade studien. På så vis försökte vi stärka validiteten i vårt arbete.  

Vi använde oss av en intervjumall för att säkerställa att vi skulle hålla oss inom ramen av vårt 

syfte och frågeställningar under våra olika intervjuer. Självfallet blev inte utfallet av 

intervjufrågorna detsamma i alla intervjuer då följdfrågorna blev olika till följd av vad våra 

informanter berättade. Vi fick dock åtta informanter som alla svarat på våra huvudfrågor som 

vi formulerat tillsammans. 

Mängden data i vår studie är inte tillräckligt stort för att vi ska kunna dra några generella 

slutsatser. Vi redogör för antal intervjuer, informanternas kön, yrke samt längd på intervjun i 

en tabell i Bilaga 1. Vårt resultat kan visa på hur undervisningen inom gymnasiesärskolans 

individuella samt nationella program kan se ut och hur bemötandet sker av elever utifrån ett 

genusperspektiv då vi ger en ögonblicksbild av just det som utspelar sig där och då.  

Etiska överväganden 
Inför observationen gavs endast information till berörda parter att undersökningen handlade om 

personalens bemötande av eleverna utifrån den värdegrund som finns representerad i skolans 

styrdokument. Genusperspektivet tydliggjordes under intervjufasen, detta för att inte riskera att 
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personalens bemötande påverkades. Vi är medvetna om att våra informanter riskerade att kunna 

känna sig lurade eller förbigångna då de inte vetat observationens egentliga syfte. Efter noga 

övervägande är vi dock överens om att det för vår studie var det bästa tillvägagångssättet då 

våra informanter riskerade att bli hämmade av vetskapen kring vårt syfte eller att de istället 

hade visat ett bemötande som inte avspeglar det dagliga bemötandet av eleverna (Bryman, 

2002). I missivbrevet som skickades ut valde vi att skriva att vi skulle observera bemötande 

utifrån den värdegrund som beskrivs i skolans styrdokument. Bryman (2002) benämner 

informanternas ändrade beteende som ”reaktiv effekt” (s. 184) och menar att informanterna 

riskerar att ändra sitt beteende för att vara observatören till lags. Vidare menar Bryman att bara 

det faktum att en observatör befinner sig i klassrummet riskerar vara en påverkansfaktor som 

leder till att de observerade inte beter sig som de annars gör. Vi menar därför att vi kan motivera 

vårt val att inte i förhand informera informanterna fullt ut om studiens syfte. Vi har även genom 

hela arbetet använt oss av Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer för forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa har 

även våra informanter informerats om redan i missivbrevet (se Bilaga 5) även om vi där delvis 

valde andra ord. Med informationskravet avses att forskaren ska informera de som är berörda 

om arbetets syfte. I vårt fall höll vi en del av vårt syfte hemligt en bit in i intervjun då vi inte 

ville att vetskapen om vårt intresse av att titta på genus i bemötandet skulle påverka deras 

beteenden under observationerna och deras svar under hela intervjuerna. Vi informerade dem 

om att vi skulle titta på bemötande utifrån den värdegrund som finns i skolans styrdokument, 

varvid jämställdhet och allas lika värde ingår och som är överensstämmande med 

genusperspektivet. Vi informerade även våra informanter om samtyckeskravet som går ut på att 

alla våra informanter när de vill har rätt att dra tillbaka sin medverkan. Inför intervjuerna och 

observationerna skrev de på ett samtycke till deltagande i studien men när vi möttes personligen 

informerade vi dem om samtyckeskravets principer. Gällande samtycke från föräldrar till 

eleverna som deltog på observationerna hade deras lärare meddelat dem om vår närvaro och 

syfte samt gett dem möjlighet att kontakta dem för vidare information. Eleverna var dessutom 

myndiga och då de inte stod i fokus för vår studie valde vi att inte insamla underskrifter från 

föräldrarna. Gällande konfidentialitetskravet informerade vi deltagarna om att de och deras 

elever skulle anonymiseras redan vid transkriberingen samt att allt empiriskt insamlat material 

ska förstöras när studien är genomförd. För oss innebär nyttjandekravet att vårt insamlade 

material endast får användas till denna studie och inte i något annat sammanhang. Vi kommer 

även att meddela dem när uppsatsen är färdigt för att de ska ha möjlighet att ta del av det färdiga 

arbetet. 
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Vetenskaplig ansats 
Vi är inspirerade av hermeneutik (Westlund, 2016) i vårt arbete då vi inte är ute efter att finna 

svar utan istället bidra till och lyfta fram och avtäcka en vardagssituation och skapa en förståelse 

av hur skolpersonal bemöter elever i gymnasiesärskolan utifrån ett genusperspektiv. Då studien 

inte var omfattande kan vi heller inte dra några generella slutsatser utifrån det insamlade 

materialet, utan endast få en förståelse av hur det kan se ut under en lektion utifrån de enskilda 

informanternas handlande och tolkning av dessa upplevelser. 

Hermeneutik 
Hermeneutik är en vetenskapsteori med flera olika inriktningar; existentiellt inriktad 

hermeneutik, misstankens hermeneutik samt allmän tolkningslära (Westlund, 2016). Det som 

de olika inriktningarna har gemensamt är att det är en vetenskapsteori där syftet inte är att få ett 

entydigt svar utan en förståelse av ett fenomen. Som forskare ska fenomenet tolkas, förstås och 

analyseras i mer eller mindre relation till den egna förförståelsen av det studerade fenomenet. 

Inom förgreningen misstankens hermeneutik kan forskaren gå in på detalj och försöka förstå 

innebörden av exempelvis användningen av vissa ord och termer (Ibid.). Westlund menar att 

det empiriska materialet ofta består av texter som exempelvis intervjutranskriberingar eller 

observationsanteckningar. Hänsyn ska tas till att texten ses som självständig men samtidigt är 

en del av ett sammanhang vilket medför att det även är av vikt att beskriva kontexten där texten 

uppstått. Under analysen ska dessutom forskaren analysera fenomenet utifrån del och helhet. 

Det tolkar vi som att ett enskilt uttalande ska tolkas i förhållande till situationen där det uttalades 

samt den kontext informanten befann sig i vid tillfället.  

Ödman (2007) talar om fyra aspekter av tolkning i en hermeneutisk studie. Den första aspekten 

är förhållningssätt och syftar till forskarens relation till sin egen förförståelse, att forskaren ska 

vara öppen inför att verkligheten inte behöver stämma överens med dennes förförståelse inför 

ett fenomen. Vi måste därför prova tolkningsalternativ som ligger utanför vår egen 

preferensram för att möjliggöra en omdefiniering av ett fenomen. Andra aspekten Ödman tar 

upp är tolkningsprinciper, här kommer begreppen del och helhet in i bilden. Forskaren måste i 

sin tolkning växla mellan del och helhet för att få fram en så sanningsenlig bild av verkligheten 

som möjligt. Tredje aspekten är val av tolkning, de tolkningar forskaren väljer att ha med i en 

studie måste ses som rimliga och överensstämma med helhetstolkning. Den sistnämnda 

tolkningsaspekten handlar om att förmedla förståelse och hänvisar till att forskarens 

förförståelse ska vara klarlagd och att tolkningen ska beskrivas med ett klart och tydligt språk. 

Det ska även tydligt skrivas fram hur tolkningen genomförts och utifrån vilka data. Även 

Westlund (2016) påpekar vikten av att forskaren hela tiden måste klargöra för hur dennes 
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analysprocess gått till, vilket är avgörande för att kunna övertala läsaren om att analysen är 

rimligt genomförd.   

Förförståelse 
I en studie som är av hermeneutisk art är det viktigt att författarna redogör för sin egen 

förförståelse i ämnet (Westlund, 2016; Larsson, 2005; Ödman, 2007). Gilje och Grimen (1992) 

beskriver förförståelse som något vi tar för givet och ses som en nödvändighet för att vi ska 

kunna förstå. De menar att om vi inte har någon förförståelse vet vi inte vad vi ska titta efter, vi 

måste först ha en förståelse för vad som kan tänkas finnas för att sedan försöka förstå det. Vår 

förförståelse är att vi båda är verksamma lärare inom gymnasiesärskolans individuella samt 

nationella program och har utifrån det en viss förförståelse av ämnet. Vi bemöter dagligen 

elever i gymnasiesärskolan i vårt arbete och ser även hur annan personal på arbetsplatsen 

bemöter elever utifrån ett genusperspektiv, en erfarenhet som också medfört en nyfikenhet för 

ämnet. Vi är medvetna om att vi har förutfattade föreställningar kring vad vi skulle se under vår 

studie men vi försökte att neutralisera oss inför var vårt empiriska material skulle leda oss i 

analysen. Att vi exempelvis valde att genomföra semistrukturerade observationer var delvis för 

att vi ville ha ett verktyg för att anteckna vad vi konkret såg. Vårt mål var att vår förförståelse 

inte skulle vara allt för begränsande vid datainsamlingen. Vi är medvetna om att vår 

förförståelse till viss del var begränsande då vi genomförde studien i en miljö som liknar den 

vi befinner oss i dagligen på våra arbetsplatser. Vi riskerade att vara så kallat hemmablinda och 

vi själva reflekterade över problematiken att inte se vissa saker för att det var så vanligt 

förekommande för oss. Våra förhoppningar var att observationsschemat skulle vara oss till nytta 

i processen att försöka se vad som var värt att anteckna. 

Hermeneutisk tolkning 
Den hermeneutiska spiralen eller cirkeln som den även kallas syftar till den tolkningsprocess 

som används vid hermeneutiska studier när forskaren hela tiden måste analysera delen i relation 

till helheten (Gilje & Grimen, 1992; Hyldegaard, 2008; Røkenes, 2014; Ödman, 2007). Ödman 

menar att cirkeln syftar till en sluten process medan spiralen till en tolkning med öppen 

förståelsehorisont och är därmed en mer passande beskrivning av hur analysarbetet bör gå till i 

en hermeneutisk studie. En analys utifrån en cirkel kan, enligt honom, i värsta fall utesluta nya 

infallsvinklar och omöjliggör en falsifiering av tidigare tolkningar. En spiral leder vidare till 

nya tolkningar av tidigare kända fenomen. 

Hyldegaard (2008) skriver att en tolkning görs utifrån ett förflutet, en förförståelse av det 

studerade fenomenet, och att tolkningen bestäms utifrån fenomenets framtida möjligheter. 

Tolkningen är därför i direkt relation till vad forskaren ser som en rimlig framtid. För att 
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tolkningen ska bli rimlig behöver även tidsaspekter tas med in i tolkningen; hur har det varit, 

hur är det nu samt hur kan det rimligen bli i framtiden. Hyldegaard menar därför att det inom 

hermeneutik inte finns någon objektiv kunskap. Den hermeneutiska spiralen där forskaren hela 

tiden måste göra sin tolkning utifrån dåtid, nutid, framtid men även delar och helhet ska fungera 

som ett hjälpmedel för att komma fram till en så rimlig tolkning och förståelse som möjligt, 

som inte påverkats av ”godtyckliga infall och allmänt snusförnuft” (Ibid., s. 37). 

Arbetsfördelning 
Under arbetets gång har vi kontinuerligt träffats och bearbetat text som vi delvis individuellt 

förberett inför träffarna. Studien har genomförts i ett nära samarbete där vi tillsammans 

bearbetat text, litteratur och analys. Vi har genomfört fyra intervjuer samt två dagar med 

observationer vardera. Vårt nära samarbete har präglats av ett hermeneutiskt förhållningssätt 

där vi haft möjlighet att kontinuerligt tolka våra data och utifrån dem ställa frågor som lett till 

ytterligare tolkningar, likt den hermeneutiska spiralen. Vi tror och hoppas att vårt nära 

samarbete bidragit till att vi kommit ett steg längre i vår tolkning än om vi hade genomfört den 

på egen hand. 

6. Resultat och analys 
Vårt resultat är inte uteslutande baserat på våra intervjuer och observationer utan även influerat 

av teorin om ett arbetssätt som bygger på idén om den hermeneutiska spiralen, det innebär 

att genom att vi resonerat och ställt nya frågor till vårt resultat med stöd av teorier och tidigare 

forskning kan lyfta fram olika aspekter i resultatet. Vi har medvetet valt detta arbetssätt, att med 

inspiration från den hermeneutiska spiralen, förhålla oss så att vi belyser olika avsnitt och 

innehållsdelar med stöd av teori. Vi växlar mellan läsning av empiri och att ta stöd av tidigare 

studier och teori. När vi har läst igenom våra transkriberade intervjuer har vi kunnat känna igen 

vissa fenomen utifrån intervjuerna som vi läst om i tidigare forskning. Vi har därför medvetet 

valt att göra kopplingen mellan teori och empiri redan i vår resultatdel då det är en direkt följd 

av vår analysprocess. Vi har använt oss av en transparent process för att redogöra för olika 

aspekter av innehållsdelar i våra data. 

Vi inleder redovisningen av vårt resultat med ett avsnitt med Bemötande för att sedan övergå 

till Klassrumsklimat, Kommunikation och Identitet utifrån kön. Under rubriken Genus i 

bemötandet har vi lagt flera underrubriker som faller under ämnet genus men med olika 

utgångspunkter. Avslutande tar vi upp Likabehandlingsplan och värdegrundsarbete som en 

sista punkt av vårt resultat. 
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Bemötande och klassrumsklimat 
Gemensamt för alla informanter var att de talade om vikten av en god relation mellan de själva 

och eleverna, något även forskning menar är av betydelse för lärandet (Allodi, 2010; Rix, Hall, 

Nind, Sheehy, & Wearmouth, 2006; Mitchell, 2016; Røkenes, 2014; Stensmo, 2008). De tog 

upp olika metoder de har för att bygga upp relationen. En manlig lärare talade om sitt första 

möte med en elev som inte gått till skolan på en längre tid och nu skulle börja på hans skola. 

Det enda han visste om eleven var att denne hade ett stort intresse för bilar. Inför att han skulle 

träffa eleven åkte han därför till en bilfirma som säljer sportbilar för att få lite reklamprylar från 

dem som han kunde ge till eleven när de först träffades. Platsen för deras möte lade han 

dessutom inte i anslutning till skolan, allt för att få en så bra start som möjlig i sin relation då 

eleven hade dåliga erfarenheter av skolmiljö. När de så träffades valde läraren att endast tala 

om bilar och att lämna över de prylar han hade med sig. Mötet gick bra och läraren upplevde 

att de fick något att bygga vidare sin relation på. Eleven hade talat positivt om mötet hemma 

och började sedan att skolas in i skolans verksamhet. Denna lärare, liksom flera andra, talade 

om hur det kan vara till hjälp att utgå från elevernas intressen för att kunna bygga upp en 

gemensam relation kring. Läraren trodde att det faktum att han själv var man och bilintresserad 

var till fördel i relationen med eleven då de hade ett gemensamt intresse och gemensamt språk 

kring detta som personer som inte är bilintresserade inte förstår lika väl. Stensmo (2008) menar 

att intresse och motivation är nära sammankopplade och menar att om eleven har ett intresse 

för något blir denne både mer motiverad till att arbeta om det samt har en positiv attityd till 

ämnet. Om en elev själv får välja uppgift att arbeta med menar Stensmo att motivationen hos 

eleven ökar och eleven blir mer uthållig i arbetet med uppgiften. Mitchell (2016) menar att 

eleverna ”lär sig bättre när de har en positiv uppfattning om klassrumsmiljön, och särskilt om 

dig som pedagog” (Ibid., s. 253).  

All personal vi talade med pratade kring vikten av att bygga bra relationer till eleverna. En av 

lärarna berättade hur han, för att skapa goda relationer, umgås med eleverna utanför sina 

lektioner genom att spela kort med dem på rasterna. Vidare berättade han att det på hans skola 

serveras frukost innan lektionerna börjar på morgonen och att han oftast brukar gå dit och äta 

med eleverna för att redan då möta upp dem och se deras dagsform.  

det är ju ett jättebra ställe att möta upp dem innan man börjar lektioner och så och… 
ja det är ju många som vill ha lite närkontakt och så det kramas och även killar […] 
och så ser man ju i vilket skick dom är 

Mitchell (2016) menar att pedagogen kan hjälpa en elev att motarbeta negativa känslor och inre 

konflikter om denne ”inser att eleverna kommer till skolan varje dag med olika känslor och att 

dessa kan göra vissa av dem förvirrade” (Ibid., s. 254). Det är just detta som de flesta av våra 
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informanter talar om, att möta eleverna utifrån deras så kallade dagsform och att inte ta 

eventuella negativa attityder personligt. De berättar att de måste se till helheten och det faktum 

att eleverna när de kommer till skolan på morgonen bär med sig känslor som uppstått innan de 

kom dit. Enligt Mitchell blir det då deras uppgift att genom positivt bemötande och förståelse 

för elevens känslor skapa en trygg miljö där eleven får stöd för sina känslomässiga behov. 

En manlig elevassistent framhåller vikten av balans när det gäller relationsbyggande, att det 

finns en risk att relationen blir av en alltför omhändertagande karaktär och att det också måste 

handla om att avveckla sig själv ”värsta misstaget man kan göra är att under fyra år binda upp 

eleven stenhårt till dig och sedan bara klippa och släppa....det går åt pipan...jag lovar”. En 

kvinnlig elevassistent beskriver att hon bemöter tjejer och killar olika, att hon bygger relationen 

”rakare” till killarna med en något tuffare attityd från sin egen sida medan hennes framtoning 

gentemot tjejerna har en mjukare natur. Detta återfinns i Wernersson (2006) som beskriver en 

genomförd studie där lärare anpassade sitt sätt att tala till eleverna, tonen mot flickor var 

mjukare, mer robust till pojkar. Ett flertal av informanterna framhåller att deras 

relationsbyggande till eleverna gynnas av att man inom gymnasiesärskolan spenderar mycket 

tid med eleverna samt att grupperna är små. 

Att som våra informanter utgå från elevernas intressen, skapa en positiv bild av skolan så att 

eleverna vill komma dit, att skämta mycket, att vara positiv, att kramas, att visa att de är 

intresserade av dem och så vidare, är att skapa ett bra klassrumsklimat (Mitchell, 2016). Allodi 

(2010) samt Rix med flera (2006) framhåller vikten av ett bra klassrumsklimat för ett bra 

lärande och menar att det är extra viktigt i arbetet med elever som har olika typer av svårigheter 

i skolan. En annan aspekt lärarna framhöll, som även den överensstämmer med ett bra 

klassrumsklimat, är att de poängterade vikten av att bygga vidare på elevernas styrkor istället 

för svagheter.  

Kommunikation 
En sak som dykt upp under intervjuerna är när kommunikationen går fel, när konflikter uppstår. 

En av informanterna pratar om att eleverna ibland kan vara i en konflikt redan när de kommer 

till skolan på morgonen, en konflikt de burit med sig hemifrån. Detta leder ofta till, enligt 

läraren, att eleven hamnar i osämja med en lärare på skolan. Läraren menar därför att det är 

viktigt att inte ta åt sig som lärare, utan att försöka se den bakomliggande orsaken till konflikten 

istället. Ibland menar han att det kan ta tid innan det visar sig vad konflikten egentligen handlade 

om. Ett annat exempel på en konflikt han hade hamnat i var när han stötte på några av hans 

elever som stod och rökte, han påpekade då för dem att de inte fick röka på skolgården varvid 
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en av tjejer blev jättearg på honom och uttalade bland annat hot mot honom. En kollega kom 

förbi under bråket och läraren valde att istället gå därifrån och menade att det inte var någon 

idé att stå kvar och argumentera. Hans tolkning var att eleven egentligen var arg på honom för 

något han hade sagt till hennes kompis en annan dag. Han valde dock att inte ta bråket och 

hoten personligt och släppte konflikten. Ett par dagar senare när han kom i kontakt med tjejen 

igen gick han fram till henne och sa att gällande deras bråk så ville han att hon skulle veta att 

han nu lagt det bakom sig och att han inte är långsint. Han tycker att det är viktigt att visa för 

eleverna att det är viktigt att kunna släppa en konflikt och inte vara långsint. Dessutom ville 

han att hon skulle veta att han inte var arg på henne. Lärarens agerande överensstämmer med 

det Thornberg (2013) skriver gällande konflikter mellan lärare och elever. Han menar att 

konflikter är en naturlig del av livet i skolan och att de lärare han intervjuat menar att lärarna 

istället kan dra nytta av konflikterna och omvandla dem till lärtillfällen om konflikthantering. 

Läraren vi talade om visade för eleven att det inte är någon idé att stå kvar och argumentera 

med någon som är så arg att denne skriker och uttalar hot, då är det enligt honom bättre att 

lämna över till en kollega tills eleven lugnat ned sig. Efter ett par dagar när han fick tillfälle 

kunde han då istället förklara hur han såg på det som hände. Thornberg menar att i relationer 

med andra måste vi kunna lösa konflikter på ett konstruktivt vis för att kunna upprätthålla 

relationer till andra.  

Identitet utifrån kön 
En av lärarna som arbetar med elever på nationella programmet beskriver det som att elevernas 

könsroller påminner om dem hos barn i förskolan eller på lågstadiet, den ålder i vilken Jackson 

och Warin (2000) menar att könsidentiteten bildas. Läraren berättade om en tjej som brukar ha 

med sig sin docka till skolan, något som skulle kunna tolkas som en stereotyp tjejleksak. Vidare 

skriver Jackson och Warin om övergången till skolan och hur den nya miljön i skolan med alla 

intryck och nya utmaningar leder till att barnen försöker finna sin roll i den nya miljön och då 

ofta faller tillbaka på sin könsidentitet som sedan länge är rotad i dem. Det kan handla om att 

de tyr sig till andra barn av samma kön och aktiviteter som är könsstereotypa. Jackson och 

Warin menar att detta mönster att falla tillbaka på sin könsidentitet är något vi gör när vi 

kommer i främmande situationer livet ut. Deras poäng är att personal i skolan bör ha denna 

process i åtanke, att ty sig till det könsstereotypa för att finna trygghet, men samtidigt försöka 

få eleverna att utforska sina roller och inte bli begränsade av könsrollerna utan få möjligheter 

att kunna utveckla sin fulla kapacitet. Flera lärare berättade om exempel där de arbetar med 

uppgifter som kan ses som stereotypt manliga men där alla eleverna får vara delaktiga, även 

tjejerna. En lärare tog upp exemplet med studiebesök på en bilverkstad och menar att dit åker 
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de inte bara med killarna utan då får även tjejerna följa med. I uttalandet uppfattade vi det som 

att det var mer givet att killarna ville åka dit men att tjejerna ändå fick följa med. En kvinnlig 

lärare berättade att killarna ofta visade framfötterna och när hon fick frågan om även tjejerna 

brukar göra det svarade hon:  

nä det gör dom inte men sen som igår då var jag med ett gäng tjejer och klöv ved och 
då kör dom ju det så att det bara ryker om det och inga problem eller så där men om 
grabbarna hade varit där då hade dom nog klivit åt sidan 

Genom att bara hugga ved med tjejerna försökte hon att göra dem mer delaktiga i den aktiviteten 

som kanske annars togs över killarna, vilket överensstämmer med Jackson och Warins tanke 

om att öppna upp gränserna för eleverna mellan vad som anses vara kvinnligt respektive 

manligt. 

Genus i bemötandet 
Svaleryd (2010) menar att det är viktigt att pedagoger har ett medvetet genusperspektiv i sitt 

arbete, något ingen av våra informanter uppgav att de har. Det genusperspektiv de har mer eller 

mindre av är att de talar om att de inte försöker skilja på hur de bemöter tjejer och killar. 

Samtidigt är det flera som istället menar att det är skillnad på eleverna utifrån kön i form av 

bland annat intressen och att de istället försöker dra nytta av sin egen könstillhörighet och 

intressen i bemötandet. I läroplanen finns genusperspektivet med när det gäller undervisningens 

innehåll och utformning (Skolverket, 2013a). Våra informanter har inga konkreta exempel 

kring hur de implementerar det i sin undervisning. Thornberg (2013) skriver om lärarens roll 

och ger exempel på vad han kallar implicit värdepedagogik när det gäller undervisningens 

innehåll. Det är när en lärare använder undervisningsmaterial där kvinnor och män framställs 

på ett könsstereotypt sätt som exempelvis att en kvinnas matematiska problem handlar om 

bakning medan mannens utspelar sig i bilverkstaden. Om då inte läraren problematiserar detta 

så bidrar denne till att normer och förväntningar på hur könsrollerna ska vara bildar en norm i 

klassrummet. Utbildningsdepartementet har i en rapport skrivit om just avsaknaden av genus i 

lärarutbildning och menar att det är en brist. Detta är en brist även Havung (2006) samt Hedlin 

(2001) uppmärksammat i sin forskning. Våra informanter framhåller också fostran och kön som 

primära i genusrelaterade frågor, maktstrukturer tycks hamna i skuggan av jämlikhet där 

samtliga informanter framhåller ambitionen att behandla tjejer och killar lika som det 

genusmedvetna i undervisning och bemötande.  

Ett par av lärarna som arbetar med elever på individuellt program, det vill säga elever med grav 

till måttlig utvecklingsstörning, menar att elevernas könstillhörighet inte är lika stark som hos 

elever med lindrig eller ingen utvecklingsstörning. I en av intervjuerna framkom det att läraren 
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upplevde att elevens könstillhörighet blev sekundärt i förhållande till funktionsnedsättningen. 

Hennes upplevelse av elever på individuellt program var att hon själv inte bemöter eleverna 

utifrån deras kön utan utifrån dem som individer. När hon reflekterade över det kom hon fram 

till att det kunde vara på grund av att elevernas funktionsnedsättning upplevdes ta större plats 

än deras kön, att hon var tvungen att bemöta det innan hon eventuellt kunde bemöta dem utifrån 

deras kön. Könstillhörigheten hos eleverna på individuella programmet påminner mer om den 

hos barn i förskola eller på lågstadiet enligt informanterna. Umb-Carlsson (2005) och Barron 

(2008) menar att könet kan osynliggöras hos personer med funktionsnedsättning då 

funktionsnedsättningen tar stor plats. Imsen (2010) talar om att könsroller skapas i spegling 

med andra men att för att det ska fungera måste den som speglas besitta förmågan att kunna se 

sig själv i den andres ögon, en förmåga inte alla med utvecklingsstörning kanske besitter. 

Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att ett stigma som en utvecklingsstörning kan ta över 

andra egenskaper hos en individ i bemötandet av denne. De menar att genom att stigmatiseras 

som utvecklingsstörd och till följd av detta underordnas det normala, socialiseras de till att se 

sig själva som underlägsna personer utan utvecklingsstörning. Stigmat påverkar, enligt dem, 

även omgivningen i bemötandet då en person som bemöter en elev med stigmat 

utvecklingsstörning förväntar sig att denne ska agera på ett visst sätt. Kön kan, enligt Ineland, 

Molin och Sauer ses som en identitetskategori men i relation till identitetskategorin 

utvecklingsstörning kommer den i skymundan. Enligt dem tar funktionshindret överhand i 

relationen till andra människor och de blir könslösa (Ibid., 2013). 

Egna könets påverkan i bemötandet 
Røkenes (2014) skriver om att när vi möter en annan person bemöter vi denne utifrån vår 

tolkning av denne. I fallet med eleverna i vår studie tycks de bemöta lärarna utifrån en tolkning 

som kan grunda sig i deras relation till sina föräldrar. Våra informanter menar att eleverna 

bemöter kvinnliga lärare utifrån en uppfattning av henne som en mammagestalt och de manliga 

lärarna utifrån en pappagestalt. Flera av de intervjuade lärarna tolkade det som att flera av deras 

elever saknade stabila hemmiljöer och har ett behov av föräldragestalter i skolan som bland 

annat kan ge dem trygghet. Det kunde handla om att bli tröstad när de är ledsna, prata bilar eller 

att kramas och sitta i knät. Detta går även att koppla till Røkenes fyravägsperspektiv där hänsyn 

att ett bemötande består av en samverkansprocess mellan inblandade parter som utifrån sin 

förförståelse möter den andra. 

Ett flertal av våra informanter tycker att det egna könet har betydelse när det gäller bemötande, 

i synnerhet bemötandet från eleverna. Manliga lärare och elevassistenter framhåller sitt kön 

som en tillgång när det gäller relationsbyggandet till killarna samt att det också tillför en viss 



 

26 
 

auktoritet. En manlig elevassistent uttryckte det så här; ”Jag har lite hjälp i vissa lägen...med 

grabbarna framförallt då...att jag själv är man...”. En kvinnlig elevassistent menar att hennes 

kön ger henne en viss förförståelse för hur tjejerna tänker vilket ger henne ett försprång där 

medan hennes kön istället kan vara en slags stoppskylt när det gäller killarna, i synnerhet de 

killarna som har lite mer ”attityd”. ”Mina manliga kollegor kan gå in med någon slags självklar 

pondus...som man då...” berättar hon. Wernersson (2006) skriver att rent generellt visar studier 

att lärarens kön har liten betydelse för undervisningens utformning men att den symboliska 

innebörden kan antas vara betydande, något som vissa av våra informanter visar tendenser att 

uppleva i sitt dagliga arbete. En av informanterna, en lärare, resonerar kring sin könsroll och 

tillskriver uppväxt, seder, bruk samt den egna personligheten som en faktor i hur könsrollerna 

utvecklas och att den i sin tur genomsyrar det mesta när det gäller hur man är som människa. 

Lärares bemötande av elever i gymnasiet och i gymnasiesärskolan 
Informanterna framhåller att det är skillnad i bemötande. Några informanter framhåller att 

lärarna i de olika skolformerna har olika förutsättningar att arbeta utifrån, inom 

gymnasiesärskolan kanske du endast arbetar med ett tiotal elever medan de i gymnasieskolan 

arbetar med hundra elever. Detta menar de skapar olika förutsättningar för att kunna skapa 

relationer till sina elever. Utöver den faktorn tar våra informanter upp andra aspekter som 

tydligheten, en elevassistent beskriver det så här; ”Jag måste vara tydlig...övertydlig många 

gånger”. En annan skillnad som flera informanter beskriver är vikten av tålamod. En 

elevassistent är av åsikten att det kanske är viktigast av allt när det gäller att möta 

gymnasiesärskolans elever; ”Ibland är tålamodet viktigast av allt, det är speciella elever.....man 

får andas en extra gång ibland då...”. En lärare som arbetat i bägge skolformer konkretiserar att 

det blir viktigt att tänka på ett annat sätt, i flera steg för att möta alla de specifika behov som 

elevgruppen har. Bayne (2011) har genomfört en liknande studie som vår men inom 

gymnasieskolan. Hennes resultat visar på att lärarna har samma utmaningar och ambitioner när 

det gäller bemötande som de vi intervjuat inom gymnasiesärskolan. När det gäller övriga 

aspekter i bemötande av alla elever lyfter Bayne fram andra faktorer som blir viktiga; pojkars 

senare mognad och konsekvenser av den dolda läroplanen som ställer högre krav på flickors 

ordningssamhet är några av de saker som lärarna inom gymnasieskolan lyfter fram som källor 

till bemötande.  

En kvinnlig lärare som arbetat länge inom grundskolan innan hon började arbeta på 

gymnasiesärskolan berättade att hon i stort sett kunde se samma mönster bland eleverna inom 

gymnasiesärskolan som i grundskolan, att killarna vara högljudda och tjejerna mer tysta. Detta 

var en bild våra andra informanter också delade. En grupp som den kvinnliga läraren däremot 
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inte tycktes kunna finna i gymnasiesärskolan var gruppen med ”duktiga flickor” som hon sa sig 

uppmärksamma i grundskolan, tjejer som hon menade är flitiga och lydiga i skolan. 

Normalitet genom att stärka sin könstillhörighet? 
Ett flertal av informanterna bidrar efter en stunds reflekterande över frågan med iakttagelser 

som till viss del stärker tesen om att personer med utvecklingsstörning i en del fall kan tyckas 

förstärka sin könsroll i strävan att normaliseras. En elevassistent uttryckte det som att elever 

med lindrig utvecklingsstörning speglar sig i sina normalbegåvade kamrater och ibland 

förstärker det som de tror är normalt som exempelvis alkohol, sex och tidigt föräldraskap. ”Våra 

elever är bra på att ta ut svängarna när det gäller mycket”. En lärare pratar om att killarna 

förstärker en del ”grabbiga” saker för att accepteras hos andra, bli sedda för något annat än sin 

utvecklingsstörning. En annan lärare tycker att det finns tecken på att saker förstärks och anger 

att de har och har haft ett flertal elever som blivit föräldrar i större utsträckning än de elever 

som går i gymnasieskolan; ”Det handlar kanske om att få bekräftelse i en grupp man egentligen 

inte tillhör”. Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att flickorna både försöker stärka den 

kvinnliga identiteten men också sträva mot normalisering genom att skaffa barn. Vidare menar 

de att det dessutom är den heteronormativa bilden av en kärnfamilj med mamma, pappa och 

barn som är det eftersträvansvärda då det fortfarande är den som fungerar som norm i samhället 

hur en familj ser ut.  

Flertalet av våra informanter har även talat om vikten av att lyfta fram elevernas styrkor istället 

för svagheter, något även Ineland, Molin och Sauer menar är mer motiverat än att arbeta med 

att eleverna ska bli mer medvetna om sina svagheter. 

”Tuffa gänget” 
På en skola talas det om ”tuffa gänget” och med det namnet syftar de på ett gäng tjejer med 

lindrig utvecklingsstörning som de menar identifierar sig med eleverna utanför 

gymnasiesärskolan. Dessa tjejer är tysta i klassrummet, röker, använder ett språk med 

svordomar och försöker allmänt agera tufft. Lärarnas syn på dessa elever är att de försöker ta 

avstånd från de elever som går på gymnasiesärskolan genom att ha ett beteende som 

överensstämmer mer med det beteendet ungdomarna har på gymnasieskolan. De menade att de 

var en svår elevgrupp att arbeta med då de befinner sig mellan gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan kunskapsmässigt och mognadsmässigt. Peuravaara (2008) skriver om unga 

kvinnor med lindrig utvecklingsstörning och deras utsatthet av att vara funktionshindrad i en 

funktionsduglig kropp. Tuffheten var, enligt lärarna, ett sätt att försöka identifiera sig mer med 

eleverna på gymnasieskolan.  Molin (2008) beskriver förekomsten av en liknade grupp i sin 

avhandlingsstudie och som också benämns ”tuffa gänget” och avser elever som strävar mot 
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acceptans och identifiering med icke funktionshindrade elever. Dessa tuffingar tar avstånd från 

andra elever i gymnasiesärskolan och vill kvalificera sig till sammanhang utanför särskolan. 

Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att följden kan, enligt dem, bli att lärare anser att de 

inte är medvetna om sin funktionsnedsättning och därmed sina begränsningar och att det får en 

negativ inverkan på deras självbild. Ineland, Molin och Sauer vill istället att elevernas strävan 

efter att utforska nya identiteter ska uppmuntras och ses som positivt att ungdomarna försöker 

se nya möjligheter i andra identiteter än som funktionsnedsatt. En av lärarna som talade om 

tuffa gänget beskrev dem med orden:  

dom som är mellanskiktet dom ser ju upp till dom tuffa dom ser ju inte upp till dom 
som är liksom snälla mysiga utan det ska vara lite fränt […] dom tycker det är tufft 
och fränt att hänga på och röka litegrand bortom knuten och så här va […] tuffa gänget 
dom pratar nästa inte men i telefon kan dom prata och dom kan prata men eh.. hon 
kan ha ett språk som är förskräckligt alltså 

Molin (2008) talar även om att det kan upplevas som genant att tillhöra gymnasiesärskolan om 

eleverna dessutom har kompisar som går i gymnasieskolan. Eleverna som befinner sig mellan 

skolformerna kan ha motstridiga känslor när de å ena sidan vill ha den trygghet 

särskoletillhörigheten kan ge dem med exempelvis hjälp till arbete efter skoltiden men å andra 

sidan inte vill identifieras med övriga elever inom gymnasiesärskolan (Ineland, Molin & Sauer, 

2013). Då funktionsnedsättning och särskoletillhörigheten är starka stigman för ungdomarna 

kan det resultera i att de väljer att visa upp en annan sida av sig själva i ett försök att minska 

stigmat (Ibid.). Denna fasad som beskrivs med namnet ”tuffa gänget” kan enligt Goffmans 

(2000) teorier om den främje regionen tolkas som att tjejerna tar på sig en roll i form av en tuff 

tjej på gymnasiet för att visa upp för andra den bild de vill, eller har, av sig själva. 

Thornberg (2013) beskriver det som att ungdomar befinner sig mellan barn- och vuxenvärlden 

och inte alltid vet i vilken värld de hör hemma och att det bidrar till att andra jämnåriga blir mer 

betydelsefulla i deras liv. ”Tuffa gänget” befinner sig i denna fas i livet och beskrivs av lärarna 

som en grupp tjejer som håller ihop och som anammat en tuff attityd. Utifrån deras ålder 

stämmer deras beteenden in på det Thornberg beskriver. Kopplat till det Ineland, Molin och 

Sauer (2013) skriver gällande elever med lindrig utvecklingsstörning befinner de sig, förutom 

mellan vuxenvärlden och barnvärlden, även mellan världarna gymnasiesärskola och 

gymnasieskola, eller om så vill utvecklingsstörning och ingen utvecklingsstörning. 

En av lärarna pratade om att han tror att de är tuffa för att de vill att andra ska se upp till dem. 

De elever med mer måttlig utvecklingsstörning som går på skolan har ett beteende som mer 

liknar ett barns och som kanske inte andra elever ser upp till på samma sätt enligt honom. Beart, 

Hardy och Buchan (2005) skriver att en person kräver en viss kognitiv förmåga för att kunna 
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förstå att de har en funktionsnedsättning och att om denna saknas är de inte medvetna om sitt 

stigma. Personer med lindrig utvecklingsstörning å andra sidan har den kognitiva förmåga men 

kan istället, enligt dem, hamna i en förnekelse av funktionsnedsättningen då de vill ta avstånd 

från det stigma det medför. Vidare skriver de att personer med funktionsnedsättning ofta har 

negativa erfarenheter med sig från sin uppväxt som funktionsnedsättningen medfört, det kan 

vara andra personer som skrattat åt dem eller på andra sätt stigmatiserat dem. 

Funktionsnedsättningen upplevs som obekväm av andra och för med sig att även de själva ser 

negativt på funktionsnedsättningen och därför strävar efter att ta avstånd från den. Beart, Hardy 

och Buchan menar att många ungdomar som tar avstånd från sin funktionsnedsättning jämför 

sig själva med andra personer utan funktionsnedsättning och eftersträvar liv som deras med en 

partner, körkort och utbildning. Beart, Hardy och Buchan menar att även om omgivningen inte 

pratar med personer med intellektuell funktionsnedsättning om deras funktionsnedsättning så 

är de ändå medvetna om den genom sitt interagerande med andra och den stigmatisering den 

medför i det dagliga livet. Dessa erfarenheter, menar de, kan vara så pass smärtfulla att de väljer 

att inte identifiera sig med sin funktionsnedsättning. 

Intersektionalitet 
En av de kvinnliga lärarna tar upp begreppet intersektionalitet under intervjutillfället, ett 

bregrepp vi från början inte hade för avsikt att komma in på i vår studie men som utifrån 

intervjun blev intressant att ta med. Grönvik och Söder (2008) menar att intersektionalitet kan 

ses som synsätt istället för teori och att det syftar till att se korsningar där olika dimensioner 

möts så som kön, klass, etnicitet eller funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning är dock, 

enligt dem, en egenskap inte alla kan kategoriseras utifrån och personer utan 

funktionsnedsättning ses som normen. Barron (2008) menar att utifrån 

intersektionalitetsperspektivet ses en funktionshindrad kvinna som dubbelt förtryckt och om 

hon dessutom är invandrare blir hon förtryckt utifrån ytterligare en dimension. Vår informant, 

en kvinnlig lärare, kom in på begreppet när hon talade om bemötandet av elever utifrån genus: 

alltså man pratar om intersektionalitet och så där alltså vad är vad och vad är det jag 
först reagerar på […] och jag tror att då kommer det mer sekundärt alltså 
genusperspektivet på något sätt många tänker nog kanske funktionshindret  det första 
i bemötandet eh.. och det är ju det är lite synd att det får stå så högt upp det är klart att 
det måste ha ha eh.. ett stort utrymme egentligen för att precis det här har du ett verbalt 
språk eller kommunicerar du med bilder eller kommunicerar du med tecken att jag 
bemöter det på elevens nivå inte inte på funktionsnedsättningen eller könet utan du 
som person och det där är svårt för många tror jag inklusive mig själv också 
naturligtvis att man eh.. man liksom slår ner på vissa smala strängar  när man bemöter 
och tänker alla ska bemötas på det sättet när dom har eh när dom sitter i rullstol 
exempel och det kan ju bara vara ett fysiskt funktionshinder vilket gör att man eh.. 
tänker på ett annat sätt och det .. kan störa mig i mitt eget sätt att vara och det kanske 
störa när jag ser andra med och sänker du nivån på något sätt för att det yttre skalet 
visar någonting men du tittar inte på personen i bemötandet 
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Hon upplever det som att elever inom särskolan kanske ibland bemöts utifrån deras 

funktionsnedsättning och att andra faktorer som deras kön blir sekundärt. Hennes upplevelse är 

att hennes eget bemötande påverkas mer av om en elev har svårigheter med att kommunicera 

eller är rullstolsburen än vad det gör om eleven är kille eller tjej. Vidare säger hon att det även 

kan medföra att hon ”sänker nivån” utifrån det ”yttre skalet” hon bemöter, något hon tycks göra 

omedvetet i vissa fall och hon tycks önska att så inte var fallet. 

Likabehandlingsplan och värdegrundsarbete 
Likabehandlingsplan finns på samtliga skolor vi undersökt. Arbetet kring framtagande kan dock 

se olika ut. Någon informant anger att det är en liten grupp bestående av enbart lärare som satt 

ihop dokumentet och att den troligen finns på hemsidan dessutom. På frågan om hur den 

tydliggörs för eleverna finns en samstämmighet hos några av informanterna att den är något de 

möjligen jobbar med om och när något händer kring eleverna som bidrar till att det går att 

konkretisera budskapet som finns i planen. Värdegrundsarbete med elever framhålls som något 

som mer sker i stunden, när en uppkommen situation inbjuder till diskussion kring de 

begreppen. Demokratibegreppet och jämlikhet likaså är exempel som uppkommer, samtal kring 

hur man bör vara mot varandra, vad som är ok att säga till varandra i gruppen; ”men alltså....det 

är ju inte så att vi har värdegrund på schemat precis, nej, det blir när det dyker upp då”. Ett 

flertal informanter tar upp morgonsamlingen som det tillfälle då diskussioner kring mer 

värdegrundsrelaterade saker sker:  

Morgonsamlingen....då kan det ju dyka upp vad som helst....om det hänt saker på 
helgen eller så.....kan vara någon de känner som råkat ut för 
något....slagsmål....våldtäktsförsök, något de reagagerat på.....då lyfter vi det där och 
då.... 

Vid frågan om gemensamma prioriterade frågor om värdegrund i arbetslaget så säger två av 

informanterna att de inte upplever att de konkret diskuterat någon slags samsyn kring detta men 

att det ändå tycks finnas där ändå; ”att respektera varje individ liksom, det är väl det viktigaste 

men det är väl inget vi precis bestämt eller så....det blir så ändå, vi tycks tycka likadant utan att 

bestämma det”. Ingen av informanterna nämner Elevhälsan eller specialpedagoger i anslutning 

till dessa frågor som annars kan tyckas vara kopplade till elevers mående och även till relationer 

och miljö. 

7. Diskussion  
Vi inleder denna del av vår studie med Diskussion utifrån metod där vi analyserar vårt val av 

metod och dess utfall. Därefter följer Diskussion utifrån resultat där vi belyser olika frågor som 

uppkommit under arbetet med vårt resultat.  
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Diskussion utifrån metod 
Det var svårt att hämta information från observationerna som underlag till vår studie då 

elevgrupperna var små, vid ett av observationstillfällena var det endast två elever. Vid en av 

observationerna befann sig tio elever på lektionen men splittrades upp under lektionens gång. 

Till följd av detta visade sig också observationsschemat vara svårarbetat och vi valde därför att 

inte använda oss av det under våra observationer. Elevgruppens sammansättning och 

lokalmässig spridning gjorde att den blev obrukbar. Vårt tänkta genusperspektiv påverkades 

även av att elevgrupper vid vissa undervisningstillfällen bestod av endast killar.  

Observationerna gav däremot en allmän insyn i verksamheten som gav anledning till att 

återkomma till under intervjuerna. De fungerade mer som underlag för intervjuerna än som 

datainsamling. Hade vår studies utformning varit mer generös i tid kunde utfallet med 

observationsschemat blivit annorlunda. 

Våra farhågor om att vårt syfte till viss del var dolt fram till intervjutillfället skulle mötas av 

negativa reaktioner visade sig vara obefogade. Vi var dock vaksamma på hur våra informanter 

reagerade när de fick veta vårt syfte men vi upplevde inte att någon av dem upplevde det 

negativt. 

Under intervjuerna kom vissa informanter in på etiskt känsliga områden gällande specifika 

elever som vi valt att inte ta med i vår studie med hänsyn till integritet och respekt för individen. 

De saker vi plockat bort hade dessutom ingen relevans för vårt syfte. I vår strävan att avkoda 

såväl informanter som elever har vi valt att inte särskilja våra informanters utsagor mer än till 

deras könstillhörighet och yrke, då dessa faktorer var av vikt för vår studie. 

Valet av hermeneutik som forskningsansats har fungerat väl med vår arbetsprocess. Det 

arbetssätt som föll oss mest naturligt när vi tolkade våra data var att ta en processinriktad 

hermeneutisk ansats där vi knyter samman empiri med tidigare teorier i våra analyser. Med stöd 

från den hermeneutiska spiralen har vi inte sökt ett slutgiltigt svar på våra frågor utan har haft 

ett medvetet tänk kring att varje tolkning vi gör kan leda till en ny. Målet har därmed, i 

överensstämmelse med hermeneutisk forskning, varit att öka förståelsen kring fenomenet genus 

i bemötandet av elever inom gymnasiesärskolan. Hela resultatdelen skrivs fram som ett 

resonemang över tolkning av data mot tidigare forskning och för att synliggöra processen.   

Diskussion utifrån resultat 
Studiens syfte var att undersöka lärares och elevassistenters syn på bemötande av elever inom 

gymnasiesärskolan med fokus på genus. Det som framkommit i vår resultatredovisning är att 

informanterna har en inställning om att alla bör behandlas lika och att de utgår från individen i 
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sitt bemötande och inte utifrån deras könstillhörighet. De tycktes dock inte ha något medvetet 

genustänk bakom sitt bemötande och lärarna planerade inte heller sin undervisning utifrån det 

perspektivet. I vår resultatdel där dessa frågor analyserades genom vår hermeneutiska process 

uppstod även nya frågor och nya tolkningar och frågor gällande bemötandet. Vi redogör här för 

olika frågor som uppkommit under vår processinriktade hermeneutiska tolkning av det 

empiriska materialet och som vi här sätter i relation till vår egen förförståelse. 

Genus som normaliseringsfaktor 
En del av våra informanter upplevde att det fanns tendenser hos elever med lindrig 

utvecklingsstörning att genom att förstärka vissa mer genusprofilerade särdrag söka normalitet. 

På en skola benämndes dessa med termen ”tuffa gänget”. Graviditet och föräldraskap upplevdes 

mer vanligt förekommande hos den elevgruppen än hos övriga gymnasieelever, kvinnor med 

utvecklingsstörning tycks enligt flera informanter leta en tillhörighet genom ett föräldraskap. 

Något som även bekräftas av Ineland, Molin och Sauer (2013). Det fanns också, hos våra 

informanter, tankar kring att elever med lindrig utvecklingsstörning lägger sig till med en del 

beteenden/intressen som de uppfattar som normaliserande. Alkohol, rökning, intresse för bilar 

var några faktorer som informanterna nämnde i intervjuerna. För unga människor med 

utvecklingsstörning kan identifikationsprocessen bli motsägelsefull och splittrad. Molin (2008) 

skriver om en ny slags identitetsteori, som intresserar sig för hur multidimensionella identiteter 

konstrueras; ungdomar som har en lindrig utvecklingsstörning rör sig mellan olika identiteter 

och deras identifikationsprocess konstrueras till viss del mellan egna och andras 

kategoriseringar. Dessa ungdomar försöker enligt honom att hantera sin tillhörighet med 

särskolan med behovet att identifiera sig med andra. I intervjuerna framkom att en del av 

eleverna i särskolan tycks ha ett begränsat umgänge med jämnåriga och då blir de vuxna som 

finns i deras omgivningen med stor säkerhet av betydelse för identifikationsprocessen och 

därmed bärare av värderingar och könsroller som ungdomarna kan påverkas av. För många 

ungdomar med kognitivt funktionshinder finns en strävan mot normalitet i enlighet med vad 

Molin (2008) sett tendenser till i sin avhandling. 

Redan i ett tidigt skede av vårt arbete intresserade vi oss för om det möjligen kunde vara så att 

ungdomarnas strävan mot en normalisering, kanske inte bara finns hos dem själva utan också 

speglas av omgivningen som bemöter dem? Kan då genus ses som en normaliseringsfaktor till 

följd av detta? Vi tolkar det som att det skulle kunna vara så att det samhället ser som typiska 

manliga och kvinnliga egenskaper blir något omgivningen förstärker i sitt bemötande i en 

strävan mot att normalisera individen. Inom träningsskolan och gymnasiesärskolans 

individuella program finns elever med måttlig samt grav/svår utvecklingsstörning. Deras 
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kognitiva förmåga är till viss del begränsad och de är förmodligen, enligt oss och flera av våra 

informanter, ganska omedvetna om genus och könsroller. En reflektion vi landat i nuddar vid 

tanken att omgivningen möjligen bidrar till att stärka genusbaserade rekvisita. För att citera en 

av våra informanter ”På individuella finns en hel del pyntade prinsessor som glittrar ikapp”. 

Exempel på det som vi själva har noterat under vår tid inom särskolan är föräldrar som 

understryker barnets könstillhörighet genom exempelvis kläder. Glitter, Disney, 

frostprinsessor, hårspännen, rosa naglar är vanligt förekommande hos dessa elever, som ibland 

har så stora svårigheter kring sin kommunikation och medvetandenivå att deras önskan om rosa 

nagellack och spetsfåll på sockan enligt vår tolkning rimligen ligger bortom deras 

begreppsvärld och att placeringen av dessa alster därmed kanske har sitt ursprung i någon 

annans persons föreställning om dennes genus. Hello Kitty på tröjan och rosa ryggsäck stärker, 

enligt oss, bilden av flicka och kan eventuellt fungera som en slags mental dimridå kring 

utvecklingsstörningen. Kan personal i särskolan också bidra till den rosa prinsessifieringen eller 

hur elever av manligt kön formas mot vad som allmänt uppfattas som mer maskulint? Våra 

intervjuer vittnar om att killarnas bil- och sportintressen ofta förstärks i bemötandet. Det finns 

exempel från våra egna erfarenheter där eleverna delas upp efter kön i externa ämnen som 

musik, där undervisningens innehåll och utformning skiljer sig åt mellan könen. Grabbarna har 

ett rockband med den manliga musikläraren och ett urval elevassistenter av manligt kön. De 

spelar bas och trummor samt sjunger rocklåtar tillsammans. Samma musiklärare sitter 

sedan med flickorna i ring och sjunger en betydligt mer stillsam repertoar tillsammans med 

elevassistenter av kvinnligt kön. Här blir elevens genus avgörande för hur undervisningen ser 

ut, samt hur gruppens samkönighet förenar men därmed också kanske begränsar. Där vi tolkar 

det som att en omsorg kring trivsel och tankar om att eleverna ska må så bra som möjligt gör 

att personalen ger avkall på styrdokumentens påbud om genusperspektiv på undervisningens 

innehåll till förmån för det som kanske är mer lättillgängligt. Utifrån våra egna erfarenheter 

samt våra intervjuer tycks personalens egna kön, personliga intressen och inställning till 

könsroller styra istället för värdeorden i läroplanen.  Möjligen blir omgivningens 

förhållningssätt på sätt och vis kompensatoriskt, utvecklingsstörningen förpassas till sekundär 

plats till förmån för genussymboler i form av yttre attribut som är etablerade i omgivningens 

syn på könsroller. Oavsett om det gäller rosa naglar eller en gitarr på magen. Vi ser det som 

positivt att det finns tillfällen där utvecklingsstörningen kan åsidosättas men risken finns att det 

ersätts av ett annat stigma. Under våra intervjuer framkom det att jämställdhetsperspektivet i 

läroplanen inte prioriterades och våra egna erfarenheter säger oss att kunskapen bland 

personalen gällande genus och bemötande har stor förbättringspotential. 
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Intersektionalitet 
Vi har under resultatdelen redogjort för en av de kvinnliga lärarnas kommentar kring 

intersektionalitet och hur hon i första hand bemöter eleverna utifrån deras funktionsnedsättning 

och inte utifrån deras andra förmågor eller könstillhörighet. I de exempel hon tar upp är det med 

elever som har synbara funktionsnedsättningar i form av en rullstol eller bilder som de 

kommunicerar med. I mötet med andra kan funktionsnedsättningen ta allt utrymme och aspekter 

som kön kan falla bort enligt Barron (2008). Vi började därför att fundera kring begreppet 

intersektionalitet i förhållande till funktionsnedsättning och om intersektionalitetens betydelse 

kan variera utifrån graden av funktionsnedsättning hos eleverna. Utifrån vår informants 

kommentar om att synbara funktionsnedsättningar tar stort tolkningsutrymme i bemötandet kan 

det då medföra ett minskat utrymme för andra faktorer som kön? Utifrån våra egna erfarenheter 

och utifrån våra informanters berättelser upplever vi att personalen inom särskola försöker 

skapa goda relationer till sina elever och försöker få vetskap om elevernas intressen och 

bakgrund. Kan det vara så att intersektionaliteten är varierande, i ett första möte kanske 

funktionsnedsättningen tar nästan allt utrymme medan det över tid kan variera? Utifrån att 

relationen utvecklas och andra aspekter i elevens identitet framkommer kanske andra sidor som 

kön får mer plats. Enligt Imsen (2010) speglar sig eleverna i vår bild av dem, den bild vi har av 

dem och bemöter dem utifrån bidrar till den bild de skapar av sig själva. Vi tror därför att det 

är viktigt att vi som bemöter dessa elever är medvetna om vad vi ser i bemötandet, vad vi agerar 

utifrån, varför och hur det påverkar bemötandet. Vilken bild vill vi att de ska ha av sig själva, 

som funktionsnedsatta, idrottsintresserade, prinsessor, ”tuffa gänget”, bilintresserad och så 

vidare.  

Ett bra klassrumsklimat på bekostnad av bristfälliga kunskapskrav? 
Vår uppfattning är att majoriteten av de som arbetar inom särskola saknar erfarenheter från 

grund- och gymnasieskolan. Vi ställer oss frågan om detta kan vara en faktor som påverkar 

bemötandet av och synen på eleverna? Vi fick under intervjuerna uppfattningen att arbeten som 

rör formellt kvalitetsarbete som likabehandlingsplan inte prioriteras. Fokus tycktes enligt oss 

ligga mer på att möta eleverna utifrån deras mående och inte utifrån deras förmåga att ta till sig 

kunskap. En tanke som slår oss är att personal i särskolan är experter på klassrumsmiljö och 

bemötande, de fokuserar gärna på elevens mående men glömmer kanske stundtals elevens rätt 

till en adekvat utbildning med ett kunskapsfokus. Mitchell (2016) menar att ett bra 

klassrumsklimat där läraren och eleverna har en positiv relation kan leda till ett bra lärande och 

god kunskapsutveckling hos eleverna, det tycks dock som att lärarna kanske inte drar nytta av 

detta faktum. Under intervjuerna talades det om att ställa krav utifrån elevernas dagsform och 

för vissa elever tycktes fysisk närvaro en stund av skoldagen vara tillräcklig. Vi har förståelse 
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för att detta krav kan vara tillräckligt för vissa elever under vissa perioder men det tycktes vara 

en mer permanent lösning. Självfallet kan vi inte uttala oss om vad som var rimligt för den 

enskilda individen i dessa fall men tendenser hos informanter samt våra egna erfarenheter 

vittnar om att kravbilden skiljer sig mot grundskolan. Kan det vara så att personal inom 

särskolan ibland nöjer sig med att elever är glada och trivs och till följd av detta glömmer bort 

deras rätt till utveckling och stimulans? Vågar vi utmana dem eller nöjer vi oss med att se 

utvecklingsstörningen? Det har under åren framkommit en, enligt oss, allmänt vedertagen syn 

på särskolan som omsorgsinriktad och till följd av detta riskerar särskolan att tappa 

kunskapsinriktningen i undervisningen, vi ställer oss utifrån det frågan om kritiken om att 

särskolan är för omsorgsinriktad möjligen är befogad? En fråga som uppkommit utifrån vår 

utbildning till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning samt arbetet med denna 

studie är om utbildningens fokusering på funktionsnedsättningen utvecklingsstörning hjälper 

till att förstärka den aspekten i vårt bemötande av eleverna? Aspekter som genus, identitet, 

stigmatisering med mera upplever inte vi som lika tydligt förankrade i utbildningen. Havung 

(2006) menar dessutom att genusaspekten saknas generellt inom lärarutbildningen. Det är inte 

heller vanligt förekommande ämnen på våra nuvarande eller tidigare arbetsplatser att dessa 

faktorer diskuteras. Genus är mer komplext än att bara handla om att var man eller kvinna och 

detta borde enligt oss problematiseras mer i lärar- och speciallärarutbildningarna. 

Den mångfacetterade lärarrollen på gott och ont 
Flera av våra informanter talar om förmånen att bygga relationer till elever i särskolan. Faktorer 

som elevgruppens storlek, personaltäthet och att personalen träffar eleverna stor del av 

skoldagen lyfts som gynnsamma för att etablera trygga och hållbara relationer. Någon av de 

intervjuade lyfter frågan om att det ibland kan vara svårt att hitta balansen och ser att det ibland 

finns svårigheter att upprätthålla gränsen för vad som ingår i läraruppdraget – vad vill jag som 

pedagog veta om mina elevers privatliv?  Personer med utvecklingsstörning kan enligt en av 

våra informanter upplevas som gränslösa, de kan enligt informanten ha svårt att sortera vad som 

är lämpligt att berätta, utan förförståelse för hur saker och ting kan uppfattas. Våra egna 

erfarenheter tangerar samma problematik. Eleverna har, enligt informanterna och oss, 

förhållandevis ofta familjesituationer som kan skapa otrygghet och saknar möjligen personer 

att vända sig till för stöd och information. Detta leder i sin tur till att personalen i skolan ibland 

tar på sig ett ansvar som går utanpå det som yrkesrollen kräver. Det relationsbyggande som 

ibland lyfts som en av verksamhetens fördelar kan även förflytta yrkesrollen ut i en periferi där 

våra kunskaper kanske inte alltid är i symbios med elevens behov. Personalen blir mamma, 

pappa, kurator, kompis, kontaktperson, ledsagare och socialarbetare istället för att ha fokus på 

elevens kunskapsinhämtning och pedagogiska utveckling i skolan. I en mer samhällsrelaterad 
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diskussion där lärarens profession och legitimitet belyses är det möjligen så att den inte gynnas 

av denna omsorgsfyllda ryggsäck. Lärare behöver få en ökad medvetenhet om att förhålla sig 

normkritiskt och tala om tolkning av det normativa. Tydligheten i relationer till elever är av stor 

vikt, våra upplevelser genom vårt arbete vittnar om att det stundtals är komplext för en del 

personal att upprätthålla en tydlig gräns mellan vad yrkesrollen ger utrymme för i form av 

engagemang i elevens privatliv och vad den mer mänskliga rollen kanske strävar mot. För stort 

engagemang kan visa sig vara kontraproduktivt i vårt uppdrag att stärka deras förmåga och 

utmana eleven till självständighet.  

En avslutande reflektion 
I och med regeringens satsning på lärare inom särskola att utbilda sig till speciallärare med 

inriktning mot utvecklingsstörning har många lärare fått möjlighet att studera men många har 

också kunnat validera sina yrkesverksamma år och tidigare utbildningar för att få samma 

behörighet. Vi som har haft möjlighet att studera tror att det ger oss en bredare kompetens och 

kanske ett annat kritiskt tänkande i förhållande till vårt dagliga arbete, vi har under studierna 

tränats ytterligare i kritisk reflektion. En annan aspekt är att vi har fått ta del av ny forskning 

som berör vårt arbetsområde och som gett oss vidare förståelse för inte bara vår yrkesroll men 

även för våra elevers situation och identitetsskapande. Denna studie har gett oss ökad förståelse 

inför vår roll i bemötandet av våra elever och hur det vi förmedlar i vår relation med dem kan 

påverka deras eget identitetsskapande. Vi gick in i studien med syftet att huvudsakligen titta på 

genusaspekten i bemötandet men vi har fått med oss mycket mer. Vår förhoppning är att vi ska 

kunna dela med oss av denna kunskap till våra kollegor inom gymnasiesärskolan och fortsätta 

vara normkritiska i vår undervisning.  

Framtida forskning 
Då det både i Läroplanen (Skolverket, 2013a) och i Skollagen (2010) står att skolan ska sträva 

efter jämställdhet och motarbeta traditionella könsroller menar vi att ett genusperspektiv redan 

genomsyrar skolans styrdokument. Vår studie indikerar dock att så kanske inte alltid är fallet i 

praktiken. Utifrån det ser vi det som relevant att det genusperspektivet bör få mer plats i 

forskning som berör särskolan och personer med funktionsnedsättningar. Denna studie har givit 

en bild av hur skolpersonals bemötande av elever utifrån genus kan se ut men det hade varit 

intressant att göra en större undersökning i ämnet. Våra observationer blev inte det vi hade 

hoppats på men ett förslag till ett framtida forskningsprojekt hade varit att genomföra 

observationer kontinuerligt under en längre period för att studera hur bemötandet ser ut i 

realiteten och inte enbart behöva förlita sig på personalens utsagor. Flera av våra informanter 

påpekade själva att det de gör i praktiken inte alltid behöver stämma överens med deras tankar 
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på hur de vill göra. Att ha fler observationer och fler informanter i en liknande studie hade varit 

intressant för att kunna undersöka om det vi sett tendenser på i vår studie är något som är 

generaliserbart eller ej.  

Som vi tidigare skrivit kan traditionella könsroller begränsa barn i deras utveckling då deras val 

och möjligheter endast baseras på vad som traditionellt anses lämpligt utifrån deras kön. Vårt 

arbete är av betydelse för specialläraryrket då vi är av uppfattningen att genusperspektivet är av 

betydelse i arbetet med att stötta elever i särskolan att kunna nå sin fulla potential. Något som 

redan står inskrivet i skolans styrdokument och vi är av uppfattningen att mer forskning på 

området och även arbetsmaterial för skolpersonal kan vara till hjälp för att skolan ska kunna 

leva upp till de redan ställda kraven. 
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Bilaga 1. 

Intervjuinformation 

Yrke Kön Tid 

Lärare Man 55min 

Lärare Kvinna 48min 

Lärare Man 23min 

Lärare Kvinna 34min 

Lärare Man 36min 

Lärare Man 28min 

Elevassistent Man 32min 

Elevassistent Kvinna 34min 
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Bilaga 2.  

Observationsschema 

Inspirerad av Henkel (2006), s. 49. 

 

 

Koder: 

P = pedagog 

1 = Assistent 1 

2 = Assistent 2 osv. 

 
  

 Tjejer Killar 

Antal tilltal från 
personal 

  

Pratar spontant   

Får höra sitt namn   

Fysik beröring    

Tillrättavisning   

Beröm   
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Bilaga 3. 

Intervjuguide 

 Vad är viktigt i bemötandet av elever 

 Värdegrundsarbete med elever i arbetslaget 

 Arbetet med Likabehandlingsplanen (vem, vad, hur, när) 

 Viktiga värderingar att beakta i bemötandet 

 Genus, en värdegrund i Läroplanen  

 Är genus en faktor i bemötandet (när, var, hur, exempel) 

 Bemötande utifrån genus (smeknamn) 

 Skillnad i bemötande av elever inom särskola gentemot elever i gymnasiet 

 Skillnad i könsroller mellan elever i särskolan gentemot elever i gymnasiet 

 Tror du att ditt kön påverkar relationen till eleverna 

 Lärare: hur kan jämställdhet vara ett inslag i planering av lektioner 

 Prioriterade värdegrunder i arbetslag eller personligen 
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Bilaga 4. 

”Diagnoskriterier för intellektuell funktionsnedsättning 

Här presenteras diagnoskriterierna för intellektuell 
funktionsnedsättning (psykisk 
utvecklingsstörning) enligt DSM-5. I anslutning till 
kriterierna finns en tabell med en beskrivning av 
de olika funktionsnivåerna för diagnosen. 

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse 
under utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektuella och adaptiva 
funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska domänerna. Följande 
tre kriterier måste vara uppfyllda: 

A. Brister i intellektuella funktioner såsom slutledningsförmåga, problemlösning, 
planering, abstrakt tänkande, omdöme, studieförmåga och förmåga att lära av 
erfarenheter vilket styrks via såväl klinisk bedömning som via individualiserad, 
standardiserad intelligenstestning. 

B. Brister i adaptiv funktionsförmåga vilket leder till att personen inte når upp till den 
utvecklingsmässigt och sociokulturellt förväntade nivån av personligt oberoende och 
socialt ansvarstagande. Utan fortlöpande stödinsatser begränsar bristerna i adaptiv 
kapacitet personens fungerande i ett eller flera vardagliga avseenden såsom 
kommunikation, social delaktighet och självständighet inom ett flertal livsområden 
som hem, skola, arbete och samhälle. 

C. Bristerna i intellekt och adaptivitet visar sig under utvecklingsperioden. 

Specificera aktuell svårighetsgrad (se tabell 1): 

317 (F70) Lindrig 
318.0 (F71) Medelsvår 
318.1 (F72) Svår 
318.2 (F73) Mycket svår” 

 

Källa: Habilitering & hälsa, Stockholms läns landsting. 2017-04-21. 

Se: Start / Autismforum / Om autismspektrumdiagnos / Diagnoskriterier / Diagnosmanualen 
DSM-5 / Diagnoskriterier för intellektuell funktionsnedsättning 
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En förfrågan om deltagande i en studie 
 

Denna inbjudan riktar sig till speciallärare i särskolan  

Vi är två studeranden som läser till speciallärare med inriktning mot särskola. Vi planerar inför 
våren 2017 att genomföra vårt examensarbete och vi behöver därför komma i kontakt med 
speciallärare. I studien ska vi undersöka hur lärare och elevassistenter bemöter elever inom 
gymnasiesärskolan utifrån den värdegrund som finns i skolans styrdokument. Vi önskar 
genomföra observationer av lärare och elevassistent/er under en skoldag samt efterföljande 
intervjuer med dem, med andra ord är inte eleverna i fokus i vår studie. 

 

Varje intervju beräknas ta c:a 30-45 minuter. Tid och plats för en intervju kan vi tillsammans 
komma överens om. Vi ser gärna att vi får använda ljudupptagning under intervjun. Det för att 
underlätta senare transkribering och att vårt fokus under samtalet kan läggas på innehållet.   

 

Vetenskapsrådets etiska regler för uppsatsskrivande och forskning ska beaktas för studien. Det 
innebär att Ditt deltagande ska bygga på att Du har fått information om studiens syfte. Det ska 
vara frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan att behöva ge 
förklaring till detta. Konfidentialitet ska gälla, det innebär att all information anonymiseras så 
att det inte framgår vem som deltagit eller till exempel skolans namn. Observationerna och 
intervjuerna ska endast användas för vår studie. Inspelningarna kommer att förstöras när studien 
blivit godkänd. En återkoppling av resultat till de deltagande ser vi som önskvärt. 

 

Vi hoppas att detta brev väcker intresse för vår studie. Din medverkan skulle vara till stor hjälp. 
Vi avser att genomföra intervjuerna under februari 2017. 
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Deltagarens samtycke för medverkan 

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och 
frivillighet och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 

 

Namn 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum och ort 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Har du frågor angående denna studie kontakta oss gärna. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Anna Amirijoo,e-post: anna.amirijoo@gmail.com Tel: 070-485 24 53                                                                           

Studerande                                                                                        

 

………………………………………………………………………………………………… 

Helena Leijonmarck, e-post: helena.leijonmarck@telia.com Tel: 070-379 67 35 

Studerande                                                                                        

 

Du kan också kontakta vår handledare under uppsatsskrivandet: 

………………………………………………………………………………………………… 

Fil. Dr. Gun-Marie Wetso, e-post: gun-marie.wetso@mdh.se telnr: 073-55 11 636 
UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,  
Institution för Specialpedagogik   
Mälardalens Högskola 
 

Tack på förhand! 

 


