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Abstract 

 

This paper examines how remedial teachers and subject teachers in two secondary schools 

talk about pupils with special education needs (SEN) both in general, and more specifically 

about boys and girls who need special education. The study is based on 6 interviews with 

teachers in two secondary schools in the Stockholm area. In the analysis of the interviews, 

two different theories have been used. Firstly, the teachers´ speech has been analyzed based 

on three perspectives; a compensatory-, a critical- and a dilemma perspective (see Nilholm, 

2007). Secondly, discourse analysis has been used to examine how the teachers in the study 

talk about boys and girls in the special education. The two categories “boys” and “girls” have 

been analyzed regarding which qualities and actions they are associated with.  

The result shows that there are two different discourses about pupils with SEN 

that are used by teachers today, a medical-psychological discourse which fits into the 

compensatory perspective, and a socio-political that goes along the critical perspective, and 

focuses on environmental reasons for problems that occur in school, rather than laboring the 

individual as the problem. Also the dilemma perspective is found explicitly in one informant´s 

speech. All teachers but one can immediately name differences between boys and girls with 

SEN. The differences that are mentioned are for example that boys mature slower, need more 

practical support in remembering to sit still and bringing the correct material to class, and 

more often than girls, boys show their difficulties by being noisy in the classroom. Girls are 

described as the opposite. They mature more quickly, are able to focus in school, are more 

motivated and able to sit still and work effectively. One teacher feels uncomfortable in 

speaking about gender differences in behavior, and most teachers think that these differences 

are cultural and social, not biological. Even so, all teachers seem to have thought about gender 

differences and can name many. Generally the teachers seem quite aware of the order of the 

discourse that is what is okay to say about gender differences and pupils with SEN and what 

is not. 
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Inledning och problemomra de  

 

 

Idag definieras ca 20 % av eleverna i grundskolan ha någon typ av skolsvårighet, och anses 

alltså vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2003). Enligt tidigare forskning finns det 

huvudsakligen två orsaker till skolsvårigheter; allmänna inlärningsproblem och 

socioemotionella problem (Persson, 2007:129). Barn med lågutbildade föräldrar är 

överrepresenterade i specialundervisningen (Abrahamsson, 2008:15), men också pojkar i 

allmänhet, oavsett social bakgrund. I denna intervjustudie kommer jag att granska pojkar och 

flickor i relation till specialundervisning, för att närma mig ett svar på varför pojkar oftare 

anses behöva särskilt stöd och vad det är för stöd pojkar respektive flickor anses behöva. 

Under min studietid på lärarprogrammet märkte jag gång på gång hur de stökiga 

eleverna tog upp mycket mera lärartid än de elever som visade intresse för undervisningen. 

De stökiga eleverna var framförallt pojkar. Det var också samma pojkar som tagit upp mycket 

vanlig undervisningstid, som sedan tilldelades specialundervisning enskilt eller i form av en 

specialpedagog som resurslärare i klassrummet. Jag uppfattade också att pojkar oftare 

omtalades i lärarnas arbetsrum och på elevvårdskonferenser. Det finns mycket forskning som 

bekräftar bilden av att pojkar är överrepresenterade i specialundervisningen i skolan (se 

Fylling, 1998; Arms m.fl., 2008; Daniels m.fl., 1999). SCB har även tagit fram statistik som 

visar på en sned könsfördelning, dock gäller kartläggningen endast årskurserna 3-7 (SCB, 

2012a). Anledningarna som angetts till pojkarnas överrepresentation är många, bland annat att 

skolan med sina många kvinnliga lärare är bättre anpassad för flickor (Fylling, 1998), att 

pojkars senare pubertet och mognad inverkar på skolresultaten och att den manliga könsrollen 

innehåller en antipluggkultur (SOU 2010:51). Den här studien kommer att fokusera på kön i 

relation till specialundervisning, men också på elever i behov av stöd generellt. Jag kommer 

att undersöka hur diskursen (se definition på s.14) om elever i behov av särskilt stöd ser ut, 

samt hur könsskillnader uppkommer i talet om pojkar och flickor i behov av särskilt stöd. Jag 

har intervjuat både specialpedagoger och ämneslärare för att ta reda på hur diskursen kring 

elever i behov av särskilt stöd, och speciellt pojkar och flickor i behov av särskilt stöd ser ut.  

När jag påbörjade detta arbete ville jag ta del av statistik om hur 

könsfördelningen ser ut i specialundervisningen på högstadiet, både nationellt och i någon av 

de kommuner jag skulle undersöka. Det enda jag hittade var tabellen som SCB gjort om 
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könsfördelningen i specialundervisning i årskurserna 3-7 (se bilaga B). På skolverkets 

hemsida finner jag ingen statistik alls om specialundervisning. Jag har kontaktat 9 kommuner 

i Stockholmsområdet, Botkyrka, Stockholm, Huddinge, Salem, Solna, Sollentuna, 

Sundbyberg, Södertälje och Danderyd, men ingen har någon statistik på vilka elever som får 

specialundervisning.  Internationell litteratur har dock bekräftat den sneda könsfördelningen i 

specialundervisning (se Fylling, 1998; Arms m.fl., 2008; Daniels m.fl., 1999). Frånvaron av 

sådan statistik i Sverige och svårigheten att hitta specialpedagogisk litteratur som fokuserar på 

genusfrågor, säger mig att det är speciellt viktigt att man i forskning börjar uppmärksamma 

könsfördelningen och könsskillnader i specialundervisningen, vilket jag hoppas kunna bidra 

med genom detta arbete.  

 

Historisk tillbakablick 

 

Specialpedagogik har uppkommit som ett komplement till ”vanlig” pedagogik för de fall de 

vanliga lärarna och undervisningen inte räckt till. Den har funnits för de elever som på olika 

sätt bedömts ha skolsvårigheter. Synen på vad som är skolsvårigheter har dock skiftat över tid 

(Andreasson, 2007). Under 1800-talet fokuserades kroppslig ohälsa medan man i början på 

1900-talet började uppmärksamma psykisk ohälsa. Skolan uppmärksammade sociala problem 

och uppfostringsproblem samt skapade tydliga ramar för normalitet genom utvecklings-

scheman, som blev populära under denna tid. Medicinska diagnoser blev viktiga verktyg för 

att hitta och särskilja de elever som inte bedömdes som ”normala” och således placerades i 

särskild undervisningsgrupp, så kallade observationsgrupper (ibid:12). Specialundervisningen 

var här segregerande och exkluderande. Under efterkrigstiden började politikerna 

uppmärksamma hur eleverna i de särskilda undervisningsgrupperna blev marginaliserade och 

försökte då integrera dem bättre i samhället. Människosynen här var att svårigheterna eleverna 

uppvisade var elevens egna och skulle kompenseras i utbildningen. Skolan fortsatte alltså vara 

segregerande och exkluderande, där de elever som behövde kompensera något problem hos 

sig själva, fick skräddarsydda utbildningar i mindre grupper. Under 1970-talet började skolan 

fokusera på miljön och det sociala sammanhanget som problemskapande för vissa elever. 

Skolan som organisation rannsakades och man började ifrågasätta att så många som var fjärde 

elev fick någon typ av specialundervisning. Genom ändrade undervisningsformer och mer 

anpassning i klassrummen skulle fler kunna delta. Föräldrars roll i skolgången och ett aktivt 

samarbete mellan hem och skola betonades. Skolsvårigheter sågs nu alltså som relationella i 
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förhållande till miljön och sammanhanget istället för statiska och individuella ”handikapp” 

(ibid:13). 

Idag har detta synsätt förstärkts och man talar i läroplanen (LGR11) och i 

specialpedagogisk forskning om elever i behov av särskilt stöd istället för elever med behov 

av särskilt stöd, för att lägga ytterligare fokus på det kontextuella i skolsvårigheter (se 

Persson, 2007; Liljegren, 2000). I mycket forskning idag framhålls också att special-

undervisningen bör ske inkluderat i den ”vanliga” undervisningen, d.v.s. att alla elever ska 

finnas, och aktivt delta i samma klassrum (se Haug, 1998).  

 

Vad lagen säger om specialundervisning  

 

I läroplanen för grundskolan sägs att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (LGR11:8), samt att alla som arbetar i skolan ska ”uppmärksamma 

och stödja elever i behov av särskilt stöd” (LGR11:14). Det finns alltså utrymme för att 

skräddarsy utbilningen efter varje individ, och en åtgärd kan då vara specialundervisning 

antingen i eller utanför klassrummet. I skollagen (2010:800) 3 kap. § 8-9 anges att elever som 

inte befaras nå målen ska utredas, och om rektor bedömer att eleven har behov av särskilt stöd 

ska detta ges. Alltid när beslut om särskilt stöd tas, ska ett åtgärdsprogram upprättas. Där ska 

lärare, vårdnadshavare och elev komma överens om hur behoven ser ut, vilka åtgärder som 

ska vidtas för att eleven ska ha möjlighet att nå målen, samt hur åtgärderna ska utvärderas. En 

åtgärd kan då vara olika typer av stödinsatser av en specialpedagog. I § 7 sägs att stödet får 

ges både istället för den undervisning eleven annars skulle ha fått eller som komplement till 

denna, men att undervisningen i första hand ska ske i den elevgrupp som eleven tillhör. I § 11-

12 specificeras att skolan får besluta att ge eleven enskilt stöd, eller stöd i särskild 

undervisningsgrupp om särskilda skäl finns. Skollagen 3 kap. § 10 om utformningen av det 

särskilda stödet, nämner inte hur åtgärderna konkret kan se ut, utan säger endast att stödet ska 

”ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås”. Varken skollagen eller läroplanen innehåller alltså 

konkreta riktlinjer för hur det särskilda stödet ska se ut, utan de enskilda skolorna får avgöra 

detta. I skollagen specificeras däremot vilka elever det särskilda stödet är till för: elever som 

har svårigheter att nå kunskapsmålen. Med detta som utgångspunkt ska jag undersöka hur 

lärare talar om elever generellt och om pojkar och flickor i behov av särskilt stöd. Talar de 

enbart om elever som behöver stöd för att nå kunskapsmålen, eller finns det andra anledningar 

till att elever tilldelas specialundervisning? Om endast svårigheter att nå kunskapsmålen är 
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skäl att få specialundervisning, varför får då pojkar det oftare? Det kan väl inte vara så att 

pojkarna anses mindre begåvade? 

 

Definitioner och avgränsningar 

 

Specialpedagogik är ett ”kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen med 

uppgift att stötta pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga 

pedagogiken inte räcker till” (Persson, 2007:10). Pedagogikforskaren Bengt Persson (1998) 

har intervjuat ett stort antal rektorer, speciallärare och klasslärare för att få en bild av vad 

specialpedagogik är och hur den motiveras i praktiken. I hans studie framgår att 

specialpedagogik är en verksamhet som tar vid där den vanliga pedagogiken inte räcker till, 

då det finns elever som behöver extra stöd för att klara de mål skolan ställer. De vanliga 

lärarna har helt enkelt inte tid att ta sig an elever som behöver särkskilt stöd och då behövs 

extra resurser (Persson, 1998:8). I Perssons studie framkommer att ett vanligt sätt att arbeta 

specialpedagogiskt är att träna basfärdigheter i liten grupp, eller särskild undervisningsgrupp.  

Specialundervisning avser här all undervisning som sker med specialpedagog, i 

eller utanför klassrummet. Undervisningen ska vara kontinuerlig, d.v.s. enstaka tillfällen 

räknas inte. Specialundervisningen kan ske i vilket ämne som helst, och eleven måste alltså 

inte ha specialundervisning i alla ämnen. Vad ”särskilda behov” betyder, vilka som har det, 

samt hur gruppen elever som får specialundervisning benämns, har pedagogerna som deltagit 

i studien fått definiera, då attityder kring dessa definitioner varit undersökningsobjekt i 

studien. Min egen benämning är ”elever i behov av särskilt stöd”, vilket är det begrepp som 

förekommer i LGR11 och den mesta forskningen på det specialpedagogiska området. I de 

internationella studierna jag tagit del av är det allmänna begreppet för specialundervisning 

”special education” och elever i behov av särskilt stöd har benämnts ”special education 

needs” (SEN) (se Arms m.fl., 2008; Daniels m.fl., 1999).  

Elevplaner, som Andreasson (2007) undersöker, är ett samlingsnamn för 

åtgärdsprogram och individuella elevplaner (IUP). (Jag återkommer till Andreassons studie i 

kapitlet Tidigare forskning). Ett åtgärdsprogram är ett dokument som ska upprättas för elever 

som behöver särskilda stödåtgärder för att nå målen i skolan (Andreasson, 2007:5). En 

individuell utvecklingsplan ska enligt grundskoleförordningen idag upprättas för samtliga 

elever i grundskolan, för att följa upp hur eleven ska nå målen och utvecklas optimalt i skolan 

(ibid:8). SVA, eller svenska som andra språk, vilket enligt flera lärare i studien ingår i 

begreppet specialundervisning, avser undervisning i svenska för elever som har ett annat 
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modersmål än svenska och inte bedöms klara den ”vanliga” svenskan. Undervisningen sker 

istället för den vanliga svenskan, inte som ett komplement. Specialskolan är en skola till för 

elever som på grund av hörselskador inte kan gå i vanlig grundskola eller särskola. Särskolan 

är en skolform för de elever som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms klara av att nå 

kunskapsmålen för den vanliga grundskolan (Persson 2007:11-12).  

I denna uppsats undersöks endast specialundervisning som en särskild åtgärd 

inom den ”vanliga” grundskolan, special- eller särskolor har inte undersökts. Min ambition är 

inte heller att få ett svar på varför vissa elever får specialundervisning eller hur 

undervisningen ser ut i praktiken, utan jag undersöker endast hur lärare talar om gruppen 

elever som får specialundervisning. Genom att undersöka lärarnas tal får man inte veta något 

om praktiken, då tal och handling som bekant ibland kan vara skilda saker. Denna studie 

ämnar alltså inte undersöka vad lärarnas tal får för praktiska konsekvenser, utan endast hur 

lärarna talar om elever i behov av särskilt stöd och hur talet inbjuder eleverna att vara på ett 

visst sätt. 

 

  

Syfte och fra gesta llningar 

 

Med utgångspunkt i forskningen som menar att pojkar är överrepresenterade i special-

undervisningen kommer jag att undersöka utifrån vilka utgångspunkter och ”sanningar” 

specialpedagoger och ämneslärare talar om elever i behov av särskilt stöd generellt och 

särskilt hur de talar om pojkar respektive flickor i behov av särskilt stöd. Mitt syfte är att 

undersöka hur diskursen om specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd ser ut. Jag 

vill undersöka dels hur lärarna talar om eleverna i stort, men också hur de talar om pojkar 

respektive flickor i behov av särskilt stöd för att urskilja om det finns skillnader i hur de talar 

om de olika könen.  

 

De centrala frågeställningarna är: 

 

- Talar lärarna om elever i behov av särskilt stöd utifrån ett kompensatoriskt, ett kritiskt eller 

ett dilemmaperspektiv? 
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- Talar lärarna olika om pojkar i behov av särskilt stöd jämfört med flickor i behov av särskilt 

stöd, och i så fall på vilket sätt? 

- Talar lärarna om specialundervisning som en disciplinär åtgärd, och förekommer talet om 

specialundervisning som disciplinär åtgärd i så fall oftare i relation till pojkar eller flickor? 

 

 

Hypotes 

 

När jag inledde detta arbete hade jag en hypotes utifrån mina egna iakttagelser i skolan att 

pojkar var överrepresenterade i specialundervisningen, och ville ta reda på vad detta kunde 

bero på. Min hypotes var att pojkar syns mer i klassrummet och därför märks deras problem 

tydligare. Jag trodde att pojkar oftare bedöms som ett ordningsproblem och inte bedöms klara 

av undervisning i helklass, varför lärarna då gärna flyttar ut de stökiga pojkarna till 

specialundervisning i mindre grupper, delvis för att få lugn och ro i klassrummet. Detta skulle 

då orsaka att pojkar är överrepresenterade i specialundervisning, och orsaken till 

överrepresentationen är då framförallt att specialundervisning används som en disciplinär 

åtgärd, för att få arbetsro i klassrummet. I denna undersökning ämnar jag testa min hypotes att 

pojkars överrepresentation beror på ett opassande beteende i skolan, genom att undersöka hur 

lärare talar om pojkar jämfört med flickor i behov av särskilt stöd. 

 

 

Tidigare forskning 

 

Det finns forskning från olika länder som hävdar att pojkar är överrepresenterade i 

specialundervisningen på grundskolan (se Fylling, 1998; Arms m.fl., 2008; Daniels m.fl., 

1999). Den norska sociologen Ingrid Fylling refererar till Moen och Oie (1994) som funnit att 

pojkar utgör 69 % av de som får specialundervisning i Norge (Fylling, 1998:143). Även i 

Sverige finns statistik som pekar på denna snedfördelning, dock gäller kartläggningen endast 

årskurs 3-7 (SCB, 2012a). SCBs statistik visar att specialundervisning förekommer oftare i de 

lägre skolåren (SCB, 2012b), och att pojkar är klart överrepresenterade i alla undersökta 

årskurser (se bilaga B och C). Fylling (1998) tar upp ett antal anledningar till att pojkar 
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förekommer oftare i specialundervisning, bland annat att lärarna ofta är kvinnor (75 % av 

grundskollärarna var kvinnor läsåret 06/07 i Sverige (SCB, 2007:89)), vilket ger flickor 

många positiva förebilder och pojkar få. Dessutom menar Fylling att detta kan medföra att 

undervisningen är mer anpassad till flickorna (Fylling, 1998:142). Vidare kommer Fylling i 

sin analys fram till att pojkar verkar vara överrepresenterade på grund av de 

motståndsstrategier de utvecklar gentemot skolan som maktinstitution. Flickors strategier är 

mer passiva, de drar sig undan, medan pojkars är mer utåtagerande och synliga. Därför leder 

pojkars motståndsstrategier till disciplinära åtgärder, varav en kan vara förflyttning till 

specialundervisning. Fylling poängterar även att det är viktigt att ta i beaktande social klass i 

sammanhanget, då hennes resultat visar att det framförallt är arbetarklasspojkar som utvecklar 

dessa destruktiva motståndsstrategier (Fylling, 1998). Fylling refererar även till Ogden (1995) 

som påpekar att flickors sociala kompetens värderas högre i skolan än pojkars. Flickor anses 

bättre på att samarbeta och visa omsorg, vilket blir meriter i skolarbetet (Fylling, 1998:145). 

 Ingela Andreasson, universitetslektor vid Göteborgs universitet, har undersökt 

hur elevplaner i form av till exempel åtgärdsprogram konstruerar kön i sina formuleringar. 

Hon framhåller att skillnader mellan könen skrivs in i elevplanerna, och konstaterar att flickor 

och pojkar ofta bedöms olika. Pojkarna beskrevs ofta som okoncentrerade, de hade lågt 

självförtroende och låg motivation och kunde inte ta ansvar för skolarbetet. De pojkar som 

hade beteendemässiga problem hade även bristande social kompetens. Flickorna däremot 

benämndes oftare utifrån personliga egenskaper, såsom ”snäll” och ”arbetsvillig” men, 

”osjälvständig” (Andreasson och Asp-Onsjö, 2009:49). Flickorna ansågs behöva vuxen 

trygghet och lugnare arbetstempo. Ett intressant resultat i Andreassons undersökning är också 

att pojkar betydligt oftare ansågs ha beteendemässiga svårigheter såsom, bristande social 

förmåga, koncentrationssvårigheter eller utagerande beteende som till exempel aggressivitet. 

Av de elevplaner som beskrev beteendemässiga problem var 41 stycken om pojkar och endast 

6 om flickor (Andreasson, 2007:113 och 124). Vidare menar Andreasson att pojkars 

svårigheter beskrivs mer utförligt och knyter an till deras förmågor, medan flickor beskrivs 

enligt personliga egenskaper trots att de uppvisar samma svårigheter. Risken med detta är 

enligt Andreasson att flickors svårigheter inte uppmärksammas och hjälps i samma 

utsträckning som pojkars (ibid:49). Andreasson menar att orsaken till att pojkar och flickor 

beskrivs olika handlar om könsroller eller olika förväntningar som finns i samhället i hur män 

och kvinnor ska vara. I manlighet ingår att vara okoncentrerad och inte kunna sitta still i 

skolan, samt ett visst mått av att bryta mot reglerna, medan flickor förväntas visa upp 

motsatsen. 
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Lisa Asp- Onsjö, också universitetslektor vid Göteborgs universitet, har gjort en 

kvantitativ studie av hur åtgärdsprogram används i praktiken. Förutom att åtgärdsprogram 

förekom dubbelt så ofta hos pojkar som hos flickor, hittade hon skillnader mellan könen i 

vilken problematik åtgärdsprogrammen tog upp. De kunskapsmässiga problemen var ganska 

jämnt fördelade mellan könen, medan pojkar betydligt oftare ansågs ha beteendemässiga 

problem (Andreasson och Asp-Onsjö, 2009). Dessutom fann hon att pojkar som anses behöva 

särskilt stöd, får åtgärdsprogram knutna till sig både snabbare och i större utsträckning än 

flickor som anses behöva stöd (ibid:38). I en samtalsanalys av samtal kring 6 elever, mellan 

pedagoger, föräldrar och elev, fann Asp-Onsjö två olika diskurser, en omsorgsinriktad och en 

expertinriktad (ibid:40). Flickor ansågs i större utsträckning behöva omsorg medan diskursen 

kring pojkar var mer inriktat på prestationer och höga förväntningar. Asp-Onsjö menar att 

diskurserna kring pojkar och flickor i behov av särskilt stöd ofta kan vara mer avgörande för 

vad eleverna får för stödåtgärder än deras faktiska behov (ibid:45). 

 I USA har pedagogerna Arms, Bickett och Graf (2008) gjort en studie som 

fokuserar på hur flickors underrepresentation i specialundervisningen leder till förödande 

konsekvenser i form av långvarig fattigdom, ej slutförd skolgång och tonårsgraviditeter. De 

påpekar att pojkar dubbelt så ofta som flickor finns i någon ”disability category” (Arms m.fl., 

2008:349). De menar att den centrala anledningen till detta, är de olika könsroller pojkar och 

flickor förväntas anpassa sig till. Medan pojkar förväntas ta risker och ta sig an intellektuella 

uppgifter, förväntas flickor vara duktiga. De flickor som då inte lyckas vara duktiga faller 

under ett dubbelt förtryck, där de försöker dölja att de inte passar in, och på så sätt osynliggörs 

ännu mera, medan desto mera plats blir kvar för pojkarna. Författarna påpekar också att 

eleverna i behov av stöd identifieras på basis av deras beteende i klassrummet, istället för på 

basis av vilken faktisk hjälp de behöver i skoluppgifterna, vilket blir diskriminerande för 

samtliga elever som får specialundervisning. En sista intressant faktor gällande flickors 

underrepresentation som pekas ut i studien, är att män har en socialt och intellektuellt högre 

position i samhället varför högre krav ställs på dem. Därför får pojkar oftare än flickor en 

diagnos när deras beteende är avvikande. Beteenden som tycks ”hälsosamma” hos flickor 

klassas som en brist hos pojkar. 

 Det finns alltså både internationell och inhemsk forskning som visar att pojkar 

och flickor på olika sätt särbehandlas i skolan, och ett sätt att särbehandla könen är att 

tillskriva pojkar större behov av särskilt stöd medan flickor i större utsträckning förväntas 

klara sig, eller osynliggörs i skolan trots att de anses ha liknande problem som pojkar. I denna 

studie kommer jag att gå vidare med dessa insikter och undersöka hur lärare talar om pojkar 
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respektive flickor i behov av särskilt stöd, för att se om några av de skillnader som tidigare 

forskning i ämnet hittat, kan finnas också i diskursen kring kön och specialundervisning i min 

studie. 

 

 

Teoretiska utga ngspunkter 

 

Min ontologiska utgångspunkt är humanistisk och utgår från att det inte finns en objektiv 

verklighet som man som forskare kan undersöka. Verkligheten är snarare något som endast 

finns i relation till de som betraktar den och talar om den (Bergström och Boréus, 2005:21). 

Kunskap konstrueras i samverkan genom språket (Kvale och Brinkmann, 2009:47-48). 

Genom språket konstrueras kategorier som ”pojkar” och ”flickor” och ”elever i behov av 

särskilt stöd”. Kön i denna studie handlar inte om biologiskt kön, utan om de könsroller som 

är socialt och kulturellt betingade. Synen på kön utgår från Simone de Beauvoirs kända 

uttryck från 1949: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (de Beauvoir, 1997).  

 

Tre perspektiv på specialpedagogik  

 

Intervjuerna har analyserats utifrån pedagogikprofessorn Claes Nilholms (2007) tre perspektiv 

på specialpedagogik, det kompensatoriska, det kritiska och dilemma-perspektivet, för att 

undersöka hur lärarna talar om elever i behov av särskilt stöd generellt. De tre perspektiven 

utgår från delvis olika diskurser, det första från en medicinsk-psykologisk diskurs och det 

andra från en mer socio-politisk eller organisatorisk (se Persson, 1998:3). Det tredje 

perspektivet innebär en mer dialogisk diskurs som väger för och nackdelar med de två 

föregående. De två första grundar sig i två olika sätt att se på elever och specialpedagogikens 

uppgift och syfte, medan dilemmaperspektivet ser specialpedagogik utifrån aktörerna och 

betonar de målkonflikter och olösliga problem som finns i skolan som organisation.  

Det kompensatoriska perspektivet betonar individens brister. Stöd ska ges till 

elever för att kompensera för deras brister, och elevers problem ses som individuella och 

medfödda (Nilholm, 2007:25). Ofta ges detta stöd enskilt och är anpassat efter varje elevs 

behov. Haug menar att en diagnostisering blir nödvändig inom en kompensatorisk lösning på 

skolproblem, då man på detta sätt får syn på eleverna i behov av särskilt stöd (Haug, 
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1998:15). Enligt Haug är detta synsätt effektorienterat, d.v.s. målet är att eleven ska få så stort 

kunskapsmässigt utbyte av sin utbildning som möjligt (ibid:15). Ett kompensatoriskt 

förhållningssätt visar sig ofta i följande steg i praktiken: 

 

1. identifiering av problemgrupper 

2. sökandet efter psykologiska och neurologiska förklaringar 

3. skapandet av metoder för att kompensera för problemet 

(Nilholm, 2007:25) 

 

Här utgår man från en medicinsk diskurs då diagnostisering och orsakssökande till individens 

problem betonas och värderas. Yrkesgrupper som läkare, skolpsykologer och special-

pedagoger är viktiga för att få ”objektiva” svar på vad som är fel på eleven. 

Det kritiska perspektivet är, som namnet antyder, en kritik av det tidigare 

förhärskande kompensatoriska synsättet. Det kritiska perspektivet ser specialpedagogisk 

verksamhet som utpekande och marginaliserande och söker efter orsakerna bakom 

specialpedagogisk verksamhet, vilka man menar är andra än att verksamheten finns till för 

barnens bästa. Bland dessa orsaker finns socialt och strukturellt förtryck, professionella 

diskurser och döljandet av skolans misslyckande (ibid:37-38). I det kritiska perspektivet är det 

övergripande målet med skolan att alla ska få delta efter sin förmåga. Här betonas ett 

rättviseperspektiv, där ingen ska exkluderas från klassrummet på grund av sina olikheter. 

Istället för individuella brister talar man om olikheter, och olikhet är något som bör värnas 

istället för att ses som en brist hos vissa (ibid:21). Diagnoser ses här som oviktiga, då de ofta 

är diffusa och sällan ger lösningar till skolproblem. Skolans uppgift är inte att söka efter 

problem hos individen, utan att kunna omfamna alla och se elevernas olikheter som resurser. 

Dessutom är en diagnos enligt det kritiska perspektivet endast en belastning för individen, då 

den antyder att individen bär på problemen (ibid:39). Diagnosers existens förnekas alltså inte, 

men anses onödiga och marginaliserande.  Det kompensatoriska och det kritiska perspektivet 

kan ses som motpoler på många plan, och detta är en anledning till att dilemmaperspektivet 

uppkommit.  

Dilemmaperspektivet är inte en sammansmältning eller kompromiss av dessa 

två, utan snarare ett annat angreppssätt. I dilemmaperspektivet ligger fokus på en annan nivå, 

man är mer intresserad av att undersöka hur aktörerna i specialpedagogikfältet talar om 

specialundervisning och elever i behov av stöd (Nilholm, 2007:58). Med ett dilemma-

perspektiv fokuseras de olika dilemman som finns inom specialpedagogik-området och man 
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försöker se den komplexa helheten och sammanhanget (ibid:97). Dilemmaperspektivet är 

mindre normativt än de två tidigare perspektiven, då man försöker se komplexiteten i olika 

frågor, istället för att värdera om olika lösningar är bra eller dåliga. Begreppet dilemma 

definierar Nilholm som ”motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som hela 

tiden pockar på ställningstaganden (ibid:61). Nilholm identifierar tre typer av dilemman i 

skolans värld:  

 

1. individ kontra kategori 

2. brist kontra olikhet  

3. kompensation kontra deltagande  

(ibid:68). 

 

Den första typen av dilemma handlar om motsättningen kring att kategorisera individer och 

att se individen. Det ses som önskvärt att inte kategorisera människor, utan bemöta alla som 

individer, men samtidigt kan detta fokus på individen och blindhet inför normalitetsbegreppet 

göra att man inte ser vilka elever som behöver mer stöd än andra. Samtidigt kan en 

kategorisering leda till att stora grupper som anses avvikande skapas (ibid:68). Den andra 

typen av dilemma handlar om hur man ser på individers olikheter. Enligt det kompensatoriska 

perspektivet fokuseras individens brister i förhållande till en norm, medan det kritiska 

perspektivet betonar olikhet som resurs. Ett problem med det kritiska synsättet är enligt 

dilemmaperspektivet att olikheter alltid bedöms olika, vissa ”olikheter” premieras medan 

andra förskastas (ibid:71-72), och det blir därför något av en utopi att beskriva alla olikheter 

som lika värda. Samtidigt kan naturligtvis ett bristtänkande enligt det kompensatoriska 

perspektivet leda till marginalisering av individen. Den sista typen av dilemma handlar om 

huruvida man bör kompensera individen dennes brister eller inkludera alla i en undervisning 

anpassad efter alla elever (ibid:72). Den norske pedagogikprofessorn Peder Haug (1998) 

fokuserar på denna fråga i sin artikel ”Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning”. Han 

menar att ett kompensatoriskt perspektiv fokuserar på de kunskapsmässiga målen med 

utbildning, medan det han kallar ett demokratiskt deltagarperspektiv (jfr det kritiska 

perspektivet) mera fokuserar social gemenskap och medborgarkompetens (Haug, 1998:23).  
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Diskursanalys 

 

I analysen av hur lärarna talar om kön i förhållande till specialundervisning har jag använt 

mig av diskursanalys. Diskursanalys kan vara både en teori och en metod och i denna uppsats 

använder jag diskursanalysen som metod för min analys. Däremot utgår analysen från vissa 

specifika diskursteoretiska utgångspunkter som jag ska beskriva här. Först och främst är en 

vanlig definition på diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson och 

Palmblad, 2007:13). En diskurs är en typ av ramverk för vad man kan säga, på vilket sätt, vem 

som kan säga det och i vilka sammanhang, för att utsagan ska betraktas som sann, vacker, 

rimlig etc. (ibid:13). Diskursteori utgår från en konstruktionistisk syn på kunskap, där det inte 

finns någon oberoende verklighet, utan all kunskap är socialt konstruerad via språket. Språk är 

således inte ett passivt och objektivt system utan en handling som får konsekvenser (ibid:9-

10). Foucault, som kan sägas vara diskursteorins fader, talar om diskursers olika 

utestängningsmekanismer, där förbudet att tala är det synligaste. Vem som helst släpps inte in 

i diskursens ordning och man får inte tala om vad som helst. Tabun, ritualer för olika 

tillfällen, samt talarens privilegierade rätt att tala begränsar vad som kan sägas och av vem 

(Foucault, 1993:7-8). Författaren eller talaren påverkas också av sin samtid, genom att 

han/hon genom denna lär sig vad som kan sägas, och på vilket sätt. Man lär sig skilja mellan 

olika språksituationer (ibid:21).  

Vidare är sanning ett viktigt begrepp i Foucaults teorier. Att skilja sant från 

falskt är centralt inom varje diskurs. Han påpekar dock att en disciplin inte är summan av allt 

som är sant inom området, utan att varje disciplin innehåller misstag som begåtts tidigare. 

Vad som betraktas som ”sant” inom en diskurs behöver alltså inte vara det i objektiv mening. 

Man kan säga ”det sanna” utanför diskursen, men då följer man inte ”diskurspolisens” regler 

och hamnar alltså utanför diskursen och makten att definiera vad som är sant, vilket gör att 

påståendet inte blir ”sanning” (ibid:25). Sanning är alltså inte ett objektivt begrepp i Foucaults 

diskursteori utan något som konstrueras inom diskurser, och alltså både är förhandlingsbart 

och kan skilja sig mellan olika diskurser. I den här uppsatsen ska jag undersöka vilka 

”sanningar” som konstrueras kring kön i ämneslärares och specialpedagogers diskurs om 

elever i behov av särskilt stöd. Jag ska också undersöka vad som får sägas inom diskursen och 

på vilket sätt, samt vad som inte sägs. 

Det kan tyckas konstigt att jag inte använder mig av någon genusteori i analysen 

av talet om pojkar och flickor. Jag hade naturligtvis kunnat analysera hur pojkar och flickor 

konstrueras utifrån könsroller och motsatser till varandra, vilket tidigare genusforskning har 
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kommit fram till. Jag kunde kanske ha haft genusteori som en tredje teoretisk utgångspunkt, 

men arbetet skulle då blir för omfattande och svårläst. Syftet med min undersökning är att 

fånga hur diskursen om specialundervisning och kön ser ut, inte att försöka få de olika 

könsroller och förväntningar på pojkar och flickor som eventuellt uppkommer i intervjuerna 

att passa in under annan genusforskning. Jag har därför inte gått närmare in på genusteori, 

utan har endast lånat genusforskningens grundantagande, d.v.s. att könsrollerna, som hör till 

ett biologiskt kön, är sociala konstruktioner. Alltså blir man kvinna, man är inte det när man 

föds (De Beauvoir, 1997). 

 

 

Metod 

 

För att kunna undersöka hur specialpedagoger och lärare talar om elever i behov av särskilt 

stöd samt pojkar respektive flickor i behov av särskilt stöd har jag intervjuat 2 

specialpedagoger och 4 ämneslärare på två olika skolor. Orsaken till att jag valde att studera 

två skolor är att jag ville få tag på minst två specialpedagoger, vilket visade sig vara svårt 

genom att fokusera på endast en skola, då många skolor endast har en eller två 

specialpedagoger, som dessutom ofta har ett väldigt tidspressat schema. Min ambition är 

alltså inte att jämföra skolorna på något sätt utan det är främst av praktiska skäl jag har 

studerat två olika skolor. Min ambition med att intervjua både specialpedagoger och 

ämneslärare är inte heller att jämföra dessa grupper, utan tanken är att få ett bredare 

perspektiv genom att ha med både specialpedagoger som befinner sig mitt i den 

specialpedagogiska praktiken och ämneslärare, som befinner sig precis utanför denna praktik, 

men ändå kan ha stor påverkan på den.  

Jag har gjort halvstrukturerade intervjuer, där jag har förberett en intervjuguide, 

men delvis frångått den när det har känts meningsfullt, och också ställt följdfrågor när något 

intressant för min studie har tagits upp (Kvale och Brinkmann, 2009:146). Frågorna i 

intervjun behandlade dels flickor och pojkar i behov av särskilt stöd och dels 

specialundervisning överlag, för att informanterna både skulle inbjudas till att tala om kön i 

relation till specialundervisning och specialundervisning och specialpedagogik som disciplin 

så att jag skulle få en bild av vilket perspektiv lärarna talade utifrån. De mest relevanta 

frågorna för mina frågeställningar handlade om hur informanterna tror eller vet att 
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könsfördelningen ser ut i specialundervisningen på deras skola/mentorsgrupp, vad de tror att 

det beror på att fler pojkar än flickor får specialundervisning enligt forskning, vad deras 

uppfattning om pojkar och flickor i behov av särskilt stöd är: finns det några skillnader mellan 

könen i behov och erhållet stöd, samt vad de tycker är specialpedagogikens uppgift och syfte 

(se bilaga A för intervjuguiden).  

Intervjuerna har jag analyserat dels med hjälp av Nilholms (2007) tre perspektiv 

det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet, för att se utifrån vilka 

utgångspunkter lärarna talar, och dels med hjälp av diskursanalys, för att undersöka hur de 

professionella på skolan talar om pojkar respektive flickor i behov av särskilt stöd. 

Diskursanalys studerar hur språket formar, och skapar en social verklighet (Bergström och 

Boréus, 2005:305-306). I språket skapas alltså kategorin ”elever i behov av särskilt stöd”, och 

definieras vilka dessa är. Vidare definieras hur pojkar och flickor ”är” genom språket. 

Börjesson och Palmblad (2007:10) menar att verklighet skapas samtidigt som språk används, 

och varje gång vi benämner något producerar vi verklighet. Inom diskursanalys betonas också 

att språket innehåller en diskursiv praktik, d.v.s. inom diskurser finns även beteendemönster 

som följs i praktisk handling.  

Analysen i denna uppsats utgår från en etnometodologisk diskursanalys där de 

som studeras bestämmer ramarna för diskursen (Börjesson och Palmblad, 2007:15). Vidare 

fokuserar etnometodologisk analys på det som framstår som självklart och förgivettaget i 

utsagorna (Nordzell, 2007:176). I min analys av hur lärarna talar om pojkar och flickor i 

behov av särskilt stöd har jag inspirerats av Nordzells kategoriseringsanalys, Membership 

Categorization Analysis (MCA), där fokus ligger på att hitta de kategorier som de samtalande 

benämner och definierar. Metoden går ut på att först hitta centrala kategorier i utsagorna, 

varefter man söker de handlingar, aktiviteter och egenskaper som tillskrivs de centrala 

kategorierna (ibid:178-179). Slutligen undersöker man om kategorierna står i relation till 

varandra antingen genom att fungera parvis eller som motsatser. Nordzell påpekar att det är 

viktigt att skriva ut hela stycken i en konversation, då även skratt, pauser och andra uttryck i 

talet kan ha betydelse för hur kategorierna framställs (ibid:179), vilket jag tagit fasta på vid 

transkriberingarna.  

Kvale och Brinkmann (2009:174) menar att fokusgruppsintervjuer egentligen 

fungerar bäst vid diskursiva intervjuer, då man genom ett gruppsamtal lättare kan fånga in ett 

naturligt samtal mellan flera parter inom diskursen. Detta kunde jag dock inte genomföra, dels 

på grund av att jag förlade min studie på två olika skolor, och dels för att det har varit svårt att 

hitta tider då informanterna kunde ställa upp på intervju på grund av lärarnas tidspressade 
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schema. Att i det läget försöka hitta en tid som skulle passa 4-5 lärare samtidigt verkade som 

en omöjlighet. Därför valde jag att intervjua alla informanter enskilt, och försökte tänka på att 

mina frågor skulle uppmuntra till långa utsagor. Jag fäste även mycket vikt vid att frågorna 

inte skulle innehålla värderingar eller vara kritiska, för att på så sätt uppmuntra lärarna att tala 

fritt och inte påverkas av frågorna för mycket. Det är ändå viktigt att komma ihåg att en 

intervju alltid är ett ömsesidigt samtal mellan informanten och intervjuaren och att man hela 

tiden påverkar varandra (ibid:47-48). Det är alltså en omöjlighet att fånga en ”sanning” kring 

hur diskursen ser ut, eller att tänka sig att informanten alltid tycker och tänker exakt det 

han/hon anger just vid det här tillfället, eftersom en människas funderingar dels inte är 

oföränderliga och dels påverkas av omgivningen och sammanhanget. 

 

 

Material och tillva gaga ngssa tt 

 

De sex intervjuerna gjordes i två olika skolor, den ena i en söderförort till Stockholm och den 

andra i en kranskommun norr om Stockholm. I denna uppsats kommer skolorna att benämnas 

Söderskolan och Norrskolan. Båda är kommunala skolor, Söderskolan är en 4-9 skola med ca 

250 elever och 33 lärare och Norrskolan är en F-9 skola med ca 175 elever och 21 lärare + 3 

elevassistenter i år 6-9. På Söderskolan arbetar 1 specialpedagog och på Norrskolan 2, varav 

en har en heltidstjänst. Mitt urval av intervjupersoner har skett slumpmässigt, d.v.s. jag 

frågade alla lärare på två skolor där jag har kontakter om någon kunde medverka i min 

intervjustudie, och intervjuade de som svarade ja. Däremot tog jag kontakt med 

specialpedagogerna i studien enskilt för att få med minst två specialpedagoger i urvalet. Jag 

var också noga med att få med ämneslärare från båda skolorna, för att få med 

ämneslärarperspektivet från båda skolor. Urvalet ämneslärare har dock inte blivit jämnt 

fördelat mellan skolorna, utan jag har intervjuat 3 ämneslärare på Söderskolan och 1 på 

Norrskolan. Detta beror helt enkelt på att fler på Söderskolan var villiga att delta i min studie. 

Då jag inte ämnar jämföra skolorna sinsemellan, utan min ambition är att studera diskursen 

kring specialundervisning och kön, är snedfördelningen ändå inte en brist i reliabiliteten. Jag 

har heller inte beaktat informanternas kön, ålder, etnicitet, undervisningsämnen etc. 

Anledningen till att jag inte gjort det, är att diskursanalysen som metod inte i första hand 

intresserar sig för individen, utan vad som sägs och från vilken subjektsposition, (d.v.s. i detta 
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fall ämneslärare/specialpedagog) talet kommer (Wreder, 2007:46). Genom att fokusera på 

subjektspositioner får man fram de möjligheter som ges för att uttala sig på ett visst sätt, och 

grundantagandet är här att oavsett vem individen är, finns det begränsade möjligheter för vad 

som kan sägas, hur och när. Jag har transkriberat samtliga intervjuer i sin helhet för att vara 

säker på att missa så lite som möjligt. Dock är det omöjligt att som forskare förhålla sig 

objektiv inför sitt material, och även om jag transkriberat vad jag tycker mig höra, är det min 

tolkning av vad som sagts och vad som menas. Nedan följer en beskrivning av 

transkriptionskoder som använts (inspirerat av Forkby, 2007:98): 

 

(.), (1.0) o.s.v. Urskiljbara pauser 

//   Samtidigt tal, deltagarna pratar i munnen på varandra 

*ja*  Uttalande med tillgjord röst 

(…)  Ohörbart eller borttaget tal 

(gestikulerar)  Information tillagd av mig 

om du  Understrykning markerar betoning på ord genom höjd röststyrka 

:, :::  Utdragna ljud, till exempel vid tvekan 

…  Talet fasas ut 

Hhh  Hörbar in- eller utandning 

 

 

Etiska aspekter 

I studien har jag följt de riktlinjer för forskningsetik som Kvale och Brinkmann (2009:84) tar 

upp gällande informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 

Samtliga informanter har informerats om att deltagandet i studien är frivilligt, samt gett sitt 

medgivande till att intervjuerna spelats in, och inspelningarna har endast använts av mig och 

enbart i forskningssyfte. I början av varje intervju har studiens syfte beskrivits kortfattat. För 

att garantera deltagarnas anonymitet har samtliga namn bytts ut. Namnen på skolorna nämns 

inte heller, för att det inte ska gå att gissa vilka personer som deltagit. Inga elevnamn 

förkommer i studien. Min analysmetod har inte beskrivits närmare då jag inte velat påverka 

informanterna att tala på ett visst sätt under intervjun. Huruvida jag skulle berätta att jag 

kommer att använda mig av diskursanalys som metod var ett etiskt dilemma, då man som 

forskare har skyldighet att berätta om sina syften med undersökningen, men jag avgjorde ändå 

att fördelarna med att inte ingående berätta om min metod var större än nackdelarna. Jag har 



19 
 

också tänkt på vilka konsekvenser undersökningen kan ha för deltagarna, och bedömt riskerna 

som minimala. Frågorna jag ställde var inte personliga eller kritiska, och min ambition är att 

ge en rättvis bild av informanternas tal i analysen. Som forskare har jag försökt hålla en öppen 

och fördomsfri attityd i intervjusituationen. I skrivandet har jag strävat efter att redovisa 

informanternas tal så precist som möjligt. 

 

 

Resultat 

 

 

Perspektiv på specialpedagogik  

 

Min ambition med undersökningen är att se hur specialpedagogernas och ämneslärarnas 

diskurs kring specialundervisning ser ut. Min första frågeställning gäller hur lärarna ser på 

specialpedagogikens roll och på eleverna som behöver specialundervisning d.v.s. om de talar 

om specialundervisning utifrån ett kompensatoriskt, ett kritiskt eller ett dilemmaperspektiv. I 

intervjuerna har samtliga dessa perspektiv förekommit, ofta i en kombination. Informanterna 

har inte själva presenterats för de tre perspektiven och fått utvärdera var de passar in, utan 

analysen har gjorts av mig. Jag kommer i de följande styckena att försöka analysera 

intervjuerna utifrån de tre perspektiven var för sig för att visa på hur de olika perspektiven kan 

se ut i praktiskt språkbruk. Jag kommer inte att gå igenom varje intervju för sig, utan visa på 

de olika perspektiven med hjälp av exempel från olika intervjuer. 

 

Det kompensatoriska perspektivet  

 

Speciellt tydligt framkom det kompensatoriska perspektivet i intervjun med specialpedagogen 

Sara på Norrskolan, samt ämnesläraren Lars på samma skola. Både Sara och Lars betonade 

utredningens vikt när problematiska situationer med elever uppstod. På den skolan fäster man 

särskild uppmärksamhet vid tester av olika slag. Alla elever i hela kommunen genomgick ett 

screeningtest (DLS) i år 6 för att specialpedagogen skulle kunna upptäcka elever ”med 

speciella behov”. Ordet ”upptäcka” förekommer flera gånger under intervjun med Sara, vilket 

antyder att problemen finns hos eleven och måste upptäckas av lärare för att eleven ska få den 
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hjälp som behövs för problemet i fråga. Jag frågade alla informanter hur de brukade benämna 

de elever som får specialundervisning, och Sara, som de facto var den enda som hade ett svar 

på den frågan, svarade att på deras skola sa man ”elever med speciella behov”. Här antyds att 

det är eleven som har problemen, inte att problemet står att finna i organisationen eller i andra 

miljöfaktorer. Detta kan jämföras med diskussionen som funnits inom specialpedagogisk 

forskning under 90- och 00-talet angående att se elever i behov av särskilt stöd hellre än 

elever med behov av särskilt stöd (se Persson, 2007;Liljegren, 2000). I och med att man i 

forskning och läroplanen ändrat preposition har fokus flyttats från individens biologiska 

brister, till miljörelaterade förklaringar till att problem uppstår. Saras begrepp ”elever med 

speciella behov” liknar alltså enligt mig det utfasade begreppet ”elever med behov av särskilt 

stöd”, som utgår från att problemen finns hos eleven och inte i organisationen.  

Både Sara och Lars betonar vikten av diagnoser och menar att om det kommer 

fram att en elev till exempel har dyslexi, så kan man också hjälpa den eleven med det denne 

behöver. Lars menar att specialpedagogens uppgift är att ”diagnostisera vad som är normalt 

och inte” och att en diagnos blir värdefull när man ska behandla eleven för deras problem. Här 

antyds alltså igen att eleven äger problemen. Sara talar om en gräns för när eleven klassas som 

en ”elev med speciella behov”, vilket är om eleven behöver hjälp med två eller fler ämnen, 

enligt henne. Hon talar även om ”särskolelever” som en skild grupp och även här fanns en 

tydlig gräns för vilka som tillhörde denna grupp: de elever som hade IQ under 70. Den elev 

Sara talade om här hade en ”lätt utvecklingsstörning” enligt hennes utsago. Det finns 

säkerligen också andra kriterier för vilka som går i särskolan men i intervjun var IQ-nivån det 

enda som diskuterades. Om man misstänker att en elev har en någon diagnos ska eleven 

utredas så fort som möjligt enligt Sara, elever som inte ännu är ”utredda och klara” kan hon 

som specialpedagog också hjälpa, men arbetet underlättas av en diagnos.  

I denna diskurs finns alltså tydligt utarbetade riktlinjer och mätbara faktorer som 

indikerar att en elev behöver specialundervisning och detta är något som värderas högt. I 

Saras utsagor framkommer tydligt de tre stegen i det kompensatoriska förhållningssättet: först 

identifierar hon problemgrupper, sen utreds orsakerna till problemen enligt olika normerande 

tester och slutligen försöker hon hitta metoder för att kompensera för bristerna, vilket ofta 

handlar om att hon som specialpedagog ger riktad hjälp till individen. Malin på Söderskolan 

talar också om specialpedagogens roll som utredare och talar aldrig kritiskt om 

diagnostisering, vilket passar in under det kompensatoriska perspektivet. Hon anser även att 

normaliseringen som sker i ett klassrum är viktig och att elever därför inte ska plockas ut ur 

klassrummet för mycket. Den här utsagan är intressant då den krockar mellan ett 
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kompensatoriskt och ett kritiskt förhållningssätt. Tanken om normalisering och att lära sig att 

anpassa sig till normen, passar in under ett kompensatoriskt perspektiv, medan arbetssättet att 

inkludera alla i klassrummet framförallt hör till det kritiska förhållningssättet.  

Sara menar att hon försöker balansera mellan att vara inne i klassrummet och att 

vara utanför, men i talet om undervisningsformen märks inget av att hon har undervisning i 

klassrummen, utan hon talar konsekvent om att hon ”tar elever” och ”skickar tillbaka elever” 

när de inte behöver hennes hjälp längre. Lars bekräftar bilden av en specialpedagog dit man 

”skickar elever”. Sara säger också att hon ibland tar tillbaka samma elev igen när han eller 

hon kommit efter igen i samma ämne hon har hjälpt eleven tidigare. Saras utsaga är intressant 

då det hon säger, inte direkt avspeglas i sättet hon talar. Hon säger att hon balanserar mellan 

två arbetssätt, men talar sedan konsekvent om endast det ena arbetssättet, d.v.s. att jobba med 

eleverna utanför deras ordinarie klassrum. Sättet hon talar på vittnar alltså om att hon främst 

jobbar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv, där elevens brister kompenseras i enskild 

undervisning. Det kan naturligtvis vara så att Sara inte anser att hon ägnar sig åt 

specialpedagogik när hon är inne i klassrummet utan mer fungerar som en allmän resurs, men 

detta talar hon aldrig om. 

 

Intervjuare: Har du mest undervisning i klassrummet eller utanför klassrummet? 

 

Sara: Jag har både och. (...) och även om jag har eleverna här, betyder det inte att 

eleverna ska gå hela tiden till mig. Och jag accepterar inte det heller, utan jag skickar 

dem tillbaka till klassrummet, och säger nej jag behöver inte ha Kalle mer här, han 

klarar sig i klassrummet. Då skickar jag tillbaka dem och tar nya elever. Hela tiden 

byter jag eleverna så att det inte blir samma elever som går här år ut och år in hos mig 

(skratt) nej. 

 

Det kritiska perspektivet  

 

Flera av informanterna lutar mer mot det kritiska perspektivet. Specialpedagogen på 

Söderskolan, Katarina och ämnesläraren Katja på samma skola betonar starkt miljön och 

organisationen som problem. De talar om vikten av att organisationen kring undervisningen 

fungerar tillfredsställande för att på så sätt hjälpa alla elever till mer struktur, vilket 

förebygger koncentrationssvårigheter och underlättar arbetet för alla. Som exempel på detta 

tar de att ha ett och samma klassrum där alla elevens saker finns, att alltid ha samma tider för 
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rast och att ha ett schema på elevens bänk. Alla informanter utom Lars talar om att en elev 

inte behöver vara i behov av stöd hela tiden, utan att det kan handla om olika ämnen och 

situationer. Här tar man alltså avstånd från att det är något biologiskt behov eller brist som ska 

kompenseras. Även Sara säger alltså detta, hon talar således inte renodlat utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv. I intervjun med Katarina förekommer ordet ”struktur” många 

gånger i betydelsen att det måste finnas en tydlig struktur i skolarbetet så att eleverna förstår 

vad de ska göra. Hon framhåller vikten av struktur i skolan, samt andra miljörelaterade 

faktorer som kan hjälpa en elev att fokusera bättre. Det är alltså organisationen och miljön 

som främst ska förändras, inte eleven, vilket är kärnan i det kritiska perspektivet. Katja 

uttrycker sig på följande sätt om organisationen som problem: 

 

Katja: Och just de mer organisatoriska problemen har ju inte vi några bra lösningar på. 

Alltså vi har ju inte ett och samma klassrum där de har alla grejerna i sin bänk, eller där 

det alltid är lika långa raster så det alltid är samma... (.) Och då tänker man ju att de ska 

klara det bättre och bättre ju äldre de blir. Och de flesta gör ju det men inte alla. 

Intervjuare: Tror du att det ligger på en organisationsnivå då, dom problemen alltså 

att//? 

Katja: //Alltså inte på en organisationsnivå så att det är min chef som måste organisera 

det. Eller på ett sätt kanske det gör det, man skulle titta på schemat, man skulle titta på 

lokalerna och man skulle titta på…. Men det är ju inte en didaktisk fråga eller vad man 

ska säga, utan det är ju snarare en fråga, hur kan vi… hur ser den fysiska miljön ut, och 

de fysiska förutsättningarna. 

 

Både Katja och Katarina säger devisen ”det som är bra för alla, blir bra för några i synnerhet” 

i detta sammanhang när de talar om strukturen och hur organisationen måste bli bättre på att 

främja koncentration i skolarbetet. Också Eva på samma skola påpekar att de jobbar med 

”metoder som gynnar alla, så att alla kan delta i största möjliga mån, och sen på det lägger vi 

specialresurserna”. Att alla ska kunna delta efter sin förmåga är en av grundbultarna inom det 

kritiska perspektivet. I slutet på intervjun med Eva när jag frågar om hon vill tillägga något, 

funderar hon kring ”hur mycket diagnoser vi tillverkar”, vilket kan sägas vara en typisk 

ståndpunkt i ett kritiskt perspektiv. Denna fras tolkar jag som att Eva tar avstånd från att 

diagnoser mäter något biologiskt fel hos individen och menar att de egentligen ofta är sociala 

konstruktioner. Här kan man anta att hon menar beteendediagnoser såsom ADHD, då 

existensen av fysiska diagnoser som till exempel hörselskada är svårt att förneka. Både Eva 

och Malin säger också i intervjuerna att det är viktigare att se när en elev behöver hjälp, hur 
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och med vad snarare än att hitta orsaken till varför, vilket också är ett sätt att ta avstånd från 

diagnostisering och utredningar, som främst söker orsaksförklaringar. Detta sätt att vara 

kritisk mot diagnoser finns inte alls hos Sara som istället ser ett värde i att ”upptäcka” och 

utreda elever som behöver stöd. Lars talar också om utredningens och diagnosens fördelar, 

inga nackdelar nämns.  

Katarina anger att elever skickas på utredning endast om man annars inte vet hur 

man ska hjälpa eleven i fråga. Hon förhåller sig delvis kritisk till diagnoser, och antyder att 

det finns en övertro på dem. En utredning och en diagnos ger ofta upphov till fler nya frågor 

istället för lösningar enligt henne.  

 

Katarina: Det finns ju en:: tendens till att det ska lösa sig allting bara för att man har en 

utredning. Och så är det ju inte, en utredning ger ju inga, inga egentligen färdiga 

lösningar eller någonting sådant, den ger ju egentligen mer nya frågor, tycker jag. Alltså 

man kan få en del svar men man får också många nya frågor. För det blir okej, nu vet vi 

det här, hur gör vi då? Och ibland är det så här, att det finns en övertro… nu sticker jag 

ut huvudet lite kanske, men det finns en övertro på alla de testerna som är. Och jag 

säger inte att de inte ska finnas, men ibland kan det räcka att man ser att den här eleven 

behöver mer struktur, ja vad kan vi göra då? 

 

Katarina använder ord som ”tendens”, ”tycker jag” och ”ibland” och hon flikar in ”nu sticker 

jag ut huvudet här lite”, vilket visar på försiktighet och kanske en rädsla för diskurspolisen. 

Det är intressant för att det antyder att ett delvis kritiskt förhållningssätt till utredningar inte är 

normen och inte helt socialt accepterat inom diskursen om specialpedagogik. Citatet antyder 

alltså att ett kompensatoriskt perspektiv som är mer positiv till utredningar, är det mer 

accepterade i diskursen om specialundervisning. Antagandet förstärks av att den andra 

specialpedagogen, Sara, som enligt mig mer tydligt talar utifrån det kompensatoriska 

perspektivet, aldrig känner att hon måste urskuldra sig eller ursäkta sina utsagor.  

Ingen av informanterna är dock kritisk till specialpedagogiken som disciplin, 

vilket det kritiska perspektivet ofta handlar om. Tvärtom anger samtliga informanter mer eller 

mindre explicit att det finns för få specialpedagoger. Specialpedagogerna anger att de inte 

hinner hjälpa alla elever som behöver då de har många andra uppgifter, och alla ämneslärare 

menar att de skulle behöva mer stöd från en specialpedagog, alternativt en specialpedagog i 

klassrummet hela tiden. Katja säger att det finns elever som skulle behöva stöd men idag inte 

får det på grund av att resurserna inte räcker till. Överhuvudtaget verkar en viss portion av 
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missnöje över för små ”resurser” vara en självklarhet inom diskursen om specialundervisning, 

och alla informanter berör på något sätt tidsbristen och bristen av ett nödvändigt 

specialpedagogiskt stöd.  

 

Dilemmaperspektivet  

 

Katarina talar i viss mån utifrån ett dilemmaperspektiv, vilket jag inte hittar lika explicit hos 

de andra informanterna. När jag frågar om specialundervisning inne i respektive utanför 

klassrummet, anger samtliga informanter att det finns för- och nackdelar med båda sätten att 

arbeta och att de passar olika bra beroende på tillfälle och elev. Katarina är dock den enda 

som talar mer om problemen med båda arbetssätten. Hon menar att det ibland är bra att hjälpa 

eleven enskilt utanför klassrummet men tycker samtidigt att det är marginaliserande, och 

resonerar kring det olösliga dilemmat att kunna jobba enskilt med en elev utan att det blir 

marginaliserande.  

 

Intervjuare: Men hur ska man göra det då om det ändå finns fördelar med att ta ut 

någon, hur ska man undvika att det blir marginaliserande? 

Katarina: Jag vet inte, jag tror inte att det går. Jag tror det alltid kommer finnas det där, 

för det e ju ändå att… Men samtidigt man kan ju prata om det. Och ju öppnare man är, 

att det här behöver du, det här behöver du, det här med att alla har olika lärstilar, man e 

olika, man behöver olika tid, man e olika känslig för ljud. Och allt det här kan man 

prata om i mentorsgrupperna tänker jag. 

 

Också på frågan om det finns skillnader mellan pojkars och flickors behov av stöd 

problematiserar Katarina utifrån ett dilemmaperspektiv om det är könet eller personligheten 

som avgör. 

 

I: Finns det några skillnader i vilka behov de har och vilka typer av problem de har? 

Eller är det just det här att de vänder (…)? 

Katarina: Jaa, alltså det. Det vet jag faktiskt inte om det är köns… (1.0) om det är könet 

som avgör, eller om det är personligheten. Det där kan man nog diskutera länge. För jag 

tycker att jag har sett killar som, som kan vända, alltså som inte har en utagerande 

koncentrationssvårighet, på så sätt, och likadant tjejer. Jag vet inte om det var svar på 

frågan. 
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Sammanfattningsvis kan jag hitta både det kompensatoriska och det kritiska 

perspektivet, hos ämneslärarna och specialpedagogerna. Katarina problematiserar också vissa 

specialpedagogiska frågor utifrån ett dilemmaperspektiv, d.v.s. att det finns olösliga problem 

där målen eller metoderna krockar med varandra. Det verkar alltså som om det idag finns 

minst två gångbara och delvis olika diskurser om elever i behov av särskilt stöd, en som 

fokuserar mycket på mätbarhet, tester, diagnostisering och kompensatorisk hjälp, och en som 

fokuserar mer på miljöns roll i elevers problem och samhällsnormers styrning över individen 

som icke fruktbar. Dessa två diskurser jag hittat motsvarar det kompensatoriska och det 

kritiska perspektivet. Ingen informant rör sig dock enbart i den ena eller den andra diskursen. 

 

Talet om flickor och pojkar i behov av särskilt stöd 

 

Jag har också undersökt hur lärarna talar om flickor i behov av särskilt stöd och pojkar i 

behov av särskilt stöd. För att kunna göra denna analys har jag utgått från Nordzells (2007) 

kategoriseringsanalys, där jag har identifierat de centrala kategorierna, ”pojkar” och ”flickor” 

och analyserat vilka handlingar, aktiviteter och egenskaper dessa kategorier beskrivs utifrån. 

Sedan har jag försökt hitta relationer mellan kategorierna ”pojkar” och ”flickor”. Har de 

tillskrivits liknande egenskaper eller är de olika? Befinner sig kategorierna i motsatsställning 

till varandra eller paras de ihop?  

Först och främst frågade jag alla informanter hur de tror att könsfördelningen i 

specialundervisningen ser ut på deras skola. Fyra informanter tror att pojkar är 

överrepresenterade i specialundervisningen, och två pekar på att det har varit så förut, men att 

bilden nu håller på att förändras. Katja anger att hon ”för ovanlighetens skull” har flera flickor 

än pojkar i sin mentorsgrupp som behöver specialundervisning, men hon tror ändå att det på 

resten av skolan ser annorlunda ut. Lars har fyra elever i sin mentorsgrupp som får 

specialundervisning och samtliga är pojkar. Sara menar att hon har mycket fler pojkar än 

flickor och Eva pekar på att det alltid under hennes tolv år har varit fler pojkar som har behövt 

specialpedagogisk hjälp. Katarina och Malin håller inte med om denna bild. De menar båda 

att det alltid tidigare varit mest pojkar men att det så sent som i år har förändrats. Orsakerna 

till förändringen är svåra att ange. Katarina funderar först på om flickornas beteende har 

förändrats men tror inte på det själv, utan menar på att det måste vara så att de vuxna blivit 

bättre på att se flickor i behov av stöd alternativt att flickorna börjat visa mer: 
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Intervjuare: mm men vad tror du det beror på då att det har ändrat? 

Katarina: hhh, jag vet inte. Antingen har vi blivit bättre på att se. Kan det vara. Det 

måste ju vara det tänker jag. Eller att flickornas beteende har ändrats. Näe::. Att dom 

visar mer. Det kan vara det också. Att det finns en. Ja jag vet inte… (3.0) (…) Och de e 

väl ändå köns- mycket könsroller som spelar in det här hur man beter sig och vad man 

tar sig för, hur symptom syns, tänker jag.  

 

I talet om pojkar och flickor i behov av särskilt stöd framkommer flera 

skillnader mellan kategorierna pojkar och flickor. Det framkommer en ganska tydlig bild av 

hur pojkar och flickor i behov av särskilt stöd ”är”, trots att både Katarina, Eva och Malin 

explicit uttrycker att skillnaderna inte är biologiska, utan handlar om uppfostran och 

socialisering in i en könsroll. Pojkar beskrivs av flera som stökigare i klassrummet, de blir ”ett 

ordningsproblem”, de har svårt att hålla reda på sina saker, komma i tid, de behöver mer 

motivationsstöd och uppvisar på ett tydligare sätt koncentrationssvårigheter. Pojkars 

svårigheter syns mer, de vågar visa dem och visandet sker ofta som stök eller bus i 

klassrummet. Malin tror också att pojkar oftare får stöd i att klara av skolsituationen, ”att 

kunna vara i klassrummet och inte syssla med annat”, vilket passar överens med de beskrivna 

problemen pojkar anses ha. Lars är den enda som inte nämner ”stökiga” pojkar, han menar 

snarare att pojkarna inte gör någonting om de inte tvingas till det. Pojkarna beskrivs som mer 

luststyrda, lata, ointresserade och Sara menar även att pojkar kan vara svagare i allmänhet 

vilket delvis kan bero på ointresset och att de ”inte läser på samma sätt som flickorna”. 

Flickor beskrivs som tidigare mogna, kan sitta still, är motiverade, vill ta emot hjälp och vara 

på ”frökens sida” samt är duktigare. Katja beskriver dock en flicka som inte vill ta emot hjälp 

vilket anses som ett problem, men hon vill inte generalisera detta till att gälla flickor i 

allmänhet. Flickor i behov av särskilt stöd tar också enligt flera informanter längre tid att 

upptäcka i klassrummet, eftersom de är ”mer tillslutna i klassrummet”, ”sitter tysta och 

jobbar”, ”inte vågar visa att de har svårigheter” samt ”vänder sina problem inåt”. När de väl 

upptäcks påpekar flera av lärarna dock att det särskilda stödet oftast ger gott resultat, vilket 

inte sägs om pojkarna som får särskilt stöd. Katja funderar också kring att lärarna kan ha 

högre förväntningar på flickor som får specialundervisning, medan man i förhållande till 

pojkarna ”bara fortsätter att fylla på” oavsett om resultat uppvisas eller inte.  

Alla informanter har teorier om vad det kan bero på att pojkar enligt forskning 

är överrepresenterade i specialundervisningen, vilket antyder att kön i förhållande till 

specialpedagogiskt stöd är något de har funderat på tidigare. Katarina tror att symptomen för 
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uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter visar sig på olika sätt hos pojkar och flickor 

och funderar kring vad det kan bero på. Hon tror att flickor ofta får mer träning än pojkar i hur 

man ska bete sig i sociala sammanhang. Sara är också inne på att pojkars diagnoser syns mer. 

Hon säger att pojkarna är ”mer modiga och visar att de inte vill jobba, att det är tråkigt ämne 

de har…”, medan flickor oftare kan dölja sina svårigheter, och inte ”hojtar till” när de behöver 

hjälp. Hon säger också att pojkar är ”allmänt svagare i skolan”, att de inte visar lika stort 

intresse för skolan och inte läser lika mycket som flickor samt inte ”bryr sig” vilket gör att de 

oftare behöver hjälp än flickor. Dessutom påpekar Sara att pojkar oftare än flickor har 

diagnoser, speciellt ADHD. Dyslexi menar hon är mera jämnt fördelat mellan könen. Malin 

anger att pojkar är överrepresenterade i specialundervisningen för att flickor är lite tidigare 

mogna. Hon tycker inte man kan ”bagatellisera” detta faktum, utan menar att flickors tidigare 

mognad gör att de redan vid skolstarten kan ”sitta still och börja ta in rena skolkunskaper 

tidigare”. Hon menar att pojkar lätt ”halkar efter” redan i skolstarten på grund av att de 

mognar senare och att detta kan bli svårt att ta igen senare. Malin tar också upp två olika 

kategorier av skolsvårigheter som ofta leder till specialundervisning, nämligen inlärnings-

svårigheter och koncentrationssvårigheter, och tror att elever alltför ofta tilldelas 

specialundervisning på grund av koncentrationssvårigheter snarare än inlärningssvårigheter. 

Hon menar att de som har svårt att koncentrera sig naturligtvis ska få hjälp, men tycker att 

elever med inlärningssvårigheter ”får stå tillbaka för de med koncentrationssvårigheter”. 

Intressant här är att Malin menar på att koncentrationssvårigheter är tydligare bland killar. 

Hon säger det inte explicit, men enligt min tolkning menar hon att flickor oftare har 

inlärningssvårigheter än koncentrationssvårigheter, och alltså får stå tillbaka för pojkarna med 

koncentrationssvårigheter som oftare får specialundervisning. Detta är alltså en förklaring till 

att pojkar är överrepresenterade i specialundervisningen enligt Malin. Malin är också inne på 

uppfostran, och att man socialiseras in i rollen som flicka eller pojke och förväntas bete sig på 

olika sätt beroende på vilket kön man har.  

 

Malin: Och sen tror jag dessutom att vårt sätt att uppfostra att vi faktiskt inte tillåter 

flickor att vara utåtagerande. Stökiga flickor rättas in i leden tidigare än stökiga pojkar. 

 

Enligt Eva är flickor ”mycket mer benägna att göra rätt, att vilja vara på frökens lag så att 

säga” medan pojkarna ”i mycket högre utsträckning lever i en icke-plugg kultur” och är ”mer 

luststyrda”. Hon menar att pojkars ”lathet” beror på att de är luststyrda, inte lata per 

definition. Eva poängterar att hon inte tror att detta är något biologiskt, utan att skillnaderna 
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mellan könen är socialt och kulturellt betingade. Katja är likt Katarina och Sara inne på att 

pojkar gör sina behov mer synliga, och menar att pojkar blir ”ett ordningsproblem i 

klassrummet” vilket kan vara en anledning till att de oftare får specialundervisning. Katja 

bekräftar här alltså min hypotes att specialundervisning kan fungera som en disciplinär åtgärd. 

Även Malin talar om detta när hon uttrycker att pojkarna med koncentrationssvårigheter, vars 

svårigheter ofta stör i klassrummet, oftare får specialundervisning. Katarina berättar också om 

de små grupperna (som nu slopats på skolan) dit framförallt de som var ”arga” placerades, de 

som gjorde att ”det blev outhärdligt i klassrummet”. Av sju elever i den lilla gruppen förra 

året var sex stycken pojkar. Specialundervisning benämns alltså av flera informanter som en 

disciplinär åtgärd i vissa svåra fall. Det är endast i talet om pojkar i behov av stöd som 

specialundervisning som disciplinär åtgärd benämns. Flickor i behov av stöd verkar alltså inte 

behöva specialundervisning för att lära sig ordning och disciplin. 

På frågan om det finns någon skillnad mellan pojkar i behov av särskilt stöd och 

flickor i behov av särskilt stöd framkommer att pojkar ”tar mer för sig och säger att de 

behöver hjälp”, att pojkar tar mer plats när de väl får stöd av specialpedagogen, att flickor 

jobbar mer effektivt, är mer tacksamma för att få hjälp och har med sig sitt specialmaterial till 

nästa gång. Lars anger också att flickor behöver mycket mer trygghetsstöd och personlig 

kontakt med specialpedagogen. Han menar att flickorna egentligen inte ”saknar något” 

kunskapsmässigt, utan oftast behöver trygghet och självförtroende, medan de pojkar som får 

specialundervisning ”helt enkelt inte har tränat tillräckligt” och behöver komma i kapp rent 

kunskapsmässigt. Pojkar anses behöva mer motivationsstöd och mer praktiskt stöd, som att bli 

påminda om att hålla reda på och ha med sig rätt material och sitta still och jobba. Pojkar 

anges också vara latare, och låter gärna bli att jobba när läraren inte ser. En bild som alla 

informanter verkar dela, är att pojkar som behöver särskilt stöd ofta gör väsen av sig och visar 

högljutt att de har svårigheter, medan flickor ofta blir tysta och vänder sina problem inåt, så 

att det tar längre tid för lärarna att upptäcka att hon behöver stöd för att nå kunskapsmålen. 

Malin menar att pojkar oftare uppvisar koncentrationssvårigheter och då även oftare får stöd 

utifrån det, medan flickor oftare får stöd utifrån inlärningssvårigheter. Hon är inte säker på att 

detta är en faktisk skillnad i behov hos flickor och pojkar men menar att det ofta är utifrån 

dessa olika utgångspunkter pojkar och flickor tilldelas stöd. Lars menar att det finns faktiska 

biologiska skillnader mellan könen i sättet att ta till sig hjälp. Han säger att pojkar hellre vill 

”göra”, d.v.s. jobba konkret med något, medan flickor är mer benägna att prata om vad de ska 

göra och vad de gjort. Pojkar ”tål inte så mycket ord” säger Lars och tycker att lärarna bör 

jobba på olika sätt med pojkar och flickor på grund av denna könsskillnad. Till pojkar ska 
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man väldigt rakt och kortfattat berätta vad de ska göra, medan man kan resonera mer ”av och 

an” med flickorna och ”låta dem berätta” om sitt skolarbete. 

Flera av de andra informanterna är inne på att de skillnader som finns mellan 

könen inte är biologiska, utan handlar om sociala och kulturella könsroller och uppfostran, 

men de kan genast ange tydliga skillnader mellan pojkar och flickor. Katarina avviker från 

övriga informanterna och vill inte se att det finns könsskillnader i beteende. Hon tycker 

snarare att det handlar om olika personligheter. Hon kommer dock in på att det även handlar 

om hur barn blir fostrade till rollen som pojke eller flicka. Hon nämner då hur flickor 

traditionellt sett blivit ”ordningsmän i klassrummet” och setts som ”duktiga flickor” och 

funderar på att det kan påverka flickors självbild. Hon nämner också att många lärare är 

kvinnor vilket kan göra att flickorna identifierar sig med dem.  

 

Katarina: (…) Och sen beror det ju på hur mycket hur mycket barnet i fråga påverkas 

av sättet omgivningen förhåller sig till dem som pojke eller flicka. Hur viktigt det är när 

man växer upp. Alltså traditionellt har ju flickor också använts mycket som 

ordningsmän i klassrum och sådant där. Om det blir någonting att sträva efter. Det var 

det jag tänkte på det här med att vara en duktig flicka. Och kanske här också att man 

identifierar sig med, det är mycket kvinnliga lärare, man har dem, så det blir ens 

förebild, ja jag vet inte, det finns många… 

 

Trots att tre av informanterna alltså explicit talar om att könsskillnaderna inte är biologiska, 

talar de i viss mån om pojkar och flickor som väsentligt olika. I talet om pojkar och flickor i 

behov av särskilt stöd upplever endast Katarina det som lite besvärande att tala om skillnader 

mellan könen. Trots att flera informanter alltså anger att de inte tror att det finns biologiska 

skillnader mellan pojkars och flickors beteende, talar de utifrån en biologisk diskurs, när de 

benämner pojkar som stökigare, oansvariga mindre motiverade och flickorna som tidigare 

mogna, mottagliga för hjälp och ordningssamma. Sara uttrycker likt Lars explicit att det kan 

finnas biologiska skillnader mellan flickor och pojkar: 

 

Intervjuare: //mm, vad tror du det beror på då att de [flickorna] inte vågar? 

Sara: Ja, det kan vara olika behov som killar och tjejer har. Till exempel är det så att de 

flesta elever som har ADHD kombinerat med (.) vad kan man säga (.) dyslexi, är det 

mest killar.  
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Enligt diskursanalys skapar vi sanningar inom diskursen alltid när vi talar. När 

pojkar benämns som ett ordningsproblem och flickor som ansvarsfulla, blir detta också sant 

inom diskursen kring specialundervisning. Flickorna i behov av särskilt stöd benämns i mer 

positiva sammanhang som att man är skolmogen, har med sig sitt material och vill göra rätt, 

medan pojkarna benämns som mer luststyrda och i behov av mer motivationsstöd och 

praktiskt stöd, samt som ett ordningsproblem i klassrummet, vilket får konsekvenser för hur 

man ser på både pojkar och flickor i behov av särskilt stöd. Även om flera informanter alltså 

är inne på att detta är sociala konstruktioner, rekonstrueras bilden av pojkar och flickor i 

behov av särskilt stöd som olika varje gång de benämns.  

 

Underkategorier till ”pojkar” och ”flickor”  

 

Förutom de två centrala kategorierna pojkar och flickor har jag tagit fasta på underkategorier 

till pojkar och flickor. Dessa underkategorier säger något om hur man ser på ”pojkar” 

respektive ”flickor”. Malins särskiljning av koncentrationssvårigheter och inlärnings-

svårigheter frammanar till exempel en bild av att pojkar oftare stör i klassrummet för att de 

har svårt att koncentrera sig, medan flickor oftare har ”verkliga” problem med skolarbetet i 

form av inlärningssvårigheter. Det kan tyckas att pojkar alltså egentligen skulle kunna, om de 

bara orkade koncentrera sig, medan flickor har problem som verkligen behöver hjälpas upp av 

en specialpedagog. Katarina menar att flickor traditionellt sett har varit ”duktiga flickor” samt 

”ordningsmän i klassrummet” vilket ännu kan prägla deras identitet i skolan. Sådana här 

kategorier påverkar hur vi ser på pojkar och flickor i behov av stöd och reproducerar bilden av 

flickor och pojkar som olika. Kombinationen ”duktiga pojkar” används till exempel inte av 

någon informant, och inte heller talar någon om pojkar som ordningsmän i klassrummet, eller 

som tystlåtna och tillbakadragna. Flickor benämns endast en gång under intervjuerna som 

”stökiga” och då i sammanhanget att de rättas in i ledet tidigare än stökiga pojkar. Oftast när 

flickor nämns är det med ord som tystlåtna, tillbakadragna, effektiva och ordningssamma. 

Manligt och kvinnligt ses ofta som ett naturligt motsatspar och jag tycker mig 

hitta dessa tendenser även i mitt material. När flickor beskrivs som tidigare mogna, förmögna 

att sitta still och koncentrera sig, tysta och motiverade till skolarbetet, beskrivs pojkar som 

senare mogna, oförmögna att sitta still, ljudliga, omotiverade och okoncentrerade. Flickornas 

beskrivna egenskaper sammanfaller ofta med det som anses vara önskvärt beteende i skolan, 

och dessa egenskaper är just de som pojkar i behov av särskilt stöd anses sakna. Här blir 
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motsatspar beskrivna i termer av positivt och negativt beteende i skolan och flickor verkar 

oftare än pojkar besitta de positiva egenskaperna. 

 

 

Diskussion och slutsatser 

 

Under denna rubrik kommer jag att resonera och dra slutsatser kring resultatet. Jag kommer 

även att jämföra mitt resultat med tidigare forskning och dra paralleller till läroplanen och 

skollagen, samt reflektera kring min metod, för att sedan avsluta med ett förslag till tidigare 

forskning.  

 

De tre perspektiven 

 

Gällande elever i behov av särskilt stöd generellt, fanns det två olika diskurser sida vid sida, 

där man inom den kompensatoriska diskursen betonade biologiska orsaker till att ett barn 

behöver extra stöd i skolan, medan dessa biologiska orsaker närmast var tabubelagda inom 

den kritiska diskursen. Här betonade man istället att det är viktigare att se när ett behov av 

stöd uppstår, var, och hur stödet ska se ut, istället för att fråga sig varför det uppstod. I den 

kompensatoriska diskursen är det framförallt frågan om varför som betonas då man ska utreda 

eleverna och diagnostisera elevens problem. 

En intressant aspekt som jag lade märke till under intervjuerna var att samtliga 

informanter verkade anse det lite fult att segregera elever genom att bedriva 

specialundervisning utanför klassrummet. Detta kan bero på att inkluderingstanken vunnit 

mark i specialpedagogisk forskning de senaste årtiondena (se Haug, 1998). Samtliga angav att 

både undervisning i och utanför klassrummet behövdes och att enskild undervisning utanför 

klassrummet kunde vara fruktsamt, men sättet de talade om det, vittnar ändå enligt mig på att 

undervisning utanför klassrummet var något som behövde försvaras och undervisning inne i 

klassrummet var det man skulle sträva efter. Sara menar att man behöver balansera dessa 

undervisningsformer, men talar sedan endast om alla fördelar med att vara utanför 

klassrummet, då eleverna ”producerar mest” när de är hos henne. Hon menar ändå att 

integrationen i klassrummet är viktig och tycker att eleverna bör få komma tillbaka dit så fort 

som möjligt. Malin säger att det är upp till varje elev och tillfälle, vilken metod som lämpar 
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sig bäst och poängterar att det ”definitivt aldrig ska vara frågan om att plocka ut elever på 

heltid” då hon tycker att ”smågruppsbildandet” är farligt. Eva är inne på samma linje men 

försvarar undervisning utanför klassrummet med att möjligheten att ”dra sig undan och sitta 

ifred” borde finnas för alla barn. Katja tycker det finns en funktion med smågrupper men 

menar att de kan bli självuppfyllande och ”allt möjligt stök som blir problematiskt med det”. 

Lars menar att det ideala vore om han hade en specialpedagog inne i klassrummet hela tiden 

som ett stöd för de som behöver. Det verkar alltså som om det kritiska perspektivet här är det 

mer accepterade; alla elever ska få vara inkluderade och aktivt delaktiga i klassrummet.  

Däremot verkade det kompensatoriska perspektivet, som betonar utredningar 

och diagnostisering, fortfarande vara förhärskande när det gäller att definiera vilka elever som 

behöver särskilt stöd. Det vittnar Katarinas försiktighet om, när hon talar om 

beteendediagnosers begränsade användningsområden. Hon reflekterar försiktigt över att ”en 

utredning ger ju egentligen inga färdiga lösningar, den ger ju egentligen mer nya frågor” och 

när hon säger att det finns en övertro på alla tester som finns flikar hon in ett ”nu sticker jag ut 

huvudet lite kanske”. Av de övriga informanterna är det endast Eva som verkar förhålla sig 

delvis kritisk till diagnostisering, då hon menar på att ”vi tillverkar” diagnoser i skolan. Både 

Sara, Lars och Malin betonar specialpedagogens uppgift som utredare. Utredningar och 

diagnostiseringar sker ofta utifrån normalitetstester och specifika kriterier som kan förefalla 

tydliga och objektiva. Dessutom är det en läkare eller psykolog som innehar rätten att 

diagnostisera. Dessa yrken har hög status i vårt samhälle, vilket ger ytterligare tyngd åt den 

medicinska-psykologiska diskursen. 

Om det kritiska perspektivet vunnit mark genom tanken om ”en skola för alla” 

och att alla oavsett behov ska vara inkluderade i ett demokratiskt klassrum, är alltså det 

kompensatoriska perspektivet fortfarande viktigt när det gäller att avgöra vilka elever som är i 

behov av särskilt stöd. Man kan alltså säga att det kritiska perspektivet blivit förhärskande i 

(talet om) metoderna för hur det särskilda stödet ska se ut, medan det kompensatoriska ännu 

fyller en funktion när det gäller att utreda vilka som behöver stödet. Dilemmaperspektivet 

verkar ännu inte ha vunnit mark i diskursen om elever i behov av särskilt stöd, då bara en 

informant talade delvis utifrån det perspektivet. Det är här igen viktigt att poängtera att jag 

endast undersökt hur lärare talar om specialundervisning och specialpedagogik som disciplin, 

och inte hur praktiken ser ut på skolorna. 
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Talet om pojkar och flickor  

 

Många av de aspekter jag hittar i talet om pojkar och flickor liknar det som framkommit i 

tidigare forskning om pojkar och flickor i behov av särskilt stöd. Både Andreasson och Asp-

Onsjö finner att pojkar betydligt oftare anses ha beteendemässiga svårigheter, som ofta blir 

störande för resten av klassen. I talet om pojkar i min studie förekommer oftare beskrivningar 

utifrån beteendemässiga svårigheter, som svårigheter att komma ihåg sitt material, att kunna 

sitta still, att jobba effektivt utan att busa och bråka, bristande motivation, luststyrt beteende 

etc. Katja menar dock att de stökiga pojkarna också har kunskapsmässiga svårigheter, men de 

kunskapsmässiga problemen uppkommer då som ett resultat av ett dåligt skolbeteende. 

Flickors svårigheter hamnar oftare under kategorin inlärningssvårigheter, som Malin myntar. 

Flickornas problem syns inte lika bra, för att de klarar av att uppföra sig enligt de sociala 

koder som finns i skolan, alltså sitta still, jobba effektivt, visa intresse och motivation och inte 

be om hjälp lika ofta och framförallt inte lika högljutt som pojkar. Därför tar det en tid innan 

de ”upptäcks”. Detta indikerar på att det är en inlärningssvårighet som ska upptäckas, inte 

sociala eller beteendemässiga svårigheter. Alla lärare känner igen bilden av att pojkar syns 

mer i klassrummet och flera menar att resurserna som finns därför lättare går till pojkarna. 

Detta kan troligtvis också vara en orsak till att pojkar oftare får åtgärdsprogram knutet till sig 

och dessutom mer omfattande textmängd i sina dokument, vilket Asp-Onsjö (Andreasson och 

Asp-Onsjö, 2009) konstaterar är fallet. Asp-Onsjö konstaterar också att pojkars åtgärds-

program utgår från en expertinriktad diskurs där prestationer fokuseras. Denna diskurs hittar 

jag inte i informanternas tal. Snarare omtalas pojkar utifrån sitt beteende, och det är mer 

flickorna som omtalas utifrån sina prestationer, eller brist på prestationer, när de väl upptäcks.  

 Andreasson (2007) finner att flickor oftare bedöms behöva vuxen trygghet och 

ett lugnare arbetstempo. Asp-Onsjö (Andreasson och Asp-Onsjö, 2009) konstaterar att 

flickors åtgärdsprogram oftare antyder att flickorna behöver omsorg. Detta säger också Lars 

är fallet. Han menar att flickor behöver skapa en varm relation till specialpedagogen och 

kunna gå till denne för att ”ha det mysigt”, vilket indikerar ett lugnare arbetstempo än i det 

vanliga klassrummet. Däremot påpekar Lars tvärtemot Andreassons iakttagelser att flickorna 

behöver höja sitt självförtroende genom specialundervisning. I Andreassons studie anses 

framförallt pojkarna ha dåligt självförtroende. Det kan tyckas motsägelsefullt att 

specialundervisning används som en åtgärd för att höja elevers självförtroende, då 

specialundervisning snarare medför att eleven blir utpekad som dålig/dum, vilket rimligtvis 

medför ett ännu sämre självförtroende. Just utpekandet och marginaliseringen anges som den 
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främsta orsaken till att all undervisning ska bedrivas i klassrummet enligt kritisk forskning (se 

t.ex. Haug, 1998). 

Arms m.fl. (2008) påpekar att flickor och pojkar har olika roller att leva upp till, 

där pojkarna förväntas ta risker och ta sig an intellektuella problem, medan flickorna bara ska 

vara duktiga. De menar då att flickor som misslyckas med att vara duktiga är särskilt utsatta, 

då de inte längre är fullgoda flickor. Detta kan vara en orsak till att flickorna enligt 

informanterna försöker dölja sina problem, och inte ”hojtar till” eller ”vågar visa” när de 

behöver hjälp. För pojkarna blir det alltså mer okej att misslyckas och därför kan pojkarna 

högljutt visa att de behöver hjälp, medan flickorna döljer sina problem in i det sista.  

Sammanfattningsvis, finner jag flera beteenden hos pojkar och flickor som sammanfaller med 

tidigare forskning, men även några olikheter.  

Enligt diskursanalys konstrueras verklighet varje gång språk används (Börjesson 

och Palmblad, 2007:10). När lärarna talar om pojkar och flickor som olika, konstrueras också 

skilda könsroller som inbjuder till olika beteende. Det är naturligtvis inte talarens ”fel” att 

kategorier och könsroller skapas i talet, utan diskursen tillåter endast ett visst sätt att tala om 

olika saker, varför talaren snarare blir en spelbricka i diskursens ordning, än en aktiv skapare 

av sanning. Språket är aktivt i skapandet av verklighet, men talaren är begränsad till 

diskursens regler och ramverk och en enskild person kan inte förändra en hel diskurs.  

 

Specialundervisning som disciplinär åtgärd  

 

I ljuset av att endast elever som har svårigheter att nå målen ska tilldelas särskilt stöd enligt 

skollagen, blir det intressant att fundera kring pojkars överrepresentation i special-

undervisningen. Om svårigheter att nå kunskapsmålen verkligen är det enda som avgör om en 

elev tilldelas specialundervisning, indikerar pojkars överrepresentation att pojkar har lägre 

generell förmåga. Troligare än det, är att det finns andra faktorer än de kunskapsmässiga som 

bidrar till att en elev bedöms behöva specialpedagogiskt stöd i skolan. I mitt resultat framkom 

att flera informanter åtminstone delvis talade om specialundervisning som en disciplinär 

åtgärd. Pojkarna som förstörde arbetsron i klassrummet på grund av koncentrationssvårigheter 

eller ilska eller något annat, skickades till specialundervisning utanför klassrummet. Detta 

förstärker min hypotes om att pojkars överrepresentation i specialundervisningen beror på ett 

utåtagerande och störande beteende i klassrummet, mer än på kunskapsmässiga faktorer. 

Eftersom endast elever som inte når kunskapsmålen ska få specialundervisning, betyder detta 

att elever (pojkar) tillskrivs kunskapsmässiga problem trots att de egentligen anses stökiga i 
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klassrummet. Katja beskriver en pojke som under hennes senaste lektion med en extra 

resurslärare i klassrummet, fick enskilt stöd av resursläraren endast för att han störde de andra 

i klassen. Hon säger att pojken aldrig hade fått det enskilda stödet just i den stunden om det 

inte var för att han störde de andra, och påpekar dessutom att det finns många andra i klassen 

som skulle må bra av att få gå iväg en stund och jobba enskilt med resursläraren. Här 

framkommer alltså bilden av att ”specialundervisning” används som disciplinär åtgärd. Det är 

inte specialundervisning enligt min definition då en specialpedagog inte är involverad, men 

Katja själv tycker att detta är att betrakta som specialundervisning, då resurslärarna är det stöd 

hennes klass har tillgång till. Pojken i fråga får alltså ensam tillgång till hela klassens 

resurslärare, inte i första hand på grund av att han har svårigheter att nå målen i det specifika 

undervisningsavsnittet, utan för att han överskrider beteendenormen i klassrummet. 

 I talet om pojkar i behov av särskilt stöd talas det mycket om 

beteendesvårigheter av olika slag: koncentrationssvårigheter, problem att sitta still, minnas 

sina saker etc., vilket bidrar till bilden av specialundervisning som disciplinär åtgärd. De 

pojkar lärarna talar om verkar i första hand ha ett olämpligt beteende, inte svårigheter med 

inlärning, eller att nå kunskapsmålen. Flickorna som omtalas, benämns som lugna, tysta och 

effektiva, men har svårigheter i något ämne och behöver därför stöd. Det är naturligtvis 

viktigt att komma ihåg att skolan också har en fostrande roll, och bör därför uppmuntra vissa 

beteenden och förbjuda andra, men frågan är om förflyttning till specialundervisning är den 

bästa metoden för att förhindra olämpliga beteenden i klassrummet. Det kan kännas skönt för 

både lärare och övriga elever att för stunden bli av med ”ordningsproblemet”, men det är 

viktigt att fundera över vad det gör för den enskilde. Människor påverkas av vilka 

förväntningar omgivningen har på dem, och om man klassas som ett ordningsproblem, 

kommer man med stor sannolikhet att försöka leva upp till den bilden, vilket inte är en särskilt 

konstruktiv roll i skolan, eller i det framtida arbetslivet. Dessutom anser alla informanter att 

de specialpedagogiska resurserna är viktiga i skolan och för knappa, varför det blir ännu 

viktigare att fundera över att de som tilldelas specialundervisning verkligen är i behov av den. 

Det blir orättvist för eleverna i behov av särskilt stöd, om man kan skrika sig till 

specialundervisning och hela klassens gemensamma resurser. 

 

Reflektioner kring metoden 

 

Det framkom ganska tydligt under intervjuerna att lärarna var väldigt medvetna om 

diskursens ordning, det vill säga vad som får sägas inom diskursen, av vem och på vilket sätt. 
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Detta gällde både i talet om könsroller och i talet om inkluderingen av elever i behov av 

särskilt stöd i klassrummet (se s. 31). Flera informanter betonade att det inte fanns biologiska 

skillnader i beteende mellan pojkar och flickor och någon blev obekväm när jag frågade om 

detta. Enligt min tolkning tyder detta på att den biologiska diskursen kring hur pojkar och 

flickor är, inte är accepterad i skoldiskursen längre. Läroplanen poängterar också att pojkar 

och flickor ska bemötas och bedömas lika i skolan samt att ”skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster” (LGR11:8). Läraren ska också ”verka för att flickor och 

pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i skolan” (LGR11:15). Läroplanen agerar 

här diskurspolis, och berättar hur man ska agera och tala kring pojkar och flickor. Denna 

medvetenhet om diskursens ordning, gör det dock svårare för mig som forskare att under en 

intervju få ett naturligt samtal, då en medveten informant tänker noga på hur denne uttrycker 

sig. Fokusgruppsintervjuer eller ännu hellre fältstudier hade eventuellt fungerat bättre för att 

kunna fånga den faktiska diskursiva praktiken, men båda dessa metoder omöjliggjordes tyvärr 

på grund av tidsbrist från både min och informanternas sida.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Det framgår även andra intressanta aspekter i intervjuerna, som inte direkt har med eleverna i 

behov av särskilt stöd att göra, men som jag ändå skulle vilja ta upp. En sak som slår mig är 

att alla utom Malin och Lars utan vidare tanke, likställer svenska som andraspråks-

undervisning och allmänna lärares resurstid med specialundervisning. Trots att jag definierat 

att jag med specialundervisning avser den hjälp som fås av specialpedagog under en längre 

tidsperiod, tar både Eva och Katja förgivet att SVA-undervisningen (med en svenska som 

andraspråkslärare) också tillhör specialundervisning. Även Sara, som är specialpedagog och 

vars arbete alltså faller inom ramen för min definition av specialundervisning, talar om elever 

med annat modersmål än svenska som kommer till henne för att få SVA-hjälp. Malin 

ifrågasätter öppet detta, och poängterar att hon skiljer kraftigt mellan både SVA- och 

resurshjälp (en extra lärare som resurs i klassrummet) och specialundervisning. Hennes 

ställningstagande sker redan i början av intervjun och hon talar om detta flera gånger under 

intervjun. Även Lars frågar i början om SVA-undervisning räknas med i begreppet 

specialundervisning, och när jag säger att han får definiera det själv, skiljer han på de båda 

begreppen. Vikten Malin fäster vid definitionerna kan visa på att denna sammansmältning av 

svenska som andraspråk, resurstid och specialpedagogisk hjälp är vanligt förekommande 

inom diskursen, och att hon anser att detta är ett missförstånd. Speciellt Katja verkar ha en 
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annan synpunkt då hon talar mycket om en resurslärare som specialpedagogiskt stöd i hennes 

klassrum, då hon menar att den läraren är vad hennes klass ”har tillgång till”.  

Detta har jag dock inte studerat närmare, men det kunde vara intressant att som 

vidare forskning undersöka hur lärare definierar specialundervisning, vad som enligt dem 

ingår i begreppet och vad som inte ingår. Detta blir speciellt intressant då man idag talar allt 

mer om att integrera specialundervisningen i de vanliga klassrummen så att alla elever ska 

kunna vara tillsammans. Bör man då räkna alla ”specialåtgärder” som vanliga lärare gör till 

specialundervisning, vilket Katja är inne på? Eller är det som Lars påpekar, att 

specialpedagogerna är värdefulla för skolan och inte kan ersättas av någon annan? 

 

 

Avslutning 

 

I denna uppsats har jag undersökt hur ämneslärare och specialpedagoger talar om elever i 

behov av särskilt stöd generellt, och specifikt om pojkar och flickor i behov av särskilt stöd. 

Jag intresserade mig för relationen mellan kön och specialundervisning då jag under min tid 

som student på lärarprogrammet tyckte mig se att pojkar oftare fick olika typer av 

specialundervisning. Det var framförallt pojkar som var stökiga i klassrummet som fick extra 

stöd av olika slag. Jag frågade mig då om det finns flera som har märkt detta, om det stämmer 

att pojkar är överrepresenterade i specialundervisningen och om det är så att special-

undervisning används som disciplinär åtgärd för att få bort ”bråkstakarna” från klassrummet. 

Jag hittade snabbt belägg i forskning för att pojkar oftare får specialundervisning, och oftare 

bedöms ha beteendemässiga svårigheter, vilket ofta leder till att ett åtgärdsprogram skrivs och 

olika typer av specialinsatser görs.  

Jag har också velat undersöka hur lärare talar om elever i behov av särskilt stöd 

generellt; ses eleverna som problem eller ser man skolan som organisation som ett problem 

för att den inte klarar av att anpassa sig till mångfalden av elever? I resultatet framgick att 

dessa två olika perspektiv existerade sida vid sida, och till och med sammanblandade. Det 

framkom också att lärare vet hur de bör tala om pojkar och flickor i behov av särskilt stöd, 

men att de ändå ser flera skillnader i hur pojkar och flickor är, något som kan förstärka 

elevernas syn på sig själva som pojkar och flickor, och alla de traditionella könsroller som hör 
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till. Detta trots att det är just de traditionella könsrollerna lärarna har som uppgift att motverka 

i skolan.  

Genom detta arbete hoppas jag kunna bidra med ökad kunskap om att hur vi 

som lärare i en maktposition talar om elever bidrar till hur deras självbild utvecklas, och 

genom att benämna flickor och pojkar som existentiellt olika, bidrar vi till att befästa 

traditionella könsroller istället för att motverka dem. Genom att inta ett dialogiskt, eller 

dilemmaperspektiv, tror jag att vi kan reflektera kritiskt över de könsroller som finns, istället 

för att fastna i hur pojkar och flickor ”är” eller ”brukar vara”, och insikten om hur man talar är 

steg ett i en förändringsprocess. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

 

1. Kan du börja med att berätta något kort om dig själv som lärare? Vad du har för utbildning, 

ämnen, erfarenhet etc.? 

2. Kan du säga hur många i din mentorsgrupp/på skolan som får någon typ av 

specialpedagogiskt stöd? Hur många pojkar och hur många flickor? Om du inte vet, vad är 

din uppfattning om könsfördelningen? 

3. Enligt forskning och statistik från SCB är pojkar klart överrepresenterade i 

specialundervisningen. Vad tror du att det beror på? 

4. Vad är din uppfattning om pojkar som får specialundervisning och flickor som får 

specialundervisning? Finns det några skillnader i vilka behov de har? Finns det några 

skillnader i vilken typ av stöd de får? 

5. Hur skulle du definiera elever som får specialpedagogiskt stöd? 

6. Hur går processen till när man bedömer om en elev behöver specialundervisning? Vem 

avgör? Krävs det att eleven har en diagnos? Krävs det att eleven har åtgärdsprogram? 

7. Hur avgör du om en elev behöver hjälp av specialpedagog? 

8. Vad tycker du är specialpedagogikens uppgift och syfte? 

9. Hur borde stödet utformas? 

10. Vilka är specialundervisning till för? 

11. Är det bättre att hålla det särskilda stödet i eller utanför klassrummet? 

12. Övriga frågor? Något du vill tillägga? 
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Bilaga B: Statistik på könsfördelningen i specialundervisning i år 3-7 

 

 

Andel elever från årskurs 3 våren 2008 som deltagit i stödundervisning i årskurserna 3-7 åren 2008-2012 
 

 

Källa: SCB 

 

 

Definitioner 

Med stödundervisning avses här att eleven haft någon av stödformerna "anpassad studiegång", "särskild undervisningsgrupp" eller 

"specialundervisning på annat sätt" (grundskoleförordningen, kapitel 5). Elever i särskola ingår inte i undersökningen. 

 
 

Hämtad från www.scb.se 

 

Senast uppdaterad 2012-12-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scb.se/
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Bilaga C: Statistik på stödundervisning årskursvis 

 

Andel elever med stödundervisning i elevpanelerna 4–7 (födda 1982, 1987, 1992 resp. 1998) 
Andelen elever som fått stödundervisning i de lägre skolåren har minskat under senare år. 

 

Källa: SCB 

 

 

Definitioner 

Med stödundervisning avses här att eleven haft någon av stödformerna "anpassad studiegång", "särskild undervisningsgrupp" eller 

"specialundervisning på annat sätt" (grundskoleförordningen, kapitel 5). Elever i särskola ingår inte i undersökningen. 

 

 

Hämtad från: www.scb.se  

Senast uppdaterad 2012-12-04 

 

http://www.scb.se/

