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Sammanfattning 
 

Pojkars och flickors skilda beteende har visat sig leda till olika måluppfyllelse av 
kunskapskraven i läroplanen. Pojkars studieresultat är lägre än flickors i både nationella och 
internationella studier. Varför pojkarna inte når läroplanens kunskapskrav i samma 
utsträckning som flickor är en tvistefråga. Pojkars genusskapande, skolans utformning och 
pojkars attityder till skolarbete är några av förklaringarna till pojkars studieresultat. Syftet 
med denna studie är att undersöka om lärare på en gymnasieskola i norra Sverige anser att 
pojkar på skolan de arbetar på har ett större behov av specialpedagogiskt stöd jämfört med 
flickor på skolan samt om lärarna förklarar det specialpedagogiska stödbehovet genom det tal 
och beteende pojkar uppvisar i klassrummet. Studien har ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 
med ett hermeneutiskt angreppsätt där intervju- och teoristudier, samt jämförelser dem 
emellan, varit den metod som tillämpats. Av de lärare som intervjuats har fyra varit för 
specialpedagogiska insatser då de ansett att utåtagerande beteende är ett symptom på bland 
annat koncentrationssvårigheter där ett specialpedagogiskt behov föreligger. Två lärare anser 
inte att pojkarnas utåtagerande beteende är något som en specialpedagog behöver lösa. 
Slutsatsen av studien är att fyra av sex lärare tycker sig se ett samband mellan pojkars tal och 
beteende och ett specialpedagogiskt behov, och inte som ett uttryck för ett genusskapande 
beteende. 

 

Nyckelord: Måluppfyllelse, genusskapande, studieresultat, utåtagerande, 
koncentrationssvårigheter. 

 

 

  



    
 

 

 

Summary 
The different behaviors of boys and girls have been shown to lead to different achievement of 
the knowledge requirements of the curriculum. Boys study results are lower than girls in both 
national and international studies. Why boys do not reach the curriculum knowledge 
requirements to the same extent as girls is a dispute issue. Boy's way of creating gender, the 
way teaching situations are formed and boys 'attitudes toward studying are some of the 
explanations for boys' study results. The purpose of this study is to investigate whether 
teachers at a high school in northern Sweden believe that boys at their particular school have a 
greater need for special education compared to girls at the same school and if the teachers 
explain the need for special educational through the way boys talk and behave in the 
classroom. The study has a scientific theoretic perspective with a hermetical approach in 
which interview and theory studies, as well as comparisons between them, have been the 
method applied. Of the interviewed teachers, four have been positive for special educational 
efforts because they considered that outgoing behavior is a symptom of, among other things, 
concentration difficulties where there is a need for special education. Two teachers do not 
consider that boys' outrageous behavior is something a special educator needs to solve. The 
conclusion of the study is that four out of six teachers think there is a connection between the 
way boys talk and behave and a need for special education, and do not explain those acts as 
an expression of a gender creation behavior. 

 

Key words: Goal fulfillment, gender creation, study results, outreach, concentration 
difficulties. 
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Inledning 
Genom mitt arbete som lärare i gymnasieskolan har jag genom åren mött fler pojkar än flickor 
som av lärarna ansetts behöva olika former av specialpedagogiskt stöd. Dessa pojkar får på 
olika sätt stödundervisning på grund av läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter 
eller på grund av socioemotionella svårigheter. Ofta har de redan på högstadiet gått i ”liten 
grupp” och föräldrarna säger att det alltid varit så. Dessa pojkar har ofta svårt att sitta stilla, de 
rör sig runt i rummet, talar högt med kamrater på andra sidan klassrummet, ägnar sig åt annat 
än skolarbete och stör ordningen i klassrummet i allmänhet.  
 
I en rapport av Skolverket1 beskrivs att pojkar mellan åren 1988 och 2005 presterat sämre 
betygsresultat än flickor i skolan. Utifrån detta uppstod mina funderingar kring pojkar och hur 
de uppfattas av sina lärare? Är det så att lärare uppfattar att pojkar har ett större behov av 
specialpedagogiskt stöd än vad flickor har och vad beror det i så fall på?  
 
Efter att ha läst en avhandling av Ambjörnsson2 började jag fundera över om det kan vara 
själva socialiseringsprocessen till man (kille) som leder till ett visst beteende som inte passar 
in i vår svenska skolform och därför betraktas som ett problem. Att uppförandet kräver ett 
specialpedagogiskt stöd på grund av att det inte är socialt accepterat att man ska uppföra sig 
så i den svenska skolan. 
 
Jag började fundera över hur pojkars gensusskapande går till och tänkte: Tänk om det är så att 
många av dessa pojkar som lärarna efterfrågar specialpedagogiskt stöd för bara är vanliga 
pojkar som arbetar med sitt genusskapande med mer extrema metoder än sina kamrater på 
grund av sin sociala tillhörighet eller sitt sociala behov? Eller tänk om det är skolan det är ”fel 
på” och inte eleven! Det kanske är organisationsstrukturen och den sociala normen, eller 
varför inte lärarna, i skolan som inte passar ihop med hur de flesta pojkar är och blir genom 
sitt genusskapande eller sociokulturella sammanhang och inte så att dessa pojkar 
nödvändigtvis har en form av socioemotionella svårigheter eller koncentrationsproblem. Jag 
ställde mig frågan: Har detta något att göra med dem som arbetar i skolan och skolans form 
snarare än de elever som studerar där?  
 
Mina tankar gick vidare till att fråga vad diagnostisering och kategorisering medför i den 
fortsatta skolgången och livet i övrigt för den som får diagnosen. Problemet kändes plötsligt 
omfattande. Allt från genusskapande till lärares behov av att legitimera sin profession, från 
skolans strukturella uppbyggnad till huruvida socioemotionella svårigheter uppstår av en 
biologisk eller social orsak och vad en diagnostisering medför för den som får den.  
 
Utifrån dessa tankar har jag valt att i denna uppsats försöka belysa en liten del av en mycket 
komplex fråga. Jag kommer inte att kunna dra några generella slutsatser men kanske se en 
tendens i någon riktning som kan vara ett steg närmare frågan om tal- och beteende kan 
kopplas till prestation för pojkar i skolan och om det är så att pojkar oftare än flickor anses ha 
en svårighet vilket medför att lärarna önskar specialpedagogiskt stöd för dessa elever.  
 
Jag har inte för avsikt att söka någon biologisk förklaring till pojkars sätt att tala och uppföra 
sig utan min utgångspunkt är, liksom Ambjörnssons, heteronormativ och med det åsyftas att 
min utgångspunkt är att det finns något i pojkars, likväl som i flickors, sätt att skapa genus, 
                                                 
1Sjöstrand & Hammarberg red. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 18ff. 
2Ambjörnsson. I en klass för sig, genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 
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genom olika sociokulturella faktorer och förutsättningar, som kanske kan få konsekvenser i 
hur deras skolprestationer blir. Om detta i sin tur leder till att lärare drar slutsatser om pojkars 
inlärning utifrån detta så kan det få konsekvenser för skolan och pojkarna själva framöver i 
livet. 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka om lärare på en gymnasieskola i norra Sverige anser att pojkar 
på skolan de arbetar på har ett större behov av specialpedagogiskt stöd jämfört med flickor på 
skolan, samt om lärarna förklarar det specialpedagogiska stödbehovet genom det tal och 
beteende pojkar uppvisar i klassrummet. 

Frågeställning 
1. Hur uppfattar/beskriver lärarna att pojkar talar och beter sig i skolan? 
2. Hur uppfattar lärarna pojkars tal och beteende i skolan i relation till ett specialpedagogiskt 

behov? 

 

Forskningsbakgrund 
Inledningsvis presenteras delar av den forskning som idag finns rörande pojkars och flickors 
beteende i skolan och orsaker till detta. Presentationer görs av olika konsekvenser av pojkar 
och flickors skilda beteenden i klassrummet. Därefter redogörs för delar av den forskning som 
gjorts gällande diagnostisering respektive kategorisering av barn med socioemotionella 
svårigheter, ADHD/MBD/Damp. Slutligen beskrivs delar av forskning som handlar om för- 
och nackdelar med att få en diagnos samt hur skolpersonal beskriver elever i skolsvårigheter. 
 
Presenterad forskningsbakgrund utgör underlag för analys av genomförd studie. 

Könets betydelse för måluppfyllelse 
Skolverkets rapport 2006 presenterar de skillnader som finns mellan pojkar och flickor 
gällande studieresultat på både grundskole- och gymnasienivå. 3 Studien baseras på 
skolverkets egen statistik över mätbara studieresultat men värderings- och 
attitydundersökningar har också gjorts. Syftet med rapporten är att söka möjliga förklaringar 
till könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval. Det är relevant att beakta dessa resultat 
som en del av den bakgrund om huruvida det kan finnas samband mellan eventuella 
könsbundna beteenden i skolan som organisation och lärarnas definiering av pojkar i behov 
av specialpedagogiskt stöd4. 
 
Den forskning som presenterats till idag visar att pojkar och flickors beteende skiljer sig åt i 
klassrummet. Skolverkets rapport 2006 presenterar att tydliga skillnader kan ses mellan både 
pojkar och flickors språk och deras beteende vilket båda leder till att pojkar tar mer plats, styr 
diskussionerna och får mer av lärarns uppmärksamhet. 5 Å andra sidan är dessa skillnader inte 
alltid könsbestämda. Inom båda könen finns en bred variation av uttryckssätt vilket 
Ambjörnsson också konstaterar. 6 Flickors genusskapande, det vill säga hur de formar sig 
                                                 
3 Sjöstrand & Hammarberg red. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval.  
4 Ibid, 13 
5 Ibid, 12 
6Ambjörnsson. I en klass för sig, genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer, 11. 
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själva till kvinnor genom sitt sätt att tala, vara, tycka och tänka, påverkas av flera faktorer. 
Ambjörnsson tar utgångspunkt i två grupper av tonårstjejer med olika klassbakgrunder och 
undersöker hur feminina genuspositioner skapas inom ramen för en heteronormativ ordning.7 
Detta fenomen studeras utifrån frågeställningar som: Hur blir man tjej? Vilka ideal, normer 
och krav har flickor att förhålla sig till? Vad består denna normalitet av? Hur skapas, 
ifrågasätts och förhandlas normaliteten tjejer emellan? Ambjörnsson följer två 
gymnasieklasser under ett års tid och observerar bland annat deras handlingar, relationer, 
socialt accepterat utseende, rörelser osv.8 Ambjörnsson tar utgångspunkt i en heteronormativ 
ordning och tolkar sitt material utifrån denna ansats. Ambjörnssons slutsats är att tjejer formar 
sin könsidentitet olika beroende på vilken socioekonomisk bakgrund de har och att den 
bakgrunden i sig har olika kulturella normaliteter som måste följas för att vara acceptabla 
inom den specifika gruppen. De tjejer hon studerat förhåller sig även alla till en 
heteronormativ ordning som de antingen assimilerar sig med eller tar avstånd ifrån.  
 
Viktigt är att påpeka ovanstående variation inom könen och dess sociokulturella förklaring då 
inte heller jag har för avsikt att söka någon biologisk förklaring till pojkars sätt att tala och 
uppföra sig. Min utgångspunkt är, liksom Ambjörnssons, heteronormativ och med det menar 
jag att min utgångspunkt är att det finns något i pojkars, likväl som i flickors, sätt att skapa 
genus, genom olika sociokulturella faktorer och förutsättningar, som kanske kan få 
konsekvenser i hur deras skolprestationer blir. Om detta i sin tur leder till att lärare drar 
slutsatser om pojkars inlärning utifrån detta kan det få konsekvenser för skolan och pojkarna 
själva framöver i livet. 
 

Konsekvenser av pojkars respektive flickors beteende i 
klassrummet 
Pojkars och flickors skilda beteende har visat sig leda till olika måluppfyllelse av läroplanen. 
Varför pojkarna inte motsvarar läroplanens krav på kunskapsmål är även det en tvistefråga. I 
Skolverkets rapport 2006 beskriver Gunilla Molloy att pojkar är utelämnade till en 
kvinnovärld i skolan som de aktivt kämpar mot för att utforma sin maskulina identitet. 9  
 
Flera orsaker diskuteras i rapporten som möjliga förklaringar till att flickorna har en högre 
måluppfyllelse än vad pojkarna har. Bland annat har internationella studier visat att flickor 
generellt sett har en högre läsförståelse än vad pojkar har. Sverige är ett av de länder där 
denna skillnad är störst. En orsak till detta kan vara att flickor har en mer positiv attityd till 
läsning än vad pojkar har. Andra orsaker kan vara att proven är konstruerade till fördel för 
flickors kompetenser då de är konstruerade i enlighet med läroplanen som blivit allt mer 
kommunikativ.10 Det finns också biologisk forskning som pekar på att flickor mognar 
snabbare än pojkar vad gäller förmåga att träna och automatisera färdigheter. Skolan är 
utformad efter pojkars mognadsfaser vilket ger flickor ett mognadsmässigt övertag och 
därmed en högre måluppfyllelse11 
 
Skolverkets rapport rapporterar att läromedlen i skolan till stor del är utformade efter pojkars 
intresseområden som en konsekvens av deras beteende och att studier har visat att det material 
                                                 
7 Ambjörnsson. I en klass för sig, genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer, 11. 
8 Ibid, 13 
9 Sjöstrand & Hammarberg red. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 14. 
10 Ibid, 14 
11 Ibid, 14 
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som används i skolan är till pojkars fördel då de främst tar utgångspunkt i manliga 
erfarenheter.12 Förklaringar till varför det ligger till på det viset är bland annat att pojkar 
måste vara intresserade av läromedlet annars är det svårt att motivera dem till att göra dem. 
Här kan man fråga sig vilka samhällsstrukturer som skapat föreställningen om att pojkar 
skulle vara mer intressestyrda när det gäller läromedel. Kan det inte lika gärna vara så att 
flickor blivit lärda att de ska göra sådant som är ointressant ibland, undrar jag? Kanske borde 
vi fråga oss varför samhället prioriterar att ta tillvara manliga intressen före kvinnliga?  
Trots läromedlens utformande finns det dock forskare som menar att när det kommer till 
själva bedömningen av kunskap är det flickor som premieras då dessa bättre motsvarar kraven 
i läroplanen.13  
 
När resultat på Nationella provet jämförs med kursbetygen synliggörs att pojkar har bättre 
resultat på NP men att flickorna har bättre betyg på kursen. Även det är ett resultat av deras 
skilda beteende. Detta kan bero på att flickor kompenseras i klassrummet för sitt 
tjänstvilligare uppträdande14. Den forskning som hittills bedrivits på området visar att skolan 
använder sig av metoder som utformats efter pojkars behov och deras mognadsutveckling15. 
Detta kan ha betydelse för pojkars högre resultat vid de Nationella proven. 
 
En annan konsekvens av pojkar och flickors skilda beteende är att forskning även har påvisat 
att pojkar och flickor bemöts på olika sätt av lärare vilket skapar olika villkor för utveckling 
och lärande.16  
 
Enligt Skolverkets rapport 2006 har flickor överlag bättre studieresultat än pojkar i både 
grund- och gymnasieskolan. Pojkar når upp till ungefär 90% av flickornas betygsresultat 
enligt de statistiska underlag som finns från 2004/200517.  Av antalet pojkar och flickor som 
fullföljer det gymnasieprogram de påbörjar har 78% av flickorna och 72% av pojkarna erhållit 
ett slutbetyg inom fyra år 18. Likaså uppnådde 62% av flickorna födda 1980 grundläggande 
behörighet till högskolan, motsvarande siffra för pojkarna födda samma år var 51%19.  
 
Även när det gäller matematik och naturkunskap har flickor en högre måluppfyllelse än vad 
pojkar har, även om skillnaden dem emellan inte är lika stor inom detta område som inom 
läsförståelsen.20 Skolverkets rapport 2006 visar att flickor, trots sina bättre studieresultat, gör 
en lägre självvärdering av sina kunskaper än vad pojkarna gör.21 Skolverkets rapport 2006 
visar också att studier på 1980-talet beskriver att trots flickors högre  studieresultat så tar 
pojkar mer plats i klassrummet.22 

                                                 
12 Ibid, 12 
13 Ibid, 12 
14 Ibid, 11 
15 Ibid, 14 
16 Ibid, 12 
17 Ibid, 55 
18 Ibid, 51 
19 Ibid, 51 
20 Ibid, 11 
21 Sjöstrand & Hammarberg red. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 25. 
22 Ibid, 12 
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Diagnostisering av socioemotionella svårigheter; för och nackdelar 
Jag har valt att presentera två motsatta perspektiv gällande hur vi kan se på elever med 
socioemotionella svårigheter. Gillberg visar i sin avhandling rörande bokstavsbarn från 1981 
att det finns tydliga biologiska förklaringar till ett socioemotionellt styrt beteende23.  
 
Hjörne24 å sin sida utreder i sin avhandling hur användandet av olika diskurser för att 
diagnostisera eller kategorisera elever i svårigheter in i olika grupper görs. Hjörne vill 
synliggöra den kategorisering som uppstår skolpersonal emellan när de försöker utreda och 
förklara en svårighet som uppstår kring en elev. Hon fokuserar därför på elevärenden där 
elever har någon form av svårighet vilket gör att de inte ”passar in” på samma sätt som alla 
andra enligt den givna normen i skolans värld. Dessa elevärenden hamnar ofta på 
elevvårdsteamets bord där dess medlemmar i samverkan samtalar kring svårigheterna som 
finns kring eleven. Hjörne är framförallt intresserad av att se hur dessa samtal formuleras och 
vad och hur lärarna uttrycker sig i elevvårdsärendet. 
 
Gillberg menar att många så kallade ”hyperaktiva” barn går under samlingsnamnet MBD. 
Diagnosen är dock luddig i kanten då många varierande svårigheter samlas under ett och 
samma begrepp menar Gillberg. Gillbergs utgångspunkt i sin forskning är att alla de 
svårigheter som vi ser hos dessa, i folkmun kallade bokstavsbarn (oavsett om de har en 
diagnos eller inte), är neurologiska skador även om barnet inte visar några synbara yttre 
tecken på att det skulle vara så. Gillberg menar dock att deras beteende och agerande tydligt 
kan kännas igen av både lärare och föräldrar och att det inte råder någon tvekan om att något 
inte är som det ska i hjärnfunktionerna hos dessa barn. Barnens hjärnskador gör det svårt för 
dem att kontrollera motoriken och försvårar perceptionen vilket gör att de blir frustrerade och 
det i sin tur leder till att deras relation med lärare och föräldrar störs eller minskar.25  
 
Hjörne presenterar också tidigare forskning som visar på att många andra orsaker än rent 
medicinska kan ligga bakom de beteenden som av skolpersonal betecknas som ADHD/Damp. 
Till exempel att det inte finns tillräckligt många bevis för att Damp skulle vara en medicinsk 
åkomma som kan diagnostiseras. Hjörne beskriver att man inte kan räkna med en biologisk 
förklaring till Damp för att förklara de svårigheter som ett barn har i skolan utan att ta hänsyn 
till barnets miljö och skolan som ineffektiv organisation. Detta är ett sätt att placera problemet 
inom eleven istället för i dess omgivning.26 Hjörne menar att Damp är mer ett kulturellt 
handikapp än ett biologiskt och beskriver att man inte kan låta biologiska diagnoser ta 
överhand över sådana viktiga faktorer som barnets familj och miljö när man ser uttryck för 
någon form av svårighet kring barnet.27 
 
I dagsläget har ca 10% av alla barn i skolan ADHD enligt undersökningar gjorda av 
Socialstyrelsen, beskriver Hjörne, och att det finns experter (Christoffer Gillberg bland annat) 
i Sverige som menar att så många som 21% av alla barn i skolan har någon form av 

                                                 
23 Gillberg. Neuropsychiatric aspects of perceptual, motor and attentional deficits in seven-year-old Swedish 
children, 7. 
24 Hjörne. Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the 
Swedish school. 
25 Gillberg. Neuropsychiatric aspects of perceptual, motor and attentional deficits in seven-year-old Swedish 
children, 8. 
26 Hjörne. Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the 
Swedish school, 35. 
27 Ibid, 35 



 

6 
 

neuropsykiatrisk problematik.28 Gillberg har även hävdat att ett barn i varje klass har ADHD 
eller Damp vilket kan vara en orsak till den snabbt ökande gruppen barn, mer än 50% de 
senaste åren, som skickas till specialskolor eller särskolor för barn med funktionshinder 
beskriver Hjörne. Ökad acceptans för neuropsykiatrisk diagnostisering kan ge ökad acceptans 
för kategorisering och därmed få vidare följder i livet menar Hjörne.29 
 
Gillberg menar att det går att mäta den psykiska funktionen hos ett barn med diagnosen 
ADHD eller Damp och att barnets agerande inte är ett utryck av en sociokulturell faktor utan 
helt enkelt en hjärnskada.”Psychiatric abnormality in MBD is probably directly associated 
with the clinical syndrome of MBD rather than any kind of specific common etiologic 
denominator”30. Hans slutsats är dock att det inte går att helt och hållet påvisa att MBD är ett 
uttryck för en hjärnskada men menar att mycket påvisar att så kan vara fallet. Dessa 
hjärnskador kan ha uppstått mycket tidigt i livet eller under graviditeten. Gillberg menar dock 
att mycket av den psykiska oro som kan ses hos barn med MBD är ett uttryck för 
missgynnande psykosociala förhållanden i barnets närmiljö vilket skadar barn med MBD mer 
än vad det gör friska barn.31 Gillberg menar att i studier av barn med olika typer av 
hjärnskador är det barn med MBD som är de som vanligtvis också får psykiska problem, så 
många som 79%. Detta till skillnad mot barn med andra typer av hjärnskador där endast 34% 
av barnen hade psykiska problem. Detta kan jämföras med barn ur normalpopulationen där 
endast 7% har psykiska problem.32 Gillberg menar att en orsak till att barn med MBD har 
högre risk än andra barn med hjärnskador att utveckla psykiska problem kan bero på 
funktionshindrets osynlighet. ”The relative invisibility of the child´s handicap and hence the 
failure in parents and specialists to recognize it as a handicap at all, affects the child´s 
psychiatric health in a more serious way than if the handicap had been obvious and 
recognized as such”.33 
 
Hjörne studerar hur begreppet ADHD/Damp används i skolsammanhang och vad den 
benämningen av en elev leder till för särskilda åtgärder för eleven och skolan. Hjörne ger sig 
inte in i diskussionen rörande huruvida ADHD/Damp kan ha något att göra med psykisk 
ohälsa eller inte, till skillnad mot Gillberg, Hon är bara intresserad av att få kunskap om hur 
elevvårdsteamet använder diagnosen för att hjälpa eleven med skolsvårigheter och hur de 
förklarar och motiverar detta för föräldrarna.34 
 
Hjörnes slutsatser är att elevvårdsteamet talar om eleven och svårigheterna kring denne som 
att dessa är något som kommer med eleven. Att eleven bär sina svårigheter så att säga. Alla i 
teamet har en överensstämmande uppfattning om vad eleven gör och hur eleven är och teamet 
pratar ofta även om andra saker än själva lösningen på hur åtgärder för elevens studiemiljö 
skall göras. Slutsatsen av hela processen blir att teamet talar om en elev med svårigheter 
vilket konstituerar en arena för ”elever som har problem”. Detta, menar Hjörne, kan medföra 
att utgångsläget innan elevvårdsprocessen ens börjar är att det är eleven det är fel på inte 

                                                 
28 Ibid, 37 
29 Ibid, 37 
30 Gillberg. Neuropsychiatric aspects of perceptual, motor and attentional deficits in seven-year-old Swedish 
children, 51. 
31 Ibid, 53 
32 Ibid, 155 
33 Ibid, 155 
34 Hjörne. Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the 
Swedish school, 15. 
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skolan eller studiemiljön i övrigt.35 Hjörne ser också i sin studie att skolpersonalen formar 
elevens identitet efter den etikettering som de ger denne under elevvårdssamtalen och menar 
att det kan bli ett problem för eleven i framtiden. ”For exampel, the pedagogical strategy of 
making the pupils aware of their handicap at the early age of six or seven is very likly to be 
consequential. The question is if this strategy increases the likelihood that a child will ever 
return to a regular class again”.36 
 
Hjörne hänvisar i sin avhandling till tidigare forskning på området där det visas att diagnosen 
“I behov av särskilt stöd” på något sätt ofta ledde till en helt annan skolkarriär än vad 
grundtanken med en skola för alla innebär. I en skola för alla menar Hjörne, bör målet vara att 
alla får individuellt anpassat stöd i skolan för att kunna följa undervisningen i samma grupp 
och på samma villkor som alla andra barn. De studier som hittills gjorts visar däremot att när 
en elev väl har hamnat i liten grupp eller i någon form av stödåtgärd så leder detta sällan till 
att eleven kommer tillbaka till sina klasskamraters studiegrupp eller studietakt. 
Undersökningar visar också att den största andelen elever som hamnar i någon form av 
stödundervisningsgrupp är pojkar, så många som två tredjedelar i mitten av sjuttiotalet. 1986 
var 90% av eleverna i de små studiegrupperna pojkar.37 Hjörne konstaterar också att tidigare 
forskning visat att flickor oftast placeras i liten grupp för att de har svårigheter med vissa 
studier medan pojkar hamnar där eftersom de har lässvårigheter eller helt enkelt inte fungerar 
att ha i klassen av någon anledning: ”remedial reading classes or in classes for 
maladjusted”.38 
 
Hjörne visar på att så många som var femte person från socialgrupp fyra39 hade tillbringat 
någon del av sin skoltid i särskilda undervisningsgrupper medan endast tre procent av 
personerna i socialgrupp ett hade gjort detsamma. Det, menar Hjörne, visar på ett samband 
mellan skolkarriär och fortsatt livsmiljö.40 
 
Vad gäller användandet av begreppet ADHD/Damp så konstaterar Hjörne att det är ett 
begrepp som används flitigt inom skolvärlden för en mängd olika skolsvårigheter. Hjörne 
menar att vid elevvårdsmötena när eleven och svårigheterna runt denne diskuteras så dras 
slutsatsen att eleven har någon sorts ADHD/Damp utifrån första- och 
andrahandsobservationer av medlemmar i elevvårdsteamet eller av närvarande lärare. Dessa 
slutsatser är inte genomförda i enlighet med någon vetenskaplig ordning utan bildas utifrån att 
lärarna anser sig veta vad ADHD/Damp är redan på förhand och hur detta tar sig i uttryck. 
Sedan tolkas elevens agerande, oavsett vad och varför eleven än gör något, som ett uttryck för 
att eleven har ADHD eller Damp.41 
 
Hjörne menar också att när diagnosen/kategoriseringen av ADHD/Damp presenteras för 
föräldrarna är skolan tydlig med att markera att föräldrarna måste godta deras observationer 
och diagnostisering som relevant och rätt och om föräldrarna motsätter sig säger skolan ofta 
att det inte är mycket de annars kan göra för barnet om inte denna etikett fastslås. Hjörne 
menar att skolan trycker på föräldrarna att ”låta undersöka barnet” så att de ska få en klinisk 
diagnos och på så sätt känna sig starkare som föräldrar. 
 

                                                 
35 Ibid, 57 
36 Ibid, 57 
37 Ibid, 33 
38 Ibid, 33 
39 Definieras av Hjörne som ”non-skilled-workers on social welfare” Ibid, 33. 
40 Ibid, 33 
41 Ibid, 57 
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Hjörne drar slutsatsen att elevvårdsteamets arbete inte är särskilt professionellt utfört gällande 
att utarbeta arbetsplaner, och för eleven meningsfulla åtgärder, och troligtvis inte leder till 
några egentliga fördelar för eleven:  
 
           (- - -) the discussions that unfold at the pupil welfare meetings are characterised by a social language  
           that almost exclusively characterises pupils in terms of negative categories and that focuses on pupil´s  
           alleged deficiencies rather than strengths. In my material, there are few accunts that try to introduce  
           the strengths of a pupil as being relevant for suggesting how to proceed and maybe improve the situation.  
           It is also apperent that the descriptions of the problems that have occurred in the classrooms are mostly quite  
           vague.42 
 
Sivertun 43 skriver sin avhandling om svårigheten med att nå en gemensam arena att diskutera 
svårigheter kring en elev på. Sivertun menar att det är svårt att hitta en jämställd relation 
mellan skolan och föräldrarna rörande en elev i svårigheter och att han ofta erfarit i olika 
studier44 att lärarna har en annan förväntan på sitt uppdrag i skolan än vad de uppfattar att 
eleven har. Sivertun menar att detta är tydligast på nationella program medan elever på IV- 
programmet uttrycker, i samförstånd med sina lärare, att de anser att de förstår varandra och 
tycker lika om skolans uppdrag.45  
 
Svårigheten att kunna hitta en gemensam arena för diskussion har flera olika orsaker menar 
Sivertun, men en tydlig orsak är att det finns lärare som anser sig inte få tillräcklig 
ämnesmässig intellektuell stimulans av ämnes-, kunskaps- och inlärningsmässigt ”svaga 
elever”, som oftast också går på yrkesförberedande program, och därför känner sig dessa 
elever inte heller sedda och uppmärksammade. För att få den lärargrupp som känner att de 
inte riktigt kan hantera dessa elever krävs kommunikation menar Sivertun. Elev, förälder och 
lärare måste tillsammans försöka sitta ner och hitta en gemensam utgångspunkt i sitt samtal 
om hur eleven bäst får hjälp till utveckling. Detta förutsätter, menar Sivertun, att läraren väljer 
att lämna sin diskurs och sin uppfattning om skolans verksamhet och elevens prestationer 
eller förmåga och istället släpper in föräldern och eleven på arenan samt hyser en respekt för 
hur de uppfattar situationen. Genom en stark individcentrering menar Sivertun att skolan 
försvårar för förälder och elev att tala med läraren om andra orsaker och faktorer som kan ha 
att göra med elevens situation i skolan att göra och att här behövs det en ömsesidig respekt 
och vilja till lyhördhet för att nå förändring och framgång.46 
 

Metod 

Angreppssätt 
Jag har intervjuat sex verksamma lärare i en gymnasieskola i norra Sverige, tre kvinnor och 
tre män, med syftet att undersöka om lärarna ansåg att pojkar på skolan hade ett större behov 
av specialpedagogiskt stöd jämfört med flickor på skolan, samt om lärarna förklarade det 
specialpedagogiska stödbehovet genom det tal och beteende pojkar uppvisade i klassrummet. 
 
Jag har utgått ifrån frågeställningarna nedan: 
1. Hur uppfattar/beskriver lärarna att pojkar talar och beter sig i skolan? 

                                                 
42 Ibid, 59 
43 Sivertun. (Special)pedagogik och social utslagning. Perspektivisering – möjligheter och dilemman. 
44 Ibid, 56ff. 
45 Ibid, 61 
46 Ibid, 65 
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2. Hur uppfattar lärarna pojkars tal och beteende i skolan i relation till ett specialpedagogiskt 
behov? 

 
Jag har försökt att se om lärarna uppfattade pojkars tal och beteende på något speciellt sätt 
och jämfört deras uppfattningar om pojkars tal och beteende med forskning rörande 
genusskapande beteende i klassrum samt med lärarnas egna beskrivning av samma pojkars 
eventuella behov av specialpedagogiskt stöd.  
 
Mitt vetenskapsteoretiska perspektiv har legat närmast det hermeneutiska perspektivet då jag 
använt mig av intervju som metod. Med hjälp av detta förhållningssätt kunde en dialog föras 
med de informanter jag intervjuade vilket ledde mig fram till de intervjutexter som sedan 
tolkats genom att föra en dialog med texten. Mitt teoretiska perspektiv gav mig en möjlighet 
att genom textolkningsprocessen nå en allt djupare förståelse då jag genomförde min tolkning 
som ett växelspel mellan delar och helhet.47 
 
Som hermeneutiker ansåg jag mig varken kunde stödja det induktiva eller det deduktiva 
angreppssättet helhjärtat. I stället bedömde jag mig närmare vad man i litteraturen väljer att 
benämna för abduktion, det vill säga en växelverkan mellan det deduktiva och det induktiva 
angreppssättet.48 För den hermeneutiskt orienterade forskaren innebär det att man går från 
teori via empirin till teorin igen. Forskare har som regel, mer eller mindre medvetet, med sig 
någon form av teoretiskt perspektiv som styr datainsamlingen. Detta perspektiv fungerar då 
inte som en teori som skall testas utan som det intressefokus utifrån vilket forskaren närmar 
sig den empiriska verkligheten.49  
 
Med hjälp av att studera teorier möjliggjordes förutsättningar att kunna skapa en bild av 
möjliga förklaringar till det studerat fenomen. Studerad forskningsbakgrund ledde till en 
teoribakgrund att utarbeta en relevant intervjumanual.  
 
I och med en hermeneutisk utgångspunkt fanns möjlighet att revidera intervjumanualen i 
efterhand allt eftersom min förståelse för teoribakgrunden ökade. Allt eftersom intervjuerna 
genomfördes och forskningen framskred förbättrades möjligheten att ringa in i fenomen som 
valts ut att studeras. 
 
Ansatsen i studien har varit att analysera och tolka det respondenterna säger för att se om de 
svar de gav kunde tolkas utifrån erhållen teoribakgrund och formulerat syfte med studien. 
 

Urval  
Eftersom syftet med kvalitativa intervjuer var att öka informationsvärdet och skapa en grund 
för djupare och mer fullständig uppfattning om de fenomen som jag har studerat innebar det 
att urvalet av undersökningsenheter inte skedde vare sig slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet 
gjordes systematiskt utifrån medvetet formulerade kriterier.50 Kriterium för urvalet av de sex 
lärarna, tre kvinnor och tre män, var att anställningstiden minst skulle vara tolv månader då  
respondenterna borde ha erfarenhet av läraryrket. Jag ville intervjua både manliga och 
kvinnliga lärare i gymnasieskolan då de arbetade med en åldersgrupp där genusskapande är 

                                                 
47 Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun, 49ff. 
48 Johansson- Lindfors. Hur utveckla kunskap? Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
forskning. (How to Develop Knowledge? About Methodological and Other Choices in Social Sciense), 154. 
49 Ibid, 59f 
50 Ibid, 101 
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högst aktuellt. Jag ville att båda könen skulle representeras då det arbetade ungefär lika 
många män som kvinnor i den valda gymnasieskolan. Skolan valdes ut utifrån vilken typ av 
program som representerades, i detta fall Samhällsvetarprogrammet, IV-programmet 
Medieprogrammet, IT-programmet och Entreprenörsprogrammet, samt könsfördelningen 
mellan pojkar och flickor. Det var önskvärt med en skola med både yrkes- och 
studieförberedande program för att få en så bred uppfattning som möjligt om pojkarnas 
sociokulturella förutsättningar. Därav kom lärarnas ämnesbehörighet att få en bredd mellan 
ämnena svenska, engelska, franska, matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, webbdesign, 
programmering, ellära, entreprenörskap, energiteknik och idrott och hälsa. Jag ville även att 
det skulle finnas pojkar i klasserna då det är pojkars tal och beteende i relation till 
genusskapande och behov av specialpedagogiskt stöd som jag var intresserad av att studera. 

Utformandet av intervjumanual51  
Kvalitativ intervju är en metod för att utröna, upptäcka och förstå icke kända eller 
otillfredsställande kända fenomen, egenskaper eller innebörder.52 I den kvalitativa intervjun 
använder man sig inte av standardiserade intervjumanualer eftersom det inte bör finnas en för 
stor styrning från forskarens sida.53 Jag ville att de svar och synpunkter som kom fram under 
intervjun skulle vara ett resultat av respondentens egen uppfattning om fenomenet. Dock 
formulerade jag en manual för att i förväg veta vilka områden som var viktiga att beröra under 
intervjun och i vilken ordning frågorna skulle ställas, nämligen öppna frågor som lät lärarna 
reflektera över tal och beteende innan jag började ställa frågor om behov av 
specialpedagogiskt stöd.54 Jag märkte tydligt efter pilotstudien att intervjumanualen måste ha 
utgångspunkt i min teoretiska referensram. Då jag hade för avsikt att ha hermeneutiken som 
utgångspunkt innebar det att jag som författare präglats av min förförståelse. När jag 
utformade intervjumanualen utgick jag från min förförståelse avseende genusskapande, som 
jag förvärvat genom Ambjörnssons avhandling, samt min yrkeserfarenhet och min teoretiska 
referensram.  
 

Pilotundersökning 
För att kontrollera hur väl intervjumanualen skulle fungera i en intervjusituation genomfördes 
fyra pilotintervjuer. Respondenten fick då veta att syftet var att granska frågeställningarnas 
konstruktion och ordningsföljd med uppmaningen att även ge synpunkter.55 Syftet var även 
att pröva om databearbetning var möjlig utifrån intervjumanualen. Pilotintervjuerna spelades 
in med mp3spelare och transkriberades.  
 
Jag valde ett angreppssätt som gav mig möjlighet att revidera intervjumanualen. Då det tydligt 
framkom att vissa av frågeställningarna inte var av relevans för uppsatsens syfte såg jag att en 
revidering av frågorna behövde göras efter att jag ökat min teoretiska förförståelse. De 
korrigeringar jag gjorde var att formulera frågorna mer mot mitt syfte samt att ändra 
ordningsföljden på frågorna i min intervjumanual. 

                                                 
51 Se bilaga 1 
52 Svensson och Starrin. Kvalitativa studier i teori och praktik, 53. 
53 Holme och Solvang. Forskningsmetodik, 100.  
54 Se bilaga 1. 
55 Lantz. Intervjumetodik. 66. 
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Genomförande 
Sex intervjuer genomfördes med tre kvinnliga och tre manliga lärare på en gymnasieskola i 
norra Sverige. Skolan hade fem nationella program, alla med lokal inriktning. Ungefär 70% 
av skolans elever var pojkar vilket kändes relevant för studiens syfte. Intervjuerna 
genomfördes utifrån utarbetad intervjumanual och följdfrågor ställdes allteftersom samtalet 
fortskred. Viktigt är att ha i åtanke att intervjuerna varit kvalitativa och ibland har flera 
följdfrågor ställts eller omformulerats för att respondentens utsago av någon anledning har 
krävt detta. Detta har medfört att en viss skillnad i samtalsmönstret finns, dock är den röda 
tråden i samtalet densamma. Intervjuerna var mellan 20 och 40 minuter långa och spelades in 
på Mp3. 
 

Databearbetning och analys 
Jag valde att sammanfatta samtliga intervjuer och citerat vissa delar ord för ord. 
Transkribering av valda delar genomfördes även för att säkerställa att respondenternas utsagor 
inte skulle bli förvrängda. De delar som valdes ut för transkribering var de delar som   svarade 
direkt mot mina frågeställningar. För att bilda mig en preliminär förståelse av helheten läste 
jag igenom samtliga sammanfattade intervjuer. Därefter gjorde jag en gallring av materialet 
vilket syftade till att metodiskt välja bort information inför analysen som inte var relevant för 
att besvara uppsatsens syfte56. Valet har gjorts att ta med hela sammanfattningen i 
resultatredovisningen för att inte förlora den röda tråden i det som sagts. Analys har dock 
genomförts av valda delar av de sammanfattande intervjuerna, nämligen de delar som svarade 
direkt mot syftet. Dessa valda delar har i analysen kategoriserats i tre teman: 

• Skillnader i tal och uppförande mellan pojkar och flickor 
• Lärarnas uppfattningar om pojkars beteende i skolan i relation till specialpedagogiskt 

behov. 
• Lärarnas förhållningssätt till pojkar de uppfattar vara i behov av specialpedagogiskt stöd. 
 

Efter varje färdigbearbetad intervju gjordes en jämförelse mellan de inspelade intervjuerna 
och sammanfattningarna av intervjuerna för att försäkra att värdet i det som respondenten 
uttryckte inte hade gått förlorat. För att skapa en överblick av materialet tematiserades 
respondenternas utsagor utefter intervjumanualens frågeområden. Under varje frågeområde 
sammanställdes respondenternas utsagor vilka också stärktes med citat. Därefter lästes varje 
frågeområde igenom för att en helhetsbild av materialet skulle fås. Utifrån helhetsbilden har 
jag kunnat se ett mönster mellan vissa frågeområden och genom dessa mönster kategoriserat 
in materialet i de temaområden som jag utifrån min forskningsbakgrund bildade mina 
frågeställningar för mitt syfte ifrån. Dessa tematiska områden utgjorde således en struktur för 
resultatredovisningen. Utifrån detta tolkades resultatet i relation till dess rätta kontext med 
hjälp av min teoretiska referensram och min förförståelse.  

 

Utgångspunkt för analys 
För att kunna tolka och analysera de tankar som lärarna delgav i intervjuerna användes 
analysverktyg för tolkning av empirin som insamlats. En vetenskaplig utgångspunkt för 
analys krävde en beskrivning av hur sanning och normativitet skapas människor emellan då 
detta är av betydelse för att kunna visa något perspektiv på studiens syfte.  

                                                 
56 Ibid, 73 
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Poststrukturalisterna menade att det kaos som råder inom ett område kan ge ny kunskap och 
nya aspekter på ett fenomen. Assarsson beskriver att då ingen företeelse är helt igenom 
sammanhängande eller osammanhängande så är det i icke-relationsfältet som det komplexa 
utvecklas och ”där företeelsen tar sin form”.57Assarsson beskriver att: ”Dessa, företeelsens 
ostrukturer, bildas i ordningen sprickor, eller luckor och hålrum och är väsentliga för 
förståelsen av den ologik som mycket av utveckling och förändring grundas på”.58 Då jag 
hade för avsikt att undersöka ett område, som enligt min utgångspunkt ligger mellan flera 
diskurser, var det viktigt att analysera de beskrivningar jag fått utifrån ett öppet sinnelag där 
jag försökte att se hur och varför lärarna gav de beskrivningar de gav av dessa pojkar. Men 
också varför de fattade de beslut de fattade och på vilket underlag de stödde sina argument. 
 
Asarsson menar att det inom varje sfär finns en hegenomi, en samstämmighet i fråga om 
ideologiskt förankrade tankesätt, och den styr vilka ideologiska uttryck och tankesätt som ett 
samtal på exempelvis en arbetsplats får innehålla. Hegenomin styr vad som är tillåtet och inte 
tillåtet att säga. Det som står i motsats till rådande föreställning blir i sitt osagda tillstånd en 
spänningsfaktor som ”Just genom sin närvaro (---) innebär ett hot mot dominansen, samtidigt 
som det får en funktion av potentiell förändringsfaktor”.59 Det var av intresse att se om det 
rådde en stark hegemoni bland de intervjuade lärarna och vilket av Hjörnes respektive 
Gillbergs perspektiv som låg närmast att beskriva den rådande hegenomin. 
 
Assarsson menar att olika kunskapsregimer råder i olika politiska och historiska tidpunkter 
och selekterar mellan olika kunskaper och därmed bestämmer vad som är sant och inte. 
Diskursanalys är ett sätt att kartlägga de processer där olika regimer begränsar och 
kontrollerar, eller möjliggör bildandet, av olika diskurser.60 Jag tangerade delvis detta 
resonemang när jag försökte att analysera vad som framkommit i mina samtal med lärarna. 
Hänsyn togs även till att: ”Även om det skulle kunna finnas en oändlig mängd utsagor om ett 
fenomen, skulle många av dessa inte accepteras som meningsfulla beroende på de historiska 
eller kulturella gränser den rådande diskursen sätter”.61 Assarsson beskriver att de som är 
utsatta för en rådande diskurs makt, vilket både eleverna men också lärarna i skolan kan anses 
vara, också själva var delaktiga i upprätthållandet av den genom att forma sig till de regler de 
ställde upp. På så sätt så skapade de en identitet kring den kategori de blivit tilldelade. 
Assarsson menar att detta är vad som sker när föräldrar eftersträvar en diagnos på sitt barn 
eller när ett barn formar sin identitet efter tilldelad diagnos. Då blir de själva upprätthållare av 
sin avvikelse.62 
 
De lärare som arbetade i skolan hade skapat sig en verklighetsuppfattning utifrån de 
erfarenheter och kunskaper de gjort i verksamheten. Dessa bildade tillsammans en karta över 
den verklighet de befann sig i. Beroende på hur kartan lästes, beroende på vilket håll de 
tittade, såg de olika saker. Assarsson menar att meningsskaparna i en organisation inte bara 
kan ta till sig en redan existerande karta över den redan existerande verkligheten utan istället 

                                                 
57 Assarsson. Talet om en skola för alla, 67 
58 Ibid, 67 
59 Ibid, 68 
60 Ibid, 83 
61 Ibid, 83 
62 Ibid, 84 
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måste finna en karta som hjälper dem att förstå och hantera världen utifrån den rådande 
situationen.63  
 
Detta är ett sätt att kunna hantera nya och oförutsedda situationer som ofta kan uppstå för just 
lärare menar Assarsson. När jag samtalade med lärarna hade jag i åtanke att ”de lösningar 
som konstrueras” är ett ”resultat av förhandlingar och omförhandlingar av en mängd 
tänkbara möjliga alternativ”.64 Assarsson menar att lärare skapar förnuft i sin handling i 
efterhand och kan då först överväga olika handlingsalternativ. Att reflektera i handlingen är 
nästan en omöjlighet då yrket i sig kräver att beslut fattas mycket snabbt i många situationer. 
”Ett intuitivt handlande i en uppkommen undervisningssituation får innebörd och förnuft först 
sedan den i efterhand blivit utsatt för reflektion”, skriver Assarsson och menar att i en sådan 
retroaktiv meningsskapande process så ställs flera olika diskurser mot varandra och de 
styrande diskurserna blir ett sätt att rättfärdiga och legitimera sitt handlande i särskilda 
situationer.65 När jag frågade lärarna hur de beskrev och uppfattade pojkar i skolan och pojkar 
i behov av specialpedagogiskt stöd var detta ett sätt att för mig analysera det utfall jag fått. 
Ovan beskrivna socialkonstruktionistiska och diskursanalytiska perspektiv fanns i åtanke då 
analys av resultatet genomfördes.  

Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet, det vill säga att metoden måste ge tillförlitliga resultat, och validitet som innebär 
att resultaten måste vara giltiga, är begrepp som används för att beskriva värdet av en 
undersökning. Resultaten måste vara användbara.66 Dessa två begrepp är centrala inom 
framför allt kvantitativ forskning, men även inom den kvalitativa forskningen. Däremot är 
begreppen för en hermeneutiker inte relevanta eftersom man inte tror på en objektiv relation 
mellan forskare och respondent. Validitets- och reliabilitetskriterierna anses alltså inte som 
relevanta kriterier för en bedömning av sanningshalten.67 Därför har jag valt att bedöma 
sanningshalten och trovärdigheten i min studie utifrån måtten giltighet och intersubjektivitet. 
 
Giltighet är det kriteriet som ligger närmast validitetskriteriet. Förutsättningen är att så 
mycket data insamlats att ytterligare datainsamling inte skulle tillföra någon ny information 
och därmed kunna utveckla begreppen/teorin. Samt att så mycket data insamlats att de 
utvecklade begreppen täcker tillräckligt många kvalitéer hos den studerade företeelsen.68 Som 
hermeneutiker är den subjektiva upplevelsen i fokus och därför tror jag att ytterligare 
intervjuer skulle ha bidragit till fler nyanser. Fler nyanser skulle ha kunnat skapa en djupare 
förståelse, men behöver för den sakens skull inte innebära att giltigheten inte uppnåtts i denna 
studie vilket jag anser att den har med anledning av att majoriteten av informanternas svar på 
genomförda intervjuer bekräftar forskningsresultat som beskrivits i forskningsbakgrunden. 
 
Kriteriet intersubjektivitet innebär att gjorda tolkningar skall kunna accepteras både av de 
individer som representerar den verklighet de avser samt andra bedömare. Intersubjektivitet 
kan uppnås genom att återföra tolkningar till de individer som studerats. Man bör dock vara 
medveten om att det emellertid inte alltid är så lätt att få acceptans för gjorda tolkningar. 
Intersubjektivitet är ofta beroende på om individerna som studerats upplever de gjorda 
                                                 
63 Ibid, 97 
64 Ibid, 97 
65 Ibid, 97f 
66 Ibid, 13 
67 Johansson- Lindfors. Hur utveckla kunskap? Om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
forskning. (How to Develop Knowledge? About Methodological and Other Choices in Social Sciense), 45. 
68 Ibid, 165 
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tolkningarna som positiva eller negativa.69 Genom ljudupptagning och sammanfattning av 
varje intervju blev det lättare att tolka respondenternas utsagor än om de endast skulle ha 
sammanfattats skriftligt. Respondenterna har också erbjudits att ta del av sammanfattningen 
om denne så ville. Detta gjordes dock inte i pilotstudien som föregick bildandet av 
intervjumanualen. 

Etik 
Forskning som har människa och samhälle som studieobjekt innebär att man stöter på etiska 
problem.70 De forskningsetiska principer vilka tagits fram av det humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet har valts för att säkerställa etiken i studien. De 
grundläggande individskyddskraven, vilka kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav, inom 
forskningen är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet togs i beaktande eftersom e-post skickades till respondenterna, innan 
intervjuerna genomfördes för att informera om syftet med intervjun och upplysa om att 
deltagandet var frivilligt. Likaså tillgodosågs samtyckeskravet då respondenterna 
informerades om möjligheten att avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet har följts då 
respondenterna blivit lovade att det inte ska kunna härledas i resultatet vem som har sagt vad. 
Nyttjandekravet har följts i och med att den insamlande informationen har hanterats så att den 
inte använts, utlånats eller nyttjats för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften. 
Ljudupptagningen och den sammanfattade/transkriberade texten har förvarats så att ingen 
annan än jag har haft tillgång till dem. Jag har också upplyst respondenterna om att mp3filen 
kommer att förstöras efter klar sammanfattning/transkribering och opposition. 
Respondenterna till mitt examensarbete kan även om denne så vill få möjlighet att läsa lyssna 
till intervjuerna för att korrigera eventuella missförstånd. 

 

Resultatredovisning 
 
Sammanfattning av resultaten av intervjuerna ges nedan. Vissa specifika svar som har direkt 
koppling till mina frågeställningar och mitt syfte, citeras.  
 
Resultaten redovisas tematiskt utifrån teman som urskilts efter att ha analyserat intervjuerna. 
 
De teman som urskilts ur lärarnas uppfattningar är: 
 
• Skillnader i tal och uppförande mellan pojkar och flickor 
• Lärarnas uppfattningar om pojkars tal och beteende i skolan i relation till 

specialpedagogiskt behov. 
• Lärarnas förhållningssätt till pojkar de uppfattar vara i behov av specialpedagogiskt stöd. 

Skillnader i tal och uppförande mellan pojkar och flickor 
För att förenkla läsbarheten har underrubriker i resultatredovisningen använts. 
De tre manliga lärarna betecknas Y1,Y2 och Y3. De tre kvinnliga lärarna betecknas X1,X2 
och X3. 
                                                 
69 Ibid, 165ff 
70 Holme och Solvang. Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 32 
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Skillnader i tal 
Y1 har stor erfarenhet av att under visa pojkar. 
Attityder och värderingar som finns är grova i pojkgrupperna: ”en jargong som jag känner 
igen från min tid i militärtjänstgöringen”. Detta är mindre i blandade klasser. 
 
Detta tar sig i uttryck i ett grövre språk behandlar varandra, elever emellan, på ett tuffare sätt. 
Detta drabbar också de elever som inte deltar i denna jargong och även läraren. 
Läraren försöker hantera situationen på olika sätt och drabbas på så vis av pojkarnas attityder. 
 
Y1 säger att studiemässigt är de flesta av de pojkar han undervisat mindre studiebegåvade. 
Han anser att de har haft det tufft i grundskolan även om det också finns en variation här. 
 
Fråga: Hur kan du se det här? Att de har haft svårigheter i grundskolan? 
 
”Det märker man i den konkreta undervisningen alltså. I diskussioner man för, om man ber 
dem, om de ska läsa igenom en kortare text till exempel och, och flertalet elever har oerhörda 
problem att komma igenom eller rent av förstå den här texten som man själv tycker är hyfsat 
enkel. Men det märks vid examinationer också.” 
 
Y1 anser att de har svårt med att läsa och skriva. ”Någon typ av dyslexi” eller att ”de inte har 
fått tid att träna”.  
 
X1 undervisar idag till största delen pojkar. Har även rena pojkklasser. 
De attityder och värderingar som finns i gruppen är respektlös ”många är lite respektlösa mot 
lärare” ”deras verbala uttryck (---)– Jag ska slå ihjäl dig, till exempel”. Det bör man inte 
säga till varandra eller till någon alls. Det är alltid samma personer som talar på det här viset 
menar läraren. Hon tror att de gör så för att exempelvis vill testa gränserna mot läraren. För 
att se om läraren bryr sig. Hon vet inte hur dessa elever är hemma men spekulerar i det.  
 

Skillnader i uppförande 
Y2 undervisar mestadels blandklasser men även en klass i dagsläget som är en ren pojkklass. 
 
I de grupper av pojkar som han undervisar influeras pojkarnas personligheter av den 
sociokulturella tillhörighet som eleven har. De finns tydliga musikstilsgrupperingar menar 
han och de pojkar han undervisar uppträder i enlighet med den musikstilens gällande 
codex:”hipphoppare, skatare och emos, de är svartklädda och lyssnar på lite dyster musik”. 
 
Beroende på vilken grupp eleven anser sig tillhöra så uppför de sig olika. Till exempel så 
förekommer ett grovt språk och en ”gangsterattityd” hos vissa pojkgrupper. Han upplever 
dock att pojkarna försöker vara artiga mot vuxna och tror att det kanske kan bero på att de 
vuxna inte riktigt förstår pojkarnas kultur och att pojkarna kanske därför inte tycker att det är 
någon mening med att söka bekräftelse av vuxna genom att uttrycka sin gangsterattityd i 
mötet med dem. Han menar att de pojkar som exempelvis tillhör skatearkulturen försöker leva 
upp till de ideal manliga ideal som finns i den kulturen och detta tar sig i uttryck bland annat 
genom att de har en nonchalant attityd gentemot mycket, exempelvis mot skolarbete. ”Att de 
inte bryr sig”. 
 
Han tycker att hans elever för det mesta utför det de ska att det får det mesta gjort men att 
man ibland kanske får ”tjata lite” på att de ska jobba. Han säger att deras utåtagerande attityd 
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alltid är starkast i början av ett lektionstillfälle och att de sedan i mitten av lektionen har en 
mindre provocerande attityd för att sedan återgå till sin ”gangsterattityd” till nästa lektion 
och så håller det på och går runt, runt. Han menar att det samförstånd som han bygger 
tillsammans med dessa pojkar inte håller till nästa lektion utan att han alltid måste börja om 
från början igen med att upprätta en harmonisk roll och så även en lugn studiemiljö. 
 
Han spekulerar i varför det är på detta vis och säger att det kan bero på att de vill upprätthålla 
dessa ritualer med honom för att det är viktigt för dem eller för att det kanske är han som 
uppmuntrar det genom att hälsa på dem på ett speciellt sätt och vara i deras kultur i 
inledningsskedet av varje lektion. 

Attityder och värderingar 
X2 undervisar både pojkar och flickor men har ca två tredjedelar pojkar som hon undervisar 
för tillfället. 
 
De attityder och värderingar som hon ser bland pojkarna kan variera mellan olika grupper av 
pojkar. Vissa pojkar har en ”mjuk och kamratlig stämning” men i den gruppen är pojkarna 
”så pass många att de tar överhanden, flickorna är lite tystare”. Pojkarna tar mer 
talutrymme, dels är de fler men de är nog också personligheter som pratar mycket. Hon 
berättar också att hon har pojkgrupper där ”det kan vara lite hårda ord, jag får prata med 
dem om språket de använder lite då och då, vad de kallar varandra för någonting (---) det är 
en hård attityd”. 
 
Hon upplever inte att detta riktas direkt mot lärarna utan att det främst är en tuff attityd 
sinsemellan eleverna. 
 
X3 anser att de attityder och värderingar som är rådande i pojkgrupperna är att de behöver 
mycket bekräftelse. Att de har ett behov av att bli sedda. Detta tar sig i uttryck genom att de 
kanske lever rövare i klassrummet om hon exempelvis inte har sagt hej till dem personligen. 
Detta gäller dock inte alla: ”de som låter mest, tar mest plats, har ett väldigt stort behov av 
bekräftelse”. Hon jämför de pojkar hon undervisar på sin nuvarande skola med erfarenhet av 
att undervisa klasser med många invandrarpojkar och konstaterar att de senare hade en större 
auktoritetstro medan de pojkar som hon undervisar i dag inte ”bryr sig om ifall en kärring 
står och skriker”. 
 
Pojkarna har en kaxig attityd och ett grovt språk men är ändå ganska lågmälda i sitt 
kroppsspråk, menar hon. Sedan finns det en kategori pojkar som vill gömma sig och inte 
synas och sedan finns det de som är som alla andra som ungdomar är mest. Att de gör det de 
ska. 
 
Y3 undervisar i dagsläget rena pojkgrupper, ca 30 personer i varje klass: ”Det brukar fungera 
bra måste jag säga. Jag brukar få ganska bra respekt gentemot de här killarna. Och jag tror 
att det är jätteviktigt att man inte bygger upp en mur mellan lärare och elev men samtidigt 
måste de veta vem det är som bestämmer i klassrummet. Men det där är ju jättesubtilt. Det är 
ju en fin gränsdragning” 
 
Skillnaden mellan blandklasser och pojkklasser finns på det viset att blandgrupperna känns 
mer homogena rent studiemässigt. Han menar att grupprocesserna fungerar bättre och att det 
blir mer fokus. I pojkklasserna blir det gärna mer skratt ”mer fjantigt helt enkelt”.  
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Hans erfarenhet säger honom att på yrkesförberedande program måste han arbeta mer med 
värderingar och attityder än på nationella program, och då särskilt med pojkarna. Han 
upplever att det finns ett motstånd mot läsning och andra skolämnen. Andra attityder bland 
pojkar är att de har en tuffare jargong: ”De kräver faktiskt mer energi” Han menar att: ”det 
blir ständiga diskussioner och ifrågasättanden varför, vilket är både positivt och negativt (---) 
Ibland ställer de frågor bara för att provocera. Det vet egentligen vad läraren vill säga med 
de bara provocerar”. Han upplever inte att flickor provocerar på samma sätt. 
 

Lärarnas uppfattningar om pojkars tal och beteende i skolan i 
relation till ett specialpedagogiskt stöd 
Y1 upplever att han har elever i behov av specialpedagogiskt stöd. Han har elever som 
exempelvis har lässvårigheter och där han som lärare har försökt att hjälpa eleven genom att 
gå igenom texten tillsammans med denne men ”ändå så når man dem liksom inte, då känner 
man sig ganska maktlös som lärare, då känner man att man kanske saknar några verktyg 
här”.  
 
Andra svårigheter än lässvårigheter som han sett hos dessa pojkar är psykosociala svårigheter. 
Attityder och värderingar som tar sig uttryck på ett negativt sätt och på så vis blir en svårighet 
både för eleven själv och för andra i klassrummet: ”svårigheter som kommer från miljö, 
andra skolor, hemförhållanden som inte är de bästa” ”det är oerhört svårt att sätt fingret på 
vad som eleven behöver hjälp med i detta”. ”Den här jargongen i klassrummet, det kan ju 
vara sådana saker. Rena ordningsproblem.”. 
 
Det kan även visa sig rent fysiskt genom att pojkarna exempelvis vill brottas eller ta i 
varandra på olika sätt. Det beteendet påverkar klasskamraterna negativt. 
 
Han menar att ungefär 10% av eleverna har en typ av svårigheter som uttrycker sig som han 
beskrivit i intervjun ovan. 
 
X1 upplever att eleverna tycker att det är fult att vara studiemotiverad. 
Pojkar är i allmänhet omogna menar hon, speciellt om man jämför med flickor. 
 
Vissa av de pojkar hon undervisar fungerar bra medan andra fungerar mindre bra. Vissa 
pojkar är stökiga och stör både sig själva och andra i klassen. De ”pratar högt, kliver upp, går 
omkring eller pratar med kompisar som kanske sitter vid ett annat bord”. 
Hon funderar kring vad man skulle kunna göra för dessa elever och menar att det kanske 
skulle vara bra för dem att vara i en liten grupp ”och slippa allt runtomkring som kanske gör 
att de inte kan koncentrera sig (---) för att få ”någon typ av arbetsro”. 
 
Andra specialpedagogiska behov som hon ser hos sina manliga elever är att de har svårt att ta 
till sig de texter de läser samt att bearbeta information. Hon upplever både läs- och 
skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Hon menar att många elever vill vara en del 
av gruppen och inte uppfattas som otrevliga och inte svara när en kompis tilltalar dem och att 
de som har det lite svårt i skolan skulle må bra av att slippa vara i interaktion med sina 
kamrater hela tiden. Att avskildhet skulle gynna studierna: ”man tappar ju liksom 
koncentrationen om man blir tilltalad hela tiden”. Hon poängterar att detta inte gäller alla 
elever utan att det finns de som ”är mer stresståliga” och att de klarar av att prata med andra 
och att arbeta med skolarbete samtidigt. 
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Vissa elever har väldigt bra självkänsla medan andra har sämre, menar hon, och detta kan 
spela roll för hur deras uppfattning om sig själva utvecklas genom att de ständigt upplever 
misslyckanden i sina studier. 
 
Hon tror att en specialpedagog skulle kunna hjälpa henne att hitta tekniker och verktyg att 
hjälpa de elever som behöver hjälp och att en specialpedagog skulle kunna träna med de 
studiesvaga eleverna. Att ägna dem mer tid åt det vanliga skolarbetet. Att underlätta 
inlärningen hos dessa elever. 
 
Y2 säger att specialpedagogiskt stöd för honom är att använda sig av en annan typ av 
undervisning som normalt inte ingår i den reguljära undervisningen men att han är noga med 
att variera sina metoder för att nå så många sinnen som möjligt hos eleverna och inte har sett 
sådana andra behov hos sina elever. Han säger dock att det kan nog finnas vissa handikapp 
hos hans elever som han inte vet om och de kanske har behov som han därför inte vet om. 
 
Några av hans elever skulle nog kunna må bra av en liten studiegrupp av den anledningen att 
de då inte skulle vara utsatt för så många stimuli som det är i en vanlig klass menar han. Han 
poängterar att grupparbete kan vara svårt av den anledningen. 
De elever som skulle må bra av en liten grupp är de elever som ”väljer det stimulit för de har 
väl gjort den typen av prioritering” och han säger att ”skoluppgiften i sig kan ju hamna 
ganska långt ner” av den anledningen. 
 
Han menar dock att det inte är så många elever som han tydligt har sett har svårt att hålla 
koncentrationen hela tiden. Elever med sådana svårigheter kanske skulle må bra av att arbeta 
mer självständigt och sitta själv, menar han. 
 
En specialpedagog skulle kunna hjälpa några elever han har med koncentrationssvårigheter 
och informationsbearbetning. Han säger att det är svårt ”att bedöma vad deras 
koncentrationssvårigheter beror på, det är ju mina egna spekulationer, varför de inte tar till 
sig en kommunikation som jag ger”. De elever som har koncentrationssvårigheter kontrollerar 
han kunskapsmässigt och följer upp hur långt de har kommit med uppgiften för att se om de 
har förstått vad de ska göra och om de arbetar med tilldelad uppgift. 
 
X2 säger sig uppleva att de pojkar som hon undervisar kan ha ett behov av specialpedagogiskt 
stöd främst när det gäller läsning. Hon har även uppmanat sina elever och att gå på 
stödlektioner för att träna läsning. En del av hennes elever tror hon skulle behöva stöd av en 
specialpedagog att träna koncentrationen och få ett högre självförtroende. Hon tror att det kan 
vara bra att för vissa elever att få mycket egen tid med en lärare just av den anledningen att de 
skulle bli sedda, få mer positiv feedback och därmed växa och bli mindre utåtagerande i andra 
sammanhang. 
 
För att bedöma vilka av hennes elever som har behov av något särskilt stöd använder hon 
diagnoser och bedömer deras arbeten avseende hur väl de når uppsatta mål. Vad gäller elever 
med koncentrationssvårigheter grundar hon det på det hon ser i klassrummet. Hon bedömer 
hur mycket eleverna studerar och hur de studerar, utifrån sin samlade 
undervisningserfarenhet. 
 
Hennes förväntningar på en specialpedagog är att de ska hjälpa henne att lyfta de elever som 
har speciella behov. Att kanske ge förslag på handfasta undervisningsmetoder som kan vara 
till hjälp. 
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X3s erfarenhet av att undervisa pojkar skiljer sig åt i olika ämnen. Hon menar att det kan 
skilja sig åt beroende på om ämnet är praktiskt eller teoretiskt även om hon möter samma 
killar i dessa ämnen. 
”Ofta är det så att de som inte är så bra på att skriva och läsa så känns det som att de har 
utvecklat andra talanger”. Hon anser att det har berikat henne att undervisa dessa pojkar i 
båda typerna av ämnen eftersom hon kan bolla tillbaka till de praktiska ämnena när hos ser att 
de har en svårighet i en teoretisk uppgift. Då kan de lättare förstå varandra och få en 
gemensam nämnare. 
När det gäller flickor är det mer jämnt, inte lika stor skillnad mellan praktiska och teoretiska 
ämnen. ”Det är som att killarna ser inte sina kunskaper i de teoretiska ämnena men de ser 
dem i de praktiska, de kan förhålla sig till det på ett annat sätt”. 
 
Killar som är svaga i teoretiska ämnena vill inte prata på lektionen eller har inga åsikter alls 
medan de kan ha väldigt många åsikter i de praktiska ämnena. 
 
Hon säger att hon märker av att vissa elever inte förstår vad hon säger: ”Jag måste förenkla 
mitt språk (---) de förstår inte vad jag säger de förstår inte vad jag anspelar på. Och sen på 
det sätt de skriver också, de har väldigt svag svenska helt enkelt.”  hon känner att de inte har 
en vana av att läsa och att lästräning saknas ända från barndomen. Andra svårigheter hon kan 
se hos vissa pojkar är att de är aggressiva, ignoranta eller spelar pajas. Något som hon tror kan 
vara en konsekvens av att de inte förstår vad de ska göra i de olika skoluppgifterna. Att de 
egentligen har språkliga problem men att det är på detta sätt språkproblemet tar sig i uttryck. 
De kanske känner att de inte räcker till eller duger och då blir de arga. En skolsvårighet som 
får ett symptom. 
 
Hon beskriver att pojkarna vandrar mellan olika roller och att de i de praktiska ämnen kan 
känna sig bekräftade och då är de inte så här stökiga menar hon. Det är jobbigt att hela tiden 
hålla på att lirka fram den roll hos pojkarna som är kommunikativ och trevlig. Det tar kraft 
menar hon: ”Det orkar ju jag inte hålla på med hela tiden”. Pojkar med svårigheter uttrycker 
kaxighet, taggighet och aggressivitet eller ett vakuum, en hopplöshet. 
 
En specialpedagog kan hjälpa några av mina elever genom att stödja mig som lärare med att 
lägga upp ett prov eller en övning så att den blir tillgängligt för alla, menar hon. En 
specialpedagog kan kanske ge tips på hur man som lärare kan ställa frågor på ett enkelt och 
tydligt sätt. Olika metoder för struktur och inlärning till exempel: ”För pedagogerna tror jag 
att det är jättebra att få hjälp”. En specialpedagog kan boka tid med eleverna och hjälpa dem 
som en slags resurslärare. Hon har idag elever som skulle må bra av att arbeta i liten grupp 
menar hon. ”Både tapetblommorna och de utåtagerande.” Konsekvensen av detta skulle bli 
att de fick godkänt i fler kurser. Att de skulle nå målen lättare och att de skulle få en stärkt 
självkänsla menar hon. 
 

Lärarnas förhållningssätt till pojkar de uppfattar vara i behov av 
specialpedagogiskt stöd 
 
Y1 upplever att han har för lite tid. Att det är svårt att hinna med alla elever och speciellt de 
som har det svårt: ”Hade jag suttit lite längre och tagit den här extratiden då kanske va?” 
En specialpedagog kanske skulle kunna hjälpa mig att få igång mina egna funderingar på hur 
jag skulle kunna gå vidare. En sådan diskussion skulle ha varit givande”. 
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X1 menar att det finns vissa av hennes manliga elever som har ”sociala problem med hur 
man umgås med andra människor”. Säger man till dessa elever så slutar de med sitt agerande 
en lite stund och sedan är ”det samma visa igen”. Vad detta beror på tror hon kan vara att de 
här pojkarna inte kan kontrollera sig själva och att de inte har ro att sitta still: ”någonting är 
tydligt fel” säger hon. 
 
Y2 säger att de elever som skulle må bra av en liten grupp är de elever som ”väljer det 
stimulit för de har väl gjort den typen av prioritering” och han säger att ”skoluppgiften i sig 
kan ju hamna ganska långt ner” av den anledningen. Han säger att det är svårt ”att bedöma 
vad deras koncentrationssvårigheter beror på, det är ju mina egna spekulationer, varför de 
inte tar till sig en kommunikation som jag ger”.  
 
X2 säger att hon har en hel del pojkar som inte är så intresserade av skolarbete i vissa klasser. 
Att de gör andra saker, pratar eller sitter och drömmer. De har svårt att hålla fokus på 
skoluppgifterna. Hon menar att hon dock ständigt måste påminna dessa elever om vad det var 
de skulle göra: ”koncentrationsförmågan är inte riktigt bra hos alla av dem”. Hon säger att 
en av eleverna inte har det så bra socialt ”han har en del i bagaget” och att han drar med de 
andra eleverna eftersom han är en informell ledare i klassen. Vissa elever klarar dock att hålla 
koncentrationen ”de är starkare personligheter” de är ”intresserade av att lyckas och vill få 
bra betyg” och detta är generellt både för pojkar och flickor. De elever som tappar 
koncentrationen är i stort sett alltid samma elever. 
 
X3 menar att det är jobbigt att hela tiden hålla på att lirka fram den roll hos pojkarna som är 
kommunikativ och trevlig. Det tar kraft menar hon: ”Det orkar ju jag inte hålla på med hela 
tiden”. Pojkar med svårigheter uttrycker kaxighet, taggighet och aggressivitet eller ett 
vakuum, en hopplöshet. 
 
Y3 gillar inte att kategorisera och generalisera men berättar att den typ av pojkar han har idag 
skiljer sig mycket åt. Allt från mycket studievana till de som behöver oerhört mycket stöd och 
kanske ”skulle behöva gå på det Individuella programmet ”. Han har själv erfarenhet av 
elever i sina pojkklasser som har svårt med koncentrationen men vet inte om de har behov av 
specialpedagogiskt stöd för det säger han: ”Det kan ju lika gärna vara mentala problem, 
medicinska problem”. 
 

 

Analys  
 
Analysen av resultaten bearbetas i relation till studiens frågeställningar: 
1. Hur uppfattar/beskriver lärarna att pojkar talar och beter sig i skolan? 
2. Hur uppfattar lärarna pojkars tal och beteende i skolan i relation till ett specialpedagogiskt 

behov? 
 

Pojkars tal och beteende 
Det som tydligt framgår i resultatet av intervjuerna var att alla sex respondenterna hade den 
uppfattningen att pojkar var mer högljudda och tog mer talutrymme än flickorna i 
klassrummet. De framhöll att pojkar enligt deras erfarenhet generellt sett hade ett grövre språk 
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och bristande respekt för hur klasskamrater och lärare uppfattade deras utspel. De var alla 
överens om att pojkar var mer rastlösa än flickor i klassrummet. Pojkarna kunde resa sig upp 
och gå omkring i klassrummet mer än vad flickorna gjorde. De påkallade uppmärksamhet 
från varandra trots att de satt långt ifrån varandra i klassrummet. En lärare lyfte fram att 
många pojkar blev fysiska med varandra och kunde brottas, andra pojkar visade på 
avancerade hälsningsfraser i form av vissa handrörelser och handslag varje gång de träffades. 
 
Detta utåtagerande sätt minskade i praktiska ämnen menade en lärare medan en annan lärare 
sa att närvaron av flickor kunde dämpa utåtagerandet. Alla var överens om att blandklasser 
där andelen pojkar och flickor var ungefär lika många till antalet hade en lugnande inverkan 
på pojkarnas tal och beteende. 
 
En lärare menade att hennes erfarenhet av att undervisa invandrarpojkar skilde sig från att 
undervisa grupper med större andel svenskfödda elever. Invandrarpojkarna hyste en större 
respekt för kvinnor och för vuxna menade hon, något som hon ansåg saknades i grupper med 
svenskfödda pojkar. En annan lärare menade att pojkar är mer barnsliga och omogna i 
allmänhet än vad flickor är och att detta medförde att pojkgrupper lätt blev samlingar där 
miljön blev barnslig jämfört med blandklasser. Faktorer så som sociokulturell tillhörighet 
samt biologisk och mental mognad ansågs vara orsaker till pojkars utåtagerande tal och 
beteende. Sociokulturell tillhörighet kan vara ett sätt för pojkar att skapa identitet. Att skapa 
genus på samma sätt som Ambjörnsson konstaterar i sin avhandling, nämligen att 
könsidentitet formas olika beroende på vilken socioekonomisk bakgrund man har och att den 
bakgrunden i sig har olika kulturella normaliteter som måste följas för att vara acceptabla 
inom den gruppen.71 De tjejer hon studerat förhåller sig även alla till en heteronormativ 
ordning som de antingen assimilerar sig med eller tar avstånd ifrån. 
 
Även min referensgrupp hade upplevt pojkar som inte uppvisade utåtagerande tal och 
beteende, det vill säga de elever som gjorde vad de skulle och var normal- eller 
högpresterande i skolarbetet. De som inte var vare sig mer högljudda eller utåtagerande än 
andra elever oavsett kön. 

 

Lärarnas uppfattning om pojkars behov av specialpedagogiskt stöd 
i relation till uppvisat tal och beteende 
Flera av respondenterna hade erfarenhet av att attityd och värderingar i pojkgrupper kan vara 
ganska hård. Y1 liknade det vid: ”en jargong som jag känner igen från min tid i 
militärtjänstgöringen” och menade att han inte märkt av det i samma utsträckning i 
blandklasser. Y1 menade att språket var grövre och att hur pojkarna behandlar varandra kunde 
beskrivas som ett ganska hårt sätt. Y2 talade om en gangsterattityd som medförde ett grovt 
språk hos vissa pojkar och X2 sa: ”det kan vara lite hårda ord, jag får prata med dem om 
språket de använder lite då och då, vad de kallar varandra för någonting (---) det är en hård 
attityd”.X3 var av precis samma åsikt och Y3 sa om pojkar: ”De kräver faktiskt mer energi” 
Han menade att: ”det blir ständiga diskussioner och ifrågasättanden varför, vilket är både 
positivt och negativt (---) Ibland ställer de frågor bara för att provocera. De vet egentligen 
vad läraren vill säga, men de bara provocerar”. Detta upplevde han inte på samma sätt hos 
flickor. Forskning visar på att pojkar tar mer plats än flickor i klassrummet. Att de tar mer 
talutrymme och styr diskussionerna. Även talet i sig skiljer sig åt.72  
                                                 
71Ambjörnsson. I en klass för sig, genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer, 11. 
72 Sjöström & Hammarberg. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsmål, 12. 
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Ambjörnsson visar i sin studie på socioekonomiska faktorer som kräver ett visst accepterat 
sociokulturellt beteende.73 Detta liknar det Y2 talade om när han kategoriserade in elevernas 
uppträdande beroende av musikstilstillhörighet. 
 
X1 sa att många respektlösa uttryck kan förekomma som ”Jag ska slå ihjäl dig” . X1 upplevde 
att pojkar kunde gå omkring i klassrummet och prata högt. Hon beskrev att vissa av hennes 
manliga elever har: ”sociala problem med hur man umgås med andra människor”. Hon 
menade att vissa pojkar inte kunde kontrollera sig själva och sitt beteende och att de inte hade 
ro att sitta still: ”någonting är tydligt fel”. X1 trodde att dessa elever skulle må bra av 
specialpedagogiskt stöd i den bemärkelsen att de skulle behöva sitta enskilt och inte bli 
störda: ”för att få någon typ av arbetsro”. Y1 menade att han upplever psykosociala 
svårigheter hos pojkar. Att attityder och värderingar blir ett problem inte bara för pojken själv 
utan för alla runt omkring: ”svårigheter som kommer från miljö, andra skolor, 
hemförhållanden som inte är de bästa”, ”det är oerhört svårt att sätt fingret på vad som 
eleven behöver hjälp med i detta”. ”Den här jargongen i klassrummet, det kan ju vara 
sådana saker. Rena ordningsproblem.” Y2 sa att få möjlighet att studera i en mindre grupp 
för att avskärma vissa stimuli och skulle kunna vara bra för en del av hans manliga elever. För 
de elever som har koncentrationssvårigheter ansåg han att det fanns ett behov av 
specialpedagog. Detsamma gällde för X2 som menade att koncentrationsförmågan hos en del 
av hennes manliga elever skulle behöva utvecklas: ”koncentrationsförmågan är inte riktigt 
bra hos alla av dem”. Hon trodde att eleverna skulle bli mindre utåtagerande om deras 
koncentrationsförmåga tränades och förbättrades. Y3 var tveksam till om en specialpedagog 
behövdes till de elever som han undervisade trots att de uppvisade utåtagerande beteende i tal 
och uppförande samt hade koncentrationssvårigheter, likväl som de övriga respondenternas 
elever hade. Han sa att: ”det kan ju lika gärna vara mentala problem, medicinska problem” 
vilket jag tolkar som att han inte tycker att det då kan vara en specialpedagogisk fråga.  
 
Varken Y2 och Y3 såg något särskilt behov av studieanpassning enbart på grund av 
koncentrationssvårigheter. Y2 sa att de elever som skulle må bra av en liten grupp är de elever 
som ”väljer det stimulit för de har väl gjort den typen av prioritering” och han sa att 
”skoluppgiften i sig kan ju hamna ganska långt ner” av den anledningen. Således såg han på 
elevens uppträdande mer som ett val än något som eleven inte kunde styra över.  
 
Det ligger en fara i att resonera som att problemet finns i eleven och inte i dess 
omkringliggande miljö menar Hjörne som dessutom bekräftar att det är vanligt med den typen 
av uttalanden. Inte minst i Elevvårdssammanhang.74 Hjörne menar å andra sidan att studier 
visat på att när en elev väl hamnat i en liten studiegrupp så är det ovanligt att han, för det är 
vanligtvis en han, inte alls kommer tillbaka till sin vanliga studiegrupp.75 Resonemanget som 
Y2 för rymmer så till vida en mängd komplexa aspekter att ta hänsyn till i bedömningen av 
om ett specialpedagogiskt behov föreligger eller inte. 
 

Sammanfattning 
Fem av de sex respondenter jag intervjuat förklarade pojkars agerande i klassrummet med att 
de antagligen inte kunde koncentrera sig eller hade läs- och skrivsvårigheter vilket gjorde att 

                                                 
73Ambjörnsson. I en klass för sig, genus klass och sexualitet bland gymnasietjejer, 11. 
74 Hjörne. Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the 
Swedish school, 15 
75 Ibid, 33 
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det inte förmådde att arbeta med skoluppgifterna och därför gjorde annat i klassrummet som 
exempelvis att prata eller gå om kring och störa andra elever. Dessa lärare ansåg att de pojkar 
som var utåtagerande också hade ett specialpedagogiskt behov av något slag. Två lärare 
nämnde också andra alternativa orsaker till pojkars tal och uppförande nämligen att de kanske 
hade låg självkänsla och därmed måste hävda sig genom att bli sedda eller spegla sig i andra. 
Ytterligare orsaker som nämndes som förklaring till ett utåtagerande tal och beteende var att 
pojkarna tillhörde en sociokulturell grupp, i detta fall en musikstil där ett gangsterliknande 
beteende är normen och förklaringen till det tal och beteende som uppvisades. 
 
Lärarna var överens om att det skulle vara bra för de pojkar de uppfattade uppvisade 
ovanstående tal- och beteende att få gå i en liten studiegrupp eller att de som lärare skulle 
behöva handledning för att hjälpa dessa pojkar att prestera bättre i skolan. En liten 
studiegrupp, menade lärarna, skulle innebära studiero och att eleverna blev sedda vilket i sin 
tur skulle stärka deras självkänsla. I en liten grupp skulle en specialpedagog kunna arbeta mer 
effektivt med vissa verktyg och metoder för att öka läsförmågan hos dessa läs- och skrivsvaga 
elever ansåg lärarna. 
 
Slutsatsen jag kan dra av dessa intervjuer är att pojkar i studien ansågs vara mer högljudda 
och utåtagerande än flickor samt att de dessutom har ett specialpedagogiskt behov i form av 
koncentrationsstöd samt läs- och skrivstöd. Detta gör att det är angeläget att se huruvida könet 
påverkar måluppfyllelsen i de klasser där de intervjuade lärarna arbetar. 
 

Könets betydelse för måluppfyllelse 
Y1 menade att de pojkar han undervisade var studiemässigt svagare än vad flickorna var och 
att detta märktes särskilt tydligt avseende läsning. Han ansåg att många hade svårt att läsa, att 
de uppvisade ”någon typ av dyslexi” och därför kunde få skolsvårigheter: ”Det märker man i 
den konkreta undervisningen alltså. I diskussioner man för, om man ber dem, om de ska läsa 
igenom en kortare text till exempel och, och flertalet elever har oerhörda problem att komma 
igenom eller rent av förstå den här texten som man själv tycker är hyfsat enkel. Men det 
märks vid examinationer också.”. Denna uppfattning överensstämmer med vad som redovisas 
i Skolverkets rapport 200676 där det konstateras att flickor har en högre måluppfyllelse än vad 
pojkar har och att internationella studier visat att flickor har en generellt sett högre 
läsförståelse än vad pojkar har vilket också X1 och X2 upplevde. 
 
X3 menade att vissa pojkar inte förstod vad hon sa: ”Jag måste förenkla mitt språk (—-) de 
förstår inte vad jag säger, de förstår inte vad jag anspelar på. Och sen på det sätt de skriver 
också, de har väldigt svag svenska helt enkelt.” Hon beskrev att pojkarnas språkliga brister 
tog sig i uttryck genom att de erhöll en låg självkänsla eller blev arga. Y3 menade att 
skillnaden mellan blandklasser och pojkklasser är att blandgrupperna kändes mer homogena 
studiemässigt. Han menade att grupprocesserna fungerade bättre och att det blev bättre fokus 
på undervisning och lärande i grupper där antalet pikar och flickor var ungefär lika många och 
beskrev att i pojkgrupperna blev det gärna mer skratt ”mer fjantigt helt enkelt”. Detta skiljer 
sig från Skolverkets rapport77 där det beskrivs att könssegregerade grupper lättare når 
måluppfyllelse. X3 trodde att enskild undervisning av en specialpedagog skulle göra så att 
fler pojkar nådde kursmålen i hennes kurser än vad de gör idag. 

                                                 
76Sjöstrand & Hammarberg. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 14. 
77 Ibid, 11 
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Skolverkets rapport 2006 beskriver att det finns studier som visar på att pojkar mognar 
långsammare än vad flickor gör78 vilket även X1 bekräftar. X1 menade att pojkar gärna 
testade gränser mot sina lärare och att de i allmänhet var mindre mogna än vad flickorna var. 
Hon påpekade att pojkar gärna vill vara en del av gruppen och därför gjorde det som 
kamraterna krävde. Till exempel att de svarade på kamraters icke studierelaterade tilltal och 
så vidare, fastän de borde arbeta med skolarbete och inte prata om annat. 
 
Y2 tyckte sig se en nonchalant attityd emot mycket, exempelvis mot skolarbete, och 
förklarade detta utifrån att de pojkar han undervisade är starkt bundna till grupper tillhörande 
olika musikstilar. Där skapade de sin manliga identitet, en identitet som de höll hårt fast vid 
och som innebar att de anammade vissa beteendemönster som de ständigt gav uttryck för. Jag 
vill påsåg att det likväl kan vara så att dessa pojkar helt enkelt inte är intresserade av det 
skolarbete som presenteras, liksom X2 tyckte sig se då hon ansåg att det rådde en tuff attityd 
pojkar emellan som kunde vara ett tecken på att de inte alltid var så intresserad av skolarbete. 
Enligt Sjöstrand & Hammarberg har det påvisats ett just sådant samband mellan pojkars 
behov av intresse för uppgiften och deras ambition i skolan.79 
 
Å andra sidan kan dessa musiktillhörigheter också vara ett sätt att skapa sig en egen värld i 
skolan, som Sjöstrand & Hammarberg beskriver är det som krävs för att pojkarna ska kunna 
behålla sin manliga identitet i en kvinnovärld.80 Kanske kan det vara så att denna 
grupporientering i musikstilar är ett uttryck för ett slags identitetsskapande, ett sökande efter 
ett manligt jag. Pojkarnas krav på ständigt återkommande ritualer och ett behov att få 
bekräftelse av en manlig lärare i sin manliga roll? Y2 pekade på att han vid varje lektionsstart 
måste närma sig eleverna genom deras sociokulturella grupptillhörighet för att sedan sakta 
arbeta sig in och kunna ha en dialog med pojkarnas egentliga jag, där deras påtagna roll inte 
härskar. Denna process började om vid varje lektionsstart. Han upplevde pojkarna som att de 
hade ett behov av att upprätthålla dessa ritualer. 
 
X3 tyckte sig ha sett att de pojkar hon undervisade var mer aktiva och intresserade i de 
praktiska ämnena än i de teoretiska. Hon upplevde att hon för vissa pojkar måste ge dem ett 
praktiskt exempel för att de skulle få grepp om en teoretisk uppgift. Detta upplevde hon inte 
att hon behövde göra hos flickorna. Å andra sidan kanske hon upplevde detta på grund av gatt 
pojkars kommunikativa färdigheter inte är lika utvecklade som flickors i samma ålder och att 
de helt enkelt är i behov av konkreta exempel för att lättare förstå?81 
 
Y3 menade att pojkar måste arbeta mot tydliga mål för att kunna prestera bra och att de måste 
få veta vilken scen deras slutprodukt ”kommer att visas”. Han sa att han har en del pojkar som 
han trodde var oroade och stressade och därmed hade svårigheter att ta emot information. 
Kanske är det en av förklaringarna till att pojkar endast når upp till 90%82 av flickornas 
resultat i skolan. Att de inte uppfattat skolan som tillräckligt tydlig när det gäller vartåt de ska 
sträva? 
 

                                                 
78 Ibid, 14 
79 Ibid, 11 
80 Ibid, 13 
81 Sjöstrand & Hammarberg. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 14. 
82 Ibid, 55 
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Hur lärarna tänker och resonerar kring sina elever och sitt uppdrag 
I lärarnas utsagor kan urskiljas olika förhållningssätt till agerande, handlande och tyckande 
gentemot deras elever. De förhållningssätt som jag lyckats urskilja uppstår någon gång hos 
alla sex respondenterna, men inget av förhållningssätten är utmärkande för någon specifik 
lärare. De förhållningssätt som kan urskiljas är att antingen lägga ansvaret för utåtagerande tal 
och beteende och behov av specialpedagogiskt stöd på eleven, att lägga ansvaret för elevernas 
utåtagerande tal och beteende och behov av specialpedagogiskt stöd på sig själv och den 
undervisning som bedrivs, eller att känna en maktlöshet och förvirring för elevernas 
uppvisade utåtagerande tal och beteende och behov av specialpedagogiskt stöd. 
 
Att lägga ansvaret på eleven: 
Dessa citat visar hur lärarna i sin beskrivning av elevens tal, beteende och behov av 
specialpedagogiskt stöd lägger ansvaret för detta på eleven som individ. 
 
Exempel på citat: 
X1 ”de finns de som är mer stresståliga”, ”någonting är tydligt fel” (hos de elever som är 
uppe och springer hela tiden). 
 
Y2 ”Att de inte bryr sig”, ”Att de väljer det stimulit för de har väl gjort den typen av 
prioritering” 
 
X2 ”Vissa elever klaras sig bra i skolan för att ”de är starkare personligheter” de är 
”intresserade av att lyckas och vill få bra betyg” 
 
Y3 Den eleven ”skulle behöva gå på det individuella programmet” 
 
 
Att lägga ansvaret på sig själv: 
Dessa citat visar hur lärarna i sin beskrivning av elevens tal, beteende och behov av 
specialpedagogiskt stöd lägger ansvaret för detta på sig själv, som lärare. 
 
Exempel på citat: 
Y1”Hade jag suttit lite längre och tagit den här extratiden då kanske va?” 
 
Y2 ”Jag bekräftar dem i sin roll, att jag pratar med dem på den nivån i den grupperingen 
som de tillhör”, ”jag tycker att jag försöker blanda in olika typer av medel i min 
undervisning. Jag visualiserar, jag berättar, jag ställer frågor (---) bara för att ge alla 
möjlighet att ta till sig det momentet” 
 
Att känna förvirring och maktlöshet: 
Dessa citat visar hur lärarna i sin beskrivning av elevens tal, beteende och behov av 
specialpedagogiskt stöd upplever en känsla av förvirring och maktlöshet. 
 
 
Exempel på citat: 
Y1 ”ändå så når man dem liksom inte, då känner man sig ganska maktlös som lärare, då 
känner man att man kanske saknar några verktyg här” 
 
X3 ”det är jobbigt att hela tiden hålla på och lirka (---) det tar kraft” Hon upplever att hon 
hos vissa pojkar kan känna en ”hopplöshet (---) där man inte möter någonting vet man inte 
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vad man ska göra, då undrar man vad skolan har gjort mot dem i och med att de inte ens är 
aggressiva längre.” 
 
Det är svårt att utifrån de svar jag har fått i intervjuerna påvisa att någon särskild diskurs är 
mer rådande än andra. Det är svårt att, som Assarsson beskriver, finna den rådande 
hegenomin.83 Det jag ändå tyckte mig märka under intervjuerna var att många, i enlighet med 
vad Sivertuns forskning konstaterat, intog förhållningssättet att de elever de undervisade var i 
behov av mer undervisningsstöd än vad de som lärare kunde ge. Flera av lärarna efterfrågade 
små studiegrupper för eleverna, eller läs- och skrivträning, eller enskild uppmärksamhet för 
vissa elever samt mer undervisningstid. Detta efterfrågar även de lärare som, enligt Sivertun, 
har en tradition av vad skolan ska innebära med sig in i mötet med eleven. Sivertun menar att 
det är vanligt att lärare har en förutbestämd uppfattning om vad det är man ska lära sig i 
skolan och därmed tolkar alla svårigheter som uppstår utifrån detta perspektiv. Dessa lärare 
vill inte gärna kompromissa med sina ställningstaganden och det kan vara svårt att finna en 
gemensam arena för elev och lärare att mötas på för att på bästa sätt nå en progression i 
elevens studier oavsett skolsvårighet.84 
 
Att lärare liksom alla yrkesgrupper har en rådande diskurs inom vilken man förhåller sig är i 
enlighet med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv men behöver nödvändigtvis inte vara den 
rätta diskursen för att hantera de svårigheter som sker kring eleverna. Assarsson menar att 
lärare agerar utifrån ett retroaktivt meningsskapande eftersom de arbetar i en sådan miljö att 
hela tiden måsta fatta snabba beslut och inte har möjlighet att reflektera i handling.85 Det 
retroaktiva meningsskapandet blir då ett sätt att legitimera sina beslut och handlingar vilket 
flera av de lärare jag intervjuade gjorde. Många av dem hänvisar till sin erfarenhet av tidigare 
situationer när de fattar sina beslut eller gör sina bedömningar.86 Sivertun menar att 
ödmjukhet inför att ifrågasätta sin diskurs87 behövs för att närmanden mellan elev och lärare 
skall kunna ske vilket jag också anser att flera av de lärare jag pratat med också efterfrågade: 
”För pedagogerna tror jag att det är jättebra att få hjälp” menar X3 när hon talade om 
vikten av specialpedagog som ett bollplank. 
 
 

Diagnostisering och social kategorisering 
Det jag kan utläsa från de svar jag har fått fram är att ingen av de lärare jag intervjuade 
efterfrågade någon diagnos. Några antydde att vissa av deras elever kanske hade medicinska 
svårigheter men ingen av dem uttryckte att de ansåg att någon elev skulle behöva utredas eller 
på annat sätt kontrolleras utifrån någon funktionsnedsättning. Lärare X1 sa att hon utförde 
läs- och skrivdiagnoser där hon kunde se om läs- och skrivsvårigheter förelåg men inte heller 
hon uppgav behov av vidare utredningar. Slutsatsen jag kan dra är att ingen lärare i min studie 
förespråkade, eller ens nämnde, ett behov av utredning för de elever som hade 
koncentrationssvårigheter. Detta är ganska ovanligt med tanke på att Hjörne skriver att 

                                                 
83 Assarsson. Talet om en skola för alla, 67. 
84 Sivertun. (Special)pedagogik och social utslagning. Perspektivisering- möjligheter och dilemman, 63. 
85Assarsson. Talet om en skola för alla, 97f. 
86 Ibid, 97f 
87 Sivertun. (Special)pedagogik och social utslagning. Perspektivisering- möjligheter och dilemman, 65. 
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diagnostiseringen har ökat kraftigt de senaste åren och att det blir allt mer socialt accepterat 
att barn får olika diagnoser som exempelvis ADHD och Damp.88  
 
Hjörne menar att det blivit en social acceptans bland skolpersonal att kategorisera och 
diagnostisera elever och att det i sig kan leda till att skolpersonal också formar en identitet 
kring eleven som får diagnosen utifrån den diagnos denne fått.89 Gillberg menar å andra sidan 
att diagnos i sig är ett sätt att hjälpa eleven att få det stöd han eller hon behöver. Ett sätt för 
eleven att förstå sina svårigheter. Det blir också lättare för alla runt eleven att hantera de 
svårigheter som uppstår och undvika att eleven kanske dessutom får psykiska besvär av sina 
svårigheter, något som är vanligt hos barn med exempelvis MBD, menar Gillberg.90 
 
Hjörne hänvisar till att undersökningar visat att många fler människor i socialgrupp fyra än i 
socialgrupp ett har gått i någon form av särskild undervisningsgrupp under skoltiden och att 
det visar på ett samband mellan skolkarriär och livskarriär. Därmed bör kategorisering inte 
göras på det lösryckta sätt som hon menar att det görs idag. Där det mesta som sker i 
klassrummet går under benämningen ADHD/Damp enligt skolpersonalen.91Hjörne menar att 
många andra orsaker än ADHD/Damp kan medföra samma beteenden som den diagnosen, 
exempelvis barnets hem- och skolmiljö, och därmed bör en försiktighet tas då man använder 
dessa begrepp. 
 
De lärare som jag intervjuade uttryckte att det oftast var samma elever som uppförde sig 
oroligt och stökigt i klassrummet. Orsaken till detta kan vara, som Gillberg menar, en skada i 
hjärnan som försvårar koncentrationen hos dessa elever. Eller så kan det vara miljömässiga 
eller psykosociala orsaker. Många av respondenterna var inne på psykosociala orsaker i sitt 
resonemang men det fanns även de som resonerade utifrån en möjlig sjukdomsbild. Jag väljer 
att avsluta min analys med några citat som visar på olika förklaringar som de intervjuade 
lärarna i studien gav till pojkars tal och beteende och behov av specialpedagogiskt stöd: 
 
”svårigheter som kommer från miljö, andra skolor, hemförhållanden som inte är de bästa” 
 
”sociala problem med hur man umgås med andra människor”. 
 
”Det kan ju lika gärna vara mentala problem, medicinska problem” 
 
”han har en del i bagaget” 
 
Citaten uttrycker att lärarna drog slutsatser om sociala eller sjukdomsrelaterade orsaker till det 
tal- och beteende som uppvisades av pojkar de undervisade. 
 
 
Diskussion 
 

                                                 
88 Hjörne. Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the 
Swedish school, 55. 
89 Ibid, 56 
90 Gillberg. Neuropsychiatric aspects of perceptual, motor and attentional deficits in seven-year-old Swedish 
children, 155. 
91 Hjörne. Excluding for inclusion? Negotiating school careers and identities in pupil welfare settings in the 
Swedish school, 57. 
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Studiens syfte var att undersöka om lärare på en gymnasieskola i norra Sverige ansåg att 
pojkar på skolan de arbetar på har ett större behov av specialpedagogiskt stöd jämfört med 
flickor på skolan, samt om lärarna förklarade det specialpedagogiska stödbehovet genom det 
tal och beteende pojkar uppvisade i klassrummet. 
 
Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer som metod. Jag använde mig av en 
hermeneutisk utgångspunkt och abduktion som angreppssätt. Ansatsen i min studie har varit 
att analysera och tolka det respondenterna sa för att se om de svar de gav kunde tolkas utifrån 
erhållen teoribakgrund och formulerat syfte med studien. 
 
I min studie valde jag att intervjua sex lärare på en gymnasieskola i Norra Sverige. Tre män 
och tre kvinnor. De undervisade alla på både praktiska och teoretiska gymnasieprogram och 
hade tillsammans en bredd och variation av ämneslärarbehörighet. Efter avslutad studie kan 
jag se att mitt underlag hade behövt vara större med fler kvalitativa intervjuer och kanske 
också på fler skolor för att ge ett resultat med högre reliabilitet. Om jag också hade 
kompletterat mina intervjuer med enkäter till en större antal lärare hade jag haft möjlighet att 
jämföra resultaten från intervjuerna med resultatet från enkäterna och sedan jämfört dessa 
samlade resultat med min teoribakgrund för att ytterligare stärka studiens validitet. Mitt urval 
var begränsat vilket gör att det är svårt att dra slutsatser av studien, snarare kan tendenser och 
mönster urskiljas. 
 
Jag kunde i min studie dra slutsatser att pojkar i studien ansågs vara mer högljudda och 
utåtagerande än flickor samt att de dessutom har ett specialpedagogiskt behov i form av 
koncentrationsstöd samt läs- och skrivstöd. Rörande könets betydelse för måluppfyllelse, hur 
lärarna tänker och resonerar kring sina elever och sitt uppdrag samt om diagnostisering och 
social kategorisering finns det tendenser i de intervjuer som genomförts som styrker 
respektive motsäger den teoribas jag tagit utgångspunkt i. Exempelvis styrker min studie att 
pojkar skulle ha större behov av specialpedagogiskt stöd i relation till flickor för att nå 
måluppfyllelse i skolan. Likaså finns tendenser i genomförda intervjuer om att även de 
resonerande lärarna tänker och resonerar om sina elever utifrån social kategorisering. Det som 
motsäger erhållen teoribas är att de intervjuade lärarna inte efterfrågar diagnostisering för de 
elever de anser vara i behov av specialpedagogiskt stöd. 
 
Jag tycker mig ha fått svar på min frågeställning om hur lärare uppfattar pojkars behov av ett 
specialpedagogiskt stöd i den meningen att jag genom mina samtal har fått kännedom om att 
många ser ett behov av att pojkar får träning i läsning och skrivning för att kunna ta till sig 
information och arbeta framgångsrikt med skolarbetet. Flera av respondenterna satte 
likhetstecken mellan koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter och menade att 
koncentrationssvårigheterna var en följd av att eleverna inte kunde förstå vad de skulle göra i 
olika skoluppgifter. Lärarna beskrev att den bristande läs- och skrivförmågan ledde till dålig 
självkänsla vilket i sin tur ledde till att pojkarna behövde någon annan bekräftelse som de fick 
genom att vara stökiga och dra uppmärksamhet till sig. Lärarna sa också att anledningen till 
att pojkarna pratade så mycket och gick omkring i rummet var att de inte hade annat att göra 
när de inte förstod vad de skulle göra med skoluppgifterna. Detta resultat bekräftas även av 
den forskning som Sjöström & Hammarberg sammanställt på området där de också 
konstaterat att pojkar presterar sämre kunskapsmässigt av den anledningen att de har en sämre 
språklig förmåga men också mognar senare än vad flickor gör och att det därmed finns en 
biologisk orsak.92 
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Jag tycker mig ha fått en inblick i pojkars värld i skolan genom de beskrivningar som lärarna 
gett. Lärarna beskriver, som jag uppfattar, det två kategorier av pojkar. De pojkar som är som 
”folk är mest” som en lärare sa, och de som har ett utmärkande beteende av någon anledning. 
Det var intressant att höra att alla lärare som intervjuades uppfattade pojkar som 
genomgående mer provokativa, bekräftelsetörstande och pratiga än de uppfattade flickor. 
Lärarna gav en beskrivning av att pojkars värld i skolan verkade bestå av att följa ritualer och 
vara en del i gruppen. Att ta plats både fysiskt och verbalt samt att ha ett behov av tydliga mål 
och konkreta uppgifter. Då många av pojkarna beskrevs ha läs- och skrivsvårigheter finns en 
naturlig koppling till bristande måluppfyllelse. Om läs- och skrivsvårigheterna var den enda 
orsaken till bristande måluppfyllelse låter jag vara osagd. Den slutsats jag kan dra är att den 
forskningsbakgrund jag haft som utgångspunkt delvis bekräftades i lärarnas utsagor. 
 
Jag anser mig ha fått en bättre uppfattning om hur pojkar talar och beter sig i skolan och om 
detta uppfattas som en skolsvårighet hos lärarna så till vida att jag fått ingående beskrivningar 
på pojkars utåtagerande beteende och ibland grova språkbruk, men också beskrivningar av 
pojkar med svåra koncentrationsproblem.  
 
Av de lärare jag intervjuar har fyra varit för specialpedagogiska insatser vid ovannämnda 
uppvisade tal och beteenden då de ansett att utåtagerande beteende är ett symptom på svaga 
läs- och skrivkunskaper och koncentrationssvårigheter där en specialpedagog skulle kunna 
hjälpa till. Två lärare ansåg inte att pojkars utåtagerande beteende var ett problem som en 
specialpedagog behövde lösa. Slutsatsen är alltså att fyra av sex lärare tyckte sig se ett 
samband mellan pojkars utåtagerande tal och beteende och ett specialpedagogiskt behov. 
 
Jag har förvärvat användbar kunskap genom tidigare forskning avseende hur lärare tänker och 
resonerar om elever, vilket har gjort att jag kunnat se ett mönster i hur människor skapar 
mening och struktur i förklarandet av sitt handlande. De lärare jag intervjuade visade på tre 
diskurser som de utgick från när de resonerade om sina elever och beskrev hur de förhöll sig 
till dessa. De tre förhållningssätten var att lägga ansvaret på eleven, 
att lägga ansvaret på sig själv och att känna förvirring och maktlöshet. Dessa förhållningssätt 
bör enligt socialkonstruktivistisk teori vara sprungen ur deras diskurs det vill säga deras 
förhållningssätt till sitt yrke och sin plats i skolan. Den slutsats jag kan dra är att lärarna i 
allmänhet kände sig ganska hjälplösa i förhållande till de elever som uppvisade ett 
utåtagerande tal och beteende och att lärarna förhöll sig olika till dessa ageranden beroende på 
vad som var socialt accepterat på den skola där de arbetade. Deras ämnesutbildning och 
arbetserfarenhet färgade säkert också deras förhållningssätt till elever i svårigheter.93 
 
Om diagnostisering kan leda till social kategorisering går inte att utläsa utifrån de intervjuer 
jag har gjort. Däremot visar Eva Hjörnes forskning på att det kan finnas sådana samband. Det 
jag däremot kunde se ett mönster av var att alla lärare, utom en, sa att det var samma elever 
som alltid hade ett icke önskvärt beteende i klassrummet. Det tolkar jag som att de eleverna 
redan är kategoriserade på den skola som de går i. Denna etikett kan vara svår att bli av med 
och den kan nog mycket väl vara identitetsformande för individen. 
 
Pojkar verkar tala och uppföra sig i enlighet med den grupptillhörighet de har och precis som i 
Ambjörnssons studie är det troligt att denna grupptillhörighet också är en bidragande faktor 
till deras genusskapande. Det uppförande som detta medför i vissa grupper kan tolkas som en 
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socioemotionell svårighet beroende på ett utåtagerande uttryckssätt. Å andra sidan kan en 
koncentrationssvårighet eller en läs- och skrivsvårighet ligga till grund för en bristande 
koncentration och få ett utåtagerande symptom. Vad som är hönan eller ägget här är svårt att 
veta. Intervjuade lärare i studien såg snarare utåtagerandet som ett symptom för en 
skolsvårighet än ett genusrelaterat beteende. Å andra sidan var det två lärare som ansåg att 
pojkar har ett utåtagerande tal och beteende för att de är just pojkar som i allra högsta grad var 
i behov av ett specialpedagogiskt stöd. Två av lärarna som såg pojkarnas utåtagerande som en 
skolsvårighet ansåg ändå inte att pojkarna var i behov av specialpedagogiskt stöd. Klart är att 
varsamhet och eftertänksamhet krävs i stödinsatser för utåtagerande elever så att 
kategorisering av diagnos eller könsrelaterat accepterat beteende inte görs lättvindigt då detta 
får konsekvenser för både individen själv och i slutändan hela samhället. 
 
Fortsatt forskning i området skulle kunna vara en fördjupad studie för att närmare undersöka 
tal och beteende i relation till studieresultat och inte begränsa studien till könsrelaterat 
beteende med fokus på just pojkar. Det vore intressant att studera om det finns något samband 
mellan tal och beteende i allmänhet och uppnådda studieresultat samt behov av 
specialpedagogiskt stöd oavsett kön, eller om det skiljer sig åt. Det vore också intressant att 
studera hur lärare beskriver tal och beteende hos flickor de bedömer vara i behov av 
specialpedagogiskt stöd och jämföra deras beskrivningar och bedömningar med genomförd 
studie av pojkar. 
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Bilaga 1- Intervjumanual 
 

Vilka ämnen undervisar du i? 
I vilken skolform undervisar du? 

Hur ser din erfarenhet ut av att undervisa pojkar och i vilken omfattning undervisar du 
pojkar? 

Har du rena pojkklasser? 

Om du tittar på den här gruppen av pojkar du undervisar, vilka attityder och värderingar 
upplever du finns i den gruppen? 

Beskriv något konkret exempel på hur attityder och värderingar visar sig! 

Varför gör pojkarna så som du beskriver tror du? 

Hur kommer det sig att pojkarna gör så här mot lärare tror du? 

Hur tycker du att de pojkar du undervisar fungerar i skolans värld? Tex i klassrummet. 

På vilket sätt agerar pojkarna i klassrummet? 

Om du säger till eleverna att inte störa sina klasskamrater, vilken reaktion får du då från 
dessa elever? 

Vad tror du är orsaken till att dessa pojkar talar och agerar på det sätt som de gör? 

Vad tror du skulle vara bäst för de pojkar som inte följer den sociala normen som du önskar 
att de skulle göra i klassrummet? Vilken åtgärd skulle kunna lösa detta? 

Har du uppfattat att det finns elever som har behov av specialpedagogiskt stöd i de klasser du 
undervisar i? Om så, vilket typ av stöd skulle det kunna vara? 

Vilka typer av skolsvårigheter tycker du att de pojkar som du bedömer har behov av 
specialpedagogiskt stöd uppvisar? 

Hur gör du dina bedömningar om vilka elever som har skolsvårigheter? Vilka faktorer tar du 
hänsyn till i dina bedömningar?  

Finns det generella grupper bland de pojkar du undervisar där du kan se att det finns 
skillnader mellan agerande och sätt att tala? Om så, hur visar sig det? 

Hur skulle du beskriva att en specialpedagog skulle kunna vara till hjälp i skolan enligt ditt 
sätt att definiera behov? 

Om du generellt skulle beskriva pojkar, hur är pojkar i allmänhet som elever? 
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