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Abstract 
The most common neuropsychiatric diagnose among children and adolescents in Swedish 
schools today is Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Many of these pupils are 
in need of special support and it is therefore important that special teachers and special 
educational needs coordinators (SENCO:s) have the competence required to meet their needs. 
The purpose of this essay was to study special teacher and SENCO students’ knowledge and 
attitudes regarding ADHD. This was done using a norm critical and gender perspective. 
Furthermore, the aim was to examine what kind of knowledge and pedagogical strategies that 
were transferred to the students during their university education. The study was carried out 
with a quantitative approach were the respondents (N=183) was asked to answer a 
questionnaire containing 31 questions about ADHD, gender and learning. Those selected for 
the study were all students attending their last semester of their university education. The 
response rate was 55,2 %. The result implies that the special teacher and SENCO students 
experience a lack of knowledge about ADHD and also that the university programs did not 
give the students enough education about ADHD. This was, according to the students, a 
shortfall which could lead to consequences in their future professions when it comes to give 
support to pupils in need of special support but also in the support of other teachers  A 
majority of the respondents thought that differences exists between girls and boys when it 
comes to how the symptom of ADHD appears. The special teacher and SENCO students often 
seemed to believe that girls shows more inattentive symptoms compered to boys who more 
often shows symptoms of hyperactivity. However, they did not believe that the need for 
special support differ between girls and boys. The respondents did not support the idea that 
pupils with ADHD should be placed in special teaching groups; instead a majority advocated 
an inclusive perspective on learning. The students in general did not think that an ADHD-
diagnose have a negative effect on the pupils’ learning process. Somewhat contradictory, they 
thought that diagnosed pupils often are in need of special support and that ADHD has a 
negative effect for the individual identification process. The students’ answers suggest that 
more education about ADHD is at need. This is important in several aspects. To be able to 
challenge the medical discourse in Swedish schools, knowledge about ADHD is crucial.  The 
knowledge and awareness about ADHD also contributes to discover and challenge 
institutionalized norms and gender stereotypes. From a pedagogical view this is important 
since it makes it possible for future special teachers and SENCO:s to work against 
categorization, exclusion and stigmatization of pupils diagnosed with ADHD.  
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INLEDNING 
Den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) har under senare tid flitigit diskuterats inom skolans värld och huruvida en diagnos 
hjälper eller stjälper elever i deras lärande. Det faktum att en gradvis ökning av antalet 
ADHD-diagnoser har skett över tid är det få som ifrågasätter och en förklaring till detta anses 
vara att vetskapen, och kunskapen, om funktionsnedsättningen har ökat bland annat inom de 
pedagogiska verksamheterna på Sveriges grund- och gymnasieskolor (SBU, 2013). Kritiska 
röster hävdar emellertid att det snarare handlar om en diagnoshysteri och att diagnosen i 
själva verket inte existerar (se exempelvis, Saul, 2014). Oavsett huruvida man ifrågasätter 
ADHD-diagnosens vara eller icke-vara är den en realitet i dagens skola och därför något som 
lärare, specialpedagoger, speciallärare och elever tvingas förhålla sig till. De symtom som 
förekommer i samband med ADHD är oftast (men inte alltid) av den karaktären att de 
försvårar lärandet för de elever som har diagnostiserats. Det är dock inte bara lärandet som 
påverkas, även sådant som det sociala spelet (kamratrelationer) och den enskilde elevens 
identitet påverkas av en diagnos och hur omgivningen förhåller sig till detta fenomen 
(Velasquez, 2012; Karlsson Y. , 2007). Viktigt i sammanhanget är att en stor del av de elever 
som uppvisar ADHD-symtom också blir föremål för stödinsatser i skolan. De blir därmed en 
del av det specialpedagogiska uppdraget där så väl speciallärare som specialpedagoger 
förväntas ge ett professionellt stöd genom att anpassa och förbättra skolsituationen för elever 
med denna funktionsnedsättning. Enligt Hjörne (2004) samt Hjörne och Säljö (2008) tenderar 
den medicinska diskursen att starkt influera skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd 
vilket också har medfört en kategorisering och särskiljande lösningar för elever som har 
diagnostiserats med ADHD.  
 
Skolinspektionen (2014) har nyligen publicerat en rapport om skolsituationen för elever med 
ADHD. Rapporten indikerar att lärandemiljön är långt ifrån tillfredställande för alla elever. 
Bland annat visar granskningen att skolor inte genomför tillfredställande pedagogiska 
utredningar och vidare saknas utvärdering och uppföljning av de stödåtgärder som sätts in. 
Ytterligare ett problemområde som identifieras av skolinspektionen är avsaknaden av 
specialpedagogisk kompetens och trots att viss vetskap om ADHD finns bland, exempelvis 
rektorer, är detta i många fall inte tillräckligt för att kunna genomföra de individuella 
anpassningar som krävs för att skapa den optimala lärandemiljön för berörda elever. 
Skolinspektionens slutsats är att skolorna måste ta ett större och tydligare ansvar för de elever 
som har diagnosen ADHD. Myndigheten (Skolinspektionen, 2014) uttrycker sig på följande 
sätt: ” Hur skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD fungerar har inte 
granskats i någon större omfattning och därmed har inte heller elevperspektivet lyfts fram. För 
denna granskning är därför frågor om utredning av elevens behov, utvärdering och 
uppföljning av insatser samt personalens kompetens (min kursivering) av stor betydelse” (ibid 
s.9).  
 
Enligt tidigare forskning (Kopp, 2010; Sonnby, 2014) är genusteoretiska studier med tonvikt 
på flickor med diagnosen ADHD påfallande undermålig. De studier som har genomförts med 
fokus på skillnader mellan pojkar och flickor visar att fler pojkar än flickor tillskrivs 
diagnosen (Kopp, 2010). Enligt Sonnby (2014) och Kopp (2010) beror detta på att ADHD, 
enligt expertisen, yttrar sig på olika sätt bland pojkar respektive flickor. Det har resulterat i att 
pojkar oftare än flickor har varit föremål för utredning och diagnostisering av ADHD. Ett 
utagerande beteendet, som ofta karaktäriserar diagnosen, är inte alltid lika tydligt hos flickor 
som hos pojkar. I flickornas fall har symtomen snarare visat på ett motsatt beteende. De 
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reagerar snarare med inåtvändhet och flickor har därmed inte uppmärksammats på samma sätt 
som pojkar vilket har fått konsekvenser för behandling och stödåtgärder för flickor inom 
sjukvård och skola (Kopp, 2010; Socialstyrelsen, 2002; Sonnby, 2014). I en rapport från 
Myndigheten för skolutveckling (2005) framkommer att ”osynliga” funktionsnedsättningar, 
exempelvis ADHD, inte alltid uppmärksammas av skolans personal vilket medför att elever 
inte alltid får det stöd som de behöver och har rätt till. Detta kombinerat med rådande 
könsnormer där flickor förväntas vara tysta och inte ta plats i klassrummet är något som 
ytterligare kan försvåra för elever, särskilt flickor, i behov av särskilt stöd (Velasquez, 2012; 
Lassinantti, 2014).  
  
Skolinspektionen (2014) hävdar att det finns behov av flera vetenskapliga studier som riktar 
uppmärksamheten mot skolsituationen för elever med ADHD och där elevperspektivet 
synliggörs. För att optimera möjligheterna till likvärdig undervisning krävs emellertid också 
att blivande specialpedagoger och speciallärares kunskapsbehov om ADHD tillgodoses. 
Under den specialpedagogiska utbildning är avsikten att studenterna skall erhålla pedagogiska 
verktyg med relevans för de utmaningar de kommer att ställas inför i skolans praktik och som 
bland annat innebär möten med elever som har diagnosen ADHD. Det är därför av intresse att 
undersöka hur blivande specialpedagoger och speciallärare upplever sin utbildning och de 
kunskaper om ADHD som förmedlas eftersom detta får framtida konsekvenser för enskilda 
elever och deras lärandesituation. Inte minst är detta viktigt för att kunna omsätta relevant 
kunskap till praktisk handling inom skolans verksamhet. Skollagen (2010:800) är också klar 
över vad som gäller för elever som har svårigheter att nå skolans mål på grund av en 
funktionsnedsättning: ”Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de 
olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser” (2010:800, kap 3, 3§). Om detta krav skall kunna 
realiseras i skolans praktik bör blivande specialpedagoger och speciallärare ha en 
grundläggande kompetens om ADHD (Persson, 2013). Det är då viktigt att rådande normer 
om ADHD, genus och lärande tydliggörs och problematiseras för att på så sätt skapa 
förutsättningar för ”en skola för alla”, men också för att stärka den specialpedagogiska 
professionen. 
 
Allt detta sammantaget skapar en relevans till föreliggande studie där avsikten har varit att 
studera blivande specialpedagogers och speciallärares kunskaper om ADHD ur ett 
normkritiskt perspektiv. En övergripande fråga är således om utbildningen ger studenterna 
verktyg att i sin kommande yrkesprofession hantera skolpraktikens utmaningar och 
möjligheter.  

Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra blivande specialpedagoger och speciallärares 
kunskaper om och syn på ADHD ur ett normkritiskt perspektiv med särskilt fokus på genus. 
Därutöver är avsikten att ta reda på hur de uppfattade den kunskap som förmedlas och de 
redskap som ges under utbildningen.  Utifrån ovan angivet syfte har följande övergripande 
forskningsfrågor formulerats: 

• Erbjuder specialpedagog- och speciallärarutbildningen tillräckliga kunskaper om 
ADHD? 

• Vilka uppfattningar och kunskaper finns om ADHD och genusskillnader hos blivande 
specialpedagoger och speciallärare? 

• Vilken syn på ADHD och lärande framkommer hos blivande specialpedagoger och 
speciallärare?  
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Studiens relevans och begränsningar  
Föreliggande studie har en kvantitativ ansats. Studien fyller ett viktigt syfte då det gäller att 
kartlägga blivande specialpedagoger och speciallärares kunskaper och syn på ADHD, genus 
och lärande med koppling till det specialpedagogiska uppdraget. Studiens kvantitativa ansats 
innebär att ett större antal blivande specialpedagoger och speciallärare har kunnat omfattas av 
studien än vad som hade varit möjligt med en kvalitativ ansats. För att kunna fullfölja det 
pedagogiska uppdraget är det viktigt att blivande specialpedagoger och speciallärare har den 
kompetens som krävs för att kunna förstå och bemöta elever i behov av särskilt stöd utifrån 
individuella förutsättningar och för att kunna handleda pedagogisk personal i deras arbete 
med den denna elevgrupp (Persson, 2013).  Denna kompetens bör inte förstås som att 
kännedom om specifika diagnossymtom är grundläggande för det specialpedagogiska 
uppdraget utan bör istället förstås som en möjlighet att identifiera och problematisera rådande 
normer. På sikt är detta något som förstärker den specialpedagogiska professionen. En stor del 
av denna kompetens bör ha sin grund i den specialpedagogiska utbildningen då den lägger 
grunden i hur det specialpedagogiska uppdraget skall förstås och praktiseras. Om det visar sig 
att de blivande specialpedagogerna och speciallärarna upplever att de har bristfälliga 
kunskaper om ADHD och genus kan det i förlängningen innebära svårigheter att bemöta och 
förhålla sig till dessa fenomen, men det kan även få konsekvenser för de nyutbildade att 
fungera som stöd och ”expertkompetens” för att vägleda och stötta lärare i deras arbete med 
elever i behov av särskilt stöd. Den medicinska diskursens påverkan på den pedagogiska 
praktiken riskerar då att bli tongivande, något som försvagar den specialpedagogiska 
professionens inflytande i arbetet med elever i behov av särskilt stöd (Hjörne, 2004; Hjörne & 
Säljö, 2008). I slutändan blir det dock den enskilde eleven som är i behov av särskilt stöd som 
inte kan stöttas och bemötas på ett sådant sätt att det gynnar elevens lärande och sociala 
situation. Ett resonemang skulle kunna föras om inte andra aspekter av specialpedagog- och 
speciallärarutbildningen (exempelvis etnicitet och klass) borde undersökas, men föreliggande 
studie kan motiveras ur flera aspekter. ADHD är idag den vanligast förekommande 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningen (Kopp, 2010) vilket, med stor sannolikhet, innebär 
att de som är verksamma inom skolans praktik kommer att stöta på elever med denna diagnos. 
Kunskap om ADHD kan därmed vara betydelsefull i arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd. Ytterligare en faktor som borgar för studiens relevans är behovet av ett vidgat 
pedagogiskt perspektiv när det gäller hur elever som har diagnostiserats skall förstås och 
bemötas inom den pedagogiska praktiken. Härigenom skapas möjligheter för att minska det 
idag rådande medicinska inflytandet i elevvårdsarbetet och konsekvenserna därav (Hjörne, 
2004; Hjörne & Säljö, 2008; Isaksson, 2007). Det har också visat sig att diagnoser, och då 
speciellt ADHD, har använts för att förklara och legitimera elevers misslyckand i skolan 
(Hjörne, 2004). En ökad kompetens inom området medför således att den specialpedagogiska 
expertisen kan rikta fokus mot den pedagogiska miljön och rådande normer istället för att 
förlägga problemet till den enskilde individen. En stärkning av det specialpedagogiska 
inflytandet i stödet av elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bidrar till att 
visionen om ”en skola för alla” kan realiseras i betydligt större utsträckning än vad som är 
fallet i dagens skola.  Genom att i ett första steg undersöka blivande specialpedagogers och 
speciallärares kompetenser och synsätt öppnas dörrar för fortsatt forskning inom området där 
andra metoder kan användas för att täcka in undersökningsområdet ytterligare. Det är också ur 
det perspektivet som denna studie skall ses.  

Centrala begrepp 
I akademiska arbeten förekommer alltid en mängd begrepp som för läsaren är mer eller 
mindre kända. Så är även fallet i denna studie och därför kommer några av de begrepp som 
har använts i studien att förklaras och till viss del problematiseras. 
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Funktionsnedsättning 
I föreliggande studie kommer begreppet elever med ”funktionsnedsättning” att användas och 
inte funktionshinder. Begreppet bygger på Socialstyrelsens rekommendation där ett 
funktionshinder först uppstår i interaktion med den omgivande miljön. Huruvida den person 
som har en funktionsnedsättning (ex. ADHD) anses vara förhindrad att delta i sociala 
aktiviteter, skolarbete och liknande blir således en miljörelaterad fråga (Grönvik, 2005). 
Begreppet handikapp och/eller handikappad kommer inte att användas. Vidare existerar det en 
rad olika funktionsnedsättningar, där ADHD är en av dem, vilket innebär att en del av den 
forskning som det hänvisas till inte specifikt berör ADHD men trots det är den användbar för 
att belysa funktionsnedsättningars betydelse inom det specialpedagogiska fältet.  
 
Elever i behov av särskilt stöd 
Med elever i behov av särskilt stöd åsyftas de elever som av olika anledningar har svårt att nå 
skolans mål. Begreppet elever i behov av särskilt stöd är vedertaget och används för att kunna 
identifiera och stötta elever i deras lärande. Vad som har orsakat att en elev är i behov av 
särskilt stöd kan variera högs avsevärt, men kan kopplas samman med att alla elever skall 
erbjudas en likvärdig och individanpassad utbildning. Här bör man dock vara medveten om 
att även elever utan funktionsnedsättning kan vara i behov av särskilt stöd och att alla elever 
med en funktionsnedsättning inte är i behov av särskilt stöd. 

Det specialpedagogiska fältet 
I nedanstående avsnitt presenteras det specialpedagogiska fältet som innefattar forskning, 
utbildning och praktik. För att skapa en förståelse för vad det specialpedagogiska fältet 
innebär och vilka perspektiv som har varit gällande i synen på elever i behov av särskilt stöd 
är det av vikt att redogöra för forskningsdisciplinen, utbildningen och praktiken. Dessa olika 
delar av det specialpedagogiska fältet kan inte frikopplas från varandra utan snarare finns ett 
beroende och påverkan av och på fältets olika delar.  

Forskningsdisciplinen  
Som forskningsdisciplin betraktad är specialpedagogiken relativt ung och utvecklingen av 
specialpedagogiken har sett relativt likartad ut i Sverige och i liknande västländer (Persson, 
1998). Det specialpedagogiska fältet har präglats av olika paradigm som har påverkat synen 
på vad som ”orsakar” behovet av särskilt stöd. Brantlinger (1997) har beskrivit den 
amerikanska utvecklingen av det specialpedagogiska fältet och den debatt som förts bland 
forskare. Debatten har handlat om huruvida kategoriserande och särskiljande lösningar eller 
ett mer inkluderande perspektiv är det bästa för elever i behov av särskilt stöd. Detta har 
medfört att det amerikanska forskningsfältet präglas av två mostridiga uppfattningar. De som 
förespråkar en samanhållen skola anklagas för att vara allt för ideologiska samt att det inte 
finns tillräcklig empiriskt stöd för att detta skapar gynnsamma lärmiljöer. Den motsatta sidan 
hävdar istället att det inte är etiskt försvarbart att bedriva forskning med tydliga kategoriska 
och särskiljande inslag (Persson, 2013). I Storbritannien har också det specialpedagogiska 
fältets förklaringsmodeller om vad som orsakar behovet av särskilt stöd debatterats (Corbett 
& Norwich, 1997). Debatten har främst handlat om huruvida individen är bärare av problemet 
eller om det orsakas av omgivningen. Den medicinska professionens inflytande på 
specialpedagogiken har varit omfattande på bekostnad av ett mer samhällsorienterat 
perspektiv. Den diagnostiska kulturens påverkan på specialpedagogiken är, enligt Corbett och 
Norwich (1997), problematisk och fältet behöver därför utvecklas där kompetenser från såväl 
det medicinska som det samhällsvetenskapliga fältet tas tillvara för att på så sätt bättre kunna 
förstå specialpedagogiska utmaningar. Liksom den amerikanska forskningen har även den 
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brittiska varit föremål för debatt, vilket framförallt har berört politiska/ideologiska inslag i det 
specialpedagogiska fältet. Således framträder en konservativ inriktning som inte vill förändra 
det rådande skolsystemet och en mer reforminriktad syn som menar att miljön bör utgöra ett 
viktigt inslag i den specialpedagogiska forskningen. Debatten handlar således om huruvida 
”problemen” anses ligga hos individen eller i omgivningen (Emanuelsson, Persson, & 
Rosenqvist, 2001).  
 
Även om den svenska utvecklingen av det specialpedagogiska fältet inte har präglats av 
polariserande åsikter likt de amerikanska och brittiska har olika perspektiv diskuterats bland 
forskare och därmed också påverkat synen på elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2013; 
Nilholm, 2007). Detta har visat sig genom att det medicinskt influerade och kategoriserande 
perspektivet har utsatts för kritik. Utgångspunkten i detta perspektiv har varit individen (och 
dennes eventuella diagnos). Detta var under en tid det dominerande paradigmet och har 
benämnts som ”individperspektivet” (Bladini, 2004) vilket skall tolkas som att eleven 
och/eller elevgruppen är bärare av problemet. Det ”normala” sätts här i relation till det 
”onormala” och det ”onormala” blir således det som måste korrigeras för att på så sätt allt mer 
kunna liknas vid det ”normala”. Individperspektivet bygger också på att de biologiska, 
medicinska och psykologiska disciplinerna har tillåtits ta ett stort utrymme inom det 
specialpedagogiska fältet vilket även har präglat synen på normalitet och avvikelse. Det 
perspektivet har också lett till att elever har kategoriserats och avskilts från den ordinarie 
undervisningen och den ordinarie undervisningsmiljön  (Persson, 2013; Bladini, 2004).  
 
Individperspektivets företrädare har ägnat den omgivande miljön lite uppmärksamhet och 
därför har synsättet kritiserats och ett annat perspektiv har således vuxit fram, det 
miljörelaterade perspektivet (Bladini, 2004) vilket istället fokuserar på, exempelvis, 
undervisningsmiljön. Detta innebär att fokus har flyttats från individuella, inre, faktorer till att 
belysa yttre faktorer och dess påverkan på elevers lärandemiljö och läroprocess. Det är 
således inte individen (eleven) som utgör problemet utan istället den omkringliggande miljön. 
De miljörelaterade perspektivet brukar också benämnas som det relationella perspektivet 
(Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001). Istället för att tala och tänka om ”elever med 
svårigheter” används istället tänkesättet ”elever i svårigheter” (ibid s. 24). Utgångspunkten 
här blir då inte att fokusera på elevens individuella problem (diagnos) utan istället skall 
samspelet mellan eleven och dess omgivning analyseras och förbättras. Ett relationellt 
perspektiv betonar ett långsiktigt tänkande vilket betyder att perspektivet inte erbjuder några 
”snabba” lösningar på pedagogiska problem. Nilholm (2007) väljer att lyfta fram två likartade 
synsätt som han benämner det kompensatoriska (individ) och det kritiska perspektivet (som 
till viss del kan liknas vid det miljörelaterade/relationella). Det kompensatoriska perspektivets 
förespråkare menar att eleven skall anpassa sig till miljön (genom specialpedagogiska 
insatser) jämfört med det andra perspektivets företrädare som istället menar att det är skolan 
som skall förändras och anpassas till elevernas individuella behov. Inte minst har användandet 
av diagnoser kritiserats då det har inneburit att fokus flyttas från eventuella institutionella 
problem och istället blir den enskilde eleven problembärare. Det kritiska perspektivet är dock 
något mer radikalt än det miljörelaterade/relationella då dess förespråkare menar att 
specialpedagogiken som sådan är problematisk då den bidrar till marginaliserande effekter 
och om rätt insatser sätts in (pedagogiska strategier, förändringar i lärandemiljön etc.) upphör 
behovet av specialpedagogiska insatser. Grundläggande är dock den kritik som riktas mot 
kategorisering och särskiljning av elever eller elevgrupper. Enligt Persson (2013) är det dock 
inte fråga om ett paradigmskifte, men däremot ses en förskjutning från den individcentrerade 
forskningen till en allt mer miljörelaterad. Några förklaringar till detta tycks vara ambitionen 
att försöka särskilja den specialpedagogiska forskningen från den medicinska och 
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psykologiska samt en vilja att tona ned diagnosens betydelse i utvecklandet av den 
specialpedagogiska kompetensen. Ytterligare ett perspektiv, förutom de ovan nämnda, brukar 
lyftas fram, det som Nilholm (2007) benämner ”dilemmaperspektivet”. Nilholm (2006) menar 
att såväl det kompensatoriska som det kritiska perspektivet är normativt då: ”Båda 
perspektiven tar sin utgångspunkt i en idé om diagnos och bot” (ibid s. 13). Detta innebär att 
det som har ”diagnostiserats”, oavsett om det är individen eller brister i lärandemiljön, kan 
hjälpas eller lösas genom olika former av specialpedagogiska insatser. Nilholm kritiserar det 
kritiska och kompensatoriska perspektivet och menar att dessa perspektiv motverkar ett 
helhetstänkande och att, exempelvis, problematiska lärandesituationer ses ur just ett 
perspektiv. Den specialpedagogiska verksamheten är dock betydligt mer komplex än så och 
dilemmaperspektivet är därför inte lika lösningsfokuserat som de övriga två. Ett exempel på 
denna komplexitet är utbildningssystemet och detta blir tydligt i Skollagen (2010:800) där det 
slås fast att eleverna skall erbjudas ett likartat kunskapsstoff samtidigt som undervisningen 
skall individanpassas. Detta menar Nilholm (2007) är ett av de dilemman som det 
specialpedagogiska fältet har att hantera. Det kritiska perspektivet kritiseras för att vara allt 
för snävt genom att till varje pris förespråka inkludering, detta blir då det övergripande målet 
vilket får den konsekvensen att begreppet som sådant inte utsätts för kritisk granskning. Detta 
betyder dock inte att inkludering är av ondo utan istället att det existerar en tydlig normativ 
inriktning hos de som företräder perspektivet i fråga. Det kategoriska perspektivet innehåller 
också dilemman och Nilholm (2007) menar att själva kategoriseringen av elever är 
problematisk då den kan leda till att elever avskiljs från den ordinarie undervisningen 
och/eller betecknas som ”onormala”, men att inte kategorisera elever kan innebära att de 
elever som är i behov av särskilt stöd inte identifieras. 
 
På liknande sätt resonerar Emanuelsson et al. (2001) och menar att det relationella 
perspektivet och dess förespråkande för inkludering riskerar att politisera forskningen på 
bekostnad av en kritisk granskning av det specialpedagogiska fältet. Författarna har i sin 
genomgång av forskningsläget konstaterat att det kategoriska perspektivet har genomsyrat 
fältet, men en omsvängning till det relationella perspektivets fördel har ägt rum. En brist är 
dock att det förekommer ett väldigt begränsat meningsutbyte mellan de olika perspektivens 
företrädare och detta innebär, i likhet med det som senare också har lyfts fram av Nilholm 
(2007) att ett nödvändigt helhetsperspektiv går förlorat. 
 
I den specialpedagogiska forskningen har begreppet inkludering1 fått en framträdande plats 
och det kan sägas vara en del av det miljörelaterade, relationella och kritiska perspektivet och 
begreppet har en nära koppling till tanken om ”en skola för alla”.  Nilholm och Göransson 
(2013) har analyserat inkludering inom skolväsendet och menar att begreppet skall förstås 
med utgångspunkt i elevers olikhet och då inte bara med hänvisning till eventuella 
funktionsnedsättningar. Inkludering kan förstås utifrån gemenskap och demokratiska 
processer. Gemenskap innebär en känsla av tillhörighet, exempelvis att ingå i en klass, där 
man delar gemensamma värden och normer, men också där olikheter möts och bekräftas. Den 
demokratiska processen innefattar elevinflytande och att eleven ges möjlighet att vara delaktig 
i en gemensam läroprocess tillsammans med andra elever. Viktigt är också att, för att en 
lyckad inkludering skall kunna ske, hänsyn tas till huruvida den enskilde individen anser sig 
vara inkluderad eller inte. Det behövs således en förståelse för hur den enskilde individen 
upplever sin lärandesituation för att en fullskalig inkludering skall vara möjlig. Det faktum att 
en elev befinner sig i, och tar del av undervisning i helklass istället för i en särskild 

                                                      
1 Jag kommer här inte att redogöra för begreppets ursprung utan istället rikta fokus mot hur det idag förstås 
och används inom det specialpedagogiska fältet. 
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undervisningsgrupp är alltså inte en garanti för att eleven i fråga upplever sig om inkluderad. 
Slutligen betonas det rumsliga, elever kan inte sägas vara inkluderade om de under större 
delen av sin skoltid tillbringar den i en särskild undervisningsgrupp som är skild från den 
ordinarie klassen. 
 
När det gäller genus och funktionsnedsättningar har det inte fått något större utrymme inom 
det specialpedagogiska forskningsfältet. Detta innebär inte att det inte förekommer forskning 
om, exempelvis, könsskillnader i den svenska skolan, men det är inte alltid att denna 
forskning tillhör det specialpedagogiska fältet. Detta ämne behandlar Barron (1997) och hon 
menar att det behövs ett genusperspektiv inom den (special)pedagogiska forskningen. Barron 
för inte en diskussion om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men de tankar som hon 
framför kan även appliceras på elever med denna typ av problematik. Om ett genusperspektiv 
inte införs riskerar elever med funktionsnedsättning att identifieras enbart med just detta. En 
konsekvens av ett könsblint synsätt blir således att lärandemiljön enbart tolkas utifrån elevens 
funktionsnedsättning och den rådande könsmaktsordningen riskerar då att osynliggöras. Det 
specialpedagogiska forskningsfältet kommer då att bli könlöst och för flickor innebär detta att 
den rådande könsmaktsordningen som bygger på den manliga normen tillåts leva vidare och 
utvecklas inom skolans värld. Enbart de ovan presenterade perspektiven är inte tillräckliga för 
att kunna skapa en inkluderande (Barron använder ordet ”integration”) skolmiljö och därför 
behövs också ett genusperspektiv inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Barron 
(2004) går så långt i sitt resonemang att hon anser att genusforskningen och den 
samhällsvetenskaplig har osynliggjort kvinnor med funktionsnedsättningar. Män har varit och 
är fortfarande utgångspunkten inom forskning om funktionsnedsättningar och utgör därmed 
den norm som andra har att förhålla sig till. Avsaknaden av genus gör också att könsneutrala 
ord så som ”elever med funktionsnedsättningar” eller ”elever med ADHD” tas i bruk och 
Barron menar att detta ”bidrar till att osynliggöra maktrelationer i betydelsen koppling mellan 
genus och social över- och underordning” (ibid s. 33). Det är också så att liknande 
generaliserande och könslösa begrepp leder till att de som har en funktionsnedsättning bygger 
en stor del av sin identitet på sin diagnos. Inom skolan kan det innebära att den enskilde 
eleven identifierar sig som en ”elev med ADHD” istället för pojke, flicka, ungdom eller 
liknande.  

Utbildningen och uppdraget 
Den specialpedagogiska utbildningen startade 1990 och speciallärarutbildningen på 1960-
talet2, men även innan dess förekom ”stödinsatser” i den svenska skolan. Dessa tog sig oftast i 
uttryck i olika slags särskiljande lösningar. Den särskiljning som har ägt rum har motiverats 
på olika sätt beroende på den rådande tidsandan och gällande skollag/läroplan. Redan vid den 
allmänna folkskolans tillblivelse år 1842 ansågs det både naturligt och nödvändigt att särskilja 
elever från varandra (Hjörne & Säljö, 2008). Till en början sorterades barn ut på grund av kön 
och socioekonomiska orsaker något som, i längden, inte var hållbart i ett Sverige där många 
av landets invånare tillhörde den fattiga delen av befolkningen (könssegregeringen behölls 
dock). Detta innebar att så kallade ”normalklasser” skapades, men trots det fortsatte 
särskiljandet av elever som inte ansågs leva upp till de krav som ställdes i normalklasserna. 
Den segregering som ägde rum hade två syften, dels att skydda de ”normala” barnen och dels 

                                                      
2 Hjälp- och stödundervisning har givetvis existerat tidigare än 1960-talet, men här kommer fokus att riktas mot 
de statliga utbildningarna speciallärare och specialpedagog. För en mer genomgående redogörelse se: Bladini 
(1990) Från hjälpskolelärare till förändringsagent. Svensk speciallärarutbildning 1921- 1981 relaterad till 
specialundervisningens utveckling och förändringar i speciallärarens yrkesuppgifter, Göterborgs Universitet, 
Göteborg. 
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att hjälpa de som ansågs vara ”onormala”. Den statliga speciallärarutbildningen syftade till att 
ge viss specialpedagogisk kompetens i att undervisa och planera undervisningen med 
”utvecklingshämmade och svårfostrade samt av handikappade elever” (Bladini, 2004, s. 10). 
Den undervisning som bedrevs med dessa elever förekom fortfarande i olika former av 
specialklasser där diagnosen och det medicinska perspektivet gavs stort genomslag när det 
gällde att kartlägga de individuella behoven. Detta kom så småningom att förändras inte minst 
i samband med den statliga utredning som genomfördes under 1970-talet, den så kallade SIA-
utredningen (Skolans inre arbete) som förespråkade förändring, men också forskningsresultat 
som pekade på att specialklasser inte hade avsedd effekt på elevernas resultat påverkade 
(Tinglev, 2014). I och med detta förändrades synen på speciallärarens uppdrag och de elever 
som hade ”särskilda behov” istället kom nu fokus att riktas mot skolan som institution och 
den medicinska diagnosen tappade i betydelse. Särskilda undervisningsgrupper kom förvisso 
att fortleva, men utgångspunkten skulle nu vara undervisning i helklass. Det som tidigare hade 
varit speciallärarens huvuduppdrag, diagnostisering av elever, blev nu inte lika framträdande 
istället lades tonvikt på analys av skolmiljö och undervisningssätt. Det ovan beskrivna 
miljöperspektivet hade därmed gjort sitt intåg i specialläraruppdraget. Detta blev allt tydligare 
i och med den nya läroplanen för grundskolan (Lgr 80) där vissa särskiljande elevkategorier 
togs bort, men möjligheten att placera elever i särskilda undervisningsgrupper behölls (ibid). 
  
År 1989 avskaffades den dåvarande speciallärarutbildningen och istället infördes en 
specialpedagogutbildning. Anledningen till detta var att det individuella stöd i matematik och 
svenska som hade varit en del av specialläraruppdraget inte hade haft avsedd effekt på 
elevernas inlärning och resultat, men även andra faktorer brukar lyftas fram så som en 
förändrad lärarutbildning där även specialpedagogik skulle studeras. Vidare riktades det kritik 
mot att allt för många elever lämnade grundskolan utan fullständiga betyg och att ett allt för 
stort fokus hade legat på elever individuella svårigheter/problem, något som försvårade den 
sociala integrationen (Hammar Chiriac, 2009; Isaksson, 2007) Karaktäristiskt för 
specialpedagogutbildningen blev ett tydligare fokus mot den pedagogiska verksamheten där 
specialpedagogen skulle ta aktiv del i utvecklingsarbetet istället för att, så som varit fallet med 
speciallären, till största delen arbeta med enskilda elever. Specialpedagogutbildningen kom så 
småningom att förändras och det specialpedagogiska uppdraget skulle bland annat rikta fokus 
mot ”elever i behov av särskilt stöd” (Bladini, 2004). Utöver detta ålades specialpedagogen en 
rad andra uppgifter så som: handledning, utarbetning och uppföljning av åtgärdsprogram. Allt 
detta skulle utföras på individ-, grupp- och organisationsnivå. En av anledningarna till den 
förändrade inriktningen på specialpedagogutbildningen var att den tidigare i stor utsträckning 
hade varit fokuserad på individnivån vilket, i praktiken, hade inneburit att specialpedagogen 
arbetade med enskilda elever. En större del av specialpedagogens arbetsuppgifter skulle nu 
istället ligga på att förändra och förebygga hinder för inlärning i miljön. Bladini (2004) menar 
att detta gav specialpedagogens uppdrag ”en mer konsultativ karaktär” (ibid s. 12). Den nya 
utbildningen fick dock inte avsedd effekt och många specialpedagoger kom liksom tidigare 
speciallärare att jobba mestadels med enskilda elever och arbetet med, och delaktighet i, den 
pedagogiska utvecklingen i nära samarbete med skolornas ledning åsidosattes (Tinglev, 
2014). 
 
Speciallärarutbildningen återinfördes igen år 2008 och motiveringen till detta var bristfälliga 
kunskaper för svenska elever i läsförståelse och matematik i internationella studier. 
Specialläraren skulle således arbeta mer individinriktat med enskilda elever för att på så sätt 
främja deras inlärning. Den dåvarande regeringen menade att skolorna måste ges ökade 
möjligheter att individanpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd och att denna 
kompetens saknades. Ett återinförande av speciallärarutbildningen var ett tillvägagångssätt för 
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att stärka skolornas kompetens i språkutveckling och därmed främja läs- och 
skrivutvecklingen hos eleverna. Regeringen hänvisar också till Högskoleverkets rapport från 
2006 där det framgår att specialpedagoger har bristfälliga kunskaper i att arbeta elevcentrerat 
utifrån individuella förutsättningar och behov. Slutsatsen av detta blev att 
specialpedagogutbildningen behövde kompletteras med en speciallärarutbildning för att täcka 
in hela det specialpedagogiska området (Prop. 2006/07:1). 

Professionen?  
De två specialpedagogiska utbildningarna kunde, enligt Högskoleverket (2012:11), beskrivas 
på följande sätt: ”Ett sätt att skilja de två yrkesgrupperna åt var att beskriva 
specialpedagogens arbete som ett arbete för barn och elever, medan specialläraren arbetade 
med barn och elever” (ibid, s. 11). Enligt de nationella målen (se bilaga 1 och 2) skall såväl 
specialpedagog som speciallärare uppfylla följande krav: ”För specialpedagogexamen (gäller 
även speciallärarexamen, förf. anm.) ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som 
krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog (gäller även speciallärarexamen, förf. 
anm.) för barn och elever i behov av särskilt stöd.” (Högskoleförordningen, 1993:100). De 
kunskaper och förmåga som krävs för respektive examen skiljer sig åt på så sätt att det 
individcentrerade perspektivet blir tydligare i målen för speciallärarexamen, men också 
specifika kunskaper som är kopplade till programmets inriktningar (specialisering mot 
svenska/språk-, skriv-, och läsutveckling, matematikutveckling och utvecklingsstörning) 
efterfrågas. Utöver detta råder det stora likheter mellan examensmålen.  

Examensmålen visar, vilket även Persson (2013) påpekar, att det krävs gedigna kunskaper och 
färdigheter för att verka som specialpedagog/lärare. Bland annat skall såväl specialpedagog 
som speciallärare arbeta för att ”undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer”, 
genomföra eller vara behjälplig vid pedagogiska utredningar och/eller åtgärdsprogram, men 
även etiska aspekter och empatiska förmåga är sådant som betonas i exmensmålen. 

Bladini (2004) diskuterar huruvida specialpedagoger och speciallärare skall ses som en 
profession eller inte och hon menar att det är mer fruktbart att tala om att det 
specialpedagogiska yrket snarare befinner sig en professionaliseringsprocess. Detta har sin 
förklaring i det som betecknar en profession nämligen kopplingen mellan praktik och 
forskning och detta anses inte var fullt utvecklat inom den specialpedagogiska ”professionen”. 
Den specialpedagogiska forskningen saknar i dagsläget en väl utvecklad teoretisk 
kunskapsbas, något som är viktigt för att en professionalisering skall kunna ske. För att 
specialpedagoger och speciallärare skall kunna betraktas som professioner krävs att 
forskningen skapar kontroll och autonomi över det egna forskningsfältet, Bladini benämner 
det som ”kunskapsmonopolet” och fortsätter: ” Professionalisering innebär då en strävan efter 
kunskapsutveckling som ger professionen en starkare ställning, en önskan att slå vakt om det 
egna arbetsområdet och om att hävda revir” (ibid s. 16f). Detta kan tolkas som att det är 
eftersträvansvärt att kontrollera det egna kunskapsområdet, och i detta fall, det 
specialpedagogiska fältet. När det inte är möjligt innebär det att den egna professionen måste 
stå tillbaka för en annan som då ges tolkningsföreträde. En konsekvens av detta blir då att den 
egna professionen tappar i betydelse och status. Rent konkret kan det innebära att andra 
professioner (exempelvis den medicinska) ges ett ökat inflytande i arbetet med elever i behov 
av särskilt stöd (Hjörne & Säljö, 2008).  
 
Lindqvist (2013) har, i en svensk kommun, undersökt hur olika yrkeskårer som är verksamma 
inom skolan ser på elever i behov av särskilt stöd och det specialpedagogiska uppdraget. De 
resultat som presenterades pekar på att det råder stora skillnader i hur det specialpedagogiska 
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uppdraget uppfattas och därmed också vilken roll specialpedagoger och speciallärare skall ha 
i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Som en del av professionaliseringsprocessen 
diskuteras vilka pedagogiska områden som skall kontrolleras av specialpedagoger. Här råder 
det skilda uppfattningar hos skolans yrkesgrupper, exempelvis var det vanligt förekommande 
att de flesta yrkesgrupper menade att specialpedagoger skall ägna sig åt individuell 
undervisning och inte organisationsutveckling. Enbart specialpedagogerna själva menade att 
detta var en del av deras kompetensområde. Det specialpedagogiska uppdraget likställdes i 
stor utsträckning med specialläraruppdraget. Detta menar Lindqvist kan få negativa 
konsekvenser för arbetet med barn i behov av särskilt stöd framförallt då det gäller att 
analysera och förstå varför vissa elever är i behov av särskilt stöd. Under de senaste fem åren 
har det dock skett en viss förändring i synen på det specialpedagogiska uppdraget och det blir 
tydligt hos skolchefer som menar att specialpedagoger idag ägnar betydligt mer av sitt 
uppdrag åt dokumentation, elevhälsa och skolutveckling, men trots det är det fortfarande 
många specialpedagoger som inte tar del i skolutveckling och som fortfarande arbetar med 
enskilda elever. De, i undersökningen, deltagande yrkesgrupperna ansåg att 
specialpedagogerna borde ha ett stort inflytande i det pedagogiska upplägget för elever i 
behov av särskilt stöd, men det kan inte likställas med ett inflytande över den ordinarie 
pedagogiska verksamheten. Lindqvist (ibid) anser, liksom Bladini (2004) att specialpedagoger 
befinner sig i en professionaliseringsprocess där de har vunnit ett visst inflytande över vissa 
kompetensområden och uppgifter, men det specialpedagogiska uppdraget förblir något 
otydligt. 
 
Ovanstående genomgång av det specialpedagogiska fältet visar på att det kategoriska 
perspektivet är tydligt sammankopplat med en medicinsk diskurs vilket har gett sitt avtryck i 
hur det specialpedagogiska uppdraget skall förstås och praktiseras. Även om en 
perspektivförskjutning har ägt rum inom fältet så är fortfarande det medicinska inflytandet 
högst påtagligt i hur elever i behov av särskilt stöd bemöts och bedöms inom pedagogiska 
verksamheter (Velasquez, 2012; Hjörne & Säljö, 2008). Kritiken av det kategoriska 
perspektivet har medfört att diagnostiska förklaringsmodeller tappat i betydelse inom det 
specialpedagogiska forskningsfältet, men även i hur det specialpedagogiska uppdraget skall 
förstås. Trots detta anses den specialpedagogiska professionens inflytande över det egna 
kunskapsområdet vara begränsat (Bladini, 2004; Lindqvist, 2013). Något som också får 
konsekvenser för arbetet med elever i behov av särskilt stöd och i synnerhet de som har 
diagnostiserats med ADHD (Velasquez, 2012). 
 

Ett normkritiskt och genusperspektiv 
I en studie som behandlar kön och funktionsnedsättningar blir begreppet norm (eller normalt) 
ett viktigt inslag. Med begreppet norm avses det som uppfattas som ”normalt” i samhället 
eller i en särskild kontext. Det ”onormala” eller avvikande blir då motsatsen till det ”normala” 
och ges ofta en negativ prägel (vilket exempelvis kan röra sig om en diagnos). Det onormala 
är således det som avviker från normen. I samhället finns en rad olika normer som kan verka 
diskriminerande och inte minst gäller det könsnormer och funktionsnedsättningar. Normer 
talar inte bara om vad som uppfattas som normalt utan häri ligger även ett förväntat beteende 
hos individer för att på så sätt passa in i och leva upp till den rådande normen (Martinsson & 
Reimers, Inledning, 2014; Hellman, 2013). Individer som inte lever upp till de förväntade 
normerna riskerar att exkluderas och att betraktas som ”onormala”. Enligt Martinsson och 
Reimers (2014) är normer något som begränsar individers individuella möjligheter att 
utveckla och förstärka den egna identiteten eftersom detta starkt påverkas av de normer som 
för tillfället är rådande. Det innebär att den individ som inte agerar enligt förväntningar från 



12 
 

omgivningen upplever ett utanförskap som förstärks och bekräftas av samhällets institutioner 
(skolan). Ett normkritiskt perspektiv innebär att det är normen som granskas och 
problematiseras och inte den enskilde individen. Dock innebär det inte vara negativt inställd 
till alla, i samhället, förekommande normer utan istället att problematisera varför vissa normer 
blir vägledande samt vilka konsekvenser detta kan få. Detta handlar om att synliggöra normer 
som skapar och upprätthåller maktstrukturer så som manlig överordning och kvinnlig 
underordning. Genom att anamma ett normkritiskt perspektiv kan rådande normer utmanas 
och analyseras vilket är viktigt inte minst inom den pedagogiska praktiken där ett flertal 
normer gör sig gällande (se exempelvis Velasquez 2012). Det innebär också att exkluderande 
faktorer och strategier, något som är vanligt förekommande inom pedagogiska verksamheter i 
det svenska skolväsendet, kan upptäckas och problematiseras. Upptäcka och problematisera 
normer äger sin relevans inom skolan då utbildningsväsendet och skolan som institution 
präglas av normer som genom styrdokument, undervisning och attityder/förhållningssätt 
kontinuerligt reproduceras (Martinsson & Reimers, Inledning, 2014). En konsekvens av detta 
riskerar att bli att den rådande könsmaktsordningen bekräftas och tillåts leva vidare eller att 
icke-synliga funktionsnedsättningar, så som ADHD, fungerar som en bekräftelse på 
motsatsparet ”normalt – onormalt” (Velasquez, 2012; Isaksson, 2007). Trots att den svenska 
skolan skall verka för jämlikhet och jämställdhet riskerar exkluderande och diskriminerande 
normer att fortplantas. En förklaring till det är ”den dolda läroplanen” vilket skall förstås som 
en icke-explicit agenda präglad av normer som elever och pedagoger har att förhålla sig till 
(Broady, 2007; Velasquez, 2012). I den ”dolda läroplanen” ingår vad som anses vara ett 
önskvärt beteende hos eleverna vilket kan röra sig om att passa tider, inte avbryta andra, hålla 
sig till ämnet, impulskontroll, koncentrationsförmåga alltså en mängd beteenden som kan 
kopplas samman med den disciplinering som förekommer inom skolan. Ytterligare innehåll i 
”den dolda läroplanen” går att koppla samman med en genusordning (könsmaktsordning) som 
kan ta sig uttryck i hur pojkar och flickor bör bete sig något som sedan visar sig i pedagogers 
förhållningssätt till de olika könen (ibid). För elever som uppvisar ADHD-symtom kan det 
vara förenat med svårigheter att leva upp till ”den dolda läroplanen” då det innebär att dessa 
elever inte följer de rådande normerna och i och med detta skapas förutsättningar för 
exkluderande strategier (Karlsson Y. , 2007). På likartat sätt kan normativa föreställningar om 
manligt och kvinnligt vara inskrivna i ”den dolda läroplanen”. I föreliggande studie kommer 
det inte att vara möjligt att i alla avseenden tillämpa ett normkritiskt perspektiv, men 
respondenternas syn på och kunskaper om ADHD kan ge en bild av vilka normer som 
behöver synliggöras och problematiseras.  
 
Den svenska skolan skall enligt Skollagen (2010:800) präglas av jämställdhet och därmed är 
det viktigt att belysa betydelsen av genus och hur detta påverkar flickor och pojkar i deras 
skolvardag. Hur ska då genus förstås? Med begreppet genus avses en social konstruktion som 
påvisar skillnader mellan flickor och pojkar (kvinnor och män) och är alltså något mer än bara 
biologiska skillnader (Conell, 2009). Det innebär att det skapas en genusordning eller 
könsmaktsordning som bygger på förutfattade meningar om beteende relaterat till 
föreställningen om manliga och kvinnliga stereotyper. Historieprofessorn Yvonne Hirdman 
(1988) menar att genusordningen följer två logiker vilka bygger på ”könens isärhållande” och 
”den manliga normens primat” vilka innebär att manligt och kvinnligt inte skall blandas och 
att män likställs med det normala. I och med detta skapas en kvinnlig underordning i 
förhållande till mannen och till detta knyts även föreställningar om hur man bör bete sig som 
kvinna eller man (flicka eller pojke). I det sociala samspelet konstrueras de föreställningar 
gällande vad som betraktas som kvinnligt och manligt. Detta kallar Barron (2004) för 
”könsgörande” processer där egenskaper som anses vara könstypiska antingen ses som 
positiva eller negativa. De negativa egenskaperna förknippas ofta med det kvinnliga och de 
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positiva egenskaperna med det manliga. Sett ur ett genusperspektiv betyder detta att 
relationen mellan män och kvinnor präglas av en tydlig maktordning som bygger på att det 
manliga anses vara normen och som därmed skapar en kvinnlig underordning. Då 
genusordningen/könsmaktsordningen är socialt konstruerad är det något som alla, på ett eller 
annat sätt, tvingas förhålla sig till, men det betyder också att den är konstruerad av den 
rådande samtiden. Det innebär att såväl den enskilde individen som det omgivande samhället 
tvingas förhålla sig till de rådande könsnormerna. För den enskilde individen kan det få 
konsekvenser då det gäller de förväntningar, som ställs upp av omgivningen, på beteenden 
som kan kopplas till könstillhörigheten (ibid). Då man inom det socialkonstruktivistiska 
perspektivet anser att könsskillnader är samhälleligt konstruerade riktas det kritik mot de 
synsätt som brukar beskrivas som ”biologism” och biologisk essentialism”. Barron (ibid) 
menar att begreppet biologism skall förstås som att skillnader mellan kvinnor och män är 
”biologiskt givet eller direkt beroende av biologin, och inte som något som är beroende av 
sociala föreställningar, sociala normer och värderingar, om hur man (inte) får/bör/förväntas 
vara som kvinna respektive man” (ibid s. 27). Den biologiska essentialismen har kopplingar 
till biologismen och dess företrädare menar att det hos kvinnor och män finns en ”inre kärna” 
som bestämmer de olika könens egenskaper och beteende.  
 
Normativa föreställningar om manligt och kvinnligt och dess konsekvenser är något som de 
som verkar inom skolväsendet tvingas förhålla sig till Detta gäller oavsett om det handlar om 
elever, lärare, specialpedagoger eller speciallärare. Under senare tid har skillnader mellan 
pojkar och flickor kommit att handla om resultat där flickors resultat har förbättrats och 
pojkars har försämrats, vilket har haft inverkan på könsfördelningen vid utbildningar på 
universitet och högskola till kvinnors fördel (Jalmert, 2007; Öhrn, 2002). I samband med detta 
blir könsmaktsordningen i form av flickors underordning tydlig. Så länge flickor presterade 
sämre än pojkar upplevdes detta som naturligt och förklaringen kunde sökas i biologiska 
skillnader könen emellan, men då resultatbilden förändrades lyftes istället en ”feminisering” 
av skolan fram som förklaring. Skolan hade därmed anpassats till flickors förutsättningar på 
bekostnad av pojkars och den rådande könsmaktsordningen med en kvinnlig underordning 
hotades (ibid). Detta borde då utmana den sedan länge gängse bilden av flickor och pojkar i 
skolan där ”flickor uppfattas som snälla, arbetsamma, tysta och hjälpsamma och pojkar som 
aktiva, högljudda och slarviga” (Karlsson I. , 2003, s. 24), men, enligt Karlsson (2003), visar 
ett flertal studier på att flickor fortfarande tar mindre plats, ges mindre talutrymme, är lugnare 
och tystare. Karlsson (2003; 2007) menar att detta mönster förekommer i såväl förskola som 
grundskola även om det kan ta sig lite olika i uttryck. En del av denna könsuppdelning sker 
redan i förskolan där flickor uppmuntras att, enligt Karlsson, agera ”hjälpfröknar” för att 
tillsammans med pedagogerna hålla ordning på pojkarna och att ha överseende med att de är 
stökiga. Pedagogernas agerande är en medveten strategi och tydliggör på så sätt skillnaderna 
mellan pojkar och flickor redan på ett tidigt stadium. Detta är en del av den rådande 
skolkulturen som förmedlas och förstärks av pedagogerna och Karlsson har genom sina 
studier uppmärksammat att flickor håller fast vid denna roll även i grundskolans tidigare år. 
Intervjuade förskolepedagoger företrädde en tolkning av könsskillnader som hade tydliga 
inslag av biologism och biologisk essentialism där de hänvisade till medfödda egenskaper 
som något karaktäristiskt för de olika könen. Aktiviteter av omsorgskaraktär (städning, 
omhändertagande) var något som flickor uppmuntrades att ta aktiv del i. Ett annat exempel 
utgjordes av pedagogernas resonemang gällande utformningen av skolgården som, i deras 
ögon, inte var anpassad efter pojkarnas behov. Detta visar på att särskiljandet av könen 
påbörjas tidigt. Som ovan nämnts presterar flickor bättre i skolan jämfört med pojkar och 
studier visar på att flickor idag börjar ta allt större plats och ges större utrymme i 
klassrummen än tidigare (Öhrn, 2002; Björnsson, 2005). De isärhållande strategierna fortlever 
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alltjämt vilket, bland annat, visar sig i den ”antipluggkultur” som har uppstått bland pojkar 
(Björnsson, 2005). Denna kultur skapar och förstärker ett isärhållande av könen, att vara 
duktig och skötsam i skolan är något som tillskrivs flickornas könsroll och att visa motstånd 
mot lärande blir en del av den manliga könsnormen. Öhrn (2002) pekar på att könsmönstren 
har genomgått en förändring, men menar samtidigt att en förändring inte är detsamma som en 
förbättring. En förklaring som ges till detta är att flickor numera tvingas ikläda sig två roller, 
dels den traditionella som präglas av omhändertagande, men också den ”nyare” rollen som 
innebär att ta plats och lyckas bra i skolan. Det betyder dock inte att den tysta och 
tillbakadragna flickan har försvunnit. Den genomgång av forskningsläget som Björnsson 
(2005) har gjort pekar i samma riktning och trots att flickor presterar bättre i skolan tycks 
deras självtillit/självförtroende vara sämre än pojkars. En förklaring till detta kan vara att den 
manliga normen av att inte ta skolarbetet på allvar, vara högljudd och protestera har en högre 
status än den kvinnliga, skötsam och studiemotiverad, vilket återigen visar på en genus- 
könsmaktsordning som är svår att bryta.  
 
Inom de synsätt, gällande genus, som har presenterats ovan ses två tydliga skillnader i att 
förklara könsskillnader. Det socialkonstruktivistiska perspektivet menar att skillnader mellan 
män och kvinnor kan förstås genom rådande (och historiskt påverkande) normer och 
värderingar. Könsskillnader är således något som produceras och reproduceras genom social 
interaktion och påverkas av kulturella normer (exempelvis de som råder i skolans värld). De 
biologiskt anknutna perspektiven ser istället skillnader som något av naturen givet. I denna 
studie kommer både det biologiska och det socialkonstruktivistiska perspektivet att vara 
viktigt när kunskapsläget om ADHD och genus, funktionsnedsättningar och det 
specialpedagogiska fältet skall analyseras och förstås. Begreppen kön och genus används ofta 
synonymt och i föreliggande studie kommer båda begreppen att tillämpas. När så görs 
kommer det tydligt att framgå huruvida det är biologiska skillnader eller socialt konstruerade 
könsskillnader som avses. 

ADHD 
I detta avsnitt behandlas den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD genom att ge 
en kortare inblick i hur symtomen yttrar sig. Vidare kommer fokus riktas mot ADHD och 
genus och diagnosens påverkan på den pedagogiska praktiken och i arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd. 
 
ADHD är idag den vanligast förekommande neuropsykiatriska funktionsnedsättning och för 
barn i skolåldern innebär det att cirka 5% omfattas av de symtom som utgör grunden för en 
ADHD-diagnos (Kopp, 2010). ADHD handlar framför allt om symtom som visar på 
ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet (Gillberg, 2005). Vad som orsakar ADHD 
tycks vara, i hjärnan, icke fullt fungerande dopaminreceptorer. För att göra det enkelt kan man 
uttrycka det på följande sätt: dopamin reglerar, bland annat, människans humör, 
uppmärksamhet (koncentrationsförmåga), och impulsivitet, det vill säga sådant som är av vikt 
för att klara av de krav som ställs på elever i dagens skola.  
 
För att ställa diagnosen ADHD måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Vanligtvis används 
den av American Psychiatric Association utgivna manualen DSM-5 (2013) för att ställa 
diagnos. Där ges följande beskrivning av ADHD: 

”ADHD is a neurodevelopmental disorder defined by impairing levels of inattention, 
disorganization, and/or hyperactivity-impulsivity. Inattention and disorganization entail 
inability to stay on task, seeming not to listen, and losing materials, at levels that are 
inconsistent with age or developmental level. Hyperactivity-impulsivity entails 
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overactivity, fidgeting, inability to stay seated, intruding into other people's activities, 
and inability to wait—symptoms that are excessive for age or developmental level. In 
childhood, ADHD frequently overlaps with disorders that are often considered to be 
"externalizing disorders," such as oppositional defiant disorder and conduct disorder. 
ADHD often persists into adulthood, with resultant impairments of social, academic and 
occupational functioning.” (DSM-5, 2013, s. 32) 

 
Diagnoskriterierna utgörs av fem grupper A-E, där grupp A innehåller två underkategorier 1 
(a-i) och 2 (a-i). Underkategori 1 betecknas som ”ouppmärksamhet” och 2 som 
”hyperaktivitet och impulsivitet”. För underkategori 1 och 2 gäller: 
“Six (or more) of the following symptoms have persisted for at least 6 months to a degree that 
is inconsistent with developmental level and that negatively impacts directly on social and 
academic/occupational activities” (ibid, s. 59f). 
Vidare gäller också att symtomen inte får vara av sådan karaktär så att det uppvisade beteende 
enbart handlar om trots, motstånd (oppositional behavior) eller oförmåga att förstå 
instruktioner. 
 
Förutom detta gäller således även att kriterierna i B-E uppfylls. Dessa kriterier är som följer: 
B: Flera ouppmärksamhets- eller hyperaktivitets- impulsivitetssyndrom skall ha förekommit 
före 12-års ålder. 
C: Flera ouppmärksamhets- eller hyperaktivitets- impulsivitetssyndrom förekommer i minst 
två olika miljöer (exempelvis skola, hem, fritid, kamratrelationer) 
D: Det står klart att symtomen har en negativ inverkan på, eller minskar kvaliteten på, social, 
akademisk eller yrkesmässig funktion.  
E: Symtomen förekommer inte enbart i samband med schizofreni eller någon annan 
psykotiskt störning och kan inte förklaras bättre med hjälp av någon annan psykisk störning 
(ibid, s. 60). 
 
Diagnos sätts dock inte enbart utifrån DSM utan här används även en rad olika diagnostiska 
instrument 3  där omgivning (föräldrar, lärare) och den person som utreds ombeds skatta 
beteende och funktionsförmåga i olika miljöer så som skola och hemmiljö för att få en 
helhetsbild av eventuell problematik. Dessa skattningstest bör heller inte ensamt utgöra 
grunden för huruvida en diagnos skall sättas eller inte. En omfattande utredning bör ske där 
det genomförs samtal, observationer, läkarundersökning och neuropsykologisk bedömning av 
den peson som utreds allt i syfte att utesluta andra orsaksförklaringar till de problem som 
föreligger (Socialstyrelsen, 2002). Det är dock inte helt enkelt att ställa diagnos vilket Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) visar. SBU menar att diagnostiseringen 
sker på likartat sätt i Sverige, men de diagnosinstrument som används har inte granskats 
vetenskapligt i tillräckligt stor utsträckning. Ytterligare ett problem är att olika 
diagnosinstrument används vid utredningar, det finns således inte ett gemensamt nationellet 
instrument eller tillvägagångssätt för diagnostisering.  

ADHD och genus 
ADHD har oftast förknippats med stökiga och impulsiva pojkar vilket också har medfört att 
fler pojkar än flickor har fått diagnosen. Enligt DSM-5 (2013) är förhållandena 2:1. En av 
anledningarna till detta tros vara den föregående versionen av DSM-manualen (DSM-IV, 
1994) och dess användbarhet för att ställa diagnos på flickor, men också att forskning om 

                                                      
3 Med diagnosinstrument avses här inte DSM-manualen utan istället så kallade skattningsskalor, exempelvis 
Brown Attention Deficit Scale for Children and Adolescents eller The Conners' Teacher Rating Scale.  
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ADHD till stor del har bedrivits med den manliga normen som förebild, vilket har inneburit 
att en stor del av de flickor som egentligen skulle ha kunnat tillskrivas diagnosen har missats 
(Kopp, 2010; Nussbaum, 2012; Zambo, 2008). Forskning om genusskillnader när det gäller 
ADHD har dock intensifierats under senare tid, men trots detta har pojkar med diagnosen 
fortfarande företräde inom forskarvärlden. Detta tros, av vissa forskare, bero på att pojkar 
uppvisar tydligare symtom av hyperaktivitet än vad flickor gör. Flickor skulle således i större 
utsträckning uppvisa ouppmärksamhetssymtom och därmed blir de inte lika synliga i, 
exempelvis, en klassrumssituation. Zambo (2008) menar att då flickor inte uppvisar samma 
”störande” beteende uppmärksammas de inte av lärarna och ouppmärksamhetssymtomen 
kopplas samman med ”as a natural part of being a girl” (ibid s. 39). Det har också föreslagits 
att särskilda diagnoskriterier skall tas fram för flickor då de uppvisar mindre hyperaktivitet 
och ouppmärksamhet jämfört med pojkar, men Kopp (2010) menar att det inte finns några 
hållbara vetenskapliga studier som stödjer detta. En annan bedömningsgrund för flickor med 
ADHD-symtom skulle också kunna innebära en överdiagnostisering av flickor med ADHD-
symtom (Nussbaum, 2012). När pojkar och flickor med ADHD-diagnos jämförs med 
varandra som grupp visar det sig att den vanligaste typen av ADHD hos så väl pojkar som 
flickor är den som kombinerar både hyperaktivitet och ouppmärksamhet, men den typ som 
bara innefattar ouppmärksamhet är mer vanligt förekommande hos flickor än hos pojkar 
(SBU, 2005). En metaanalys av Hasson och Fine (2012) visar att pojkar uppvisar tydligare 
hyperaktivitetssymtom jämfört med flickor som istället oftare tillskrivs ouppmärksamhet och 
koncentrationssvårigheter. En del i detta tycks vara att pojkar har ytterligare diagnoser av 
utagerande karaktär, exempelvis trotssyndrom och flickor diagnoser av mer inåtvänd karaktär 
så som ångest eller depression. Vidare menar författarna att likheterna mellan pojkar och 
flickor när det gäller symtom ändock är större än skillnaderna och att många flickor uppvisar 
symtom också på hyperaktivitet, men ouppmärksamhetsymtom tycks trots det vara vanligare 
förekommande hos flickor. Barn- och ungdomspsykiatriprofessorn Christopher Gillberg 
(2005) menar att det råder stora biologiska skillnader mellan pojkar och flickor, inte bara till 
det yttre utan också till det inre. Bland annat pekar han på att flickor är mer sociala, har bättre 
koncentrationsförmåga och inte är lika utagerande som det motsatta könet således borde även 
symtomyttringar för ADHD skilja sig åt mellan könen. Detta menar Velasquez (2012) leder 
till en biologisering av könen som medför att flickor tillskrivs de egenskaper som ofta 
förknippas med det kvinnliga könet exempelvis tystare, mer tillbakadragna än pojkar, 
skötsammare och så vidare. I och med det tas de sociala aspekterna inte i beaktandet fullt ut 
när skillnader mellan pojkar och flickor skall förklaras och förstås. Tolkningen av den 
kvinnliga typen av ADHD är också något som späder på och förstärker rådande könsnormer 
(ibid). Nyare forskning (Sonnby, 2014) visar också på att såväl biologiska egenskaper som det 
sociala sammanhanget är av betydelse när flickor med ADHD-symtom skall identifieras och 
förstås. Det är således viktigt att hålla isär begreppen kön (sex) och genus (gender) för att 
flickor med ADHD skall kunna jämföras med pojkar. Kön skall förstås som biologiska 
skillnader och genus så som socialt konstruerade, men dessa kan inte separeras från varandra 
när ADHD-symtom skall analyseras. Sonnby (2014) har i sin avhandling visat på att det råder 
biologiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan kopplas samman med hur symtomen 
visar sig, detta menar hon tillsammans med sociokulturella föreställningar om genus bidrar till 
att flickor med ADHD-symtom inte upptäcks i lika stor utsträckning som pojkar. Flickor som 
har den variant av ADHD där symtomen främst visar sig i form av ouppmärksamhet istället 
för hyperaktivitet passar väl in i den gängse synen på hur flickor förväntas bete sig i, 
exempelvis, skolan. När biologiska skillnader och rådande könsnormer kopplas samman 
uppstår således problem att identifiera och förstå flickor med tydliga ADHD-symtom. Det 
stöd och hjälp som många av dessa flickor skulle behöva uteblir i och med detta (ibid). Denna 
problematik bekräftas av Kitty Lassinantti (2014) i hennes avhandling där hon har undersökt 
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vuxna kvinnors upplevelser av diagnosen ADHD. De intervjuade kvinnorna uppger att de, i 
sina ungdomsår, upplevde sig som tvingade att internalisera sina symtom för att passa in i den 
konstruerade könsordningen. Ingen av de intervjuade kvinnorna diagnostiserades som barn 
utan detta skedde först i vuxen ålder, men upplevelsen av ADHD-symtom och en upplevelse 
av att vara avvikande fanns redan i grundskoleåldern. De normativa föreställningar om hur en 
flicka förväntades bete sig upplevdes som problematiskt och bidrog till en känsla av 
utanförskap. I intervjuer berättar kvinnorna att de förväntades vara tysta och skötsamma vilket 
var väldigt påfrestande då ADHD-symtomen gjorde sig påminda. De upplevde ingen 
förståelse för sina beteenden vare sig från jämnåriga kamrater (andra flickor utan ADHD-
symtom) eller från lärare.  Amerikanska studier (Pescosolido, o.a., 2008; Jackson & King, 
2004) visar att vuxna som arbetar med barn och unga (exempelvis lärare) har stora problem 
att identifiera och förstå symtom på ADHD som flickor uppvisar, detta gäller även om flickor 
och pojkar uppvisar samma symtom, exempelvis hyperaktivitet. Pojkarnas symtombild 
kopplas oftare till ADHD, men i fallet med flickorna så anses deras beteende vara trotsigt och 
kopplas inte till en eventuell neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I Velasquez (2012) 
avhandling där hon har studerat en särskild undervisningsgrupp för elever med ADHD 
bekräftas den manliga könsnormens företräde i skolsituationer. I den studerande gruppen 
ingick en flicka och övriga sex utgjordes av pojkar. Pojkarna i gruppen tilläts, av lärarna, ta 
plats, prata och använda sig av ett nedsättande språk gentemot flickan som förväntas vara tyst 
och tillbakadragen. Flickan definierades utifrån sitt kön, men också utifrån sin ADHD-
diagnos. Detta innebar att hon inte förväntades ta plats och när hon väl gjorde det och 
reagerade på pojkarnas beteende ansåg det bero på hennes diagnos, men hennes beteende 
tolkades också som ”okvinnligt”. Oavsett om hennes beteende kopplades samman med 
ADHD-diagnos eller det faktum att hon är flicka bedömdes och bemöttes hennes handlingar 
negativt och den manliga könsordningen som rådde i gruppen blev den som gavs 
tolkningsföreträde och satte därmed normen för hur flickor borde bete sig (ibid).  

Diagnosens betydelse 
Elever med ADHD är inte en homogen grupp och symtomen kan yttra sig olika från person 
till person även om vissa gemensamma drag föreligger. Huruvida en diagnos är av godo eller 
ondo är något som diskuteras flitigt och om detta är något som hjälper eller försvårar för 
elever, deras lärande och identitetsskapande. Inom det kategoriska perspektivet är 
diagnostisering av elever och deras ”skolproblem” oftast något centralt och bland annat 
Hjörne och Säljö (2008) benämner detta som den biomedicinska diskursen som de anser har 
haft ett starkt inflytande inom den pedagogiska och specialpedagogiska sfären. Författarna 
behandlar inte enbart ADHD, men diagnosen ges ett stor utrymme vilket förklaras med att den 
biomedicinska diskusens framväxt ”har resulterat i att antalet barn med förmenta handikapp i 
skolan har ökat avsevärt” (ibid s. 50). Uppmärksammandet av diagnoser och dess påverkan på 
specialpedagogiska insatser har ofta lett till särskiljande lösningar i form av särskilda 
undervisningsgrupper för, exempelvis, elever med ADHD. I sin undersökning har författarna 
studerat ett elevhälsoteams arbete och konstaterar att diagnosen ADHD används för att 
individualisera elevers svårigheter i skolan och ”det avvikande söks och hittas hos det 
enskilda barnet” (ibid s. 144). En diagnos är således något negativt då den innebär att den 
pedagogiska miljön osynliggörs och istället pekas eleven ut som det egentliga problemet.  
 
Haug (1998) behandlar också diagnosens betydelse och lyfter fram det problematiska i att 
ställa diagnos och diagnostisera elever. Det biologiska perspektivet har fått ett starkt 
genomslag i skolans värld vilket har inneburit att ett sociologiskt/samhälleligt perspektiv har 
åsidosatts. Detta förklarar Haug med att en diagnos förenklar problematiken då den förläggs 
till den enskilda eleven och därmed friskrivs skolan från ansvar och därmed ställs inga krav på 
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institutionella förbättringar eller översyner av den pedagogiska verksamheten. Haug menar att 
diagnostisering är problematisk ur två perspektiv, det vetenskapsteoretiska, men också det 
som författaren kallar för ”de sekundära effekterna av en diagnos” (ibid s. 41). Det innebär att 
det dels råder oenighet om det finns en vetenskapsteoretisk grund för att ställa diagnos vilket 
författaren menar beror på att diagnoser, exempelvis ADHD, är symtomdiagnoser. Det andra 
problemet har inneburit att många elever som diagnostiserats har avskilts från den ordinarie 
undervisningen. Diagnosen blir då inte något som hjälper eleverna utan istället kommer den 
att fungera stigmatiserande och får därmed en negativ inverkan på såväl elevens lärande som 
på dess självbild/identitet. Den diagnostiserande kulturen bottnar också, enligt Haug, i en viss 
människosyn: ”Orsaken till avvikande beteende ligger hos eleven. Utgångspunkten är att 
människan är determinerad av krafter som hon inte själv rår över. Det är en teknisk, 
instrumentell syn på mänskligt beteende. Samtidigt blir en rad vanliga mänskliga handlingar 
definierade som sjukdom” (ibid s. 42). 
 
Diagnosens betydelse är starkt kopplad till det kategoriska perspektivet och detta är något som 
diskuteras i Isakssons (2007) avhandling Spänning mellan normalitet och avvikelse. Om 
skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Där behandlas de negativa (mörka) och 
positiva (ljusa) sidorna av diagnostisering (eller så som det uttrycks i Isakssons avhandling; 
medikalisering). Det positiva med en diagnos medför att den enskilde individen befrias från 
skuld och det avvikande beteende ges en förklaring av medicinsk karaktär vilket medför att 
omgivningens bemötande i större utsträckning kommer att präglas av förståelse istället för 
fördömande och stigmatisering. Diagnosen kan således leda till att den sociala tillvaron 
underlättas för den enskilde och att ett eventuellt utanförskap blir mindre påtagligt. I kontrast 
till detta existerar den negativa sidan där diagnosen leder till att fokus och problemet förläggs 
till individen och den omkringliggande miljön ges lite eller ingen uppmärksamhet. Detta 
försvårar en utveckling och förändring av den pedagogiska miljön och det sociala rummet. 
Isaksson (2007) menar att också det omvända förhållandet råder, om den sociala omgivningen 
som förklaringsmodell ges allt för stor betydelse leder det till att funktionsnedsättningens 
påverkan på elevers lärande och interaktion med andra tonas ned. Konsekvensen av detta blir 
en övertro på vad organisatoriska förändringar kan leda till och därmed osynliggörs den 
individuella problematiken som kan härledas till specifika diagnossymtom.  
 
Hjörne (2004) har liksom Isaksson (2007) sett problem med diagnostiseringen av elever med 
ADHD-liknande symtom. Diagnosen fungerade som identitetsskapande och användes för att 
förklara beteenden som inte var önskvärda i skolan. På så sätt förlades det problematiska till 
eleven och därmed skapades en bild av eleven som avvikare från det normala. Det innebar 
också att ett miljörelaterat synsätt omöjliggjordes. I det elevhälsoteam som Hjörne följde 
utsattes aldrig den omkringliggande miljön för en kritisk granskning och det biomedicinska 
inslaget i teamets arbete var tydligt. En diagnos sågs därmed som lösningen på problemet. 
 
Något som bör lyftas fram när diagnosens betydelse diskuteras är särskilda 
undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Särskiljandet av elever är inte något 
nytt även om orsakerna till särskiljandet har skiftat över tid. En orsak till särskiljandet och 
placering i särskild undervisningsgrupp är diagnosen ADHD (Hjörne, 2004; Velasquez, 
2012).  Diagnosen används för att visa på att elever med funktionsnedsättningen ADHD inte 
passar in eller klarar av att delta i den ordinarie undervisningen. Diagnosen och placeringen i 
särskild undervisningsgrupp kan vara något som riskerar att lägga grunden för ett långtgående 
utanförskap, såväl tidsmässigt som i sociala sammanhang, vilket får konsekvenser ända in i 
vuxenlivet (Haug, 1998). I en rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM 
(2007) framkommer det att i de fall där elever har tillskrivits en diagnos uppfattas det som 
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positivt av den enskilde eleven och skapar därmed en bättre självbild. Å andra sidan lyfts det 
fram en problematik med att placeras i en särskild undervisningsgrupp där detta snarare har en 
motsatt effekt på elevernas självbild. Diagnosen som sådan är inte det som upplevs som 
stigmatiserande utan det är istället de särskiljande lösningarna som, hos eleverna skapar, en 
känsla av utanförskap. De undersökta skolorna hade svårt att anpassa lärandemiljön för de 
diagnostiserade eleverna och de specialpedagogiska insatserna kom därför att handla om 
placering i särskild undervisningsgrupp. Eleverna kände sig kluvna inför det då de å ena sidan 
ville ha stöd och hjälp, men å andra sidan ville de känna sig ”normala”, något som inte alltid 
var möjligt då de exkluderades från den vanliga undervisningen i helklass. Det framkom 
också att de kunskapskrav som ställdes i särskilda undervisningsgrupper var lägre än vad som 
var fallet i den ordinarie undervisningen. SPSM (ibid) ser flera problem i handhavandet av 
elever med funktionsnedsättningar och där diagnosen hade kunnat fungera som ett sätt att 
individanpassa undervisningen och utveckla den specialpedagogiska kompetensen sker istället 
det motsatta. Diagnosen används som ett sätt att särskilja elever. En orsak till detta är, enligt 
myndigheten, bristande specialpedagogisk kompetens. Liknande slutsatser har dragits av 
Westling Allodi (2002) där hon har pekat på att elever i särskilda undervisningsgrupper på ett 
tydligt sätt särskiljdes från den ordinarie undervisningen. Detta motiverades med att elever i 
behov av särskilt stöd behövde skyddas från en stökig undervisningsmiljö, men det var också 
tydligt att dessa elever inte passade in i den ordinarie undervisningsmiljön. Westling Allodi 
menar att diagnosen inte alltid är stigmatiserande för eleverna utan snarare, i likhet med 
SPSM:s konstaterande, är det placeringen i särskild undervisningsgrupp som skapar ett 
utanförskap. Detta utanförskap riskerar att bli långvarigt och får på så sätt negativa 
konsekvenser för elevernas kunskapsinhämtning och möjligheter att påverka den egna 
utbildningen.  
 
I artikeln Inclusive education in Sweden? A critical analysis (Göransson, Nilholm, & 
Karlsson, 2011) diskuterar författarna den svenska skolans syn på och tillämpning av 
begreppet inkludering. Även om det obligatoriska skolsystemet utifrån kan ses som ett system 
där inkluderingstanken har fått ett stort genomslag är dock verkligheten något mer komplex. 
Författarna menar att inkludering inom det svenska skolväsendet inte har fått fullt genomslag. 
Detta har fått konsekvenser för de kommunala skolornas tillämpning av begreppet och på 
synen av elever i behov av särskilt stöd. I stor utsträckning anses behovet av särskilt stöd bero 
på den enskilde elevens tillkortakommande (exempelvis funktionsnedsättning) vilket beror på 
att skolor är dåligt förberedda på att möta elevers olikheter i konkreta 
undervisningssituationer. Författarna menar att de åtgärder som sätts in inte är fullt förenliga 
begreppet inkludering, och i många av de undersökta kommunerna förekommer undervisning 
i särskild grupp under mer än 50% av elevens undervisningstid i skolan. Av de undersökta 
kommunerna angav 50% att de hade särskilda undervisningsgrupper som var baserade på 
elevers diagnoser.  
 
I Lindqvists (2013) avhandling framkommer det att yrkeskategorier inom skolan utan 
specialpedagogisk kompetens oftare pekade på individuella brister hos eleverna, men 
speciallärare och specialpedagoger hänvisade mer frekvent till yttre faktorer så som brister i 
undervisningsmiljön. Ett tydligt exempel på det var betydelsen av en diagnos där en stor del 
av respondenterna i hennes undersökning menade att det var viktigt för att eleven skulle 
kunna få specialpedagogiskt stöd. Här skiljde speciallärare och specialpedagoger ut sig från 
mängden då bara 22% menade att en diagnos var viktig för att erhålla särskilt stöd. 
 
Ovanstående redogörelse visar på att elever som har diagnostiserats med ADHD bemöts och 
bedöms utifrån normerande förställningar om ”normalt” och ”onormalt”. Elever med 
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diagnoser uppfattas som avvikande och därmed har den enskilde individen gjorts till bärare av 
problemet. Det avvikande eller ”onormala” beteendet har också legitimerat särskiljande 
lösningar vilket ytterligare förstärkt bilden av att inte passa in i den ordinarie skolmiljön.  

METOD 
Utgångspunkten för studien har varit en kvantitativ metod. Valet av metod har styrts av 
studiens syfte och frågeställningar. Användandet av en kvantitativ metod har inneburit att det 
har varit möjligt att tolka och sammanställa en större mängd data, något som inte hade varit 
möjligt om en kvalitativ metod hade valts (Svenning, 1997). Metoden ger dock ingen 
förklaring till varför respondenterna tycker och tänker så som de gör, men det har inte heller 
varit studiens utgångspunkt.  Då syftet med studien har varit att synliggöra blivande 
specialpedagogers och speciallärares kunskaper om och syn på ADHD ur ett normkritiskt 
perspektiv har detta undersökts i en enkätstudie. För att kunna uppfylla studiens syfte och 
besvara dess frågeställningar valdes tre högskolor/universitet i Sverige ut för datainsamlingen. 
Valet av högskolor och universitet motiverades med att de hade likvärdiga utbildningar av 
specialpedagoger och speciallärare. Likvärdigheten har bedömts utifrån utbildningarnas 
litteraturlistor och kursplaner. Det existerade vissa lokala skillnader så som exempelvis 
kurslitteratur mellan lärosätena men det var inte av avgörande betydelse för studiens syfte. 
Ytterligare ett krav var att samtliga respondenter studerade sista terminen (alternativt näst 
sista om utbildningen lästes på halvfart) vilket innebar att den återstående delen av 
utbildningen utgjordes av examensarbetet om 30 alternativt 15 hp (högskolepoäng). I de fall 
där studenterna skrev ett examensarbete om 15 hp bestod resterande del av terminen av en 
metodkurs. Detta innebar att samtliga studenter hade tillgodogjorts sig den del av utbildningen 
som utgjordes av, för studenterna, gemensamma kurser. Specialpedagog- och 
speciallärarstudenterna har behandlats som en grupp vilket kan motiveras utifrån det likartade 
innehållet i de båda utbildningarna, men också genom de likheter som påträffas i 
examensmålen (se bilaga 1 och 2). Genom detta urval var det möjligt att åskådliggöra 
kunskaper om och syn på ADHD hos blivande specialpedagoger och speciallärare som 
kunskapsmässigt befann sig på en likartad nivå. Initialt kontaktades samtliga respondenter via 
e-post enligt de e-postadresser som erhölls av respektive lärosätes kursadministratör. En 
webbaserad enkät (se bilaga 3) skickades ut till 183 blivande speciallärare och 
specialpedagoger. Valet av en webbaserad enkät innebar att det skapades möjligheter att 
komma i kontakt med respondenter med stor geografisk spridning och det underlättade även 
hanteringen av enkätsvaren samt utskick av påminnelser. Enkäterna skapades med hjälp av 
WebbEnkäter (WebbEnkäter, 2014) Med hjälp av detta verktyg har enkäterna distribuerats till 
respondenterna. Påminnelser har skickats ut via e-post och som mest erhöll de presumtiva 
respondenterna sju påminnelser. Datainsamlingen ägde rum under perioden september – 
november 2014. Enkäten kunde bara besvaras en gång av varje respondent vilket säkerställdes 
av enkätprogrammet. All data sammanställdes med hjälp av enkätverktyget WebbEnkäter. 
 
Enkäten bestod av 26 påståenden där svarsalternativen var uppbyggda enligt Likertskalan 
(Bryman, 2001). Likertskalan har använts för att mäta attityder om ADHD, genus och 
specialpedagog/lärarutbildningen hos de svarande. Varje påstående följdes av en 5-gradig 
svarskala från A-E (A=håller helt och hållet med, B=håller delvis med, C=vet ej, D=tar delvis 
avstånd, E=tar avstånd helt och hållet) där respondenterna ombads ta ställning till huruvida de 
höll med om påståendet eller inte. I analysen har svarsalternativ A + B samt D + E redovisats 
tillsammans där A + B har tolkats som ett positivt svar (håller med) och D + E som ett 
negativt (håller inte med). Svarsalternativet C har, i de fall där det har varit nödvändigt för 
tolkningen av resultatet, redovisats för sig. I studier där kunskaper/attityder skall mätas är 
svaret ”vet ej” också av intresse (Trost, 2012). Genom ett sådant svarsalternativ har det varit 
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möjligt att undersöka hur väl insatta blivande specialpedagoger och speciallärare är i det som 
har efterfrågats. I enkätens inledning ställdes frågan om vilken inriktning respondenten läste, 
specialpedagog eller speciallärare och i de fall där detta har haft någon betydelse för 
resultaten har dessa två grupper särredovisats. Ytterligare några bakgrundsfrågor ställdes i 
inledningen och enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenten gavs möjlighet att 
komplettera svaren. Den öppna frågan användes för att ge enkäten ett, om än begränsat, 
kvalitativt inslag, men också för att respondenterna skulle ha möjlighet att nyansera svaren. 
Detta tillvägagångssätt medförde att respondenterna hade möjlighet att lyfta fram viktiga 
aspekter som kunde användas vid resultatsammanställning och analys (ibid). I de fall där 
respondenternas kommentarer har kunnat kopplas till studiens syfte och frågeställningar har 
detta redovisats i resultatdelen. Valet av en enkät med till största delen slutna frågor rymmer 
både för- och nackdelar. Enkäter innehållande frågor med fasta svarsalternativ medför en 
högre svarsfrekvens än vad fallet är med öppna frågor. Det är dock viktigt att enkäten inte 
innehåller allt för många frågor då detta kan medföra att respondenterna upplever enkäten allt 
för tidskrävande vilket kan öka risken för ett större bortfall (Eliasson, 2013; Bryman, 2001). 
Ytterligare en fördel som kan nämnas är att vid en enkätundersökning uppstår det ingen 
”intervjuareffekt”. Intervjuareffekt är något som kan få en effekt på hur respondenten väljer 
att svara på frågor vid en intervju där vissa faktorer så som, exempelvis, kön, etnicitet eller 
profession hos respondent och intervjuare påverkar svaren. Det kan också handla om 
kroppshållning och minspel som kan avslöja intervjuarens åsikter om respondents svar. 
Ytterligare en intervjuareffekt är en feltolkning av respondentens svar. (Bryman, 2001; 
Svenning, 1997). En begränsning hos en enkätundersökning är emellertid att möjligheten till 
att ställa uppföljningsfrågor är begränsad. Detta innebär att respondenterna inte har möjlighet 
att förtydliga och nyansera sina svar (ibid). I föreliggande undersökning har detta till viss del 
kompenserats med att respondenterna gavs möjlighet att i en öppen fråga komplettera och 
förtydliga sina svar.  

Bortfallsanalys 
Vid en enkätundersökning är risken för bortfall alltid betydligt högre än vid en 
intervjuundersökning och detta måste alltid analyseras för att utröna huruvida detta påverkar 
studiens resultat eller inte. Synen på hur stort bortfall som kan accepteras är något som har 
förändrats över tid vilket kan hänga samman med en tendens där sjunkande svarsfrekvenser 
har kunnat observeras vid genomförandet av enkätundersökningar. Vanligt är att 
svarsfrekvenser för enkäter hamnar mellan 50 till 75% (Bryman, 2001; Svenning, 1997; Trost, 
2012). I denna studie var det externa bortfallet 44,8%. När bortfallet skall analyseras bör såväl 
det externa (de som inte har svarat på enkäten) som det interna (de som inte har svarat på alla 
frågor) bortfallet tas i beaktande. Bortfallets påverkan på resultatet är avhängigt av population 
och urval. Vid kvantitativa undersökningar är det vanligt förekommande att den grupp som 
skall undersökas (populationen) består av ett stort antal individer och därför måste ett urval 
göras. Detta kan göras på ett flertal olika sätt viktigt är dock att det på ett eller annat sätt är 
representativt för den population som skall undersökas (Trost, 2012). I den undersökning som 
här har genomförts har detta inte varit nödvändigt då det istället har varit frågan om en 
totalundersökning (Eliasson, 2013). Populationen utgjordes av samtliga blivande 
specialpedagoger och speciallärare vid tre lärosäten i Sverige. För den genomförda studien var 
detta väsentligt då bortfallet inte innebar samma påverkan på resultatet som vid ett 
representativt urval. Då homogeniteten i populationen var hög minskade risken för att de som 
valde att svara på enkäten inte var representativa för gruppen blivande specialpedagoger och 
speciallärare. De som valde att inte besvara enkäten studerade vid samma lärosäten och 
program som de som fullföljde enkäten och på så sätt skiljde sig de två grupperna inte åt med 
avseende på dessa faktorer. För att komma i kontakt med respondenterna användes de e-
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postadresser som de hade uppgivit till utbildningsadministratörerna vid respektive lärosäte. 
Det existerar alltid en risk att e-postadresser är felaktiga och/eller att de inte längre används 
vilket då medför att svarsfrekvensen minskar. Huruvida en e-postadress är korrekt eller inte är 
dock svårt att kontrollera, men då de uppgivna e-postadresserna har använts för kontakt 
mellan studenterna och deras lärosäten borgar det för att e-postadresserna har varit korrekta. 
Något som också visar på att e-postadresserna har varit korrekta är att även påminnelser i 
datainsamlingens slutskede resulterade i enkätsvar. Det är därför inte särskilt troligt att 
bortfallet enbart kan förklaras med hänvisning till felaktiga e-postadresser. Trost (2012) 
menar att enkäter som skickas ut med konventionell post renderar en högre svarsfrekvens och 
att e-postmeddelanden riskerar att komma bort bland mängden e-post i respondenternas 
inkorgar, fastnar i brandväggar eller spamfilter och sådana faktorer kan ha påverkat 
svarsfrekvensen även i denna undersökning. Ytterligare något som kan förklara bortfallet är 
att det e-postmeddelande som skickades ut innehöll en länk till webbenkäten och på grund av 
risk att smitta ned datorn med virus kan respondenterna ha undvikit att klicka på länken. Detta 
till trots har valet av webbenkät och e-postdistribution inneburit en rad fördelar vilka inte 
minst var av ekonomisk karaktär. Distributionen av webbenkäter har inte varit förenat med 
några kostnader vilket skapade förutsättningar för att skicka ut ett flertal påminnelser, vilket 
bidrog till en ökning av svarsfrekvensen. Vidare har de svarande själva registrerat sina data 
vilket avsevärt har minskat arbetet vid resultatsammanställningen, men det har också 
minimerat risken för felregistrering av data.  
 
Det interna bortfallet var lågt vilket kan förklaras med att en stor del av enkätens frågor var 
obligatoriska att besvara för att kunna gå vidare i enkäten. Detta förfarande kan ha medfört en 
förhöjd risk för en lägre svarsfrekvens, men den risken måste anse vägas upp av det mycket 
låga interna bortfallet (det interna bortfallet kommer att analyseras ytterligare i studiens 
resultatdel).  

Reliabilitet och validitet 
För att en studie skall hålla god vetenskaplig kvalitét bör reliabiliteten och validiteten vara 
hög. Reliabilitet innebär om studien kan sägas vara pålitlig eller inte. Ur en strikt positivistisk 
syn förstås det som att samma studie skall kunna upprepas om och om igen med samma 
resultat. Detta förutsätter att den ursprungliga kontexten inte förändras i någon större 
utsträckning (Eliasson, 2013). Denna studie har utförts i en speciell kontext (blivande 
specialpedagoger och speciallärare ur en årskull) vilket naturligtvis kan ha påverkat studiens 
resultat. Det betyder dock inte reliabiliteten är låg då insamlandet av data genomfördes på 
samma sätt och med samma enkät vid de tre undersökta lärosätena. Det faktum att data 
registrerades i samband med att respondenterna besvarade enkäten bidrog också till att 
bibehålla en hög reliabilitet då risken för felaktigt registrerad data minimerades. Validitet 
mäter ett vetenskapligt arbetes giltighet och huruvida dess resultat är hållbara eller inte. En 
hög validitet innebär således att studiens resultat kan kopplas samman med dess syfte och 
metod. Validiteten visar således på om studien mäter det som avses mätas (Svenning, 1997). 
Det finns en hel del faktorer som kan påverka en studies validitet, exempelvis kan det röra sig 
om oklara frågor eller att respondenterna väljer att svara på ett sätt som uppfattas ”politiskt 
korrekt”. Allt detta kan således påverka hållbarheten i studiens resultat. Frågorna kan 
naturligtvis ha missuppfattas av de svarande, men av resultaten att döma och respondenternas 
kommentarer finns det inget som tyder på det. För att säkerställa en hög validitet har enkätens 
påståenden formulerats på ett sådant sätt att risken för missuppfattningar var låg. Detta har 
inneburit att negationer i påståendena har undvikits och att svarsalternativen har varit 
utformade på samma sätt i samtliga påståenden. Då en Likertskala har använts har det också 
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inneburit en möjlighet att differentiera svarsalternativen för att på så sätt ytterligare säkerställa 
studiens validitet.  
 
Liksom inom alla forskningsområden innehåller även denna studie sina begränsningar. 
Eftersom en kvantitativ metod har använts har det inte varit möjligt att undersöka enskilda 
lärandemiljöer eller att genomföra djupintervjuer med respondenterna. Vidare har inte alla 
aspekter som påverkar lärande undersökts. Det innebär att begrepp så som klass och etnicitet 
inte har varit föremål för undersökningen och därmed inte getts utrymme i den normkritiska 
analysen. Genusbegreppet är också ett vitt begrepp där föreställningar om manligt och 
kvinnligt kan ta sig olika uttryck beroende på kontexten, ett fenomen som inte har undersökts 
närmare i denna studie. Genus innefattar såväl manliga som kvinnliga könsnormer (Conell, 
2009) vilket innebär att såväl flickor som pojkar tvingas förhålla sig till dessa normer. I denna 
studie har fokus riktats gentemot vilka konsekvenser detta får för flickor som uppvisar 
symtom på ADHD. 

Forskningsetiska principer 
Under arbetet med studien har vedertagna etiska principer i linje med Vetenskapsrådets 
(2002) rekommendationer följts. Respondenterna informerades om studiens syfte och att deras 
deltagande var frivilligt, vilket innebar att de som aktivt meddelade att de inte ville delta i 
studien inte heller fick några påminnelser. De deltagande garanterades också anonymitet 
genom att det så kallade konfidentialitetskravet uppfylldes. Det innebar att inga personliga 
uppgifter förutom respondenternas e-postadresser inhämtades. Varje respondent gavs ett 
identifikationsnummer som användes för att kunna skicka ut påminnelser om de inte 
besvarade enkäten. Efter att ett enkätsvar registrerats fanns inte längre några möjligheter att 
koppla samman enskilda svar med en viss e-postadress. Efter avslutad datainsamlingen 
raderades alla e-postadresser. All data som samlades in via webbänketverktyget 
”WebbEnkäter”I de fall där respondenternas namn har distribuerats tillsammans med e-
postadress har namnen raderats. Enkätstudiens resultat har använts och kommer endast att 
användas i forskningssyfte. 

RESULTAT 
I följdande avsnitt kommer enkätens resultat att redovisas och analyseras. Enkäten kan sägas 
ha innefattat tre olika teman som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. För att 
ge en struktur och bättre överblick av studiens resultat kommer temana, i denna del, att hållas 
isär.  
 
Av 183 tillfrågade valde 101 att besvara enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 55,2%. Fyra 
av respondenterna valde aktivt, genom att avsäga sig påminnelser, att inte medverka i studien. 
Av de 101 respondenterna valde 35 att lämna ytterligare kommentarer genom att besvara den 
öppna frågan i slutet av enkäten. Det interna bortfallet var lågt, men har inneburit att 
svarsfrekvensen på några av påståendena sjönk från 101 individer till 100. Då detta inte 
påverkade slutresultatet i någon större utsträckning så behandlades dessa svar på samma sätt 
som övriga påståenden. För att göra resultatredovisningen mer lättöverskådlig har svaren 
avrundats till heltal. 
 
 De 101 respondenterna fördelade sig relativt jämt i kategorierna specialpedagog och 
speciallärare där 56% (57) utgjordes av blivande specialpedagoger och 44% (44) tillhörde 
blivande speciallärare. Inriktning och antalet arbetade år och var också sådant som 
efterfrågades i enkätens inledningsskede. Gällande inriktning fördelade sig de svarande 
(N=98) på följande sätt: 
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För att vara behörig till att söka specialpedagog- och speciallärarutbildning krävs minst tre års 
arbetslivserfarenhet som lärare. De blivande specialpedagoger och speciallärare som 
besvarade frågan ”Hur många år har du jobbat som lärare?” angav 37% (37) att de hade 
arbetet som lärare mellan 3-10 år och 63% (64) att de hade längre erfarenhet än 10 år. 
Fördelningen av arbetslivserfarenheten skilde sig inte åt i någon större utsträckning hos 
blivande specialpedagoger och speciallärare. Resultaten visar inte heller på någon skillnad i i 
svaren som kan relateras till antal arbetade år. 

Kunskap och utbildning 
För att kunna besvara studiens första frågeställning formulerades sju påståenden som berörde 
detta tema (se tabell 1). En inledande fråga ställdes om blivande specialpedagogers och 
speciallärare hade egen erfarenhet av att arbeta med elever som är diagnostiserade med 
ADHD. En stor del av de svarande (81%) uppgav att de hade erfarenhet av elever med 
ADHD-diagnos. Endast 19 individer uppgav att de inte har någon erfarenhet av att arbeta med 
elever med denna funktionsnedsättning. Av dessa utgjordes 14 av specialpedagoger och 5 av 
speciallärare. Övriga påståenden efterfrågade kunskaper om ADHD som hade erhållits i 
samband med genomförd utbildning.  
 
 
Påståenden om kunskaper och ADHD A B C D E Summa 
Jag är väl medveten om de symtom som ingår i en ADHD diagnos. 43 43 7 6 2 100 
Under min utbildning har jag erhållit tillräckliga kunskaper om ADHD. 3 18 9 45 26 100 
Det behövs mer utbildning om ADHD inom specialpedagog- och 
speciallärarprogrammet. 48 29 11 11 2 100 
De kunskaper som jag har erhållit i samband med min utbildning 
(Specialpedagog/lärare) gör mig väl rustad för att delta i, och genomföra 
pedagogiska utredningar. 5 22 24 30 20 100 
De kunskaper om ADHD som jag har erhållit i samband med min utbildning 
(Specialpedagog/lärare) har gett mig verktyg och strategier för att kunna 
stödja lärare i deras pedagogiska arbete. 6 37 11 32 15 100 
De kunskaper om ADHD som jag har erhållit under min utbildning stämmer 
väl överens med Specialpedagog/lärarutbildningens examensmål. 11 20 51 9 10 100 
Kunskap om ADHD är viktigt för att jag skall kunna ge eleverna det stöd 
som de behöver. 59 28 2 8 3 100 

Tabell 1: Svar i procent avrundat till heltal. A=håller helt och hållet med, B=håller delvis med, C=vet ej, D=tar delvis avstånd, 
E=tar avstånd helt och hållet. 
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De blivande specialpedagogerna och speciallärarna menade att de var väl förtrogna med de 
symtom som ingår i en ADHD-diagnos, men samtidigt upplevde en stor andel av de svarande 
att de inte hade erhållit tillräckliga kunskaper om ADHD under sin utbildning. Såväl blivande 
specialpedagoger som speciallärare var av den uppfattningen att de hade erhållit bristfälliga 
kunskaper om ADHD under sin utbildning. För blivande specialpedagoger ansåg drygt 71% 
att så var fallet och hos blivande speciallärare var motsvarande siffra 70%. Samstämmigheten 
i detta påstående var således hög hos blivande specialpedagoger och speciallärare. 
Uppfattningen hos de svarande huruvida det behövs mer utbildning om ADHD inom 
specialpedagog- och speciallärarprogrammet visade på en tydlig tendens där respondenterna 
menade att det inom utbildningen borde läggas mer vikt vid denna funktionsnedsättning. De 
som hade svarat ”Håller helt och hållet med” eller ”Håller delvis med” om påståendet uppgick 
till 77%. Respondenterna visade också en tveksamhet till huruvida utbildningen hade gett dem 
strategier och kunskaper gällande ADHD-problematik som underlättar genomförandet av 
pedagogiska utredningar. En minoritet av de svarande menade att erhållna kunskaper om 
ADHD gjorde dem väl rustade för att genomföra pedagogiska utredningar. De som inte höll 
med om påståendet representerade nära hälften av de svarande. Även påståendet ” De 
kunskaper om ADHD som jag har erhållit i samband med min utbildning 
(Specialpedagog/lärare) har gett mig verktyg och strategier för att kunna stödja lärare i deras 
pedagogiska arbete” visade på en övervikt för svarsalternativen D och E. Huruvida de 
kunskaper om ADHD som har förmedlats under den genomförda utbildningen stämmer 
överens med de nationella examensmålen rådde det en viss tvekan om hos de blivande 
specialpedagogerna och speciallärarna. Över hälften av respondenterna valde alternativet ”Vet 
ej” för detta påstående. De blivande specialpedagoger och speciallärare som besvarade 
enkäten menade en övervägande majoritet att kunskap om ADHD är viktigt för att kunna ge 
elever i behov av särskilt stöd den hjälp som de behöver. Om de olika gruppernas svar 
särredovisas ansåg 81% av blivande specialpedagoger att kunskap om ADHD är viktigt och 
en så stor del som 95% av blivande speciallärare höll med om påståendet.  
 
I den del av enkäten där respondenterna hade möjlighet att ytterligare kommentera det som 
efterfrågades valde sju av de blivande specialpedagogerna och speciallärarna att ge uttryck för 
åsikter som kan tillföras studiens första frågeställning. Där framkommer det att 
respondenterna anser att det existerar fördomar om diagnosen som kan motarbetas genom 
kunskap Ett flertal menade att utbildningen inte gav tillfredställande kunskaper om ADHD 
och att detta behövs för att kunna ge eleverna det stöd och hjälp som de behöver. 
 
Resultatet visar på att en stor del av blivande specialpedagoger och speciallärare anser att den 
utbildning som de har valt innehåller brister om den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen 
ADHD. Respondenterna menar att det har fått för lite utbildning om ADHD och att detta är 
något som bör beredas en större plats inom respektive program. Vidare visar resultatet på att 
bristfälliga kunskaper om ADHD försvårar specialpedagogers och speciallärares 
arbetsuppgifter så som de utrycks i de nationella examensmålen gällande förmågan att delta i 
och genomföra pedagogiska utredningar. En liknande uppfattning går att skönja då det gäller 
förmågan att stötta lärare i deras pedagogiska arbete. De blivande specialpedagogerna och 
speciallärarna betonar vikten av kunskap om ADHD som väsentlig för att kunna erbjuda 
eleverna det stöd som de behöver. Ur studenternas synvinkel är den rådande uppfattningen 
den att specialpedagog- och speciallärarprogrammet inte ger tillräckliga kunskaper om ADHD 
och detta är något som efterfrågas av respondenterna. Denna kunskapsbrist upplevs som en 
försvårande omständighet för att kunna fullgöra uppdraget som specialpedagog och 
speciallärare. Även fast en stor del av de svarande har angett att de har egen erfarenhet av 
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elever med ADHD och att de är väl medvetna om de symtom som ingår i diagnosen så är 
uppfattningen den att ett större fokus inom specialpedagog- och speciallärarutbildningen 
måste riktas mot denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning.  

ADHD och genus 
Av enkätens 26 påståenden var nio riktade mot ADHD och genus, detta för att kunna täcka in 
studiens andra frågeställning: ”Vilka uppfattningar och kunskaper finns om ADHD och 
genusskillnader hos blivande specialpedagoger och speciallärare?”  
 
Påståenden om ADHD och genus A B C D E Summa 
Det råder stora skillnader i hur ADHD-symtom hos pojkar och 
flickor visar sig. 10 44 22 21 4 100 
Pojkar med ADHD är ofta mer högljudda och "stökiga" än flickor 
med ADHD. 11 39 18 23 10 100 
Flickor med ADHD är svårare att "upptäcka" än pojkar med 
ADHD. 16 49 16 14 5 100 
Det är så stora skillnader mellan pojkar och flickor som har ADHD 
att det inte går att använda samma diagnoskriterier 2 16 54 17 11 100 
En oupptäckt ADHD-diagnos hos flickor ökar risken för att de 
drabbas av ångest, ätstörningar och/eller depression. 17 36 42 2 4 100 
Pojkar med ADHD är i större behov av specialpedagogiskt stöd än 
flickor med ADHD. 1 1 26 25 48 100 
Flickor med ADHD-diagnos klarar sig bättre i skolan 
(kunskapsmässigt) än pojkar med ADHD-diagnos. 1 15 60 13 11 100 
Flickor med ADHD har svårare att skapa ett socialt nätverk än 
pojkar med ADHD. 4 23 52 9 12 100 
Det är svårare att "handskas" med utagerande flickor än med 
utagerande pojkar. 1 12 20 26 42 100 

Tabell 2: Svar i procent avrundat till heltal. A=håller helt och hållet med, B=håller delvis med, C=vet ej, D=tar delvis avstånd, 
E=tar avstånd helt och hållet. 
 
Tabell 2 visar på att de svarande har uppgett att det råder skillnader mellan pojkar och flickor 
i en rad avseenden. En majoritet av de blivande specialpedagogerna och speciallärarna 
menade att det finns stora skillnader i hur symtomen för ADHD visar sig beroende på om det 
är frågan om en pojke eller en flicka. En stor del av de svarande uppgav att pojkar oftare visar 
på ett utagerande beteende än vad som är fallet hos flickor. Respondenternas upplevelser var 
att pojkar är mer högljudda och ”stökiga” jämfört med flickor. I samband med dessa 
påståenden bads respondenterna ta ställning till påståendet: ”Flickor med ADHD är svårare att 
’upptäcka’ än pojkar med ADHD” (N=100) och där menade en övervägande del av 
respondenterna att så var fallet. Hos de två grupperna blivande specialpedagoger och blivande 
speciallärare var samstämmigheten i svaren hög och den procentuella fördelningen var 63 
respektive 68% för A och B. Trots att respondenterna menade att det råder skillnader mellan 
pojkar och flickor i hur symtomen yttrar sig så rådde det inte någon liknande övervikt i 
påståendet om diagnoskriterierna bör vara könsspecifika då många av respondenterna hade 
svarat ”Vet ej”. En del av påståendena berörde flickors välmående och huruvida pojkar med 
ADHD är i större behov av särskilt stöd än flickor. Här menade en majoritet av 
respondenterna att flickor med en oupptäckt ADHD-diagnos också löper en ökad risk att 
drabbas av ångest, ätstörningar och depression, men respondenterna ansåg inte att flickor med 
ADHD var i större behov av särskilt stöd jämfört med pojkar. Det var heller inte möjligt att se 
någon utbredd uppfattning hos blivande specialpedagoger och speciallärare att: ”Flickor med 
ADHD-diagnos klarar sig bättre i skolan (kunskapsmässigt) än pojkar med ADHD-diagnos”. 



27 
 

Däremot hade en stor del av de svarande valt alternativet ”Vet ej” för detta påstående. Inte 
heller ansåg respondenterna att det förelåg någon skillnad mellan pojkar och flickor då det 
gällde att skapa sociala nätverk (N=100), men även här var det en majoritet som svarade ”Vet 
ej”. För att undersöka respondenternas åsikter/attityder till utagerande beteenden hos flickor 
och pojkar ombads de ta ställning till om ”Det är svårare att ’handskas’ med utagerande 
flickor än med utagerande pojkar”, ett påstående som gav ett till stor del negativt utslag.  
 
I den del av enkäten som behandlade ADHD och genus framkommer det att respondenterna 
anser att det existerar skillnader mellan pojkar och flickor. Detta visar sig i uppfattningar om 
att pojkar oftare uppvisar ett utagerande beteende jämfört med flickor. Detta kan kopplas 
samman med att många av de tillfrågade menade att flickor med ADHD är svårare att 
identifiera än pojkar. Således tycks det finnas en tendens i svaren som visar på att blivande 
specialpedagoger och speciallärare anser att det finns könsskillnader som kan härledas till 
beteende och hur ADHD-symtom yttrar sig hos pojkar och flickor. Även uppfattningen om att 
risken för att drabbas av ångest, ätstörningar och depression är hög hos flickor med oupptäckt 
ADHD är något som gör sig gällande hos de blivande specialpedagogerna och speciallärarna 
(könsskillnader och synen på detta kommer att analyseras i den avslutande diskussionen). I 
andra påståenden blir åsikter om könsskillnader inte lika tydliga, exempelvis visar det sig i 
påståendet om behovet av särskilt stöd där de svarande inte anser att pojkar med ADHD har 
ett större behov av detta jämfört med flickor. Inte heller anser de, i någon större utsträckning, 
att det råder skillnader i skolresultat mellan pojkar och flickor som har diagnostiserats. 
Sammanfattningsvis visar resultatet av enkätsvaren att de blivande specialpedagogerna och 
speciallärarna anser att det finns könsskillnader hos pojkar och flickor som har diagnostiserats 
med ADHD, men dessa skillnader påverkar inte behovet av särskilt stöd eller 
kunskapsinhämtning.  
 

ADHD och lärande 
Denna del av enkäten innefattade påståenden om de blivande specialpedagogernas och 
speciallärarnas syn på diagnosen ADHD och lärande (se tabell 3). I avsnittet om diagnosen 
betydelse gavs exempel på att en diagnos kan uppfattas som stigmatiserande, men också att 
exkludering (särskild undervisningsgrupp) kan ha den effekten. Det är därför intressant och 
relevant att undersöka hur respondenterna har förhållit sig till dessa fenomen. I dessa 
påståenden fanns inte någon genusaspekt. Detta tema omfattades av tio påståenden. 
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Påståenden om ADHD och lärande A B C D E Summa 
En ADHD-diagnos är ett hinder för elevens lärande. 4 28 9 41 19 100 
Elever med en ADHD-diagnos identifieras och bedöms utifrån sin 
diagnos istället för utifrån individuella egenskaper. 10 57 16 12 5 100 
En ADHD-diagnos är viktig för att kunna sätta in rätt stöd och 
specialpedagogiska insatser. 10 34 4 33 20 100 
De flesta elever med ADHD-diagnos behöver särskilt stöd av 
specialpedagog/lärare. 16 39 18 21 6 100 
Att skapa en bra lärandemiljö för elever med ADHD är svårt i en 
ordinarie undervisningsgrupp (helklass). 12 37 11 33 8 100 
För elever med ADHD är det bra att vara i särskilda 
undervisningsgrupper 1 21 13 45 20 100 
Placering i särskild undervisningsgrupp är en bra grund för 
fortsatt lärande. 1 14 14 46 26 100 
De kunskapskrav som ställs på elever med ADHD-diagnos är 
lägre jämfört med elever utan diagnos. 1 20 34 17 28 100 
Allt för många elever får idag en ADHD-diagnos. 7 34 46 10 4 100 
Fler elever än idag borde utredas för ADHD för att inte "missa" 
de som faktiskt borde ha en diagnos. 1 7 26 41 26 100 

Tabell 3: Svar i procent avrundat till heltal. A=håller helt och hållet med, B=håller delvis med, C=vet ej, D=tar delvis avstånd, 
E=tar avstånd helt och hållet. 
 
 
De blivande specialpedagogerna och speciallärarna ombads att ta ställning till huruvida en 
ADHD-diagnos är ett hinder för elevernas lärande och en majoritet av respondenterna ställde 
sig negativa till detta påstående. Trots att majoriteten av de svarande förhöll sig negativ till 
påståendet om ADHD och lärande rådde det en stor enighet om att elever med ADHD 
identifieras och bedöms utifrån sin diagnos istället för utifrån individuella egenskaper. En 
ADHD-diagnos är inte avgörande för att kunna sätta in rätt stöd och specialpedagogiska 
insatser enligt de tillfrågade, en majoritet höll inte med om det påståendet, men även om över 
hälften av respondenterna ställde sig negativ till detta påstående så var det ändå en relativt stor 
del som menade att en ADHD-diagnos är viktig. De flesta av de tillfrågade (N=100) var också 
överens om att elever med ADHD-diagnos behöver särskilt stöd av specialpedagog eller 
speciallärare. Då många elever som tillskrivs diagnosen ADHD placeras i särskild 
undervisningsgrupp var det relevant att ta reda på vad blivande specialpedagoger och 
speciallärare hade för syn rörande detta. Av de tillfrågade var det närmare hälften som 
menade att det var svårt att skapa en bra lärandemiljö för elever med ADHD i en ordinarie 
undervisningsgrupp. Trots att relativt många av de tillfrågade såg problem med ordinarie 
undervisningsgrupper för elever med ADHD var det en minoritet av respondenterna som 
förespråkade särskilda undervisningsgrupper för denna grupp av elever (N=100). Än tydligare 
blev val av svarsalternativ i påståendet: ”Placering i särskild undervisningsgrupp är en bra 
grund för fortsatt lärande” då en övervägande majoritet av de blivande specialpedagogerna 
och speciallärarna, inte ansåg att detta gynnade elevernas kunskapsinhämtning och lärande. I 
samband med dessa påståenden efterfrågades även respondenternas uppfattningar om det 
ställs lägre krav på elever med ADHD-diagnos jämfört med elever som inte har 
diagnostiserats och närmare hälften (N=100) menade att så inte var fallet. Vidare 
efterfrågades om allt för många elever idag diagnostiseras med ADHD och om fler borde 
utredas för att inte ”missa” de som de facto har ADHD. Huruvida allt för många elever 
tillskrivs diagnosen ADHD svarade 41% att de höll med om påståendet, men en stor del av de 
blivande specialpedagogerna och speciallärarna menade att de inte kunde ta ställning i frågan. 
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För påståendet ”Fler elever än i dag borde utredas för ADHD för att inte ’missa’ de som 
faktiskt borde ha en diagnos” var det en majoritet av de tillfrågade som hade valt alternativ D 
eller E. 
 
I den öppna kompletteringsfrågan valde 11 av respondenterna att nyansera sina svar om 
ADHD och lärande. De blivande specialpedagogerna och speciallärarna menade att ett större 
fokus bör riktas mot lärmiljön istället för att förlägga ”problemet” till den enskilde individen. 
Ingen av respondenterna gav uttryck för att de förespråkade särskiljande lösningar baserade 
på diagnoser. Individualiserad undervisning var också något som lyftes fram som viktigt för 
att kunna skapa förutsättningar för en inkluderande lärmiljö. Tre av respondenterna menade 
att diagnosen som sådan inte var viktig för att erhålla särskilt stöd och att den snarare 
fungerade som ett sätt att kategorisera elever och därmed markera gränsen mellan ”normalt” 
och ”onormalt”.  
 
I denna del av enkäten efterfrågades de blivande specialpedagogernas och speciallärarnas syn 
på ADHD och lärande. Resultaten visar att en stor del av de tillfrågade anser att en diagnos så 
som ADHD inte är ett hinder för elevernas lärande, men däremot har en diagnos en stor 
betydelse för hur en elev bemöts och bedöms. Där menar de svarande att diagnosens blir en 
stor del av elevens identitet istället för de individuella egenskaperna, men diagnosen tycks 
inte påverka de kunskapskrav som ställs på elever med denna funktionsnedsättning. Relativt 
många menade också att ett alltför stort antal idag får diagnosen ADHD och inte heller borde 
fler utredas än vad som är fallet i dagsläget. Det finns också en samstämmighet om att elever 
med ADHD är i behov av särskilt stöd, men en diagnos är inte viktig för att få tillgång till 
särskilt stöd, enligt en majoritet av de tillfrågade. Undervisning i särskild grupp förespråkas 
inte av studenterna och inte heller anses det vara något som gynnar elevernas lärande, men 
nästan hälften av de blivande specialpedagogerna och speciallärarna anser att det kan vara 
svårt att skapa en bra lärandemiljö i ordinarie undervisningsgrupper för elever med ADHD. 

Sammanfattning av resultat 
Sammanställningen av enkätens svar visar på att blivande specialpedagoger och speciallärare 
upplever brister i den egna utbildningen då det gäller erhållna kunskaper om ADHD, något 
som kan försvåra att fullgöra det kommande specialpedagogiska uppdraget för såväl 
specialpedagog som speciallärare. När det gäller könsaspekten anger de svarande att det råder 
skillnader mellan pojkar och flickor i hur symtomen yttrar sig. De svarande menar att 
utagerande beteende är vanligare hos pojkar och därmed är det också svårare att ”upptäcka” 
flickor med andra ADHD-symtom, vilket i förlängningen kan leda till att dessa flickor förblir 
oupptäckta och därmed riskerar att drabbas av, exempelvis, ångest eller ätstörningar. Däremot 
tycks det inte råda några skillnader i behovet av särskilt stöd eller resultat hos pojkar och 
flickor med ADHD. En diagnos är inte ett hinder för lärande enligt blivande specialpedagoger 
och speciallärare, men däremot kan den ha betydelse för identitetsskapande och hur elever 
bemöts av sin omgivning. Många menar att diagnosen innebär ett behov av särskilt stöd, men 
en diagnos är inte viktig för att kunna sätta in rätt stöd. Inte heller är de blivande 
specialpedagogerna och speciallärarna förespråkare av särskilda undervisningsgrupper trots 
att de anser att det kan vara svårt att skapa en optimal undervisningssituation i helklass. I 
resultatet av enkätsammanställningen framkommer intressanta och viktiga aspekter om 
ADHD i relationen till kunskap, den specialpedagogiska profession, genus, och lärande som 
behöver analyseras och diskutera ytterligare, något som kommer att göras i följande avsnitt. 
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RESULTATDISKUSSION  
I den avslutande delen kommer studiens resultat att diskuteras och analyseras utifrån ett 
normkritiskt perspektiv och i relation till undersökningens syfte.  
 
I resultatredovisningens första del framkommer att blivande specialpedagoger och 
speciallärare upplever att utbildningen inte erbjuder tillräckliga kunskaper om ADHD och att 
kunskaper om ADHD är viktigt för att kunna erbjuda diagnostiserade elever det stöd som de 
har rätt till. En relevant aspekt är huruvida ökad kunskap om ADHD är av betydelse för 
möjligheten att fullgöra det specialpedagogiska uppdraget, samt i vilken utsträckning 
upplevda kunskapsbrister påverkar arbetet med elever i behov av särskilt stöd och 
förutsättningarna för en likvärdig undervisning. Kunskap om ADHD kan anses vara viktigt ur 
flera olika aspekter, inte minst för att väga upp det medicinska inflytandet i skolans värld och 
på så sätt skapa ett större utrymme för den pedagogiska professionen. Kompetens som berör 
ADHD blir således en viktig del i professionaliseringsprocessen av det specialpedagogiska 
fältet. Genom ökade kunskaper skapas också ökade möjligheter för specialpedagoger och 
speciallärare att vinna inflytande över det egna fältet. (Bladini, 2004; Lindqvist, 2013). Detta 
innebär dock inte att specialpedagoger och speciallärare skall överta den medicinska 
kompetensen utan istället fungera som ett komplement och en motvikt till den medicinska 
professionen för att på så sätt säkerställa att ett pedagogiskt perspektiv ges ett större 
inflytande i, exempelvis, elevhälsoteams arbete med elever i behov av särskilt stöd. Det har i 
ett flertal studier framkommit att den medicinska diskursen har ett starkt inflytande när det 
gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd (Velasquez, 2012; Hjörne, 2004; Hjörne & 
Säljö, 2008) och därför är det viktigt att även andra perspektiv tillåts vinna inflytande i arbetet 
med elever i behov av särskilt stöd. Genom ökade kunskaper om ADHD skapas sådana 
förutsättningar. De blivande specialpedagogerna och speciallärarna menade att bristande 
kunskaper om ADHD försvårade deras kommande arbetsuppgifter vilket kan leda till negativa 
konsekvenser för de elever som uppvisar ADHD-symtom eller har diagnostiserats. En ökad 
kunskap om olika fenomen leder inte bara till att den egna kompetensen inom ett visst område 
ökar utan det innebär också att rådande normer kan utmanas och på sikt förändras. På så sätt 
skapas en möjlighet att förändra synen på ”normalt” och ”onormalt” och en diagnos kan 
därmed upplevas som mindre stigmatiserande av den enskilde individen, men även 
förhållningssätt från omgivningen i form av negativa etiketteringar motverkas. Det har visat 
sig att ökade kunskaper om ADHD hos lärare har förändrat deras attityder gentemot elever 
som har diagnostiserats med ADHD både när det gäller bemötande och i avseende på att 
förändra lärandemiljön. På motsvarande sätt har bristande kunskaper om ADHD medfört att 
negativa fördomar om diagnosen har varit vanligt förekommande, något som har lett till en 
minskad vilja till att förändra den rådande lärandemiljön, men också till att de som 
diagnostiseras tillskrivits stigmatiserande egenskaper (Moldavsky & Sayal, 2013; Stampoltzis 
& Antonopoulou, 2013). Ytterligare en aspekt som är intressant i sammanhanget är att lärare 
som undervisar större elevgrupper (mer än 20 elever) visar en större benägenhet att 
”överdiagnostisera” elever som anses ha beteendeproblem vilket inte är lika vanligt 
förekommande hos lärare i mindre undervisningsgrupper. Detta kan ha olika förklaringar så 
som att ADHD-symtom förvärras i större undervisningsgrupper, men också att lärare allt för 
ofta förknippar en socioemotionell problematik med ADHD (Havey, Olson, McCormick, & 
Cates, 2005). Specialpedagoger och speciallärare skall, enligt examensmålen, verka för att 
”undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer”. Hinder i lärmiljöer kan förstås som 
fysiska hinder (för stora elevgrupper, ostrukturerad undervisning etc.) men det skulle också 
kunna tolkas som ”osynliga hinder” som utgörs av normer och ”den dolda läroplanen” och då 
blir det viktigt att specialpedagoger och speciallärare äger de verktyg som behövs för att 
identifiera och utmana dessa normer. Om det visar sig att såväl lärare som 
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specialpedagoger/speciallärare har bristfälliga kunskaper om ADHD minskar även 
möjligheterna för att bryta negativa normer, men det innebär också att specialpedagoger och 
speciallärare inte förmår att vara det pedagogiska stöd för lärare som krävs för att förbättra 
lärandemiljön för elever i behov av särskilt stöd. Sett ur ett normkritiskt perspektiv är det inte 
den elev som har diagnostiserats med ADHD som utgör problemet utan istället är det rådande 
normer om funktionsnedsättningen som leder till stigmatisering och exkludering och dessa 
normer behöver därför utmanas och problematiseras. Det är således de normativa 
föreställningarna som bör granskas samt varför de existerar och varför de reproduceras 
(Martinsson & Reimers, Inledning, 2014). Normen i svensk skola är att passa in enligt ”den 
dolda läroplanen” och den som inte gör det riskerar att exkluderas och för att kunna skapa ”en 
skola för alla” måste den normen synliggöras och brytas. För elever med ADHD kan det 
innebära stora svårigheter att leva upp till skolans rådande normer och det medför ofta att 
dessa elever exkluderas på ett eller annat sätt (Karlsson Y. , 2007; Velasquez, 2012; 
Lassinantti, 2014). Hjörne och Säljö (2008) ställer sig frågan hur man skall göra för att ”stötta 
elever och utveckla skolan så att den i största möjliga utsträckning kan möta barn med olika 
förutsättningar och hjälpa dem att finna sig till rätta i rollen som elev i en skola för alla” (ibid 
s. 141) och kunskap om normerande föreställningar om ADHD kan vara ett sätt. Det skapar 
förutsättningar för att även elever med ADHD omfattas av normalitetskonceptet och att 
”problemet” inte förläggs till individen. Skolan och undervisningen blir då inte längre den 
fullt fungerande verksamheten som eleven tvingas förhålla sig till utan istället den norm som 
utgör problemet för elevens lärande och möjlighet till inkludering (Martinsson, 2014; 
Karlsson Y. , 2007).  Utökad kompetens hos speciallärare och specialpedagoger gör att det 
kategoriserande perspektivet i större utsträckning kan ersätts med ett relationellt synsätt vilket 
skapar förutsättningar för mer långsiktiga lösningar så som förändringar av lärandemiljön 
istället för det kortsiktiga individperspektivet som erbjuder få lösningar på specialpedagogiska 
frågor (Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001). Det är så som kunskapsbrister om 
ADHD och normerande föreställningar och konsekvenserna därav bör förstås. 
 
I den del av resultatet som berör ADHD och genus finns tendenser till ett könsstereotypt 
tänkande om ADHD, men det finns också sådant som pekar på motsatsen. Grundläggande för 
detta synsätt är att diagnosen ADHD förknippas med det typiskt manliga vilket i fallet med 
ADHD-symtom innebär ett utagerande beteende. Hos de blivande specialpedagogerna och 
speciallärarna är uppfattningen den att det är svårare att ”upptäcka” flickor med ADHD-
symtom vilket kan kopplas samman med uppfattningen att flickor oftare uppvisar 
ouppmärksamhetssymtom istället för hyperaktivitet. Ett sådant synsätt skapar förutsättningar 
för att upprätthålla och reproducera en könsmaktsordning där utrymme och ”taltid” reserveras 
för pojkar och det motsatta könet förväntas istället ta mindre plats. Könen hålls på så sätt isär 
då olika egenskaper och förväntade beteenden kopplas samman med det biologiska könet 
(Hirdman, 1988). De blivande specialpedagogerna och speciallärarna har gett den ”kvinnliga” 
varianten av ADHD en ”normativ femininitet” (Lassinantti, 2014, s. 33) vilket innebär att 
flickor förväntas förhålla sig till normen som kvinna/flicka, men också till normen om den 
”kvinnliga” varianten av ADHD. Detta synsätt försvårar skolsituationen för flickor med 
ADHD då de tvingas förhålla, och anpassa, sig till två rådande normer där båda syftar till att 
upprätthålla en institutionaliserad könsmaktsordning. Ett utagerande beteende hos flickor 
förknippas då oftare med trots och inte ADHD samt ett misslyckande med att leva upp till de 
rådande könsnormerna vilket uppfattas som negativt av omgivningen (Velasquez, 2012; 
Lassinantti, 2014). Normativa föreställningar om kön och funktionsnedsättningen ADHD 
påverkar flickors beteenden och försök att passa in i den sociala ordningen då de tvingas att 
internalisera sina ”problem” eftersom ett utagerande beteende inte anses vara socialt 
accepterat. Sådana normativa föreställningar riskerar att lägga grunden för exkluderande 
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strategier som kan återfinnas hos såväl den enskilde individen som hos lärare, 
specialpedagoger och speciallärare (ibid). De blivande specialpedagogerna och speciallärarnas 
syn på ADHD och genus kan sägas innehålla både biologiska som socialt konstruerade 
förklaringsmodeller vilka är förknippade med varandra. I studier som har hänvisats till ovan 
framkommer att det föreligger biologiska skillnader mellan pojkar och flickor som gör att 
symtomen på ADHD visar sig på olikartade sätt beroende på individens kön (Gillberg, 2005; 
Sonnby, 2014; Zambo, 2008) men den utagerande varianten av diagnosen är vanligast hos 
såväl flickor som pojkar (Hasson & Goldenring Fine, 2012; SBU, 2005) vilket innebär att 
symtomen för flickor och pojkar är de samma, men att symtom på ouppmärksamhet är något 
mer vanligt förekommande hos flickor. De kunskaper och åsikter som de blivande 
specialpedagogerna och speciallärarna uppvisar om ADHD och genus ger istället en bild av 
att olika symtom är beroende av individens kön. Skolan som institution ”gör kön” redan på ett 
tidigt stadium där pojkar och flickor, av pedagoger, tillskrivs egenskaper utifrån sina 
biologiska kön och sedan ”fostras”/socialiseras in i dessa roller. (Karlsson I. , 2007; Barron, 
2004). Den syn på ”kvinnlig” och ”manlig” ADHD som de blivande specialpedagogerna och 
speciallärarna har skapar förutsättningar för att upprätthålla dessa redan institutionaliserade 
normer och värderingar och synen på manligt och kvinnligt blir vägledande även i hur en 
funktionsnedsättning som ADHD skall förstås. För den enskilde individen (flickan) uppstår en 
lärmiljö som präglas av en könsmaktsordning där de rådande normerna om manligt och 
kvinnligt inte upptäcks och utmanas av de närvarande pedagogerna. Återigen blir kontrasten 
mellan ”normalt” och ”onormalt” synligt och för flickor blir det därmed ”onormalt” att bete 
sig som en ”ADHD-pojke” det vill säga att uppvisa ett utagerande beteende (Lassinantti, 
2014; Velasquez, 2012). En föreställning som präglas av könsliga skillnader i hur ADHD-
symtom yttrar sig påverkar således hur flickor bör bete sig och förhålla sig till den feminina 
normen. Hos de blivande specialpedagogerna och speciallärarna ges bilden av att ADHD är 
en ”könad” diagnos vilket kan ha olika förklaringar. En av dessa kan vara att respondenterna 
har en större erfarenhet av pojkar med ADHD än av flickor med samma diagnos då det är 
betydligt vanligare att pojkar ges diagnosen, men påverkan av institutionaliserade normer är 
också en tänkbar förklaring. Detta kan relateras till studiens första frågeställning rörande de 
blivande specialpedagogernas och speciallärarnas kunskaper om ADHD. Där framkommer 
det att de anser sig inte ha erhållit tillräckliga kunskaper om ADHD och att det behövs mer 
utbildning om diagnosen. Detta kan gälla diagnosen som sådan, men också om könsspecifika 
föreställningar som behöver utmanas. I Lassinanttis (2014) och Velasquez (2012) studier 
framkommer det att könsnormer, på ett negativt sätt, påverkar synen på flickor med ADHD 
och otillräckliga kunskaper hos blivande specialpedagoger och speciallärare om de normer 
som förknippas med ADHD och genus ökar risken för att könsstereotypa föreställningar 
reproduceras och förstärks. 
 
För en elev i behov av särskilt stöd är det viktigt den individuella ”problematiken” utreds på 
ett tillfredställande sätt vilket försvåras om institutionaliserade normer används för att förklara 
(eller bortförklara) och förstå ADHD-symtom. För flickor skulle man kunna hävda att detta är 
än viktigare med tanke på risken för komorbiditet (samsjuklighet) som förekommer i samband 
med ADHD, vilket ofta visar sig i form av ångest eller depression (Kopp, 2010; Sonnby, 
2014), något de blivande specialpedagogerna och speciallärarna tycks vara medvetna om. Då 
flickor rättar in sig efter skolans normer, det vill säga vara lugna, tysta och skötsamma 
uppmärksammas de inte i lika stor utsträckning som utagerande pojkar. Detta innebär att 
flickor som uppvisar en internaliserande variant av ADHD riskerar att förbises då deras 
beteende förknippas med det ”normala” kvinnliga beteendet och på sikt kan det innebära att 
de inte ges det specialpedagogiska stöd som de är i behov av (Zambo, 2008). Det existerar 
därmed en dubbel problematik som flickor med ADHD har att förhålla sig till, dels en 
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förväntan att de skall bete sig enligt den feminina normen vilket betyder att inte uppvisa ett 
utagerande beteende, men när de beter sig enligt normen, eller i de fall där symtomen är av 
internaliserande karaktär, tolkas det som ett ”normalt” beteende för flickor och därmed skapas 
hinder för att kartlägga eventuella behov av särskilt stöd. Detta visar på att det finns ett behov 
av att upptäcka och problematisera normer om ADHD och kön. 
 
I de blivande specialpedagogernas och speciallärarnas syn på behov av särskilt stöd finns inte 
något som tyder på att flickor med ADHD klarar sig bättre i skolan eller är i mindre behov av 
särskilt stöd än pojkar med ADHD vilket ändå öppnar upp för en tolkning att föreställningar 
om kön och ADHD inte helt och fullt styrs av institutionaliserade normer. Ett könsstereotypt 
beteende tycks alltså inte påverka behovet av särskilt stöd då eleven väl har diagnostiserats 
med ADHD. 
 
I studiens tredje frågeställning undersöktes de blivande specialpedagogernas och 
speciallärarnas syn på ADHD och lärande. ADHD ses inte som ett hinder för elevernas 
lärande och inte heller anser respondenterna att diagnosen leder till lägre ställda förväntningar 
på kunskapskrav. Däremot anser de att en diagnos är ett hinder för den enskilde eleven då 
denne bedöms och identifieras utifrån sin diagnos och inte utifrån individuella egenskaper, 
något som bekräftas av andra studier (Velasquez, 2012; Karlsson Y. , 2007). En sådan 
uppfattning hos blivande specialpedagoger och speciallärare visar på att de har 
uppmärksammat en problematik där en ADHD-diagnos fungerar som kategoriserande och 
elever med en diagnos behandlas då som ett kollektiv istället för att fokus riktas mot 
individuella insatser. Denna problematik har även Skolinspektionen (2014) uppmärksammat 
då de menar att de insatser som sätts in för elever med ADHD ofta är generella, men mindre 
ofta individuella. Detta anses bero på att enskilda lärare upplever en kompetensbrist om hur 
undervisning och miljö på bästa sätt kan anpassas för elever med ADHD. Det 
specialpedagogiska stödet blir således viktigt i detta arbete, något som också påpekas av 
Skolinspektionen. Vidare menar lärare som har ingått i Skolinspektionens studie att de 
behöver stöd och handledning för att kunna utarbeta strategier som skapar en individanpassad 
och gynnsam lärmiljö för elever med ADHD. Behovet av kunskap, hos blivande 
specialpedagoger och speciallärare, om de föreställningar som är förknippade med ADHD 
och vilket stöd och anpassningar dessa elever behöver blir således betydelsefullt för att de 
skall kunna stötta lärare i deras pedagogiska praktik. Den syn som de blivande 
specialpedagogerna och speciallärarna ger uttryck för när det gäller lärande och kunskapskrav 
är att detta inte påverkas av en ADHD-diagnos. Det kan tolkas som att det individrelaterade 
eller kategoriska perspektivet på elever i behov av särskilt stöd inte är särskilt framträdande. 
Problemet förläggs därmed inte till individen utan istället till den omkringliggande miljön. De 
blivande specialpedagogerna och speciallärarna förespråkar inte särskiljande lösningar för 
elever med ADHD, men de uppger samtidigt att det kan vara svårt att skapa en optimal 
lärmiljö i en helklass för diagnostiserade elever. Detta bör inte tolkas som att särskiljande 
lösningar är att föredra utan istället att respondenterna har uppmärksammat lärmiljön som en 
del i förklaringen av behovet av särskilt stöd. En miljö anpassad efter den ”normale eleven”. 
Det inkluderande synsättet på elever i behov av särskilt stöd är genomgående och det finns 
inget hos de blivande specialpedagogernas och speciallärarnas åsikter som visar på att 
exkluderande lösningar så som särskilda undervisningsgrupper har något positiv effekt på 
lärandet. Inte heller anser respondenterna det är bra för elever med ADHD att vistas i 
särskilda undervisningsgrupper. Förutsatt att inkludering är eftersträvansvärt i den svenska 
skolan skapar respondenternas åsikter om särskiljande lösningar förutsättningar för att främja 
detta i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Tendenser finns inom det svenska 
skolväsendet som visar på att särskiljande av elever är en allt vanligare strategi i arbetet med 
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elever i behov av särskilt stöd och då särskilt de som har en diagnos (Göransson, Nilholm, & 
Karlsson, 2011; Isaksson, 2007). Placering i en särskild undervisningsgrupp skapar också en 
känsla av utanförskap hos berörda elever och har även en stigmatiserande effekt där 
särskiljandet markerar gränsen mellan ”normalt” och ”onormalt” (Westling Allodi, 2002; 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2007; Isaksson, 2007). Inte heller har det kunnat 
påvisas att placering av diagnostiserade elever i särskilda undervisningsgrupper har någon 
positiv effekt på resultat, självkänsla eller på viljan att lära, snarare råder motsatt förhållande 
(Persson & Persson, 2012; Velasquez, 2012). Studier har också visat att placering i särskilda 
undervisningsgrupper är början på ett långt utanförskap vilket försvårar förutsättningarna för 
en inkluderande pedagogisk miljö. Detta får konsekvenser för elevers lärande, men de 
negativa effekterna av särskiljandet lever kvar även in i vuxenlivet (Haug, 1998). En 
reflektion av detta är respondenterna genom pågående utbildning har formats av ett 
inkluderande synsätt på lärande oavsett om en elev tillskrivs en diagnos eller inte. Ett sådant 
synsätt skapar förutsättningar för att utmana och problematisera den syn på särskiljning som 
idag är vanligt förekommande i skolan. Om ”problemen” förläggs till individen istället för till 
den omkringliggande miljön medför det ofta att särskiljande lösningar blir ett vanligt inslag i 
arbetet med elever i behov av särskilt stöd (Isaksson, 2007). De blivande specialpedagogerna 
och speciallärarna syn på ADHD och lärande kan synliggöra denna problematik och istället 
verka för att synen på elever med ADHD ”normaliseras”.  

Avslutande reflektion 
Ovanstående resonemang visar på att en ökad kunskap om ADHD är av vikt för den 
specialpedagogiska professionen. Denna strävan efter kunskap bör inte förstås som enbart 
kännedom om funktionsnedsättningens specifika symtom utan bör ges en vidare mening än 
så. Kunskap om ADHD syftar till att skapa den bästa möjliga lärmiljön för den enskilde 
eleven. Detta kan åstadkommas genom att tillföra ett tydligare samhällsvetenskapligt 
perspektiv på diagnosen i kontrast till det idag rådande medicinska inflytandet. Inom den 
pedagogiska praktiken är särskiljande lösningar för elever med ADHD-diagnoser ett vanligt 
inslag vilket visar på att generella ”pedagogiska” lösningar anses vara av godo för dessa 
elever och därmed behandlas och bedöms elever med ADHD som ett kollektiv istället för 
enskilda individer. Ökade kunskaper om de normer som förknippas med diagnosen skapar 
förutsättningar för blivande specialpedagoger och speciallärare att upptäcka och 
problematisera de institutionaliserade normer som existerar inom den pedagogiska praktiken, 
men det innebär också att synen på manligt och kvinnligt utmanas. Elever med ADHD måste 
ges möjlighet och förutsättningar att passa in i ”en skola för alla” och så länge normativa 
föreställningar om funktionsnedsättningen, genus och lärande inte problematiseras kommer 
”problemet” att förknippas med den enskilde eleven istället för med normativa föreställningar 
om exempelvis normalitet/avvikelse och femininitet/maskulinitet. Ett tydligt exempel på det 
är när flickor som uppvisar symtom på ADHD bemöts och bedöms utifrån könsstereotypa 
normer istället för utifrån individuella förutsättningar. Det är inte diagnosen ADHD som 
lägger grunden för kontrasten mellan det ”normala” och ”onormala” utan istället normer och 
därmed vad som i dagens samhälle tillåts passera inom ramen för det ”normala”. En diagnos 
får således inte peka ut en elev som ”onormal” eller ”okvinnlig” utan skall istället verka för 
att erbjuda det stöd som eleven i fråga är i behov av. Specialpedagoger och speciallärare skall 
i sin profession kunna fungera som handledare i pedagogiska frågor, undanröja hinder i olika 
lärmiljöer och kunna möta behoven hos alla elever något som omöjliggörs om 
institutionaliserade normer tillåts fortleva inom den pedagogiska praktiken. Kunskap om 
specifika fenomen och hur de tolkas och förstås i en skolkontext skapar förutsättningar för att 
fullgöra det specialpedagogiska uppdraget och därmed stärks den specialpedagogiska 
professionen. I denna studie har fokus riktats mot ADHD, men det innebär inte att detta är den 
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enda, av respondenterna, upplevda bristen i den specialpedagogiska utbildningen eller att 
andra fenomen inte behöver analyseras ur ett normkritiskt perspektiv. Ytterligare aspekter så 
som etnicitet och socioekonomiska faktorer kan vara nog så viktiga att problematisera för att 
på så sätt optimera förutsättningarna för likvärdig undervisning. Så som ovan angetts är dock 
ökad kunskap om ADHD och de normativa föreställningar som förknippas med diagnosen en 
förutsättning för att kunna skapa ”en skola för alla”. Specialpedagoger och speciallärare har 
här en viktig roll att fylla. 

Fortsatt forskning 
Den ovan genomförda studien öppnar upp för fortsatt forskning inom området. Framförallt 
bör detta göras ur ett normkritiskt och genusperspektiv. Angeläget är att lyfta in 
elevperspektivet för att på så sätt klargöra kopplingar mellan specialpedagogers och 
speciallärares syn på, och kunskaper om, ADHD, genus och lärande och hur detta påverkar 
elevers lärande, identitetsskapande och sociala situation. Detta bör göras utifrån en kvalitativ 
ansats där observationer och djupintervjuer blir viktiga inslag. På så sätt kan normerande 
föreställningar om diagnoser, genus och lärande synliggöras. Då en majoritet av 
respondenterna upplevde att specialpedagog- och speciallärarutbildningen inte gav tillräckliga 
kunskaper om ADHD är detta något som bör undersökas närmare. Finns det någon koppling 
mellan de specialpedagogiska perspektiv som diskuteras inom forskningsvärlden och den 
kunskapsförmedling som sker vid högskolor och universitet? Tonas kunskapsförmedlingen 
om diagnoser ned för att inte ge den medicinska professionen ett än större inflytande över den 
pedagogiska praktiken? Vilka konsekvenser får detta för den specialpedagogiska professionen 
och för de elever som har diagnostiserats? Leder detta till att synen på ”normalt” och 
”onormalt” upprätthålls och att könsstereotypa normer fortlever? Medför detta att den 
medicinska professionen ges tolkningsföreträde i pedagogiska frågor? Detta är frågor som är 
intressanta att undersöka då det påverkar den specialpedagogiska professionens möjligheter 
att vinna inflytande i den pedagogiska praktiken. Detta skulle kunna undersökas genom att 
studera specialpedagoger och speciallärare som har verkat inom den pedagogiska praktiken 
under en tid, men också genom djupintervjuer med företrädare för specialpedagog- och 
speciallärarutbildningar. Även studier i exkluderande och inkluderande miljöer där det 
förekommer elever med ADHD-diagnos är intressant att studera då det öppnar upp för 
komparativa analyser av lärmiljöer och hur detta påverkar (eller påverkas av) 
institutionaliserade normer om diagnoser, genus och lärande. Så som ovanstående genomgång 
av det specialpedagogiska fältet visat har såväl teori (forskning) som praktik präglats av en 
medicinsk diskurs. Denna diskurs är viktig att problematisera och identifiera i arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd. Elever, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte, bör 
förstås som enskilda individer och för att det skall vara möjligt måste institutionaliserade 
normer (exempelvis gällande ADHD) inom den pedagogiska praktiken utmanas. De förslag 
på fortsatt forskning som här har givits skapar möjligheter för att studera och förstå normativa 
föreställningar förknippade med ADHD, genus och lärande vilket på sikt kan stärka den 
specialpedagogiska professionens inflytande i den pedagogiska praktiken. 
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Bilaga 1 

Nationella mål för aktuell examen 
För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd. 
 
Kunskap och förståelse 
För speciallärarexamen ska studenten 
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
dess betydelse för yrkesutövningen, 
- visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv, 
- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans 
av denna, 
- visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygsättning, och 
- visa fördjupad kunskap om elevers lärande och, beroende på vilken specialisering som valts, 
fördjupad kunskap om 
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 
2. barns och elevers matematikutveckling, 
3. barn och elever med dövhet eller hörselskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i 
relation till undervisningsämnen eller ämnesområden, 
4. barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till 
undervisningsämnen eller ämnesområden, 
5. barn och elever med grav språkstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation 
till undervisningsämnen eller ämnesområden, eller 
6. barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation 
till undervisningsämnen eller ämnesområden. 
 
Färdighet och förmåga 
För speciallärarexamen ska studenten 
- visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i 
förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 
- visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda 
elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla 
verksamhetens lärmiljöer, 
- visa förmåga att, beroende på vilken specialisering som valts, vara en kvalificerad 
samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 
1. barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 
2. barns och elevers matematikutveckling, 
3. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med dövhet eller hörselskada, 
4. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med synskada, 
5. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med grav språkstörning, eller 
6. lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning, 
- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 
av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever, 
- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och 
analysera svårigheter för individen i de olika lärmiljöer där barnet eller eleven får sin 
undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och 
- visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av 
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särskilt stöd. 
 
För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling ska 
studenten också 
- visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att kunna bedöma barns och 
elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För speciallärarexamen ska studenten 
- visa självkännedom och empatisk förmåga 
- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, 
- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, 
- visa insikt av betydelsen av samarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 
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Bilaga 2 

Nationella mål för aktuell examen 
För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 
självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd. 
  
Kunskap och förståelse 
För specialpedagogexamen ska studenten 
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och 
sambandets betydelse för yrkesutövningen, och 
- visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. 
 
Färdighet och förmåga 
För specialpedagogexamen ska studenten 
- visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 
förebyggande arbete samt i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, 
- visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera 
svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå, 
- visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan 
mellan berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens 
lärmiljöer, 
- visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 
frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda, och 
- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling 
av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För specialpedagogexamen ska studenten 
- visa självkännedom och empatisk förmåga, 
- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till 
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna, 
- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete, 
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin 
kompetens 
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