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ABSTRACT 

 
C-uppsats i sociologi 

Författare: Jenni Remes och Tony Wågman 

Titel: Avvikande beteende i skolan – en fallstudie över identifieringsprocessen av ADHD 

 

Studien behandlar avvikande beteende i skolan och identifieringsprocessen av ADHD där. 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka mekanismer som har betydelse för urskiljandet av 

dessa elever. Genom att studera processen, som tar sin början i klassrummet och slutar med en 

diagnossättning, vill vi förklara varför pojkar från socialgrupp 3 är klart överrepresenterade i 

diagnosstatistiken. Förhållandet mellan klass, kön och diagnos har inte tidigare 

problematiserats och förklaringarna till varför pojkarna är överrepresenterade återfinns i andra 

vetenskapliga discipliner än sociologin. 

 

Kartläggningen av identifieringsprocessen har genomförts med hjälp av öppna intervjuer med 

olika aktörer på skolans arena samt de instanser som tar vid när processen går vidare utanför 

skolans organisation.  

 

Våra huvudsakliga slutsatser innefattas av att klassrumssituationen är den viktigaste porten på 

väg mot diagnos och att identifieringen där sker utifrån olika normaliteter för pojkar och 

flickor samt av en viss godtycklighet i sorteringen av elever. Detta argument stärks av att 

övriga instansers arbete i någon form utgår från klassrumssituationen och det problem som 

upplevs där. Samtidigt finns det ett ojämlikt maktförhållande mellan lärare och föräldrar som 

innebär att lärarnas problembild är den som har tolkningsföreträde. Att barnets beteende är 

avvikande räcker inte för att processen ska sättas igång, det måste upplevas som ett problem 

för andra. Studien argumenterar även för att det är utvecklandet av en motståndsstrategi i 

skolan, som kan kopplas till kön och klass, som resulterar i att pojkarna från socialgrupp 3 är 

överrepresenterade i diagnosstatistiken. 



1. INLEDNING 

 
Vi har alla någon gång uppmärksammat ett fenomen eller en händelse i det vardagliga livet 

och svarat: ”Det där är ju helt sjukt!”. Att svara på det viset visar ofta att personen som 

uttrycker frasen inte kan förstå det han just bevittnat eller är oförmögen att på ett begripligt 

och logiskt sätt kunna förklara varför händelsen inträffade just på det sättet och varför 

personerna som var involverade agerade som de gjorde. I den vardag som människor möter 

kommer dessa fenomen alltid att vara återkommande, annars hade livet nog mist lite av sin 

charm. Syftet med vetenskaplig forskning är att minimera dessa frågor och söka trovärdiga 

förklaringar till olika saker som sker i samhället.  

 

Lek med tanken att vi byter formulering från att något är sjukt, till att någon är sjuk. Även här 

går föregående resonemang att applicera. Hur ofta händer det inte människor lite slarvigt 

säger: ”Han måste ju vara sjuk i huvet´”? Vid närmare eftertanke kan det vara intressant att 

fråga sig vem det är som egentligen har rätten att definiera någon som sjuk för att etiketten 

sjuk ska vara trovärdig hos människor i allmänhet. Att vara sjuk innebär oftast att personen 

bedöms ha en sjukdom. Vad är det då som är sjukt? För att kunna säga någonting om vad som 

är sjukt måste man även kunna tala om vad det är som inte är sjukt. De som tillerkänns rätten 

att definiera detta återfinns inom den medicinska sfären. Läkare och andra experter inom det 

här området har således stor makt att definiera vad vi ska betrakta som sjukt och inte. Genom 

att kunna mäta olika funktioner i den mänskliga kroppen och bedöma olika beteenden sätts 

gränser för vad som är sjukt och inte, med andra ord för vad som är normalt och inte. Vad 

som är ett sjukt beteende är dock inte av naturen givet utan förändras över tid och dessutom 

mellan kulturer och samhällen. Utöver detta förändras även synen på vilka behandlingsformer 

och metoder som ska användas för att de sjuka ska ”bli friska”. Vad som i ett visst samhälle 

betraktas som sjukt kan vara fullkomligt normalt i ett annat, gör man ett nedslag låt säga 50 år 

senare kan det vara precis tvärtom. Ett exempel på hur förändringsbart det som betraktas som 

sjukt är, är homosexualitet. Beroende på var du befinner dig i världen betraktas 

homosexualitet antingen som kriminellt, moraliskt förkastligt eller helt enkelt som något 

accepterat. I värsta fall kan man till och med dömas till döden. Tittar man i Sverige så har 

homosexualiteten även här en gång i tiden betraktats som sjukt, där homosexualitet har kunnat 

leda till fängelsestraff. Idag är synen på homosexuella betydligt mer accepterad. 

Homosexuella har i stort sett samma rättigheter som vilken annan person som helst, och detta 
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utan att handlingen i sig har förändrats överhuvudtaget. Synen på vad som är sjukt och inte är 

det som faktiskt förändrats. 

 

Vad är det vi idag betraktar som sjukt då? Ett exempel, och det som är föremål för vår studie, 

är diagnoserna ADHD och DAMP. De här diagnoserna behandlar beteendet hos 

huvudsakligen barn och ungdomar och har blivit föremål för mycket uppmärksamhet och 

debatt de senaste decennierna. Framväxten av de här diagnoserna är intressanta i sig då de 

vittnar om en förändring vad gäller vilka beteenden som betraktas som sjuka och inte, vilket 

var en utgångspunkt för vårt intresse. 

 

1.1 Disposition 

 

Dispositionen för den kommande uppsatsen lyder som följer: Kapitel 2 innefattas av en 

bakgrundsbeskrivning av diagnoserna ADHD och DAMP samt klarlägger vårt 

förhållningssätt till dem. Vi sätter sedan diagnoserna i ett större sammanhang genom att 

placera in dem i skolans kontext. Utöver detta presenterar vi ett sociologiskt perspektiv på 

avvikande beteende och skriver fram vad vi ämnar förklara med studien. Kapitel 3 är en 

återgivning av vårt metodologiska tillvägagångssätt där vi ingående diskuterar metodologiska 

val och konsekvenserna av detta. Kapitel 4 syftar till att varva teoretiska utgångspunkter med 

empiriska iakttagelser och ett analytiskt resonemang. Vi skriver här fram olika mekanismer 

som vi anser har betydelse för identifieringsprocessen. Kapitlet avslutas med sammanfattande 

slutsatser av vår studie. Kapitel 5 är en slutdiskussion där resonemang som fallit utanför 

studiens ram, åter plockas upp och diskuteras. 
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2. BAKGRUND 

 
2.1 ADHD eller DAMP? Vilka är skillnaderna och hur används begreppen? 

 

När vårt intresse för de så kallade ”bokstavsdiagnoserna” tog sin början rådde en oklarhet hos 

oss över vad diagnoserna ADHD och DAMP egentligen stod för. Vi som studerade sociologi 

kunde inte direkt skryta med att vara väl bevandrade inom den medicinska sfären och vad som 

karakteriserade olika diagnoser från varandra, diagnoser som vid en första anblick verkade 

beskriva ungefär samma sak. Vid de inledande litteratursökningarna verkade det dessutom 

som att båda begreppen användes, utan någon närmare förklaring till varför det ena användes 

och inte det andra. 

 

Tittar man lite närmare på vad beteckningarna står för, går det att urskilja att det finns en hel 

del likheter dem emellan. ADHD står närmare bestämt för ”Attention Deficit / Hyperactivity 

Disorder”. Det innebär att det föreligger avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet 

och impulsivitet. DAMP står för ”Deficits in Attention, Motor and Perceptual skills” vilket 

omfattar svårigheter med uppmärksamhet, aktivitetskontroll samt motorik eller perception. 

Det som är gemensamt för beteckningarna är således uppmärksamhetsförmågan och 

aktivitetsnivån, vilka är två återkommande teman i båda diagnosernas begreppsterminologi. 

För att kunna diagnostiseras med ADHD eller DAMP krävs det naturligtvis en mer 

noggrannare bedömning. Vid en närmare granskning av de mer explicita kriterierna för 

diagnosen, går det att urskilja att DAMP även innefattas av en hyperaktiv aspekt, vilket till 

synes gör diagnoserna än mer lika. Det som skiljer begreppen åt är att DAMP fokuserar på 

motoriska färdigheter och perceptionsförmåga (Skolverket, 2001).  

 

Vilken betydelse spelar det då om vi, som skribenter av en C-uppsats, har ADHD eller DAMP 

som fokus för vår uppsats? Utifrån ovanstående beskrivning av diagnoserna skulle man kunna 

hävda att det spelar en mindre roll, om man nu inte är specifikt intresserad av aspekterna 

motorik och perception i DAMP-begreppet. Möjligheten kanske till och med finns att använda 

dem som ”ADHD/DAMP”? Vilket begrepp som används och varför innefattas dock av några 

andra viktiga aspekter som man bör ta hänsyn till. Användningen av ADHD och DAMP är 

huvudsakligen beroende av vilken geografisk hemvist författaren till en vetenskaplig artikel 

eller studie har. I Norden, och framför allt Sverige, har DAMP haft stort genomslag och har 

 3



inte sin motsvarighet i England eller USA, där man istället betonar ADHD (Ibid). Efter att ha 

gått igenom den flora av vetenskapliga artiklar vi samlat in, vilka var skrivna av till exempel 

amerikanska forskare, används uteslutande begreppet ADHD. Det är i princip omöjligt att 

hitta en utomnordisk vetenskaplig artikel som inte utgår från begreppet ADHD (Ohan & 

Johnston, 2005, Rafalovich, 2005). Vad det gäller svensk forskning finns det omvänt en 

majoritet av forskare som använder sig av begreppet DAMP. DAMP-begreppet myntades av 

en svensk forskare vid namn Christopher Gillberg. Hans omfattande studier har i stor 

utsträckning präglat vilken syn man har eller har haft på barn och ungdomar med diagnosen 

(Kärfve, 2000). En annan viktig skillnad mellan ADHD och DAMP gäller själva orsaken till 

det uppvisade beteendet. Vi tolkar det som att förespråkare för ADHD inte tar ställning i 

frågan kring arv och miljö, samtidigt gör DAMP-begreppet gällande att beteendet är en 

verkan av ett hjärnfel hos människan. DAMP innebär således att man helt tar avstånd från att 

det finns några sociala faktorer som påverkar barnets beteende. Så är inte riktigt fallet med 

ADHD. Här är man mer försiktig med att tala i termer av orsak och verkan, och koncentrerar 

sig istället mer på den beteendeproblematik som trots allt existerar.  

 

Eftersom DAMP verkade vara det ”svenska” begreppet så var vår utgångspunkt i studien att 

ta fasta på detta. Det visade sig dock snabbt att de som var föremål för vår studie inte längre 

använde sig av DAMP. Våra informanter beskrev hur man frångått detta och nu istället satte 

diagnosen ADHD på dem som tidigare fått diagnosen DAMP. Orsakerna till detta var 

huvudsakligen att man ansåg det lättare att kunna jämföra nya rön med internationell 

forskning samt att det var lättare att hålla sig uppdaterad. Dessutom ansåg några att den totala 

avsaknaden av sociala förklaringar gjorde arbetet med dem som fått diagnosen begränsad 

(Intervju 7, 8 och 9). Vi vill dock flagga för att en del av förklaringen i övergången från 

DAMP till ADHD kan ha att göra med att Gillbergs forskning kring DAMP har varit utsatt för 

en massiv kritik, både inom mediedebatten och av delar av forskningsetablissemanget. 

Gillbergs främsta kritiker, sociologen Eva Kärfve, har hävdat att Gillbergs slutsatser inte är 

giltiga och grundar sig på flertalet felaktigheter, vilket gör DAMP-begreppet oanvändbart 

(Kärfve, 2000). Vi tror att det kan vara så att DAMP-diagnosen blivit för kontroversiell för att 

längre kunna användas. Vi menar att själva uppmärksamheten kan ha bidragit till att det blivit 

omöjligt för de aktörer som använder sig av diagnosen i sitt arbete, att fortsätta göra det. Detta 

innebär dock inte att diagnosen DAMP försvunnit helt. Det finns fortfarande människor som 

har diagnosen och det går inte att utesluta att den fortfarande ställs i andra delar av landet. När 

vi fortsättningsvis kommer att referera till tidigare studier kommer således några vara om 
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ADHD och andra om DAMP. Vi vill härmed fastslå att vi är medvetna om att det finns 

skillnader mellan diagnoserna, men kommer ändå att utgå från att diagnoserna i hög 

utsträckning är likvärdiga och därför förhålla oss till dem på det viset. 

 

2.2 Vad är egentligen ADHD och DAMP? 

 

Att få diagnosen ADHD/DAMP innebär i grund och botten att genomgå samma förfarande 

som för vilken annan diagnos som helst. Patienten blir undersökt och om läkaren finner att 

han eller hon uppvisar symptom som i tillräcklig utsträckning faller under diagnosen, så får 

man diagnosen. De flesta som får en diagnos skulle beteckna sig själva som sjuka, har läkaren 

sagt att man är sjuk så är man nog det. Vad är det då som är sjukt när man får ADHD/DAMP? 

Enligt Christopher Gillberg så finns det något grundläggande fel i personens hjärna som 

troligtvis är orsakade av ärftliga faktorer. Detta påstående vänder sig Eva Kärfve mot med 

kraftfullhet. I sin kritik hävdar hon att det inte finns någonting i Gillbergs studier som bevisar 

att man överhuvudtaget observerat att det finns en hjärnskada. Kärfve menar således att det är 

helt omöjligt att hävda att de med diagnosen skulle ha en hjärnskada som inte andra har. Även 

om en hjärnskada skulle kunna observeras så menar hon att det ändå hade varit omöjligt att 

svara på vad som var orsak och verkan. Hon menar vidare att om man, som Gillberg, vill 

hävda att det uppvisade beteendet inte beror på sociala faktorer, så måste man först utesluta 

detta, vilket inte heller har gjorts (Kärfve, 2000).  

 

Med dessa utgångspunkter så går det inte, utifrån rent kroppsliga funktioner, mäta i vilken 

utsträckning någon har ADHD eller DAMP, vilket är fallet vid många andra diagnoser som 

exempelvis cancer eller AIDS. ADHD och DAMP blir således varken ett tillstånd eller en 

egenskap som objektivt kan tillskrivas en människa, utan en diagnos där man beskriver ett 

beteende. Diagnosen DAMP har sitt ursprung i undersökningar som genomfördes i slutet på 

1970-talet. Poängen är att diagnoserna inte har funnits för evigt och att beteendena antingen 

har förändrats eller börjat upplevas som så problematiska, att man hade ett behov av att 

karakterisera dessa som sjuka och sätta en medicinsk diagnos för dem (Ibid). Huruvida detta 

innebär att normaliteten för accepterade beteenden har förändrats eller inte, är inte möjligt att 

svara på. Det som går att säga är att man genom skapandet av en diagnos för ett beteende som 

tidigare inte bemötts på samma sätt, tydliggör ramarna för vad som betraktas som ett normalt 

respektive avvikande beteende.  
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2.3 Howard Beckers perspektiv på studier av avvikande beteende 

 

Vi kunde i föregående stycke konstatera att diagnoserna är en konsekvens av att någon 

uppfattat någon annan som avvikande utifrån dennes beteende. Ett avvikande beteende 

definieras enligt Howard Becker utifrån de normer och regler som ställs upp av andra och det 

avvikande beteendet är således en produkt av samhället. Han säger: “Social groups create 

deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance” (Becker, 1999:9). Med 

den här utgångspunkten så är avvikande beteende inte en kvalitet i handlingen som begås, 

utan en konsekvens av applicerandet av andras regler och deras sanktioner. Den avvikande är 

någon som stämpeln framgångsrikt har blivit satt på. Avvikande beteende är beteende som 

människor stämplar som avvikande. Det här synsättet innebär också att vad som betraktas 

som avvikande beteende och inte, förändras över tid (Becker, 1999). 

 

Mycket av tidigare forskning kring avvikande beteende har kretsat kring vad det är som gör 

att människor begår normöverträdelser. Genom att göra detta menar Becker att man 

accepterar att det finns något medfött eller inneboende avvikande i vissa typer av handlingar. 

Man har också accepterat att den avvikande handlingen begås på grund av någon speciell 

egenskap hos personen i fråga. Dessutom ifrågasätts inte de värden som innehas av den grupp 

som bedömt en handling som avvikande (Ibid). 

 

Beckers resonemang innebär för oss ett vägskäl vad gäller studiens angreppssätt kring ADHD 

och DAMP. Han menar att eftersom olika grupper bedömer olika handlingar som avvikande 

borde det innebära att fokus istället bör ligga på den grupp som bedömer någon som 

avvikande, den process och de situationer som leder fram till detta. Detta är faktorer som 

Becker menar är tätt sammankopplade med fenomenet avvikande beteende och att 

förklaringarna till ett avvikande beteende bäst kan skönjas genom detta angreppssätt (Ibid). 

Vad innebär det konkret för oss? De som bedöms som avvikande, det vill säga de som får 

diagnosen, är inte de som ska vara fokus för studien. Vi måste istället vända blicken mot dem 

som identifierar och uppmärksammar barn och ungdomar som avvikande.  

 

2.4 Grundskolan – urskiljandet av ADHD och DAMP tar sin början 

 

Magnus Tideman (2004) skriver att det är i skolan och dess miljö som barns svårigheter och 

särskilda behov i allmänhet ofta uppdagas. Anledningen till detta behöver nödvändigtvis inte 
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vara att barnen faktiskt har problemen, utan kan bero på att skolan vid en given tidpunkt 

kräver vissa sätt att fungera, som vissa barn inte kan hantera i lika bra utsträckning som andra. 

Tideman menar att den decentraliseringstrend som präglat utbildningsområdet under 1990-

talet, har inneburit att kommunerna övertagit ett större ansvar för grundskolan från staten och 

således i större utsträckning nu än förr, kan forma och prägla sin verksamhet utifrån lokala 

förutsättningar. Förhoppningen från politiskt håll har varit att decentraliseringen och det 

ökade lokala ansvaret ska underlätta strävan mot en ”skola för alla”, där elever oavsett social 

bakgrund, etnicitet och förmåga är välkomna och kan få undervisning. På senare år har 

begreppet ”inclusion” kommit att representera dagens syn på en skola för alla, vilket innebär 

att alla elever, oavsett svårigheter eller särskilda behov, skulle kunna gå i samma skola. Detta 

förutsatte en förändring från att eleverna skulle anpassas till skolan, till att skolan skulle 

anpassas efter eleverna. Alla elevers skilda behov skulle kunna mötas av skolan vars miljö var 

dynamisk och flexibel  

 

En historisk tillbakablick visar dock att det inte alltid varit så. Skolan har alltid haft ett behov 

av att urskilja elever, oftast med motiveringen att det ger eleven med svårigheter bäst hjälp. I 

praktiken har det dock ofta varit så att urskiljandet har genomförts för att underlätta för ”de 

normala” eleverna och lärarna i undervisningssituationen. De politiska riktlinjerna och målen 

för grundskolan har blivit mer och mer målinriktade. Skolan har därför ett tryck på sig från 

statligt håll att uppnå de mål som satts för verksamheten. Tideman menar att trots ”skola för 

alla” -ambitionen så dröjer sig synsättet och handlingsmönstret med att utsortera vissa elever 

som avvikande kvar, vilket kan ha att göra med att de avviker från det normala i avseende på 

förväntade prestationer och beteenden (Tideman, 2004)  

 

Eva Hjörne (2004) skriver i sin avhandling att skolan behöver sätt att hantera den mångfald av 

elever som befinner sig i skolan. Hon intar ett institutionellt perspektiv till skolan och hävdar 

likt Tideman att det kommer att finnas elever som tenderar att ”passa sämre in” i skolan och 

att skolan som institution måste lösa problemen med dessa elever genom olika insatser och 

åtgärder. Ett sätt att göra detta är att kategorisera elever. Eleven reduceras från en ohanterlig 

enhet med en mängd olika egenskaper till några få attribut, vilken gör den hanterlig och 

förståelig för institutionen. Genom att använda diagnosen ADHD eller DAMP som kategorier 

finns för dem ett sätt att skapa mindre problem och även få enkla lösningar.  Eftersom orsaken 

till DAMP enligt dess grundare är en hjärnskada hos barnet finns det för skolan heller ingen 

anledning att problematisera den sociala miljön som skolan präglas av. Detta innebär i någon 
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form en ansvarsfrihet för skolan, eftersom orsaken till problemet finns hos barnet och inte 

skolan. 

 

Tideman (2004) hävdar att 1990-talet präglats av ett uppsving av diagnostisering i skolan och 

att man genom en diagnos kunnat sortera ut elever som avvikande. Han menar att 

bedömningen av normalitet och avvikelse i skolan är tätt sammankopplad med 

diagnostiseringen. För att legitimera ett särskiljande av eleven har en diagnos krävts, vilken i 

sin tur är en inträdesbiljett till stödundervisning och extra resurser för skolan. I de flesta fall 

ses diagnostiseringen som en objektiv och otvivelaktig gränsdragning som sällan ifrågasätts. 

Diagnosen får spela rollen som ”legitimeringsgaranti” och blir ett sätt för skolan att hantera 

den olikhet som finns bland eleverna. Var skolan sätter gränsen för vad som blir avvikande 

och inte menar Tideman i många fall kan vara svår att definiera. Den exakta gränsen är inte 

självklar och var den dras någonstans har att göra med specifika lokala förhållanden såsom 

resurser, utrymme, synsätt till diagnosen och inte minst av enskilda människors bedömning  

 

Ett målande exempel på hur lokala förhållanden kan variera och få konsekvenser för i vilken 

mån man sorterar ut elever finns i Skolverkets (2000) rapport ”Hur särskild får man vara?”. 

Den behandlar tillströmningen till särskolan under det senaste decenniet. Statistiken visar att 

tillströmningen från 1992-2000 ökat med ungefär 50%, samtidigt som elevökningen till 

grundskolan endast ökat generellt med 18%. Det som är av speciellt intresse är de fyra 

kommuners särskolor som studeras och tillströmningen dit. Trenderna är för motsvarande 

tidsperiod -8%, -10%, +50% och +148%. Här syns tydligt hur enormt det kan variera mellan 

olika skolor och olika kommuner. Några slutsatser som dras i studien är att variationen beror 

på vilka rutiner och policys som den specifika skolan arbetar med samt att särskiljandet i hög 

grad påverkas av enskildas uppfattningar. Dessutom tas besluten numera i högre utsträckning 

av personal med liten erfarenhet, ringa kunskap och/eller ingen utbildning om just den 

problematik som beslutet tas kring (Ibid).  

 

2.5 Tillgänglig statistik över ADHD och DAMP 

 

Vad det gäller ADHD och DAMP så visar tillgänglig statistik att de som urskiljs och får 

diagnosen i huvudsak är pojkar, vilka dessutom kommer från socialgrupp 3. Det bör här 

poängteras att vi likställer socialgrupp 3 med arbetarklassen. Fördelningen mellan 

socialgrupperna redovisas i procenttal i Kärfve (2000:225) som i sin tur hämtat dem från 
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Gillbergs egna studier över Mariestad och Göteborg. Vi har sedan räknat om dem efter olika 

könsförhållanden där vi utgått från ett antal av 100 individer med diagnosen. Det finns många 

olika resultat vad gäller könsfördelningen vid ADHD och DAMP diagnoser. Det lägsta vi 

stött på är 1:4 (en flicka på fyra pojkar) och det högsta 1:9 (en flicka på nio pojkar). Vi 

kommer därför att redogöra för dem båda för att se vilka skillnader de innebär och hur de 

olika kategorierna sorterar sig i förhållande till varandra.  
 
 
Mariestad 
 
1:4    1:9 
antal socialgrupp kön  antal socialgrupp  kön 
56  3 pojke  66 3 pojke 
18 3 flicka  17 2 pojke 
14 2 pojke  8 3 flicka 
5 1 pojke  6 1 pojke 
5 2 flicka  2 2 flicka 
2 1 flicka  1 1 flicka 
 
 
Göteborg 
 
1:4    1:9 
antal socialgrupp kön  antal socialgrupp  kön 
62 3 pojke  74 3 pojke 
20 3 flicka  12 2 pojke 
11 2 pojke  9 3 flicka 
4 2 flicka  2 1 pojke 
2 1 pojke  2 2 flicka 
1 1 flicka  1 1 flicka 
 
 
Tabell 1: Fördelning över ADHD-diagnoser uppdelat efter kön och socialgrupp 
 
 

Tabellen visar en fördelning som ger att de tre första kategorierna i varje tabell, oberoende av 

könsförhållande och undersökning, innehåller samma kategorier. Den övre delen av samtliga 

tabeller innehåller alltid pojkar i socialgrupp 2 och 3 samt flickor i socialgrupp 3. Beroende på 

könsförhållandet kastas ordningen om mellan pojkar i socialgrupp 2 och flickor i socialgrupp 

3. Den slutsatsen vi kan dra av detta är att DAMP-diagnosen är vanligast förekommande hos 

pojkar och i de lägre socialgrupperna. Det som också blir uppenbart är att övervikten för 

pojkar i socialgrupp 3 är så markant i förhållande till de andra kategorierna. De som får 
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diagnosen i minst omfattning är flickorna från socialgrupp 1, som endast får diagnosen i ett 

eller två fall av hundra.  
 

2.6 Problematisering och syfte 

 

Utifrån tidigare forskning kring skolan och urskiljande av elever med särskilda behov så kan 

vi konstatera att forskningen i huvudsak inriktat sig på särskilda behov i allmänhet. När det 

gäller ADHD och DAMP så är den sociologiska forskningen som vi kommit i kontakt med, 

huvudsakligen fokuserad på ifrågasättandet av diagnosen som sådan (Kärfve). Den senaste 

sociologiska avhandlingen som behandlar ADHD och DAMP är inriktad på en diskursanalys 

och hur kategorierna ADHD/DAMP används i institutionella praktiker, med skolan som 

exempel (Hjörne). Hennes resultat pekar bland annat på en individualisering av problemen 

samt en aktualisering av biologiska förklaringar i skolans diskussioner kring elevvård.  

 

Övrig forskning kring ADHD/DAMP finns i huvudsak inom den medicinska sfären och 

företräds av psykiatrin. Här problematiserar man det ojämna könsförhållandet och menar att 

den överrepresentation som pojkarna står för i huvudsak beror på att man inte identifierar 

flickor, att de är ”over-looked” (Quinn, 2004). Andra förklaringar till varför pojkar är 

överrepresenterade menar man inom psykiatrin är att diagnoskriterierna i huvudsak är 

maskulina, och därför ”fångas” inte flickor i dess symptombeskrivningar. Att man inom 

psykiatrin överhuvudtaget ser kriterierna som könsbestämda är ju intressant i sig, och samma 

sak gäller för idén att flickorna skulle vara förbisedda. Om de har samma ”sjukdom” eller 

tillstånd borde de inte uppvisa ett likartat beteende och diagnostiseras i samma utsträckning 

då? Egentligen har vi som sociologer och psykiatrin samma utgångspunkter. Utifrån tanken 

om normalfördelning så är vi intresserade av de sociala faktorer som vi tror gör att pojkar är 

överrepresenterade, psykiatrin tror således att de helt enkelt har missat att hitta flickorna, 

vilket gör att deras övertygelse är så stark att de trots allt finns. 

 

Som vi tidigare visat är det främst pojkar från socialgrupp 3 som diagnostiseras, men vi har 

inte funnit någon studie som problematiserar eller förklarar detta förhållande utifrån ett 

sociologiskt perspektiv. Eftersom vår utgångspunkt är att diagnosen inte är ett tillstånd som 

kan tillskrivas en individs egenskaper utan är ett resultat av omgivningens stämplande av en 

individ som avvikande, får variablerna klass och kön någon form av betydelse för 
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diagnostiserandet. Vi är således intresserade av att förklara vilken betydelse dessa variabler 

får.  

 

Syftet med vår studie är att kartlägga den identifieringsprocess som tar sin början i 

klassrummet och avslutas genom att man får en diagnos. Genom att kartlägga processens 

olika stadier är vår förhoppning att vi ska kunna urskilja vilka mekanismer som har betydelse 

samt hur dessa kan vara kopplade till klass och kön. Eftersom urskiljandet av elever och hur 

man praktiskt går tillväga skiljer sig åt mellan skolor, resulterar det ändå i samma utfall, 

nämligen att det är pojkar och främst de från socialgrupp tre som diagnostiseras. Det tyder på 

att det kan finnas generella mekanismer som sorterar ut just den här kategorin av elever i 

skolan.   
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3. METOD 

 
3.1 Metod – vägen från problem till förklaring 

 

Vid redogörelsen av vilket metodologiskt tillvägagångssätt som använts i en studie, refereras 

det ofta till huruvida författaren använt sig av en kvalitativ eller kvantitativ metod. Per 

Dannefjord (1999) menar att metod i det sammanhanget snarare syftar till vilken teknik 

författaren använt sig av vid insamlingen av data. Med Dannefjords utgångspunkter innebär 

samhällsvetenskaplig metod istället hur man löser ett uppställt problem. Det innebär att 

metoden handlar om mycket mer än just insamlingen av data. De viktiga metodologiska 

frågorna tar sin början redan vid den tidpunkt då problemet formulerats och pågår fram till 

dess att de frågor som är ställda i studien har besvarats. Vår redogörelse av metodologiskt 

tillvägagångssätt kommer därför att behandla några fler aspekter än själva 

insamlingstekniken. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 

3.2.1 Vilka är det som identifierar ADHD? 

 

Vårt sociologiska problem kretsade kring att kunna urskilja de mekanismer, vilka på något 

sätt hade betydelse för huruvida en person får diagnosen ADHD. För att kunna svara på detta 

var ett första steg mot förklaringen att identifiera vilka aktörer som blev aktuella i själva 

identifieringen. Vi genomförde därför ett mindre fältarbete för att få en överblick. Kortare, 

informella intervjuer med grundskollärare och specialpedagoger genomfördes samt en 

genomgång av tidigare studier av ADHD granskades. Resultatet visade att det överlag var 

samma aktörer som var inblandade i processen, men att deras inbördes betydelse, ansvar 

och/eller roller varierade i stor utsträckning. Dessutom skiftade synen i hur de här barnen 

skulle hanteras och behandlas mellan olika aktörer (Tideman, 2004 och Skolverket, 2000). 

 

3.2.2 Fallstudien som mest lämplig väg att gå 

 

Utifrån de svar som vårt fältarbete gett oss kom vi fram till att genomföra en fallstudie av en 

skola. Anledningen var att aktörernas betydelse i identifieringsprocessen skiftade mycket och 
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det såg olika ut mellan skolor och kommuner. Vi hade på ett tidigt stadium övervägt att 

koncentrera oss på en grupp av aktörer, något vi nu såg som mindre fruktbart. Vi tyckte det 

mest rimliga var att studera det nätverk av aktörer som hade ett unikt samspel runt eleverna på 

en specifik skola. Genom att fastställa deras inbördes relationer, ansåg vi oss på ett mer 

givande sätt kunna urskilja de mekanismer som avsågs att blottläggas.  

 

3.2.3 Valet av skola 

 

Eftersom vår uppsats syftade till att kartlägga en identifieringsprocess och studera den, blev 

ett annat metodologiskt ställningstagande som vi fick göra, att fastslå på vilket stadium i 

grundskolan identifieringen var mest påtaglig och aktuell. Då vi fått skilda indikationer i vårt 

fältarbete över när processen egentligen tog sin början valde vi, då möjligheten fanns, att inte 

välja stadium. Eftersom den skola vi fått kontakt med var en F-9 skola, kunde vi intervjua 

informanter från alla stadier.  Kontakten med Tallskolan etablerades genom deras kurator, 

varpå vi av henne fick en första, övergripande bild av deras organisation och arbetet med 

elever med särskilda behov i allmänhet. Utifrån vår förförståelse i fältarbetet och kuratorns 

redogörelse, kunde vi sedan göra en preliminär bedömning av vilka aktörer som kunde vara 

av vikt just på Tallskolan. 

 

3.2.4 Val av insamlingsteknik 

 

Utifrån vårt syfte var en viktig poäng för oss att få en uppfattning om hur det går till när olika 

aktörer i processen urskiljer barn, hur de tänker och varför de tänker som de gör. Därför har 

det självklara valet av insamlingsteknik för oss varit öppna intervjuer. Det brukar heta att 

”som man frågar får man svar”, vilket alltid innebär ett problem vid intervjuer, eftersom man i 

någon mån alltid kommer vara styrande i intervjusituationen. Vid våra intervjutillfällen var 

våra informanter införstådda i att vår uppsats kretsade kring ett beskrivande av processens 

gång, från identifiering till diagnos. Detta kan givetvis ha påverkat informanternas svar på ett 

sådant sätt att de styrts in att tänka i diagnos-termer även i de sammanhang då vi diskuterat 

problem och beteenden av mer allmän karaktär. Om det förhåller sig så, får det givetvis också 

följder för våra slutsatser. Hade vi inte nämnt diagnoser utan bara talat allmänt kring problem 

i klassrummet, hade deras bild, som vi utgått ifrån och tolkat, kanske sett annorlunda ut. Man 

bör givetvis ha ett visst avstånd till informanternas utsagor och problematisera deras svar. Är 

det rimligt att tro att informanterna vi intervjuat har svarat sanningsenligt? Eftersom det har 
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varit en intensiv debatt kring diagnoserna och den kritiken delvis kommit från sociologer, kan 

det ha spelat roll för vilka svar som getts. Det är möjligt att personalen, som representanter för 

sin egen organisation, har velat visa upp en enad front för att inte skada skolans anseende. Vi 

tycker dock att samtliga informanter har varit tillmötesgående och vi kan inte peka på någon 

situation där det ovanstående har inträffat. 

 

3.2.5 Konstruktion av intervjuguide 

 

Vi har under intervjuerna använt oss av en intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna har kretsat 

kring på förhand givna teman. Frågorna har varit av beskrivande karaktär och vi har försökt 

att sätta informanten i centrum för att få så uttömmande svar som möjligt. Syftet har varit att 

informanten skulle få beskriva skeenden, tankar och känslor på ett fritt sätt. Intervjuguiden 

kan anses som halvstrukturerad i den mån att temana från början varit bestämda, men frågorna 

för varje tema har inte varit specifika utan har försökt att styras utifrån informanternas svar. 

Eftersom olika aktörer har haft olika insikt i identifieringsprocessen har vi dessutom haft vissa 

specifika teman för vissa utvalda aktörer. Dessa har använts i större eller mindre utsträckning 

utifrån de svar informanten gett löpande under intervjun. På så sätt tycker vi att vi kunnat vara 

flexibla och kunnat utveckla vissa saker under intervjusituationen.  

 

3.2.6 Urval av informanter 

 

Kuratorn på Tallskolan blev, som beskrivet ovan, vår inträdesport på Tallskolan. På grund av 

att intervjuerna på Tallskolan genomfördes kring deras jullov, blev det svårt för oss att på 

egen hand välja ut exakt de informanter vi var intresserade av. Vi var tvungna att välja mellan 

att själva kontakta informanter på skolan eller att låta kuratorn hjälpa oss utifrån valen av 

aktörer vi ansåg relevanta. Efter noggrant övervägande valde vi att låta kuratorn sköta 

kontakten av informanter. Nackdelen med detta var att överlåta åt någon utomstående att i 

någon mån styra urvalet och i nästa led vilken information som samlades in. Detta tyckte vi 

ändå var av underordnad betydelse, jämfört med det faktum att vi med största sannolikhet 

hade möjlighet att genomföra fler intervjuer än om vi kontaktat dem själva, med tanke på 

informanternas pressade tidsschema. Eftersom vi hade i åtanke att intervjua aktörer på 

samtliga stadier och dessutom olika aktörer, bedömde vi det som att ett heltäckande empiriskt 

material övervägde den eventuella nackdelen med urvalet. De informanter som hade varit av 

vikt för oss, som vi inte visste på förhand, och som heller inte återfinns i materialet, är 
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rektorerna på låg- respektive mellanstadiet. Vi visste helt enkelt inte att de hade tre rektorer 

förrän det var för sent. Deras bild hade kunnat berika den övergripande bilden av processens 

gång, även om vi tror att deras bortfall inte skulle ha påverkat våra slutsatser i någon högre 

utsträckning. Föräldrarnas bild hade givetvis också varit av stort intresse, vilket vi insåg under 

resans gång, men givet tidsramar och praktiska svårigheter med kontakter, så återfinns inte 

heller deras bild i vårt empiriska material. Trots detta för vi en diskussion kring föräldrarnas 

roll utifrån den bild vi sett växa fram i lärarnas beskrivningar. Deras egen bild hade kunnat 

innebära en nyansering, kullkastning eller ett bekräftande av den bilden lärarna gett och 

därmed också inneburit att våra tolkningar och slutsatser kunnat se annorlunda ut. 

 

Följande informanter har intervjuats på Tallskolan, samtliga har varit kvinnor. Intervjuerna 

schemalades under två olika dagar och vid samtliga tillfällen har intervjuerna upptagits med 

MP3-spelare. Vid samtliga intervjuer har båda uppsatsskribenterna närvarat, förutom intervju 

2 och 5 som genomförts enskilt med informanten. 

 

1 st klasslärare, lågstadiet (Intervju 1) 

1 st klasslärare, mellanstadiet (Intervju 3) 

1 st speciallärare, mellanstadiet (Intervju 4) 

1 st speciallärare högstadiet (Intervju 2) 

1 st resurspedagog högstadiet (Intervju 5) 

1 st rektor högstadiet (Intervju 6) 

Eftersom identifieringsprocessen fortgick även utanför Tallskolans organisation fanns det fler 

aktörer som aktualiserades under resans gång. Vilka dessa aktörer var och deras betydelse för 

processen fastslogs i ett första läge genom samtal med kuratorn och ytterligare genom de 

första intervjuerna som genomfördes. Även dessa intervjuer spelades in med hjälp av MP3-

spelare. Vid telefonintervjuerna närvarade endast en av uppsatsskribenterna. Även i de här 

intervjuerna har samtliga informanter varit kvinnor. 

 

1 st gruppintervju på Blå Huset med talpedagog, särskolesamordnare och specialpedagog 

(Intervju 7) 

1 st telefonintervju med kurator på BUP (Intervju 9) 

1 st telefonintervju med psykolog på Specialenheten (Intervju 8) 
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3.2.7 Databearbetning 

 

Efter genomförd intervju har denna transkriberats ordagrant för att citat ska kunna återges 

samtidigt som vi ville kunna uppmärksamma pauser, tvekan, känslostämningar och så vidare. 

Dessa har även varit bra att återvända till om tveksamheter i tolkningar skulle uppstå. Risken 

med att banda intervjuerna kan vara att det uppstår en viss osäkerhet hos informanten och att 

denne inte kan berätta på ett så fritt sätt som möjligt. Vi menar dock att för att överhuvudtaget 

ha en chans att få kontakt, kunna fokusera på samtalet istället för anteckningar, kunna plocka 

ut citat och ha inspelningen som säkerhetsfunktion, så är detta en nödvändighet. I nästa steg 

sammanställdes utifrån intervjuerna en detaljerad beskrivning av processen uppdelat efter låg- 

mellan- och högstadium. Utifrån denna beskrivning identifierade vi sedan likheter och 

skillnader mellan stadierna för att kunna urskilja de gemensamma mekanismer som förelåg på 

Tallskolan. Här blottlades också eventuella motsägelsefulla berättelser, vilka vi sedan kunnat 

kolla upp för att få rätt information. 

 

3.2.8 Slutsatsernas generaliserbarhet 

 

Vilka förutsättningar finns för att generalisera slutsatserna av en fallstudie utanför studiens 

urval? Per Dannefjord (1999) menar att många studenters uppsatser har utgångspunkten att 

detta inte är möjligt eller till och med inte önskvärt, vilket är problematiskt. Poängen med 

vetenskapligt arbete är att kunna säga någonting generellt utifrån det specifika, annars skulle 

intresset för studien vara obefintligt och inte bidra till speciellt mycket för forskningens 

utveckling. Det som generaliseras är enligt Dannefjord inte den empiri som samlats in, utan 

den teori som empirin ger argument för. Empirin ska tjäna som exempel och visa att teorin 

fungerar som analysverktyg. Genom att teorin pekar ut relevant empiri som samlas in och 

teorin sedan kan förklara de data som insamlats, finns skäl att hävda teorins giltighet och 

användbarhet. Utifrån dessa utgångspunkter är det givet att vår förhoppning är att kunna 

generalisera de slutsatser som är specifika för Tallskolan. Även om identifieringsprocessen är 

specifik för dem, är vårt mål att kunna peka på mekanismer och faktorer vilka har en generell 

betydelse för identifieringen av ADHD och DAMP. 
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3.3 Metodologiska problem 

 

Utifrån vårt syfte och våra förklaringsanspråk krävdes det empiri som kunde fastställa vilken 

betydelse kön och klass hade för identifieringsprocessen. Vi har under studiens gång inte fått 

tillgång till vissa uppgifter som hade kunnat knyta ihop teori och empiri på ett mer 

tillfredsställande sätt. För att kunna kartlägga identifieringsprocessen för de barn som går på 

Tallskolan hade det behövts tillgång till uppgifter över hur många som identifierats och som 

sedan gått hela vägen fram till diagnos. Genom att inte ha dessa uppgifter har vi inte kunnat 

fastställa när och varför ett eventuellt bortfall har ägt rum. Vi har heller inte haft tillgång till 

personuppgifter och/eller åtgärdsprogram där vi kunnat fastställa social bakgrund, kön samt 

fått en ingående beskrivning av hur man resonerat i varje enskilt fall. Vår förhoppning var 

från början att få tillgång till detta material, i avkodad form. Ett annat alternativ hade varit att 

närvara på något av de möten där elevvård diskuteras och åtgärdsprogram utformas, vilket 

heller inte har varit möjligt. Konsekvenserna av detta har varit att vi endast kunnat tala om 

processen i allmänna ordalag då vi har saknat ingående information om de individer som 

faktiskt befinner sig i processen. Den empiri vi har samlat in rör huvudsakligen variabeln kön, 

medan vi saknar relevant empiri gällande klasstillhörighetens betydelse för 

identifieringsprocessen på Tallskolan. Därför har vi i mångt och mycket bara kunnat föra ett 

teoretiskt resonemang kring variablernas betydelse, vi har således inte nog empiri för att 

kunna visa på teorins giltighet. 
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4. STUDIENS RESULTAT  
 

4.1 Normalitet och avvikelse 

 

Vad som anses vara normalt är inte av naturen givet, utan olika samhällen eller grupper håller 

olika värden som sanna och riktiga (Börjesson, 1997). Det normala konstitueras av normen 

om det goda och riktiga, och i förväntningarna på hur man bör vara, eller hur man bör handla. 

Ett samhälles normer ”ligger i luften” och är ofta en så självklar del av det sociala livet att 

man inte reflekterar över det. Därför blir en norm oftast mest framträdande när en individs 

eller en grupps handlingar blir betraktade och beskrivs som avvikande av omgivningen. På så 

sätt speglas samhällets uppfattning om vad som är normalt eller inte (Hamreby, 2004). Sociala 

grupper skapar avvikare genom att sätta regler vars överträdelser konstituerar avvikare. 

Genom att sedan applicera reglerna på specifika personer kan de pekas ut som avvikare. Med 

den här utgångspunkten så betraktas det avvikande inte som en kvalitet i handlingen som 

begås, utan är en konsekvens av applicerandet av andras regler och deras sanktioner. 

Avvikande beteende är med andra ord ett beteende som människor stämplar som avvikande 

(Becker, 1997). Vem som är avvikare och hur de definieras är socialt konstruerat och varierar 

alltså mellan samhällen, organisationer och grupper. Det som anses vara normalt varierar även 

över tid, då det som uppfattades som en del av det goda och riktiga sättet att handla eller vara 

på medeltiden, eller 1800-talet, knappast kan göra sig gällande idag.  Detta innebär att normer 

och normaliteter och därmed det som är avvikande, också kan variera inom samma samhälle, 

organisation eller grupp (Torstenson- Ed, 2003). 

 

4.1.1 Den gode eleven – normalitet i klassrummet 

 

Skolan och dess verksamhet är en politiskt styrd organisation och lärarna arbetar på uppdrag 

av samhället. Regering och riksdag samt de kommunala politikerna sätter upp mål och 

ekonomiska ramar för verksamheten. Man kan lite förenklat dela upp grundskolans uppdrag i 

två delar, en kunskaps- och prestationsinriktad del och ett socialt fostringsuppdrag (Ibid). Det 

första uppdraget handlar om att utbilda Sveriges befolkning, att förmedla kunskap till skolans 

elever och ge dem förutsättningar att klara de kunskapsmässiga målen och vidare utbildning 

inom gymnasiet. De kunskapsmässiga målen sätter ramarna för lärarens arbete i klassrummet 

och det är upp till läraren att hitta en väg för att uppnå dessa mål. För att kunna nå dem vill 
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läraren skapa en optimal lärandesituation, där det finns så bra förutsättningar för inlärning av 

kunskap som möjligt. Den optimala inlärningssituationen är i hög grad beroende av ”den gode 

eleven” som sitter stilla, lyssnar uppmärksamt på vad som sägs, är delaktig och lagom aktiv 

(Torstensson-Ed, 2003). I och med detta kunskapsuppdrag och det mål som läraren förväntas 

uppnå i klassrummet skapas en norm för vad man bör och inte bör göra i ett klassrum. Vad 

som på Tallskolan innefattas av att vara en god elev kan sammanfattas genom följande citat: 

 

”Det är ju det här liksom att sitta stilla på sin plats, man ska vara tyst, man ska 

kunna samarbeta eller jobba tillsammans med vem som helst, säger jag att ’du 

ska sitta där’, då ska man kunna göra det. Och man ska kunna sitta jämte nån 

person som man inte älskar, om man säger så. Det handlar ju om, det är inga 

konstiga saker, det är ju de mest simpla sociala samspelsregler som man har, att 

man använder en trevlig ton när man talar, att man räcker upp handen, att man 

har rätt att fråga nåt när man inte förstår, då har man inte rätt att säga ’fattar du 

inte det där’, nedvärderande kommentarer och så vidare. Utan man ska ha rätt att 

fråga, man ska ha rätt att visa vad man kan och inte kan, man ska känna sig trygg 

och harmonisk…” (Intervju 1) 

 

Lärarens beskrivning och hennes sätt att tala om klassrumsregler, som att frågan nästan var 

lite löjlig, visar på att hur man ska bete sig i ett klassrum är någonting ganska självklart, det är 

någonting ”alla” känner till och kan i någon form betraktas som common sense. Det tycker vi 

stärker argumentet för att den normalitet som beskrivs som ”den gode eleven” är verksam på 

Tallskolan. Kunskapsmålen i skolan handlar förvisso i första hand om förmedlingen av 

kunskap, men för att denna förmedling ska fungera på ett tillfredsställande sätt förutsätter det 

ett visst beteende i klassrummet. Vad är det då lärarna i klassrummet betraktar som 

problematiskt hos elever? Här följer en kort beskrivning på olika beteenden och tecken, vilka 

lärare lägger märke till. 

 

”Det är ju barn som aldrig tar instruktioner, som sitter och plockar med allting, 

man når dom inte även om man riktar sig och pratar direkt till dom så skärmar de 

av sig och säger att ’det här kan jag redan, du behöver inte hjälpa mig’. Man får 

inte tala färdigt /…/ och är väldigt svåra att nå.” (Intervju 1) 

  

 19



En annan typ av beteende som uppmärksammas av läraren är när barnet har svårigheter i det 

sociala samspelet med övriga barn på skolgården. 

 

”De har ju svårt med kamratrelationer, de deltar inte i lekar på samma sätt, de 

kan vara passiva iakttagare eller så går de in i lekar, men förstår inte 

konsekvenserna av det hela, de sätter igång något men avslutar inte.” (Ibid) 

 

En tredje variant av beteende som uppmärksammas är då elever förstör för andra elevers 

inlärningsmöjligheter:  

 

”Andra barn är ju överaktivitet, det är ju dom barnen man oftast lägger märke 

till, sen är det ju naturligtvis så att de ställer till stora svårigheter för övriga barn 

då. Och sen finns det ju de barnen som går in i sig själva, som också bara 

avskärmar sig.” (Ibid) 

 

En av informanterna menar att sammantaget så uppfattar man elever som syns och hörs hela 

tiden, inte kan vara tysta eller sitta stilla och som stör hela situationen i klassen, som mest 

problematiska (Intervju 2).  Informanternas utsagor kan sammanfattas i tre olika varianter: 1) 

avståndstagande/avskärmad, 2) problem med det sociala samspelet, 3) 

överaktiv/stökig/störande. Av dessa varianter tycks informanterna vara relativt eniga om att 

det är den sista varianten som upplevs vara mest problematisk. Att det är just den varianten 

som blir mest problematisk menar vi har att göra med att problemen blir problem för andra, 

inte bara för barnet själv. Variant 3 avviker från normen om den gode eleven i och med att 

man inte sitter still och är skötsam. Dessutom störs den optimala inlärningssituationen. Den 

första varianten, när man tar avstånd, innebär att inte läraren kan hjälpa barnet att uppnå de 

uppsatta prestationsmålen. Slutligen när det gäller variant 2, så handlar det mer om det sociala 

fostringsuppdraget, att barnet inte uppfyller normen som skolan ställer vad gäller relationen 

till de andra barnen. Detta kan också vara ett potentiellt problem för andra i 

undervisningssituationen. 

 

Tidigare studier som behandlat problematik i grund- och förskola, visar igen och igen att det 

är pojkarna som upplevs som problematiska och stökiga och det är också de som återfinns i 

specialundervisningsgrupper samt är överrepresenterade i flertalet insatser som är kopplade 

till skolprestation och skoluppförande. Majoriteten av lärarna på samtliga stadier i förskolan 
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och grundskolan söker huvudsakligen hjälp och stöd för pojkar, en av studierna visade att det 

var fem gånger vanligare för pojkar än för flickor (Molloy, 1992; Torstenson- Ed, 2003; 

Öhman, 1999). Det här mönstret återfinns även på Tallskolan. De är helt klart 

överrepresenterade av pojkar i alla former av specialundervisning på högstadiet, 

uppskattningsvis är ungefär 70% av eleverna i stödundervisning pojkar (Intervju 2). Det är 

dessutom pojkarna som man på lågstadiet huvudsakligen upplever sig ha haft störst problem 

med (Intervju 1).  

 

Vad det gäller stödundervisningen på Tallskolan verkar den fylla flera funktioner. Förutom att 

det ska hjälpa eleven kunskapsmässigt så verkar det också vara så att elever med 

uppförandeproblem kan placeras där. Eleverna i stödundervisning har således i någon form 

brutit mot normen om den gode eleven, antingen uppförandemässigt eller kunskapsmässigt, 

vilket gör att de uppfattas som avvikande av skolans personal. Torstensson-Ed (2003) menar i 

sin studie att det som tycks bli avgörande för att peka ut en elev och placera denne i 

stödundervisning, verkar vara att eleven just är störande i klassrummet. Detta handlar 

egentligen om ett problem som läraren och de andra eleverna har, inte eleven själv. Vi har i 

detta kapitel kunnat slå fast att det är pojkarna som är överrepresenterade vad gäller en 

identifiering som problematiska och därmed avvikande på Tallskolan. Avvikandet från 

normen om den gode eleven verkar först och främst gälla deras beteende och är inte i lika stor 

utsträckning kopplat till deras prestationer. Hur kan man förklara och förstå att det förhåller 

sig på det viset? Varför uppfattas pojkar i högre grad än flickor som avvikande och därmed 

som föremål för åtgärder? 

 

4.1.2 En riktig pojke och flicka – normalitet kopplat till kön och klassrummet 

 

Skolans andra uppdrag är ett socialt sådant, ett fostransuppdrag, som handlar om att lära 

elever samarbeta i grupp och vara en god kamrat. Det sociala uppdraget innebär att förmedla 

vad man får och inte får göra, hur man bör bete sig mot sina kamrater och mot vuxna. Det här 

uppdraget tar sig också utanför klassrummets lärandesituationer, ut på skolgården, in i 

omklädningsrummen till gymnastiken och till kön i matsalen. Vår uppfattning kring hur man 

bör bete sig är starkt kopplat till vår könstillhörighet, vilket alltså innebär att flickor bör göra 

vissa saker och pojkar andra, för att göra ”rätt”. Normerna som är kopplade till kön 

medvetandegörs då individens valmöjligheter i livet i relation till strukturen begränsas, det vill 

säga, då individen stöter på en gräns för det normala (Ibid). 
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Vi föds som pojke eller flicka, oftast med ett tydligt biologiskt kön som sedan bestämmer 

vilka normer och förväntningar som är kopplade till detta. Flertalet tidigare studier på området 

har visat att vi behandlar barn olika redan från dagen de föds genom vårt förhållningssätt till 

dem, och att barnens behov tolkas olika beroende på vilket kön de tillhör (Gens, 2002). 

Davies (2003) menar att skapandet av en identitet är en process som fortgår hela livet där vår 

könstillhörighet är en grundbult i den meningen att vi måste ta till oss manliga respektive 

kvinnliga attribut i vårt sätt att vara. Hon menar att vi varken föds in i en identitet eller ett 

kön, det är heller ingenting som skapas i barndomen för att sedan bara vara, utan processen 

fortsätter och barn, såsom vuxna, måste ständigt hävda och visa sin könstillhörighet på olika 

sätt. Hon menar att barn upplever att de måste lära sig göra kön rätt, för annars upplevs de 

som misslyckade av omgivningen. ”Barn är underkastade den avsevärda styrkan som finns i 

de diskursiva och interaktiva praktiker genom vilka tu-delningen manligt-kvinnligt 

konstitueras som någonting självklart” (Ibid, s.214) Att identitetsskapandet är en kontinuerlig 

process hänger samman med att det ständigt finns en risk för att falla i onåd och att inte längre 

uppfattas som korrekt könsbestämd. Att göra kön handlar om en kamp att förvärva den tydliga 

normaliteten, att upprätthålla ordningen. Davies menar vidare att det är just den eviga tu-

delningen av kön i två motsatta kategorier som gör att pojkar och flickor måste bete sig på 

olika sätt för att kunna könsbestämmas korrekt av andra samt upprätthålla gränsen mellan 

kategorierna (Davies, 2003). När vi inte kan könsbestämma en person, stör det oftast 

ordningen något så fruktansvärt att all vår energi går åt till att försöka lista ut vilken kategori 

en person tillhör, så att vi vet hur vi ska bete oss och förhålla oss till personen i fråga. Så 

grundläggande är vårt behov av att kategorisera individer in i kategorierna man och kvinna, 

pojke och flicka (Gens, 2002).  

 

4.1.3 Jämställdhetsdiskurs och könsskillnader 

 

De könsskillnader som existerar har uppmärksammats mycket och ifrågasatts i och med den 

feministiska debatten och vidare i forskning kring könsskillnader och dess negativa 

konsekvenser, främst för flickor/kvinnor. Läroplanerna, vilka reglerar skolans verksamhet, 

talar om de grundläggande värden som samhällslivet vilar på och som i skolan ska 

grundläggas, förmedlas och förankras. Ett grundläggande värde som särskilt betonas är 

jämställdhet mellan könen (Torstenson-Ed, 2003). I beskrivningar från skolpersonal och 

föräldrar uttrycks det nu en viss förvåning över att så lite har hänt, barn är fortfarande väldigt 

entusiastiska i att ta till sig de traditionella sätten att vara man eller kvinna på (Davies 2003). 
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Att ingen större förändring tycks förekomma i könsrelaterade beteenden, trots en ökad 

medvetenhet hos både förskola, skola och föräldrar, innebär i många fall att de biologiska 

förklaringarna till könsskillnaderna aktualiseras. Eftersom ingen förändring kan skönjas så 

faller man tillbaka på den till synes logiska förklaringen att det faktiskt har att göra med gener 

och hormoner (Öhman, 1999). Vi har även i vårt material kunnat skönja liknande tendenser 

hos några av informanterna. Så här säger en informant i diskussionen kring generella 

könsskillnader och beteenden.  

 

”Man ser på dagis, allting, det är ju killarna som tar störst plats, så är det ju /…/ 

i mesta fall från det att de är små, de är buffligare, de behöver större plats, tjejer 

är mer omhuldade. Det är genetiskt betingat, jag tror mycket på det faktiskt.” 

(Intervju 1)  

 

Det här citatet beskriver små barn, där informanten inte tvekar nämnvärt i sitt beskrivande av 

skillnaderna mellan könen. Det visar också att det som vi menar är inlärda beteendeskillnader 

kan tolkas som skilda behov och att detta i någon mån skulle vara genetiskt betingat. En 

annan informant säger vidare: 

 

”Rent generellt, ja, alltså, det är ju väldigt olika från barn till barn, men skulle 

man dra alla sådär generellt så, då är det väl så att flickor de kan ju hjälpa 

pojkarna, de är mycket mer hjälpsamma med såna saker som att städa bänken 

eller ’jag kan hjälpa dig med det och det’. Det är ju faktiskt så fortfarande. Det 

kan vara flickor som gör det fortfarande, medan man sen har flickor som är 

väldigt starka och jämlika o så. Och det finns ju pojkar som hjälper till så med, 

men generellt så är ju flickorna lite mer omhändertagande. Och väntar lite mer 

på sin tur. Det får vi nog konstatera att det är så fortfarande.” (Intervju 4) 

 

Informanten, som arbetar med mellanstadiebarn, bekräftar att det finns generella skillnader i 

beteenden mellan könen, men nyanserar också bilden något, då hon menar att pojkar också 

kan vara hjälpsamma och flickor starka och jämlika. Hennes berättelse visar också på en 

medvetenhet om den rådande jämställdhetsdiskursen, då hon utgår ifrån att beteendena som 

ansetts vara typiska för flickor skulle ha förändrats samtidigt som hon konstaterar att mycket 

är oförändrat. Det är också intressant att notera att den förväntade förändringen i huvudsak 
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tycks ligga på flickor, att de ska förändra sitt beteende. Pojkarna nämns mer i förbigående, att 

de också kan vara hjälpsamma, alltså ta ett beteende som är kopplat främst till flickor.  

 

Rektorn på högstadiet (Intervju 6) menar att det är svårt att beskriva könsskillnader generellt 

och menar att det handlar mer om vilken grupp man tillhör, vilket beteende man uppvisar. Om 

vi tittar på hur könsskillnaderna beskrivs mellan stadierna, så tenderar den tydliga bilden som 

lågstadieläraren ger att avta med ålder. Detta skulle kunna höra samman med utvecklandet av 

en alltmer komplex identitet. Det kan ju visserligen bero på de personer vi frågat, andra 

informanter på samma stadium skulle kanske ge en annan bild. 

 

Informanterna bekräftar till viss del bilden av att man är förvånad över hur väl förankrat olika 

könsroller fortfarande är i skolan. Det som vi ser som en risk med en aktualisering av den 

biologiska förklaringsmodellen till könsskillnader är att eftersom de antas vara av naturen 

givna, så går de inte att förändra. Detta skulle kunna cementera förväntningarna och 

normaliteten kring könsrelaterat beteende i skolan, vilket innebär en begränsning för vilka 

positioner pojkar respektive flickor kan ta när de ska göra kön. Eftersom båda könen har ett 

behov av att bli bekräftade så innebär det att pojkarna kommer att bli bekräftade som pojkar 

när de beter sig aktivt, busigt och stökigt. Detta cementerar ytterligare den rådande 

normaliteten då lärarnas förväntningar bekräftas av pojkarnas beteende. Därmed kommer 

pojkarna fortsatt identifieras som avvikande i större utsträckning än flickor, eftersom de då 

inte uppfyller normen om den gode eleven. Davies (2003) menar vidare att de försök att befria 

barn från förtryckande könsroller i allmänhet inte ifrågasätter manlighet och kvinnlighet som 

sådana, utan de är helt enkelt emot de negativa sidorna hos femininiteten för flickor (skörhet, 

lågmäldhet, fixering vid utseende och familjeliv) liksom de negativa sidorna hos 

maskuliniteten för pojkar (våldsamhet, okänslighet, häftighet och vägran att hjälpa till). Det vi 

missar är enligt Davies att vi inte kan förvänta oss att barn ska kunna positionera sig som 

urskiljbara män och kvinnor om de samtidigt berövas medlen för att visa sin manlighet 

respektive kvinnlighet. Ändå är det vad de allra flesta program mot könsdiskriminering har 

förväntat sig av dem.  

 

I vårt behov av att göra kön och det rådande jämställdhetsidealet ligger därmed en paradox 

inbyggd. Det rådande jämställdhetsidealet säger att kön inte får spela roll och det åligger 

skolan att aktivt arbeta med jämställdhet. Att det finns en formell rättighet och möjlighet är 

dock inte samma sak som de praktiska och faktiska möjligheterna. Dessa faktiska möjligheter 
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är istället intimt sammankopplade med våra önskningar och behov att bli bekräftade som 

flickor och pojkar, och den bekräftelsen bygger inte på samma premisser för flickor och 

pojkar (Elwin-Novak, 2003). På Tallskolan tycker vi oss kunna se att en normalitet, som ser 

olika ut för flickor och pojkar, är verksam: ”Ja, flicka är flicka och pojk är pojk.” (Intervju 5). 

Citatet beskriver inte vad som skiljer könen åt, men att det finns talande skillnader. Vi 

kommer i den fortsatta framställningen visa på fler exempel där denna åtskillnad blir tydlig. 

 

4.1.4 Förändring i könsmönster 

 

Ovanstående diskussion har visat på en risk till cementerade könsföreställningar då biologiska 

förklaringar kan aktualiseras i samband med en upplevelse av att mycket kring könsmönster 

tycks vara oförändrat. Därmed inte sagt att ingenting har förändrats, i en sammanställning av 

forskning kring könsmönster på unga i skolan kommer Öhrn (2002) fram till att könsmönstren 

i västvärlden tycks vara stadda i förändring. Aktuell forskning på området pekar på 

förändringar i ungas levnadsvillkor, förhållningssätt och agerande. I allt fler länder 

konstateras också att flickor presterar bättre i skolan än pojkar och har god akademisk 

framgång. I de nyare forskningsrapporterna framstår flickorna inte heller som enbart passiva 

och underordnade, utan beskrivs i en mer varierad och mindre entydig bild än tidigare. Det 

konstateras samtidigt att mycket är sig likt, även om man kan se tendenser till nya positioner 

främst bland flickor, så lever de traditionella positionerna kvar i hög utsträckning. Vad det 

gäller pojkarna så tycks normer, förväntningar och beteenden inte ha ändrats nämnvärt, vilket 

är en observation som återkommer i flera andra studier (Gens, 2002; Torstenson-Ed, 2003) 

Pojkar rör sig fortfarande inom samma normalitet, medan flickorna är de som tänjer på 

gränserna och tar nya positioner. Elwin- Novak (2003) gör en intressant iakttagelse kring 

möjligheterna för pojkar respektive flickor att vara gränsöverskridande. Så länge pojkar beter 

sig som pojkar ”ska”, så får de och tar de mer utrymme. Detta är en rådande normalitet i 

skolan, ingen uppfattar det som konstigt eller avvikande. Pojkar kan däremot inte inta 

flickpositioner eller ägna sig åt flickaktiviteter utan att förlora i status, förlora sin pojkighet 

samt eventuellt bli utsatta för tråkningar. Flickor har större möjligheter att inta pojkpositioner 

utan att förlora i status, så länge det rör aktiviteter, det de förlorar är sin flickighet. De har 

däremot inte lika mycket svängrum vad gäller att bete sig enligt normaliteter för pojkar utan 

att väcka bestörtning. Flickor kan således hålla på med pojksaker så länge de är skötsamma. 

Ett exempel på detta ger en lärare på Tallskolan, då hon beskriver sin upplevelse av hur 

flickors beteende kan förändras då det är uteslutande flickor i en undervisningsgrupp:  
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”Skränigt, gapigt, störigt, slafsigt, slappt så där fult, jag menar, ett pojkbeteende 

som inte är positivt, man tog det sämsta tänkbara” (Intervju 3). 
 

Citatet visar på att förväntningarna på pojkars och flickors beteende skiljer sig åt. Hade det 

varit en pojkgrupp som uppvisat samma typ av beteende hade det förmodligen inte uppfattats 

som lika allvarligt och definitivt inte som avvikande. Det beskrivna beteendet sammanfaller 

med en normalitet för pojkars beteende, även om beteendet i sig upplevs som negativt.  

 

4.1.5 Sammanfattande diskussion kring betydelsen av kön 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att den normalitet som i allmänhet råder för pojkar och 

flickor ser annorlunda ut. Pojkar förväntas vara aktiva, lite stökiga och bråkiga, samtidigt som 

flickorna förväntas vara tysta, lugna och vänta på sin tur. Att göra kön innebär således att 

pojkar och flickor anammar olika slags beteenden och förhållningssätt som tydligt markerar 

”var man hör hemma”. Könstillhörigheten bestämmer i viss utsträckning hur vi ska bete oss 

och även hur vi förhåller oss till varandra. Processen att göra kön slutar inte i och med att 

barnen träder in i klassrummet. Däremot så råder det ytterligare en normalitet i klassrummet 

som barnen måste förhålla sig till, normaliteten om den goda eleven. Normen om den gode 

eleven kan, i ett idealtillstånd, uppfattas som könsneutral. Det finns en viss uppsättning regler 

och förhållningssätt som gäller alla, oavsett kön. Det får dock inte glömmas bort att lärarna i 

klassrummet, förutom normaliteten kring den gode eleven, styrs av den normalitet som består 

av allmänna förväntningar och föreställningar kring hur flickor och pojkar ska bete sig. 

Lärarnas erfarenheter av hur de olika könen betett sig tidigare i och utanför klassrummet samt 

den diskursiva praktik som råder avseende jämställdhet och könsskillnader kan också antas ha 

en viss inverkan på hur de uppfattar beteenden som normala och vilka beteenden de förväntar 

sig i klassrummet. Genom att eleverna kliver in i klassrummet så måste de kombinera dessa 

båda normaliteter.  

 

Vilka förutsättningar finns för respektive kön att kunna kombinera de båda normaliteterna? 

För flickorna så stämmer deras sätt att göra kön bra överens med de egenskaper hos den gode 

eleven som rör uppförande, de är lugnare och har lärt sig vänta på sin tur. Risken för flickorna 

är att de uppfattas av läraren som för passiva, då normen om den gode eleven förutsätter en 

viss aktivitet i undervisningen. Vad det gäller pojkarna så stämmer deras sätt att göra kön in 
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på den aktiva aspekten av den gode eleven, dock till en viss gräns. Här blir pojkarnas mer 

stökiga sätt att göra kön en potentiell uppförandebrist i klassrummet. Pojkar i allmänhet gör 

kön utifrån en normalitet där de förväntas vara aktiva och stökiga, också av lärare, vilket 

också kommer att innebära att det finns en högre tolerans för stökiga beteenden hos pojkar. I 

klassrummet råder dock ytterligare en normalitet, den om den gode eleven. Detta innebär att 

det blir motstridiga förväntningar på pojkarna, lite hårddraget förväntas de både vara stökiga 

och tysta på samma gång. Majoriteten av pojkars beteenden kommer dock att uppfattas som 

normala och acceptabla, även om de ”stökar” mer än vad en flicka kan göra utan att uppfattas 

som avvikande (Torstenson-Ed, 2003; Molloy, 1992). Det kommer dock alltid finnas en klick 

av pojkar som faller utanför gränserna, som blir de eller den stökigaste i förhållande till andra 

pojkar i klassen. Det är den här klicken pojkar som vi menar definieras som avvikande i 

förhållande till normen om den gode eleven och även från normaliteten om den stökige 

pojken. Det är alltså då normaliteterna kombineras i klassrummet som normaliteten om den 

gode eleven också i någon mån blir könsbestämd. Beroende på om du är en flicka eller en 

pojke, så finns det olika gränser för vad man får och inte får göra i klassrummet samt olika 

förväntningar på vad du faktiskt ska göra.  

  

4.2 Klassbegreppets relevans 

 

I det tidigare avsnittet har vi försökt fastställa variabeln kön som betydelsefull för barns 

beteende i klassrummet. Nedanstående kapitel kommer att försöka visa på samma relevans 

vad gäller begreppet klass. Användningen av klassbegreppet är inte helt oproblematisk då det 

tenderar att mötas av olika reaktioner. Mats Trondman (uå) skriver att klasser numera ofta 

aldrig anses ha funnits eller i bästa fall ha funnits, men i och med senmoderniteten och 

kunskapssamhällets framväxt, där allting blivit mer individualiserat och livsstilsorienterat, har 

klassbegreppet spelat ut sin roll. Den motsatta reaktionen och synsättet kan vara att alla 

klassers individer lever samma liv, på samma sätt och att de egentligen har samma intressen 

fast de inte upplever det så själva. De här två förhållningssätten kan sägas representera två 

ytterpoler i synen på relevansen och användbarheten i klassbegreppet. Trondman tar avstånd 

från dem båda. Hans utgångspunkter tycker vi stämmer bra överens med hur vi ser på 

klasstillhörighetens betydelse i skolan. Klasstänkande innebär en vetskap om att specifika 

grupper av människor, hur olika de än är eller synes vara, delar likartade grundläggande 

materiella, sociala och existentiella villkor. I ett sammanhang kan detta få likartade följder för 

hur man lever sina liv, i ett annat sammanhang behöver klasstillhörigheten till synes inte spela 
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någon större roll för det som studeras. Generellt sett leder klassursprung oftare till att 

arbetarklassbarn i vuxen ålder har sämre inkomster och hälsa, mindre politiskt inflytande i 

samhället och oftare är arbetslösa, men å andra sidan behöver de inte konsumera sina pengar 

på samma varor, få samma sjukdomar, ha likartade politiska uppfattningar eller hantera 

arbetslösheten på samma sätt. I vårt fall menar vi att klasstillhörighet spelar en betydande roll, 

vilket vi i nästkommande stycke ska argumentera för. 

 

4.2.1 Klass som betydelsefull faktor för identitetsskapandet 

 

Då ett barn föds in i en familj, vilken har specifika existentiella villkor vad gäller materiella 

och sociala förutsättningar, kommer barnets identitetsskapande och förståelse av världen 

formas utefter dessa. Trondman talar om dessa grundläggande levnadsvillkor som 

existensbetingelser och att människor med likartade existensbetingelser, till följd av likartade 

präglingseffekter, tenderar att utveckla likartade känslostrukturer. En känslostruktur innebär 

ett förkroppsligande av våra erfarenheter, den kringliggande kontexten, men också vetskap 

om vad som skulle kunna bli, framtida möjligheter och förväntningar. Känslostrukturen 

sammanfattar känslan av att vara den man är och kan förklara varför man handlar som man 

gör i specifika sammanhang. Trondman gör en koppling mellan existensbetingelser och 

klasstillhörighet då han menar att klasstillhörigheten definieras av människor som är 

”drabbade” av samma existensbetingelser. Utvecklandet av en känslostruktur är således 

sammankopplad med vilken klasstillhörighet en individ har. (Trondman, 1999). Paul Willis 

(1977) menar att det är familjeuppfostran som är den viktigaste aspekten av socialisationen 

och barnets identitetsskapande. Han menar att i ett arbetsdelat samhälle kommer olika typer 

av arbete svara mot olika familjetyper där det finns bestämda värderingar och 

tolkningssystem, vilka reglerar och formar barnets uppfostran. På så sätt får barnet en klass 

eller skiktspecifik socialisation. 

 

I likhet med Trondman ser vi människans identitetsskapande som en process, där samspelet 

med andra innebär ett kontinuerligt formande och upprätthållande av en individs identitet. I 

processen formas personliga och sociala identiteter mot bakgrund av institutionellt fastlagda 

sociala förhållanden. Den personliga identiteten utvecklas ständigt genom att exempelvis ta 

ställning till normer och värderingar. Vem ”man blir” är således inte socialt determinerat, utan 

individen har alltid möjlighet att ta ställning till de val hon gör. De fastlagda sociala 
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förhållandena och strukturerna påverkar dock val och handlingar i någon utsträckning, även 

om det är svårt att fastställa exakt i vilken utsträckning.  

 

Den ovanstående diskussionen sammanfattar teoretiska resonemang som visar på att 

klasstillhörighet kan påverka identitetsskapandet. Som vi tidigare nämnt innebär inte detta att 

samtliga medlemmar av en klass kommer att bli likadana eftersom identitetsskapandet är en 

ständig process. Det finns dock vissa faktorer som skiljer sig åt mellan klasser och som 

aktualiseras och blir viktiga i just skolans kontext.   

 

4.2.2 Arbetarklassens möte med skolan – klasstillhörigheten aktiveras 

 

Med utgångspunkterna i föregående stycke är det rimligt att anta att barn från arbetarklassen, 

liksom barn från medelklassen, kan dela vissa specifika förhållningssätt och beteenden, vilka 

de tar med sig in i skolmiljön. Hur relevant blir då klasstillhörigheten som förklaring till en 

elevs beteende i skolan? Nedanstående resonemang kommer att peka på att klass spelar en 

relativt stor roll i sammanhanget. Vi menar att det är två aspekter som framför allt aktualiseras 

i skolan och som skiljer sig åt mellan klasser. Det gäller tillägnandet av en 

prestationsmotivation och språk och kommunikation, vilka vi i nedanstående stycken kommer 

att redogöra för.  

 

4.2.3 Tillägnandet av en prestationsmotivation 

 

Willis menar att en av de viktigaste skillnaderna mellan arbetarklass och medelklass är att 

individuell handling sällan kan leda till bestående framgång i arbetarklassen. Arbetaren har 

därför sitt fokus på solidaritet, familj och bekantskaper med släkt och vänner. I medelklassen 

finns bättre möjligheter till individuell framgång och karriär, vilket Willis menar har betydelse 

för vilken praxis som uppfostran grundar sig på. Den viktigaste skillnaden mellan klasserna 

består av tillägnelsen av en prestationsmotivation. I medelklassen lär sig barnen att skjuta upp 

sina omedelbara behov för att en långsiktigare planering av karriären ska vara möjlig. Hos 

arbetarklassbarnen råder däremot ett kortare tidsperspektiv, en kortsiktigare planering och en 

lägre aspirationsnivå. Dessutom har medelklassbarnen generellt sett större kvalitativa krav på 

sitt framtida arbete och fler alternativ än ett arbetarklassbarn. Här finns även en större grad av 

flexibilitet, anpassningsförmåga och ansvar för sig själv (Willis, 1977). Willis hävdar att 

skolan präglas av medelklassens framgångsideologi. Det innebär att tonvikten ligger på 
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individuell konkurrens där goda prestationer belönas, vilka i framtiden kommer att bidra till 

framgång och ekonomiskt välstånd (Willis, 1977). Givet att detta påstående stämmer, menar 

vi att eftersom medelklassbarnen generellt sett har tillägnat sig den högre 

prestationsmotivationen, innebär det att de, i förhållande till arbetarklassbarnen, får lättare att 

agera utifrån normaliteten om den gode eleven. I synnerhet gällande aspekten kring goda 

prestationer och kunskapsintagande. Eftersom ett av skolans huvudsakliga syften baseras på 

att förmedla kunskap, så innebär det således att medelklassbarnen också har lättare att förlika 

sig med tanken, syftet och anledningen till att man befinner sig i skolan överhuvudtaget. På 

det hela taget skulle man kunna säga att arbetarklassbarn tenderar att passa sämre in i det sätt 

skolan är tänkt att fungera.  

 

4.2.4 Språk och kommunikation 

 

En annan faktor som aktualiseras i skolan är de skillnader i språkförmåga som utvecklas i 

hemmen. Willis (Ibid) menar att verbala uttrycksmedel spelar en större roll i interaktionen 

mellan föräldrar och barn i högre samhällsklasser. Ett exempel på detta är att man längre och 

hellre talar om konflikter och försöker urskilja avsikter. Det vardagliga språket får härmed ett 

mer komplext och abstraktare innehåll och medverkar till att skilja ord från handling. I 

arbetarklassen används språket för uttryck av känslomässiga reaktioner och saker som kan 

kopplas till ett bestämt, specifikt sammanhang. Skillnaden mellan ord och handling blir därför 

mindre då interaktionen mer förverkligas genom vad man gör. Medelklassbarnen är således 

rustade med ett mer komplett språk med fler uttryckssätt och med en arsenal av begrepp som 

på ett tydligare sätt kan göra dem förstådda i skolan (Ibid). En av informanterna på Blå Huset 

menar att det finns en medelklassnorm inom skolan, vilken tar sig uttryck i sättet att 

kommunicera. Detta har betydelse för i vilken utsträckning barnen kan kommunicera med 

andra barn och lärare samt hur väl de förstår lärarens instruktioner (Intervju 7:B).  Hon 

utvecklar resonemanget på det här viset: 

 

”Medan andra barn kan leta sig fram till dom här (koderna). Dom har de här 

sökarna, som hittar de här koderna ganska så fort, för de överensstämmer rätt väl 

med mor och far och deras bekanta och så. Men de här (barnen) de har ingen 

aning vad detta är för koder, för de känner inte igen någonting.” (Ibid) 
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Vad informanten beskriver är att barn har olika förutsättningar att förstå vad det är som 

meddelas i skolan. De förutsättningarna menar hon hänger samman med huruvida barnet är 

uppvuxen i en medelklassfamilj eller en arbetarklassfamilj. Det finns således kulturella koder 

som är inbäddade i det språkbruk som används, vilket ger vissa barn en fördel i klassrummet 

genom att de kan utnyttja och förstå koderna bättre än andra. Detta menar vi är ett exempel på 

att klasstillhörighet kan ge vissa barn en fördel i klassrummet. Att kunna kommunicera och 

göra sig förstådd, samt förstå är en grundläggande förutsättning för att kunna tillgodogöra sig 

kunskap och uppnå de förväntade prestationsmålen som ställs på eleven.  

 

Resonemanget visar att det sammantaget går att urskilja flertalet faktorer som skiljer sig åt 

beroende på klasstillhörighet, vilka får konsekvenser för hur man kan hantera skolans miljöer 

och hur man uppfattar syftet med skolan som organisation. Därmed inte sagt att alla 

arbetarklassbarn och medelklassbarn faller in exakt under ovanstående beskrivning. Men det 

förefaller finnas en skillnad i vad som ”finns i bagaget” då barnet tar steget in i skolans värld.  

 

4.3 Olika kommunikationsstrategier i skolan beroende på klass och kön 

 

Utifrån ovanstående resonemang kring betydelsen av kön och klass menar vi att beroende på 

hur de sammanfaller kommer barn tendera att utveckla olika strategier i skolan. Det här 

kapitlet syftar till att visa på varför det förhåller sig så. 

 

Med hjälp av Trondmans utgångspunkter har vi i tidigare kapitel fastslagit att de 

grundläggande existensbetingelserna hänger samman med utvecklingen av olika 

känslostrukturer i skolan. Känslostrukturerna är uppdelade utefter två kategorier, ”de 

förstådda” och ”de icke förstådda”. ”De förstådda” innefattas huvudsakligen av de som 

känner sig hemma i skolan, är motiverade till att prestera på en hög nivå och vill lära sig 

något. ”De förståddas” känslostruktur har stor betydelse för vilken typ av 

kommunikationsstrategi man sedan utvecklar. Med kommunikationsstrategi avser Trondman 

det sätt på vilket elever, i mötet med lärare, hanterar tillhörigheten till olika känslostrukturer. 

Genom sin kommunikationsstrategi kan eleverna handskas med skolinstitutionens möjligheter 

och begränsningar. De kommunikationsstrategier som är kopplade till ”de förståddas” 

känslostruktur är den instrumentellt prestationsinriktade och den kommunikativt 

förståelseinriktade. Den första varianten sammankopplas med elever som anpassar sig till 

skolan och gör det de ska utifrån bästa förmåga. Deras motivation ligger i prestationen i sig. 
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Skillnaden jämfört med den andra varianten är att man är mer inriktad på att lära sig för sin 

egen skull, motivationen ligger här huvudsakligen i själva kunskapen, och inte prestationen 

(Trondman, 1999) 

 

Den motsatta känslostrukturen är ”de icke förstådda”. Den kopplas till de elever som känner 

att de inte hör hemma i skolans vardagskultur. Det innebär att man har en grundläggande 

känsla av att inte uppleva sig som en för given tagen del av skoltillvaron, man känner sig 

förfrämligad, men saknar språk för att i medveten form uttrycka främlingsskapet. En 

förståelse som inte tagit formen av en intellektuellt formulerad tankevärld eller ideologi. 

Tillvaron i skolan känns därför som någonting annat, som något man skulle vilja undkomma, 

eller ha annorlunda. Utvecklandet av en motståndsstrategi studeras av Trondman på en 

högstadieskola. Med det här resonemanget så menar vi dock att även små barn kan utveckla 

en känsla av utanförskap och därmed även kunna utveckla en motståndsstrategi, trots att de 

inte har den språkliga förmågan till att förstå eller uttrycka varför de känner som de gör, eller 

varför de gör som de gör. Elever som tillhör den här kategorin mobiliserar inte den av skolan 

förväntade viljan och disciplinen att lära sig på skolans vis. Till den här känslostrukturen 

kopplas två kommunikationsstrategier, den avståndstagande motkulturella strategin och det 

avståndstagande bohemeriets strategi. Den första varianten innebär att eleverna upprätthåller 

ett avstånd till skolkulturen och vill inte framstå som plugghästar. Strategin för pojkar går ut 

på att hålla sig undan, slöa och ”glida omkring”. Vad det gäller flickorna har de utvecklat en 

strategi där tystnad och visat ointresse fungerar som avståndstagande, på det sättet blir de 

onåbara för lärarna. Motkulturens flickor har ofta en mindre bullrig och utåtriktad profil 

medan pojkarna ofta agerar i grupp och syns och hörs. Det avståndstagande bohemeriets 

strategi menar Trondman inte är så aktuell på grundskolan, utan utvecklas framför allt i äldre 

åldrar. Till skillnad från den första varianten så förkastar inte bohemerna intellektuell 

verksamhet och kunskap, men vänder sig från skolans val av presenterad kunskap, de väljer 

istället sina egna intresseområden (Ibid).  

 

Kopplingen mellan kommunikationsstrategier och klasstillhörighet blir således den att de 

existensbetingelser som i ett första led utvecklar känslostrukturer, består av sociala och 

ekonomiska förutsättningar. Vi har tidigare argumenterat för att förutsättningarna för 

arbetarklassens barn i skolan är sammankopplade med en sämre prestationsmotivation och 

sämre språk –och kommunikationsmöjligheter. Detta torde innebära en ökad benägenhet för 

dem att inte känna sig hemma i skolan och således utveckla en avståndstagande 
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motståndsstrategi. Som ytterligare stöd för vår tes återvänder vi till Willis studie där han 

menar att arbetarklassen traditionellt sett upplevt skolan som en påtvingad och främmande 

organisation, vilket gör att arbetarklassbarn i större utsträckning än andra utvecklar 

motståndsstrategier i skolan (Willis, 1977).  Poängen med hans studie är att när inte villkoren 

för skolgången accepteras av eleverna, det vill säga kunskap mot underkastelse, så utvecklas 

ett beteende där skolans rutiner och principer ifrågasätts, utmanas och inte efterföljs. Detta 

menar han huvudsakligen gäller arbetarklassbarn (Ibid). 

 

Givet de förutsättningar som ovan presenterats finner vi det logiskt att anta att när 

kombinationen kön och klass sammankopplas och har betydelse för utvecklandet av en 

motståndsstrategi, så är det pojkarna från arbetarklassen som i större utsträckning än andra 

elever är mer benägna att utveckla en aktiv motståndsstrategi. Trondman och Willis tycker vi 

är mer fokuserade på att koppla samman klass med motståndsstrategier, vi vill dock framhäva 

könstillhörighetens betydelse som minst lika viktig för utvecklandet av en motståndsstrategi. 

Lite hårddraget kan vi sammanfatta våra resonemang på det viset att om klass i någon mån 

bestämmer att man ska göra motstånd, anser vi att kön i hög grad bestämmer hur motståndet 

ser ut. Om vi utgår från de empiriska och teoretiska resonemangen som förts kring normen 

om den gode eleven, så innebär ”den gode eleven” att man både vill tillägna sig kunskapen 

som presenteras och uppför sig korrekt i klassrummet. Genom att dela in dessa beteenden och 

dess motsatser i en fyrfältstabell får vi följande indelningar:  

 

    

   UPPFÖRANDE 

 

  LYDIGT     BRÅKIGT 

 

 HÖG Den gode eleven (1)    Uttråkad (3) 

PRESTATIONS-  

MOTIVATION 

 LÅG Osynlig (2)    Dubbelt

       avvikande (4) 
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Vad vi kan se av fyrfältstabellen är att i det övre vänstra hörnet (1) befinner sig den gode 

eleven, vilken i alla avseenden inte agerar på ett normbrytande sätt. Den här kategorin 

stämmer till stor del överens med Trondmans övergripande känslostruktur ”de förstådda”. 

Utifrån vårt teoretiska resonemang kring klass och kön så stämmer det bäst överens med 

medelklassflickor. Har man en låg prestationsmotivation men ett gott uppförande (2), kan 

detta enligt oss innebära en osynlighet i klassrummet, då man helt enkelt inte 

uppmärksammas i samma utsträckning som andra. Den här kategorin stämmer för övrigt väl 

överens med den motståndsstrategi avståndstagande flickor utvecklar, då de blir tysta och 

ointresserade då de inte vill och/eller orkar prestera. Deras uppförande blir således inte 

normbrytande. Enligt vårt tidigare resonemang innebär detta att flickor från arbetarklassen 

huvudsakligen återfinns här. Ett bråkigt uppförande och en hög prestationsmotivation (3) 

tolkar vi som att eleven i någon mån kan vara uttråkad eller frustrerad i klassrummet. Man vill 

lära sig, men formerna för det är inte tillfredsställande. Enligt våran teoretiska diskussion 

skulle majoriteten i den här kategorin utgöras av medelklassens pojkar. Kategori 4, eleven 

som varken vill lära sig eller som uppför sig bra i klassrummet, blir i någon mån avvikande i 

dubbel bemärkelse.  

 

Givet resonemangen ovan så blir pojkarna i arbetarklassen överrepresenterade i kategori 4. 

Kategori 2 och 3 blir avvikande från normen i varsitt fall, antingen gällande 

prestationsmotivationen eller uppförandet, men kategori 4 är den kategori, vilken stämmer 

sämst in på normen om den goda eleven, i och med att de bryter mot båda kriterierna för vad 

en god elev innebär. För att nyansera bilden något bör det poängteras att de här kategorierna 

är teoretiskt förenklade. Givetvis kan flickor utveckla strategier som innebär att de tar andra 

positioner än de som är beskrivna ovan. Tendenser i forskningen pekar på att flickor i högre 

utsträckning tar en aktiv position i klassrummet numera. När de intar en aktiv position så 

beskrivs medelklassflickorna som säkra, humoristiska och skämtsamma samtidigt som 

skildringarna av arbetarklassens flickor fokuserar på deras kritik, protester och negativa 

reaktioner mot skolans auktoritet (Öhrn 2002). Samtidigt som resonemanget visar att 

cementeringen av positioner inte är given så stärker det samtidigt argumentet att det är 

arbetarklassen generellt som har större benägenhet att utveckla en motståndsstrategi.  

  

Det ska här påpekas att ovanstående resonemang nästan uteslutande grundar sig på teoretiska 

resonemang och att de hypoteser vi lägger fram kring betydelsen av klass inte är någonting vi 

haft möjlighet att testa empiriskt i vår studie. Efter att ha fastslagit våra teoretiska 
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utgångspunkter kring vad som uppfattas som avvikande beteende och inte i klassrummet, är 

vårt syfte att mer ingående studera den identifieringsprocess av ADHD, som tar sin början i 

klassrumssituationen. Nästkommande kapitel kommer att lyfta fram de 

urskiljningsmekanismer, vilka har betydelse på väg mot en diagnos.  

 

4.4 Urskiljningsmekanismer i identifieringsprocessen av ADHD 

 

4.4.1 Beskrivning av identifieringsprocessens formella funktioner 

 

Vi kommer i detta avsnitt kort presentera den formella gången för ADHD-processen från 

början till slut. Gången innefattas av ett antal instanser som måste passeras för att ärendet ska 

kunna tas vidare. För en översiktlig beskrivning över vilka aktörer som befinner sig i 

respektive instans, se tabell 1. För en schematisk bild över identifieringsprocessen, se figur 1. 

 

I klassrumssituationen är läraren den person som först identifierar ett problem med ett barns 

beteende. När problemet inte kan lösas av läraren själv, tar olika problemlösningsfunktioner 

vid. Först diskuteras situationen i arbetslaget, som består av en grupp lärare som träffas 

kontinuerligt varje vecka för att sköta gemensam planering och framförallt föra diskussioner 

kring elevvård. I detta forum lyfter läraren en elev eller situation till diskussion med sina 

kollegor för att få idéer eller förslag på olika insatser för att försöka åtgärda problemet 

(Intervju 1). Om problemet inte lyckas lösas inom arbetslaget tar man ärendet vidare till 

elevhälsan på högstadiet eller till en elevvårdskonferens på låg- och mellanstadiet. Dessa 

sammanslutningar benämns olika men har i princip samma funktion, det är 

elevvårdsdiskussioner som står i fokus och det är samma aktörer som är inblandade. På 

högstadiet träffas elevhälsan en gång varje vecka medan man på låg och mellanstadiet håller 

dessa möten 2-3 gånger per termin.  

 

När diskussionerna i dessa instanser inte finner lösningar inom skolans ramar kopplas 

föräldrarna in och man håller vad som också kallas en elevvårdskonferens (EVK). För att 

skilja det här mötet från låg- och mellanstadiets tidigare beskrivna, kommer vi att kalla det ett 

formellt EVK. Ett beslut om formellt EVK kan tas av rektor på respektive stadium, då de har 

den formella makten, eller på elevhälsa/elevvårdskonferens. Då låg- och mellanstadiet håller 

elevvårdskonferens 2-3 gånger per termin blir det mer aktuellt där att rektorn i samråd med 

lärare tar beslutet. På högstadiet tas dessa beslut i princip alltid i samråd mellan aktörerna i 
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elevhälsan (intervju 6). I det här läget kopplas alltså föräldrarna in och närvarar på mötet 

tillsammans med lärare, rektor och annan skolpersonal (se tabell 1) för att få situationen 

beskriven för sig (Intervju 2).   

 

I och med att ett formellt EVK hålls har Tallskolan kommit till beslutet att det inte längre 

finns skolorganisatoriska resurser för att i nuläget hantera barnets beteende. Med föräldrarnas 

godkännande kopplas nästa instans in, Blå Huset. Här finns ytterligare resurser i form av 

specialpedagogisk spetskompetens som nu försöker hjälpa Tallskolan, samtidigt som barnets 

beteende hamnar i fokus för observationer i klassrumsmiljön. Visar det sig, efter bedömning 

på Blå Huset, att barnets beteende kvarstår och beteendet konstateras likna ett beteende 

typiskt för ADHD-diagnos, rekommenderas föräldrarna kontakta BUP för utredning. Det bör 

poängteras att det är föräldrarna som har den formella beslutsrätten om att gå vidare i det här 

läget (Intervju 7). På BUP genomförs en preliminär bedömning av barnet och kontakten med 

skolan upprätthålls för att försöka komma till rätta med tillvaron i klassrummet. Misslyckas 

detta och man bedömer att det finns indikationer på en ADHD-diagnos, startas en utredning. 

Utredningen består av tester och samtal med föräldrar, barn och skola. I det här läget kan en 

tydlig problematik, som stämmer väl överens med uppställda diagnoskriterier resultera i en 

diagnos. Är problematiken komplex och svårtolkad och man på BUP är osäker på vilken 

diagnos som ska ställas, slussas barnet vidare till Specialenheten. Specialenheten arbetar inom 

landstingets sjukvård under psykiatrin och besitter ytterligare kompetens i form av pedagoger, 

psykologer och läkare. De bedömer som sista instans vilken eller vilka diagnoser som ska 

ställas (Intervju 9).  

 

4.4.2 Klassrummet – det första steget mot att betraktas som avvikande 

 

Efter att  tidigare i kapitel 4 gett en bild av vad lärarna uppfattar som en god elev och vad en 

god elev inte är, blir nästa steg att visa vad lärarna uppfattar vara tecken på ADHD-

problematik. Lägg märke till att informanten ibland svarar utifrån begreppet DAMP. 

 

”Alltså det man reagerar på, och det som alltid föranleder en diskussion om det 

här är DAMP, är om de stör andra, har svårt att sitta stilla, har svårt att hålla 

koncentration en längre tid och en längre tid det är mer än tio minuter i regel. Eh, 

alltså det är när, och då är det tyvärr så att då blir det en överidentifiering ofta 

hos pojkar och det är det som man i första hand ber om hjälp för. Flickor tycker 
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jag reagerar lite på ett annat sätt. Dom stör ofta inte andra lika mycket.” 

(Intervju 6)  

 

I det här citatet kan vi se att när informanten börjar tala i termer av diagnoser så är det inte 

utifrån diagnoskriterier i första hand, även om vissa attribut stämmer överens med 

diagnoskriterier, utan snarare ett beteende som är problematiskt i det avseendet att det stör 

andra i klassrummet och själva undervisningssituationen. Informanten bekräftar här bilden att 

det är just pojkar som identifieras som störande, medan flickor inte gör det i lika stor 

utsträckning. Informanten menar att det beteende som är relaterat till DAMP ser olika ut för 

pojkar och flickor. Den bilden bekräftas av flera informanter: 

 

”Ja, det är det nog i alla fall killarna för de är oftast utåtagerande, men om de 

har den formen av ADHD, tjejerna är ofta lite mer inåt… alltså det märks kanske 

inte så tydligt, ofta blir de lite tysta och inåtvända istället. Tror jag i alla fall.” 

(Intervju 2) 

  

”Nu är detta ett flickebarn, alltså inte utagerande /…/ ljuger, går bakom ryggen 

/…/ kan inte upprätthålla sociala kontakter, kör alla relationer i botten, 

öh…ja…vad ska jag mer säga…? (paus) det är svårt att beskriva.” (Intervju 5) 

 

Utöver de mer sammanhängande beskrivningarna som ovan kunnat plockas ut i citat så är det 

sällan informanterna beskriver barnens beteende på ett sammanhängande och tydligt sätt. 

Svaren blir ofta korta, lite tvekande och man fokuserar på enskilda egenskaper eller händelser. 

Andra kommentarer till vilka indikationer som är utmärkande kan exempelvis vara 

koncentrationssvårigheter (Intervju 3), att de bara kan fokusera en kort stund, har problem att 

behärska sig och får utbrott (Intervju 4). En av informanterna som arbetar med barn som 

redan är diagnostiserade beskriver dem som experter på att förhandla. Hon beskriver att då de 

får en uppgift ska de hela tiden försöka argumentera på ett sätt som ska få dem att slippa 

genomföra den. Vi tolkar hennes berättelse som att de här barnens beteende följer ett visst 

mönster och är återkommande för barnen med ADHD. För att kunna hantera situationen 

utarbetar hon en motstrategi, vilken går ut på att inte falla in i diskussionerna, hon menar att 

om man gör det är det ”kört”.  
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Det mest framträdande med citaten ovan är dock att det verkar finnas olika uppfattningar om 

vad ett ADHD-beteende innebär beroende på vilken könstillhörighet barnet har. Pojkarna 

beskrivs som utåtagerande och allmänt stökiga och störande i klassrummet. Vad gäller 

flickorna så blir det lite mer svävande beskrivningar och det mest konkreta exemplet på 

tecknen fokuserar snarare på förmåga att upprätthålla sociala relationer, än på ett specifikt 

beteende. Att tecken på ADHD beskrivits i form av förmåga att upprätthålla sociala relationer 

vad det gäller pojkar återfinns inte någonstans i varken vårt empiriska material eller andra 

studier som behandlar ADHD. Att det uppmärksammas som avvikande för flickor att inte 

kunna upprätthålla sociala relationer skulle kunna hänga samman med den uppfattningen som 

finns att flickor är mer relationsinriktade än pojkar (Molloy, 1992). Dessutom så uppfattas 

flickorna som tysta och inåtvända i motsats till pojkarnas utåtagerande beteende. Mot vad 

definieras de som avvikande egentligen? Så här säger en informant när vi talar om vilka 

tecken hon ser som typiska för ADHD:  

 

”Jag kan inte säga… att det är dom kriterierna, ska det vara, utan man bara ser, 

att här är det någonting /…/ Utan det bara är så. Du misstänker.”  (Intervju 5) 

 

Den här typen av beskrivning återkommer inte bara hos den här informanten. Det råder en 

tvekan och osäkerhet kring vad det är som egentligen är ADHD bland personalen på 

Tallskolan. Det är kanske inte så märkligt med tanke på att informanterna på låg- och 

mellanstadiet sällan kommit i kontakt med det personligen. Detta har dock informanterna på 

högstadiet gjort i hög utsträckning, och det är även de som citeras ovan. De informanter som 

har praktisk erfarenhet av barn med diagnoserna DAMP och ADHD uppmärksammar en viss 

skillnad i uttrycket för diagnosen mellan könen.  

 

Begreppet verkar vara flytande och föremål för förändring. Det som är återkommande är att 

informanterna refererar till sin praktiska yrkeserfarenhet och att det är en maggropskänsla 

man utvecklar, i identifierandet av de här barnen. Eftersom det verkar vara oklart vilka 

kriterier diagnosen ADHD baseras på, borde det vara rimligt att bedömningen görs utefter 

andra kriterier. Vi vill hävda att barnen istället definieras som avvikande utifrån normen om 

den gode eleven. Det som uppfattas som avvikande tydliggör den normalitet mot vilken man 

uppfattas som avvikande. Efter vilken norm bedöms pojkar respektive flickor? Eftersom 

pojkar och flickor gör kön olika och därmed utvecklar olika beteenden i klassrummet kommer 

de att avvika från normen på olika sätt. Eftersom flickor gör kön på ett sätt som innebär ett 
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mer passivt förhållningssätt, där man också i klassrummet förväntas vara skötsam, så löper de 

större risk att uppfattas som ”för passiva” och avvikande från normen på det sättet. Vi menar 

dock att passiviteten i sig är svårare att uppfatta i klassrummet, eftersom flickorna trots allt 

håller sig lugna. I och med att skolans sociala fostringsuppdrag även går utanför 

klassrumssituationen kan även ett avvikande beteende identifieras i relation till normaliteter 

som är direkt kopplade till könstillhörighet. Det ovanstående exemplet med flickor som 

uppvisar svårigheter att upprätthålla sociala relationer skulle kunna vara ett exempel på det. 

Vad gäller pojkarna så är deras sätt att göra kön sammankopplat med ett mer aktivt sätt att 

bete sig, vilket är lättare att uppfatta som avvikande. I slutändan kommer det således vara 

pojkar som i högre utsträckning definieras som avvikande utifrån den norm som råder i 

klassrummet. För att förtydliga bilden lite går det att ställa upp en fyrfältstabell där man delar 

in kategorierna efter vem det är som har problem, barnet självt eller omgivningen.  

 

   PROBLEM FÖR SKOLAN 

 

  +     - 

 

PROBLEM + utåtagerande    förbisedd 

FÖR 

BARNET - avvikande    den gode 

       eleven  

 

 

I de fallen där skolan har problem med eleven, antingen med uppförande eller prestation 

kommer de att identifiera eleven som avvikande, vilket inte behöver uppfattas som ett 

problem för eleven själv. När det blir ett problem för barnet själv är svårt att säga, men i de 

fall när det varken finns ett problem för skolan eller för barnet verkar det rimligt att anta att 

dessa barn uppfattas som goda elever. De elever som upplever ett problem själva, men blir 

inåtvända och tysta, kommer inte uppfattas som problematiska av skolan i lika stor 

utsträckning, och de väljer vi att kalla de förbisedda. Här återfinns kanske den kategori elever 

som i ADHD-forskningen benämns som over-looked, det vill säga flickor som man utgår från 

har problem, men som inte upptäcks. I de fallen där eleven faktiskt upplever sig ha ett 

problem och det också uppfattas som ett problem i skolan, tror vi att de utåtagerande eleverna 

återfinns. Poängen med resonemanget är att för att bli identifierad som avvikande räcker det 
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inte med att problemet bara gäller barnet, det måste även upplevas som ett problem för andra 

för att identifieras. 

 

När man jämför vad en god elev inte är och de kriterier som lärarna, dock något oklart, 

beskriver vara typiska för ADHD, så finns det en god överensstämmelse. Man talar i båda 

fallen om att eleven har svårt med sin uppmärksamhet, att det finns en överaktivitet hos dem 

samt att de har koncentrationssvårigheter. Vi menar därför att när ett avvikande beteende i 

klassrumssituationen uppmärksammas, så är det relativt enkelt för lärarna att göra kopplingen 

till en misstanke om ADHD.   

 

4.4.3 När gränsen är nådd – godtycklighetens avgörande roll 

 

Vi har nu kunnat beskriva vad det är i klassrumssituationen som av lärarna upplevs som 

problematiskt med barnens beteende. Vi befinner oss dock fortfarande inom den första porten, 

det vill säga klassrummet. Nästa intressanta aspekt av identifieringsprocessen är hur, när och 

varför själva beteendet uppfattas bli så problematiskt eller ohållbart att det blir aktuellt att 

koppla in problemlösningsfunktionerna. Här följer en redogörelse för lärarnas åsikter kring 

när gränsen är nådd: 

 

”Det är ju jättesvårt att säga, men når man inte, får du bara spydigheter kastade 

mot dig hela tiden av eleverna, så du når dom inte, det finns ingen tillstymmelse 

till bättring av något slag /…/ det finns inga regler (hos barnen), ingen spärr för 

vad man får säga gentemot vuxna och gentemot barn, det finns ingen spärr för 

vad som är vett och etikett eller normalt socialt uppförande. Och vad vi än gör, 

försöker vi avskärma eller försöker vi ge mer uppmärksamhet, försöker vi sätta 

personen i ett annat rum /…/ Finns det liksom ingenting att ta till, då blir man ju 

helt handfallen, vad ska vi göra?” (Intervju 1) 

 

Vad den här läraren ger uttryck för är förmodligen en situation där hon känner sig helt 

maktlös i sin situation som lärare. Svaret tyder på en stor frustration genom att inte kunna 

göra något som påverkar elevens beteende i positiv riktning. Det verkar inte saknas 

initiativförmåga hos läraren som verkar vara mycket engagerad gällande sina elevers 

välbefinnande.  
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En liknande situation beskrivs på det sättet att man som lärare i klassrummet har vissa 

pedagogiska metoder för att komma till rätta med och underlätta till exempel 

koncentrationssvårigheter. Det handlar också om att själv kunna lista ut vägar för att kunna 

hjälpa eleven. När dessa inte räcker till så måste man söka andra lösningar. När man tar steget 

vidare och gör någon form av åtgärd är då ”man som pedagog inte klarar det längre” 

(Intervju 3 och 4). 

 

Beskrivningarna vittnar om lärare som försökt allt som stått i deras makt för att på egen hand, 

i klassrummet komma till rätta med barnets beteende. Något som inte har gått att lösa och 

man ser inga andra vägar ut än att gå vidare med ärendet. Det som är tänkvärt i 

sammanhanget, mer än lärarnas ovan beskrivna oförtrutna och otacksamma kamp, är att vad 

som i mångt och mycket styr huruvida processen tas ett steg vidare är godtycklighet. Det finns 

inga givna gränser för när en specifik lärare anser sig tycka att nästa instans ska kopplas in. 

Varje enskild lärare har sin egen, individuella, toleransnivå och när tålamodet inte längre 

räcker till så drar man i nödbromsen. Dessutom är varje lärare olika utrustad med vad gäller 

pedagogiska ”trick” eller tillvägagångssätt för att underlätta för eleven. En annan faktor som 

kan spela roll i sammanhanget är storleken på klasserna. I en klass med betydligt färre elever 

har läraren troligtvis mer tid att engagera sig för de problematiska eleverna. Utöver detta torde 

även beteendet hos övriga i klassen påverka lärarens toleransnivå för vad som är ett accepterat 

beteende och inte.  

 

Slutsatsen av vårt ovanstående resonemang är att när en identifieringsprocess av ADHD tar 

sin början i klassrummet, så är chansen stor att de kriterier man bedömer utifrån, inte har att 

göra med diagnoskriterierna i sig, utan snarare normen kring den gode eleven. Man bedöms 

inte heller på samma sätt eftersom det finns olika normaliteter för pojkar respektive flickor. 

Kopplas detta samman med de argument som förts kring osäkerheten i vad ett ADHD-

beteende egentligen innebär samt godtyckligheten i gränsdragningarna, blir resultatet att detta 

är en urskiljningsmekanism som spelar en snedvriden, men avgörande roll för processens 

fortsättning.  

 

4.4.4 Problemlösningsfunktionernas underordnade roll 

 

När ett problem identifierats av en lärare sätts olika problemlösningsfunktioner igång. Om 

problemet inte går att lösa i klassrummet, diskuteras detta vidare i arbetslaget.  Att arbeta 
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tillsammans i arbetslag är en relativ ny arbetsform på skolan. Man började arbeta på det viset i 

och med den nya läroplanen som trädde i kraft 1994 och är en organisationslösning som tycks 

vara uppskattad av de flesta lärare (Intervju 1 & 3). 

 

Arbetslagsträffarna sker varje vecka och utifrån lärarnas beskrivningar på Tallskolan kretsar 

diskussionerna främst kring elevvård: ”Det är knappt någon gemensam planering sådär, /…/ 

vi diskuterar hur veckan har varit och vilka elever som har utmärkt sig si eller så.” (Intervju 

4) I arbetslaget diskuteras svårigheter av alla slag, både de inlärningsmässiga och de sociala, 

och här försöker man också resonera sig fram till olika lösningar. Lösningarna dokumenteras i 

så kallade åtgärdsprogram, där arbetslaget sammanfattar ett problem och vilka åtgärder som 

vidtagits (Intervju 3). Vidare menar man att det nog skulle bli ensamt utan arbetslaget och att 

det är bra för att alla ska kunna ha samma synsätt och agera på ett likartat sätt. Alla blir på ett 

tidigt stadium medvetna om problematiken som föreligger och alla drar sitt strå till stacken för 

att hjälpa till (Intervju 1). 

 

Det finns även två andra instanser som har samma funktion som arbetslaget, att diskutera 

elevvård, men där sammansättningen av aktörer ser annorlunda ut (se tabell 1). På låg- och 

mellanstadiet kallas det elevvårdskonferens och då träffas man 2-3 ggr per termin. På 

högstadiet går det under namnet Elevhälsan och där träffas man en gång varje vecka. Här 

diskuteras de elever som arbetslaget inte funnit några lösningar för eller om problemet är av 

sådan art att det behöver samordning mellan olika aktörer på skolan. Så här beskriver rektorn 

på högstadiet elevvårdsarbetet på skolan: ”Sen är det så att jag är inte pedagog i botten, jag 

är alltså socionom, och har en bakgrund som skolkurator. Så att min inriktning är ju väldigt 

mycket mot elevvård.” (Intervju 6) Genom att rektorn, som är ytterst ansvarig för arbetet med 

elevvård på skolan, har den bakgrunden hon beskriver, blir en naturlig följd att just frågorna 

kring elevvård prioriteras. Utan att ha närvarat på något möte, får man ändå uppfattningen att 

det präglar deras arbete i stor utsträckning.  

 

I dessa olika instanser diskuteras alltså de problem som identifierats, och vi vill hävda att det 

råder ett slags konsensus kring vad som upplevs vara problematiskt. Lärarna arbetar mot 

samma politiska och organisatoriska mål, dessutom är man överens om normerna om den 

gode eleven och den optimala inlärningssituationen. Detta torde resultera i att man ser ungefär 

samma beteenden som problematiska, vilket vi har visat genom empiriska iakttagelser.  Vi 

tror också att när fokus ligger på elevvård i dessa instansers diskussioner, så kan det leda till 
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att man mer aktivt kommer att arbeta med just dessa frågor. Detta i sin tur kan leda till att 

lärare är mer uppmärksamma i klassrummet på det som diskuteras under mötena och att fler 

elever därmed sätts under observation.  

 

Vi tror att den diagnostiseringsvåg som framför allt var närvarande i skolan under 1990-talet 

(Torstensson-Ed, 2003), påverkat det sätt man i skolan arbetat med elevvård. Vi menar att det 

finns en existerande diskursiv praktik kring diagnoser som ADHD, och själva existensen av 

ett sådant begrepp kommer i sig att styra vad det är lärarna uppfattar som ett avvikande 

beteende hos barnen i klassrummet. Eftersom diagnosen ADHD sätter fingret på vissa attribut 

hos barnen, så är det just de attribut som vi hävdar kommer att uppmärksammas av lärarna. 

Samtidigt tror vi att sambandet kan gå i motsatt riktning. I och med bildandet av arbetslag i 

skolan, vilka kom till i samma period som den dramatiska uppgången av diagnoser, kan den 

nya organiseringsformen ha bidragit till ett ökat antal diagnoser. Orsaken till detta kan ha varit 

att för att bekräfta sin egen roll som betydelsefull och viktig, så såg man ADHD och DAMP 

som ett lämpligt problem för arbetslagen att ta itu med. I och med att man dessutom fick 

större möjligheter och resurser att fokusera på elevvården genom arbetslagen, kan det ha satt 

ett för stort fokus på just problemen kring till exempel ADHD och i sig bidragit till att antalet 

diagnoser ökat. Det bör dock poängteras att detta resonemang enbart är hypotetiskt, då vi inte 

har något empiriskt stöd för dessa argument, men sammanfattningsvis kan vi dock hävda att 

problemlösningsfunktionernas arbete på Tallskolan fokuserar huvudsakligen på elevvård i 

allmänhet. 

 

I och med att det i någon mån råder konsensus kring vad som är problematiskt och ett 

avvikande beteende i skolan menar vi att diskussionerna i relation till det första identifierandet 

spelar en underordnad roll. Om en lärare upplever något som problematiskt är chansen ganska 

stor att andra lärare också kommer att göra det. Detta är i sig inte konstigt, men det innebär 

samtidigt ingen egentlig gate eller stopp i processen. Det man försöker göra i 

problemlösningsfunktionerna är att finna en lösning, och lyckas man med det så går ärendet 

inte vidare. Det är således snarare en fråga om hur väl man lyckas lösa problemen, vilka 

metoder och organisatoriska lösningar som finns tillgängliga. Att problemet i sig skulle 

ifrågasättas som ett problem ter sig högst osannolikt. Flertalet informanter påpekar att man 

gemensamt diskuterar sig fram till en lösning och att man även är överens när lösningen 

innebär att man tar saken vidare. Detta, tycker vi, förutom att det aktualiserar vikten av vilka 

lösningar som finns till hands, dessutom sätter fokus på den första identifieringen i 
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klassrummet. Identifieringen i sig tycks inte problematiseras i problemlösningsfunktionerna, 

vilket gör att den första identifieringen blir ännu viktigare för processen. 

 

4.4.5 EVK - Föräldrarnas möte med skolan och deras icke-makt 

 

När skolans arbete med eleven, både via läraren i klassrummet i ett första skede och sedan 

genom problemlösningsfunktionerna, varit resultatlösa, måste nästa instans kopplas in, genom 

att sammankalla ett EVK. Tittar man till den schematiska bild av identifieringsprocessen som 

vi målat upp, så är ett EVK den instans där föräldrarna och skolan möts för att diskutera 

eleven. Föräldern närvarar ju varken i klassrummet eller på möten i arbetslag eller elevhälsa. 

Föräldrarnas roll i identifieringsprocessen av ADHD aktualiseras härmed. Det är deras barn 

som blivit identifierade som problematiska och som skolan, när de inte kan hantera eleven 

längre, måste kontakta. Det övergripande syftet är ofta att med föräldrarnas tillstånd, kunna 

föra ärendet vidare ”utanför skolan”, till Blå Huset, där ytterligare specialpedagogiska insatser 

kan genomföras. Det är föräldrarna som sitter på den formella makten att kunna slussa sitt 

barn vidare dit, ett beslut som skolan är förhindrad att göra på eget bevåg. Föräldrarnas möte 

med skolan kan därför ses som ytterligare en viktig port som måste passeras. Hur ser då 

relationen mellan dessa aktörer ut och hur påverkar den identifieringsprocessen i stort? En 

lärare får fungera som exempel på vad som karakteriserar mötena: 

 

”Det är ytterst sällan som någon förälder höjer sin röst och opponerar sig mot 

nånting skolan har att säga, tyvärr skulle jag vilja säga. Ja, jag vet inte varför, 

men det är inte många föräldrar som bråkar eller tycker tvärtom. Oftast är man 

rätt så överens” (Intervju 2). 

 

Rektorn på högstadiet är ungefär av samma uppfattning när vi frågar henne om hur 

föräldrarna brukar reagera: 

 

”Det är sällan jag upplever att det är ett problem med föräldrar, för de är ju 

måna om att barnen ska lyckas och om de känner att vi också är måna om att 

barnen ska lyckas, så är det sällan jag upplever att vi stöter på problem” 

(Intervju 6). 
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En lärare med 30 års erfarenhet beskriver dessutom det som att de flesta föräldrar är lätta att 

ha att göra med och har vid närmare eftertanke aldrig stött på en negativt inställd förälder 

(Intervju 3). Lärarna ger således en entydig bild av hur föräldrarna reagerar när de möter 

skolan. Det är högst ovanligt att pedagogerna upplever föräldrarna som problematiska och att 

de sätter sig på tvären. EVK-mötena verkar präglas av en konsensus mellan föräldrar och 

skola gällande den problembild som målas upp och vilka insatser som bör vidtas.  

 

Frågan man bör ställa sig i det här läget är: Hur uppstår denna konsensus? Eftersom vi inte 

intervjuat några föräldrar kan vi endast spekulera i hur de upplever sin situation och hur de 

reagerar när skolan kommer med beskedet att ens barn inte fungerar som alla andra. Man 

kanske planerar att föra ärendet vidare utanför skolans väggar och i värsta fall genomföra en 

utredning. Givetvis måste vi utgå från att alla föräldrar vill sitt barns bästa, men det vore 

något naivt att anta att alla föräldrar blir odelat positiva till att någon beskriver ens barn som 

avvikande. Med detta i åtanke så bör man beakta att det är föräldrarna som sitter på den 

formella rätten att besluta huruvida deras barn ska utredas eller inte. Det finns ingen annan 

aktör än dem som har makten att besluta om detta. Föräldrarna torde med bakgrund av detta 

inneha ett visst maktövertag i förhållande till skolan. Utan föräldrarnas medgivande kan inte 

skolan fortsätta arbeta med barnet, på det sättet som de finner lämpligt.  

 

Genom att föräldrarna har den formella rätten att styra hur skolan arbetar med barnet, så 

upplevs föräldrarna av skolan som ”viktiga”, vilket är fullkomligt logiskt. Argument som 

återkommer är att föräldrarna är viktiga att involvera i ett tidigt skede och att man måste ha 

föräldrarna ”med sig” för att kunna gå vidare (Intervju 2 och 3). En lärare beskriver att det är 

hennes roll som lärare att på ett professionellt sätt hantera relationen till föräldrarna för att de 

ska vara införstådda med att det som måste göras är det rätta (Intervju 2). En annan beskriver 

det som ett personligt nederlag om man inte kan samtala och hantera föräldern på ett önskvärt 

sätt (Intervju 3). Slutligen menar en lärare att om ”inte föräldrarna är med på att göra en 

utredning då sätter dom käppar i hjulet för oss, då kan vi inte gå vidare” (Intervju 1).  

 

Vad vi kan säga här är att lärarna upplever föräldrarna som ett potentiellt problem. Det är 

föräldrarna som kan förhindra ett fortsatt arbete med de problem man upplever att eleven har 

och blir bakbundna i sitt handlingsutrymme om föräldrarna är negativt inställda. Det är också 

så lärarna i mångt och mycket talar om föräldrarna. De föräldrar som accepterar skolans 

åsikter och förhållningssätt är smidiga att ha att göra med, förstår det bästa för sitt barn och 
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krånglar inte till det. En förälder som inte alls känner igen den av skolan beskrivna situationen 

beskrivs som negativt inställd, svår att ha att göra med och som skapar frustration bland 

lärarna. Slutsatsen som går att dra av resonemanget är dock att trots att föräldrarna har makt 

att ifrågasätta, opponera och säga nej, så använder de ytterst sällan eller aldrig den 

möjligheten fullt ut. 

 

Trots allt så är situationerna med problematiska föräldrar vid ett EVK, som beskrivet ovan, 

sällan förekommande. En aspekt av det hela är förstås att mötet på ett EVK inte är det första 

mellan föräldrar och skola. Föräldrarna finns oftast med på ett tidigare stadie, i form av 

telefonkontakter eller utvecklingssamtal. Det finns inga klara gränser för i vilket läge som 

föräldrarna kopplas in och det kan se olika ut beroende på vilket stadie eleven går, men 

informanterna är eniga om att föräldrarna bör kontaktas så fort som möjligt. Under de här 

tidiga kontakterna präglas relationen mellan aktörerna av den klara uppfattning skolan har 

kring åtgärder och insatser, vilken har utarbetats i problemlösningsfunktionerna och som 

beskrivits i tidigare kapitel. En lärare beskriver det som:  

 

”Att man ofta haft mycket kontakter innan, alltså det är ju ingen nyhet om det 

händer nåt speciellt så att man behöver träffas allihop, utan man vet ju att det 

varit problem med nånting och då är de införstådda.” (Intervju 4) 

 

Föräldrarna är således medvetna om vilken problematik som råder när ett EVK hålls. De har 

redan blivit informerade om hur barnet fungerar i skolan, vilka pedagogiska insatser som 

gjorts via klassrum och arbetslag. När väl ett EVK hålls har föräldrarna följaktligen kunnat 

bearbeta det faktum att deras barn skiljer sig från majoriteten av andra elever i skolmiljön. 

Samtidigt har lärarna kunnat samla in ett så pass bra underlag som möjligt för att få 

föräldrarna att förstå situationen. Det räcker således inte med ett enstaka tillfälle i ett enstaka 

sammanhang när diskussionerna och argumenten förs fram. Det kontinuerliga arbetet med 

föräldrarna kan tolkas som en strategi från skolans sida för att undvika att hamna i situationer 

där positionerna är låsta och inga vidare insatser kan göras. Lärarna är övertygade om att 

deras handlingsalternativ är de rätta för barnet och då är de väldigt måna om att se till att 

föräldrarna tycker likadant. En lärare säger:  

 

”Man måste visa på vissa saker, att så här ser det ut, det här har han eller hon 

gjort /…/ man måste visa att så här är det och förklara att vi kan gå vidare på det 
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här sättet, vill du hjälpa till med det här så gör jag denna biten och så vill jag ha 

din hjälp med det här.” (Informant 3)  

 

Det här resonemanget är återkommande hos fler informanter. På lågstadiet beskrivs till 

exempel att det är viktigt att ha en god relation till rektorn eftersom han är ytterst ansvarig i 

kontakten med föräldrarna. Om aktuell lärare och rektor samarbetar och har ett förtroende för 

varandra, blir vägen fram till EVK och diskussionen med föräldrarna, mindre problematisk 

för läraren. Lågstadieläraren beskriver även hur hon brukar samtala med rektorn innan EVK 

och att de kommer överens om hur de ska lägga upp mötet och argumentationen (Intervju 1). 

Detta stärker ytterligare att det finns en tydlig medvetenhet och strategi bakom de möten som 

skolan planerar att ha med föräldrarna. 

  

En annan aspekt som spelar in i relationen mellan föräldrar och skola beskriver en lärare så 

här: 

 

”Föräldrarna känner nog i allmänhet ett tryck på att man inte lämnat ett barn 

som fungerar som alla andra till skolan…det är inte så lätt att om man är kallad 

till ett EVK och där sitter rektor, skolsköterska, kurator och i sämsta fall 

psykolog… och sen sitter man där som förälder, det tror jag känns även om man 

(som förälder) skulle jobba inom det här området (skolan)” (Intervju 3). 

 

Vår tolkning av lärarens resonemang är att skolan upplevs av föräldrarna som en auktoritet 

som de finner det svårt att sätta sig upp emot. Skolans representanter säger sig ha kunskap om 

att barnet beter sig på ett visst sätt i skolan, som föräldrarna sällan har möjlighet att iaktta. 

Lärarna kan ofta argumentera i termer av att barnet inte klarar målen och föräldrarna kan då 

känna sig tvungna till att gå med på de åtgärder som föreslås. Ingen förälder vill förmodligen 

bli ertappade med att inte ha gjort sitt bästa för sitt barn. För att övertyga föräldrarna om att 

det skolan vill göra är det bästa för barnet, så använder man sig av ett tungt artilleri i sin 

argumentation under mötestillfällena. Att som förälder sitta ensam eller vara två stycken, i 

förhållande till 4-5 yrkesverksamma kan vara en svår situation där man känner en press att ta 

till de medel som erbjuds, även om de inte anses vara de allra bästa, för att hjälpa barnet.  

 

Vår slutsats är således att det är skolan som har tolkningsföreträde i beslutet huruvida barnet 

ska gå vidare i identifieringsprocessen, inte föräldrarna. Föräldrarna har förvisso den formella 
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rätten, men den överskuggas i vår mening av den förhandlingsposition skolan befinner sig i. 

Själva EVK-mötet blir ofta en formalitet där det redan finns färdiga argument med färdiga 

lösningar som presenteras av skolan. Dessa har oftast diskuterats mellan skolans personal 

innan mötet hålls och man går in i mötet och visar en enad front gentemot föräldrarna. I det 

här läget är föräldrarna antingen redan övertygade om att skolans insatser är de bästa, den 

eventuella tvekan som kan finnas i det här läget är i de flesta fall inte tillräcklig för att ”stå 

emot” den auktoritet som skolan uppfattas som. En hypotes, som inte är empiriskt testad, 

kring vilka föräldrar som kan tänkas stå emot skolans auktoritet i större utsträckning än andra, 

tror vi innehar en relativt hög social status eller position i samhället. De kan tänkas ha lättare 

att ifrågasätta och reflektera över skolans syfte och funktion. Ett eventuellt bortfall skulle i så 

fall innebära att fler barn från arbetarklassen går igenom den här porten, vilket i sin tur skulle 

kunna ha betydelse för den övervikt av arbetarklassbarn som i senare skede får diagnosen. 

Hur som helst, med det här resonemanget vill vi visa att den port som EVK innebär i 

identifieringsprocessen i de flesta fall inte spelar en speciellt viktig roll för om ärendet tas 

vidare. Väl här är det ”redan bestämt” vad som ska göras. Det är ytterst sällan som vi upplever 

att ett ärende ”slutar” just här. Ser man ett EVK som en öppen diskussion där flera parter har 

möjlighet att göra sin åsikt hörd och driva igenom sina åsikter, så kan detta forum snarast 

upplevas som dysfunktionellt, då en sådan övervägande majoritet av ärendena tas vidare på ett 

självklart och systematiskt sätt. Detta gör återigen att den ursprungliga identifieringen som 

sker i klassrummet ökar i betydelse. Väl identifierad är det svårt att bli av med sin stämpel, 

vilket avspeglar sig både i problemlösningsfunktionerna och i relationen till föräldrarna och 

de EVK-möten som hålls. 

 

4.4.6 Blå Huset, BUP och Specialenhetens arbete i klassrummet 

 

Efter att Tallskolan skickat ärendet vidare till Blå Huset tas en ny typ av specialpedagogiska 

insatser vid. När Blå Huset ska göra sin bedömning av elevens beteende så startar deras arbete 

med att de observerar eleven i klassrumsmiljön och intervjuar aktuell klasslärare. På så vis 

försöker man skapa sig en bild av de problem som föreligger (Intervju 7). Arbetsgången ser 

ungefär likadan ut i de fall där ärendet har gått vidare till BUP eller Specialenheten. På BUP 

handlar den första bedömningen inte om att ställa en diagnos, utan att i samarbete med skolan 

försöka få ordning på den kaotiska situationen i klassrummet. Vår informant på BUP 

beskriver att anledningen till att man upprättar en kontakt är att tillvaron är omöjlig att 

hantera. Deras fokus ligger på att upprätta stödfunktioner runt barnet för att möta elevens 
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beteende. Man tillkallar ett möte med skolans personal där de får ge sin bild av problemen och 

beskriva barnet utifrån deras perspektiv. BUP är också noggranna med att samla in ett gediget 

bakgrundsmaterial från skolan vilket syftar till att förstå bakgrunden till barnets beteende 

(Intervju 9). Arbetssättet på NT-teamet liknar i hög grad det på BUP. I deras utredning av 

barnet så är en viktig del att de tar kontakt med skolan och gör en bedömning av hur eleven 

fungerar i klassen utifrån intervjuer med klasslärare och speciallärare, samt observationer av 

eleven i klassrummet. Skolans personal har även här möjligheten att få beskriva hur de 

upplever sin situation och problemen som finns (Intervju 8). 

 

Vad den ovanstående beskrivningen syftar till är att visa på hur det under hela processens 

gång, även utanför skolan, fokuseras på att göra en bedömning av eleven i förhållande till 

klassrumssituationen och skolans kontext. Det är alltid i det sammanhanget som ett problem 

upplevs och definieras, vilket även präglar de bedömningar som utomstående instanser 

genomför. I och med att skolans personal är återkommande i de utomstående instansernas 

bedömningar så innebär det att deras problembild som blir den relevanta, vilken man försöker 

lösa. Det är intressant att notera att de utomstående instanserna BUP och Specialenheten, 

arbetar uteslutande på föräldrarnas uppdrag, men likaväl är det i skolan och klassrummet som 

beteendet observeras. Vems problem är det man egentligen försöker att lösa? Vi menar att det 

huvudsakligen inte är barnets problem som man försöker att komma till rätta med, utan det 

problem skolan har med att få eleven att bli ”den goda eleven”. Informanterna talar om att 

bemöta barnets beteende för att hjälpa det. Det man faktiskt försöker göra är att förändra 

klassrumssituationen på så vis att barnet förändrar sitt beteende mot idealet om den gode 

eleven och att man uppnår den optimala inlärningssituationen. När ett beteende väl 

uppmärksammats som problematiskt kommer det att hänga med under utredningens gång i 

och med att skolan alltid har möjlighet att komma till tals och att det är utifrån samma 

förutsättningar vidare observationer görs, det vill säga inom ramarna för en 

undervisningssituation. Utgångspunkten för det problem som är föremål för lösning baseras 

således på skolans problem med eleven. Detta resonemang tycker vi ytterligare stärker våra 

slutsatser kring hur den första identifieringen av ett problematiskt beteende i klassrummet är 

den viktigaste porten i identifieringsprocessen. 
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4.4.7 Organisatoriska lösningar begränsar problemlösningsförmågan 
 
 

De organisatoriska lösningar som finns på Tallskolan varierar något mellan stadierna. På 

lågstadiet har man ingen tillgång till speciallärare, utan det extra stöd man har i klassrummet 

är kollegerna i arbetslaget. Allt övrigt stöd måste man söka för speciellt. På mellanstadiet 

gäller i princip samma sak, förutom att man har tillgång till en speciallärare som undervisar i 

svenska och matte. På högstadiet återfinns dock en helt annan organisation, där man har två 

undervisningsgrupper som är uppdelade efter vilken problematik som föreligger hos barnet. I 

den ena gruppen, Eken, ingår en grupp elever som beskrivs ha socio-emotionella problem, där 

deras beteende i klassen inneburit att ”de straffat ut sig”. Här befinner sig vid intervjutillfället 

tre elever. I den andra gruppen, Granen, återfinns bland annat elever med diagnosen ADHD, 

samt andra ”bokstavsdiagnoser” och elever med en svagare begåvning som har problem i 

flertalet ämnen (Intervju 5). 

 

I arbetslaget söker man lösningar som innebär att lärarna ändrar på sitt förhållningssätt och 

den yttre miljön kring eleven. Fokus lyfts från elevens svårigheter till den kringliggande 

omgivningen. Återkommande här gäller den välkända lösningen att avskärma en elev och ge 

denne en egen arbetsplats med skärmar, så att denne inte blir distraherad av andra elever och 

på så sätt kan hålla koncentrationen längre (Intervju 1 & 7:B). De organisatoriska lösningar 

och metoder som finns för hand begränsar vad man kan och inte kan göra. Dels praktiskt, som 

en lärare på lågstadiet (Intervju 1) beskriver det, att om man är ensam i klassrummet så kan 

man inte plocka ut eleven. Även tankemässigt begränsar existerande funktioner för att hantera 

problematiska elever möjligheten att se andra lösningar än de befintliga. Det här beskriver 

Tilly som transaktionskostnader, vilket innebär att det krävs väldigt mycket energi att tänka 

om helt och ta en helt ny approach mot ett problem. Det är betydligt enklare att använda de 

befintliga lösningar som finns till hands. Vad som händer är alltså att den ojämlikhet som 

finns mellan elever förstärks genom att de existerande organisatoriska lösningarna finns kvar. 

Tilly menar att den rutiniserade behandlingen av människor fortsätter för att det sociala livet 

ska löpa så friktionsfritt som möjligt (Tilly, 2000). Så här beskriver en speciallärare en grupp 

som behöver stöd i svenskundervisning:  

 

”När jag har svenska med min lilla grupp så är dom 5 st. och då är det i en av 

dem som har adhd, och en Aspergers, en cp-skadad och två andra, en med nån 
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hjärnskada och en som inte har nåt större fel mer än att han stammar och har 

allmänt dåligt självförtroende.”  

 

Den här gruppen tillhör den enhet, Studion, där cirka 35 elever strömmar igenom för extra 

stöd i diverse ämnen. Här finns alltså en helt annan organisatorisk lösning att tillgå då man 

stöter på patrull. Eleven kan, med eller utan diagnos, placeras i en avskild undervisningsgrupp 

och behöver därmed inte störa klassrumssituationen längre.  Då det finns en möjlighet att göra 

detta, kommer problemlösningarna också anpassas efter detta. Så länge den här lösningen 

finns tillhands kommer den således att styra hur man hanterar problemen i klassrummet. 

Citatet visar på att det finns en stor spridning vad gäller begränsningar hos utvalda elever, 

dessa har dock placerats i den givna organisatoriska lösningen som finns till hands. Att 

placera barn med så olika förutsättningar och begränsningar i samma grupp, torde ytterligare 

stärka argumentet att elever, som är avvikande i någon form, tenderar att placeras tillsammans 

och klumpas ihop som ”avvikande”. För oss är det givetvis svårt att göra bedömningen 

huruvida detta är en positiv lösning för eleverna eller inte, men exemplet visar ändå på hur 

Tallskolan tenderar att använda den organisation man byggt upp för att hantera elever med 

särskilda behov, vilket begränsar förmågan att hitta nya lösningar på de problem som finns. 

 

4.4.8 Integrering och segregering – två motsatta perspektiv 
 

De organisatoriska lösningarna som finns på Tallskolan, vilka beskrivits i föregående kapitel 

resulterar i en segregering av eleverna från den ordinarie undervisningen. Barn med särskilda 

behov tenderar att lyftas ut från klassrummet och få sin undervisning i Studion. I det här 

kapitlet är syftet att nyansera bilden av de två perspektiven, integrering och segregering, för 

att se hur de påverkar arbetet med de barn som kan vara aktuella för diagnosen ADHD samt 

för hur det kan påverka identifieringsprocessens gång.  

 

På Blå Huset är man i högsta grad inne i en omvandling, från ett segregeringsperspektiv till ett 

integreringsperspektiv. En av informanterna (7:C) beskriver det som ett paradigmskifte: 

 

”Det är olika synsätt också, det är det här med diagnos eller inte diagnos, det jag 

kan känna är att man i vår position har fått jobba med, det är nästan ett nytt 

paradigm, från att man skulle sätta diagnos och utreda, ju mer utredda, ju mer 

placerade i särskola /…/ det är ett nytt sätt och tänka som vi inte är färdiga med, 
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så det är lite kultur, lite krockar kring, jag menar, det har nästan vart 

beställningsarbete på en utredd och få diagnos. Om det så är utvecklingsstörning, 

autism, adhd eller…strunt detsamma. Men att få diagnosen och få en riktad 

resurs, och troligen ta ut barnet ur sitt sammanhang, i alla fall på de flesta 

lektionerna, så har det ju sett ut, inte bara i våran kommun, utan i hela det här 

landet på nåt sätt va.” 

 

Det nya integreringsidealet innebär att man ställer sig ovillig till att tänka i termer av 

diagnoser och diagnoskriterier, vilket därmed innebär ett potentiellt stopp i processen mot en 

diagnos. Tallskolans högstadium beskrivs av informanterna på Blå Huset som att ”de är på 

väg” mot det nya förhållningssättet, men att de fortfarande i mångt och mycket är kvar i 

organiseringen av undervisningen som innebär ett segregerande av eleverna utifrån givna 

kategorier. På Blå Huset menar man också att det på Tallskolan funnits en önskan att få en 

diagnos ställd (Intervju 7:B och 7:C). 

 

Segregeringen lever kvar på Tallskolan i en annan aspekt än den kring de organisatoriska 

lösningarna. Personalen på Tallskolan menar att de själva, utifrån sin egen kompetens, kan 

göra sina egna bedömningar och dela in elever i grupper och sätta in åtgärder på det sätt man 

gjort om det funnits en diagnos. Kategoriseringen av elever är således närvarande även om en 

diagnos inte är fastställd: 

 

”/…sen handlar det ju också om, utredningen i sig, vad ska den mynna till tycker 

jag, bara för att ett barn får en diagnos blir det ju inte botat och lagstiftningen 

säger att vi ska ta hand om varje enskilt barn. Alltså vi kan ju ha elever som vi 

misstänker, vi har ju massor med elever där jag med min bakgrund skulle kunna 

säga att det här barnet har den här typen av, alltså en problematik som är riktad 

mot ADHD hållet eller Asperger-hållet eller nåt annat håll. Och då inrättar vi ju 

ändå våra hjälpinsatser mot det hållet. Utan diagnos eller med diagnos, och man 

har ju lugnat ned sig idag med diagnoser. Det är ju inte så att jag får mer pengar 

till skolan för att jag har ett barn med ADHD, förr var det ju lite grann så. Att det 

var viktigt att få en diagnos för att få en riktad resurs, för att få pengar.” 

(Informant 6) 
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I samma andetag beskrivs hur man tidigare använt diagnoser för att söka extra resurser, men 

att det i längden blev ohållbart, då det blev riktade resurser och tog alltför mycket tid i 

anspråk. Man har alltså frångått den strategin i sökandet av resurser och tar avstånd från att 

man strävar efter att få en diagnos ställd och ifrågasätter dessutom syftet med diagnosen. Det 

som då blir synligt i högstadiets sätt att urskilja och gruppera, är just att existensen av 

diagnoser styr perceptionen kring vad som är problematiskt samt hur dessa problem ska 

kategoriseras. Kategoriseringen av elever blir tydligt när resurspedagogen på högstadiet talar 

om övergången från mellanstadium till högstadium: 

 

”Och… 7:orna, det är ju viktigt när de kommer, att man sätter in dem i det facket 

dom ska vara så att säga. Och att de får sin struktur.”  (Intervju 5) 

 

Citatet visar att det finns en tydlig uppfattning kring vilka barn som behöver vilket stöd, det 

verkar inte heller vara nödvändigt att någon diagnos har ställts för att kategoriseringen ska 

fortsätta. Trots att problemlösningarna till elevernas beteende på högstadiet präglas av 

segregering, kan vi även se hur integreringsidealet slår igenom där i och med att man ser på 

dessa organisatoriska lösningar som tillfälliga. Elevernas vistelse i en särskild 

undervisningsgrupp ska vara kortvarig och i längden hjälpa dem att fungera i sin ordinarie 

klass och ge dem verktyg att hantera sina svårigheter i det fortsatta livet. På högstadiet skulle 

man kunna säga att de i viss mån kombinerat de båda synsätten i sitt sätt att angripa och lösa 

elevvårdsproblematik. 

 

De befintliga organisatoriska lösningarna på Tallskolan, tillsammans med att man på skolan 

anser sig besitta omfattande kompetens inom området barn med särskilda behov, får vissa 

konsekvenser för deras arbete. Även om det blir stopp i processen mot diagnos på Blå Huset, 

kan man på högstadiet i princip agera på samma sätt som om eleven fått en diagnos: 

 

”/…En elevassistent är specialist på Aspergers till exempel, aspergerbarn har vi, 

vi har alltid aspergerbarn.  Det är inte säkert de har diagnos för någon kanske 

har nekat en utredning, man vi ser det tydligt ändå, och måste jobba utefter 

konceptet hur man jobbar med autismbarn.” (Intervju 6) 

 

För Tallskolans personal verkar det således mindre viktigt huruvida en diagnos ställs eller 

inte. Eleverna som av lärarna uppfattas som problematiska behandlas ungefär på samma sätt 
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ändå. Utifrån detta resonemang kan vi anta att det inte spelar någon större roll varifrån 

återkopplingen till skolan kommer, om det är från Blå Huset, BUP eller Specialenheten, 

skolans problemlösningsmetoder och organisatoriska lösningar ser likadana ut ändå, med eller 

utan diagnos. Det här pekar återigen på vilken roll lärarna och deras konsensussyn formas 

utifrån existensen av diagnoser samt hur tillgängliga lösningar styr hanterandet och 

identifierandet av avvikare i skolan. 

 
 
4.4.9 Eventuellt bortfall på vägen mot en diagnos 
 

Efter att ha studerat identifieringsprocessen från starten i klassrummet till slutet i och med en 

ställd diagnos, finns det anledning att kommentera var någonstans under processens gång det 

sker ett bortfall av elever. Studien kan inte ge svar på vilka och var bortfallet sker, men att ett 

bortfall sker är möjligt att konstatera. De som fortsätter i processen mot diagnos tycks återigen 

vara de barn där inga förklaringar till beteendet återfinns och där inga pedagogiska eller 

miljömässiga lösningar har fungerat. Vad som således tar processen vidare är det faktum att 

en viss instans har ”gett upp” i den mån att de har slut på lösningar. Då kopplas nästa instans 

in, vilken är tänkt att besitta ytterligare specialpedagogisk kompetens som kan tänkas hjälpa 

eleven och skolan. Detta innebär att det finns flera potentiella stopp i processens gång, 

framför allt på Blå Huset och BUP, vilka ska fungera som de ”experter”, vilka skolan, genom 

föräldrarna, kan kontakta. Det finns tyvärr ingen statistik att tillgå vad det gäller bortfallen 

från de olika leden i processen, helt enkelt för att sådana sammanställningar inte görs. I en 

vetenskaplig artikel vi tagit del av beskrivs dock hur lärare har fått screena elever för ADHD, 

för att sedan jämföras mot dem som verkligen fått diagnos av läkare. Slutsatsen av studien var 

att det största bortfallet mellan lärare och läkare handlade om flickor. När lärarna uppskattade 

ADHD-problematik var könsförhållandet 1 flicka på 3 pojkar. När läkarna sedan ställde 

diagnos var könsförhållandet 1 flicka på 9 pojkar (Sciutto m fl, 2004). Resultatet kan 

säkerligen tolkas på en mängd olika sätt, men i vårt fall skulle det innebära att lösningar 

återfinns längs vägen i mycket högre utsträckning för flickor än för pojkar. Utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter skulle det innebära att pojkar, främst de från arbetarklassen, har den 

mest utvecklade motståndsstrategin och passerar genom processens portar i högre 

utsträckning än andra. Vi hävdar att detta kan bero på att motståndsstrategin inte kan bemötas 

av skolan i form av befintliga pedagogiska lösningar och metoder. Kunskapen kring bortfallet 

i processen är dock knapphändig och de slutsatser vi presenterat kan i bästa fall ge en 

indikation på var i processen bortfallet sker. 
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4.4.10 Sammanfattande slutsatser av urskiljningsmekanismerna 

 

I vårt empiriska material har vi kunnat urskilja några viktiga portar i identifieringsprocessen 

av ADHD. De är i nämnd ordning, identifieringen i klassrummet, 

problemlösningsfunktionernas arbete, EVK-mötena tillsammans med föräldrarna samt de 

utomstående instansernas arbete med skolans problem. Vår huvudsakliga slutsats är att det är 

identifieringen i klassrummet som är den överlägset mest viktiga porten i 

identifieringsprocessen. Detta baserar vi på det faktum att det i ytterst liten utsträckning finns 

identifieringsprocesser som inte tagit sin början i klassrummet. Dessutom finns det funktioner 

i de övriga portarna som gör dem mindre betydelsefulla, vilket ytterligare sätter fokus på 

identifieringen i klassrummet.  

 

Vilka argument finns för att betrakta de övriga instanserna som mindre betydelsefulla? Vi 

hävdar att det inom skolan råder konsensus kring vad som är en god elev, vilket skapar en 

norm som avvikare kan identifieras utifrån. Eftersom man är överens om vad som är normen 

är man därmed också överens om vad som blir ett problem. När föräldrarna kopplas in skulle 

de kunna hävda motsatsen, eftersom de inte är styrda av samma normalitet. Möjligheterna till 

detta är dock starkt begränsade eftersom de befinner sig i en underordnad 

förhandlingsposition i förhållande till skolan. Vi vill också hävda att förhandlingspositionen 

kan vara sammankopplad med vilken klasstillhörighet föräldrarna har. Genom att inneha en 

hög social status eller position, kan vissa föräldrar ha lättare för att ifrågasätta och reflektera 

över vad det är skolan säger och vill genomföra. En låg social position innebär i de flesta fall 

en låg klasstillhörighet och sämre förutsättningar att hävda sig mot skolans språkbruk och 

expertkunskaper. För identifieringsprocessen kan detta innebära att fler arbetarklassbarn än 

andra går framåt i processen och att klass är relevant faktor för identifieringsprocessen på 

flera sätt, trots bristande empiriska iakttagelser i just vår studie. Vad det gäller utomstående 

instansers arbete med barnen så har vi visat på att en stor del av deras arbete fokuseras utifrån 

klassrumssituationen och utifrån vad det är skolans personal upplever vara ett problem. 

Problemet är således att barnet inte är den gode eleven och eftersom de utomstående 

instansernas arbete i mångt och mycket fokuseras kring skolan, kommer även de i stor 

utsträckning att styras efter normen om den gode eleven. Genom att skolans problembild 

fokuseras lägger detta ytterligare tyngd till vårt påstående att det är den första identifieringen 

som är viktigast. När problemet är identifierat kommer uppfattningen av en elev att följa med 
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längs hela processen. Klassrumssituationen och dess kontext bestämmer således alltid 

utgångspunkterna för hur lösningar hittas. 

 

Personalen på Tallskolans högstadium säger sig inneha den kompetens som krävs för att 

kunna bedöma vilka diagnoser ett barn skulle kunna ha, men trots allt i nuläget inte har. 

Därför blir en konsekvens av detta att Tallskolan agerar som om eleverna hade diagnos, fast 

de inte har det. Genom att skolan har färdiga organisatoriska lösningar och möjligheter som 

innebär att segregera elever, har de också ett behov av att kategorisera elever på något sätt för 

att de ska kvalificera sig för de existerande organisatoriska lösningarna. Genom att använda 

existerande kategorier som ADHD och DAMP, kan de fortsätta placera elever där, trots att en 

fastställd diagnos saknas. Problemlösningsförmågan för Tallskolans personal reduceras 

således till de alternativ som finns och nya organisatoriska lösningar för problematiska elever 

blir svåra att se.  

 

I och med att klassrummet är den viktigaste porten så blir urskiljandet där av yttersta vikt. 

Som vi diskuterat teoretiskt och empiriskt, så styrs urskiljandet i klassrummet utifrån olika 

normaliteter beroende på könstillhörighet, dessutom bestämmer lärarens toleransnivå när den 

första porten ska passeras, vilken innebär en viss grad av godtycklighet. Bedömningen som 

görs vid identifierandet blir därför snedvriden eftersom flickor och pojkar inte bedöms utifrån 

samma premisser, samtidigt som ett visst beteende kan få passera hos en lärare men inte hos 

en annan. En annan poäng i själva urskiljandet är att det inte enbart är barnets beteende som 

styr huruvida ett urskiljande ska göras. Det är främst när beteendet blir ett problem för andra 

som insatser aktiveras och processen tar sin början. Detta innebär att urskiljandet är en 

konsekvens av mellanmänsklig interaktion inom organisatoriska ramar. Detta gör fenomenet 

till en högst relevant och forskningsbar fråga för sociologin.  

 

Vad det gäller utvecklandet av motståndsstrategier i skolan finns ett visst empiriskt stöd för 

att kunna koppla existensen av en motståndsstrategi till ADHD-diagnostiserade barn. Det som 

däremot saknas empiriskt är mer specifikt hur motståndet ser ut och huruvida det kan kopplas 

till klasstillhörighet. Genom våra teoretiska resonemang har vi kommit fram till att pojkar från 

arbetarklassen tenderar att i högre utsträckning utveckla aktiva motståndsstrategier än andra. 

Vi har också visat genom statistik att det faktiskt är pojkar från arbetarklassen som får 

diagnosen. Vår hypotes är att dessa två faktum går att koppla samman, men vi saknar empiri 

för att belägga hur det faktiskt går till. Vi hävdar dock att skolan har svårast att hantera dessa 
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elever med de organisatoriska resurser som finns tillgängliga. Därför kommer det att vara de 

som ”går vidare” i processen eftersom man inte hittar lösningar och insatser som hjälper 

barnen att bli den gode eleven. Dessa teser måste således testas ytterligare, för att i större 

utsträckning kunna avgöra hur mekanismerna som skiljer ut just pojkar från arbetarklassen i 

processen mot diagnos faktiskt ser ut. Vi kan trots allt peka på vad som verkar vara av mer 

eller mindre betydelse, och ställa upp en tes för framtida empirisk prövning: att pojkar från 

arbetarklassen är mer benägna att utveckla en motståndsstrategi i skolan, som skolan har 

störst svårigheter med att tackla.    
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5. SLUTDISKUSSION 
 

Varje gång när en uppsats skrivits färdigt finns det alltid intressanta aspekter som man stött 

på, vilka inte har fallit in under uppsatsens syfte. Ett av de mest intressanta fenomenen är 

vilka olika förklaringsmodeller som finns till beteendet som diagnostiseras som ADHD eller 

DAMP. Som student i sociologi har man givetvis svårt att förlika sig med tanken att beteendet 

skulle kunna härledas till en hjärnskada, speciellt eftersom bevisen för detta saknas. Under 

uppsatsens gång har vi funnit flertalet argument som talar emot detta faktum. En bild som 

informanterna har beskrivit är hur beteendet hos ett barn med ADHD kan förändras när han 

eller hon tar steget från mellanstadiet till högstadiet. Beteendet kan både förvärras och 

förbättras, vilket enligt informanterna kan ha att göra med att strukturen kring eleven 

förändras. Detta verkar ju synnerligen ologiskt om man är förespråkare för den 

genetiska/biologiska förklaringen.  

 

I början på vår studie, när vi läste in oss på ämnet, fick vi uppfattningen att ADHD och 

DAMP-diagnoser var väldigt vanligt förekommande och att diagnosen ofta användes av 

skolan för att få extra resurser. Efter att ha genomfört vår fallstudie går det att konstatera 

motsatsen. Det är väldigt få elever som har diagnosen på Tallskolan och man arbetar inte idag 

utifrån konceptet att diagnos ger pengar. Dessutom verkar man på Blå Huset vara inne i ett 

slags paradigmskifte, där man är ovillig att tala i termer av diagnoser och snarare har ett 

motstånd till att sätta diagnosen. Detta synsätt verkar inte helt ha fått genomslag på 

Tallskolan, men det finns tydliga indikationer på att en förändring är nära förestående. Även i 

de instanser där man arbetar med att sätta en diagnos, går det också urskilja en förändring i 

synen på diagnoser. Sammantaget verkar det som att ”pendeln slagit över” och att man nu har 

intagit ett nytt förhållningssätt till diagnoserna. Numera finns en restriktiv hållning till att sätta 

diagnoser, vilket blir oerhört intressant, varför då? Skulle barnen plötsligt ha blivit ”mindre 

sjuka”?  

 

En annan sak som förefaller intressant är att det finns en stor spridning av beteenden som 

ändå faller under samma diagnos. Det går att (som pojke) uppvisa ett hyperaktivt beteende 

och få diagnosen, samtidigt som ett inåtvänt och tillbakadraget beteende (som flicka) också 

kan resultera i en diagnos. Även om man uppvisar ett beteende som i grund och botten 

motsäger diagnoskriterierna så får man diagnosen. Varför det är så är svårt att svara på och 
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kräver vidare undersökningar. Vi tror att det kan höra samman med en överdriven tro på 

diagnosen av dem som grundade den. Man är helt enkelt så övertygad om att det finns barn 

och ungdomar som har sjukdomen att fler och fler beteenden faller in under diagnosen, för att 

motivera dess existens. Det kan å andra sidan verka som att man vrider och vänder på 

kriterierna, och använder dem till att ringa in lite vad som helst, som uppfattas som lite 

märkligt och avvikande i någon form. I många av de berättelser vi stött på där man beskrivit 

barn med diagnosen har det många gånger handlat om barn som gemene man troligtvis hade 

betraktat som lite udda eller speciella, men som man på intet sätt tyckt varit sjuka. På det här 

viset blir det mindre och mindre handlingsutrymme för barn och ungdomar att bete sig på ett 

sätt som av omgivningen betraktas som normalt. 

 

Övertygelsen kring diagnosen återfinns även när det gäller flickorna. Psykiatrisk forskning 

domineras av frågan om varför man inte ”hittar” de flickorna som har ADHD, eftersom de 

konstaterat att det är pojkarna som diagnostiseras i högre utsträckning. Är det så säkert att det 

verkligen finns lika många flickor med ADHD som det finns pojkar? Man försvarar 

överdiagnostiseringen av pojkar med att diagnoskriterierna är maskulina eller att flickornas 

hyperaktivitet tar sig andra uttryck än hos pojkar. Ett exempel på hur flickornas hyperaktivitet 

kan visa sig är att de sitter och pillar på saker, vickar på fötterna, plockar med pennor eller 

liknande. Om detta ska vara kriterier för en sjukdom så finns det nog inte många av Sveriges 

skolbarn som skulle gå säkra för att inte få en diagnos. Vi tycker att det finns en hysteri bland 

de ”experter” som tror sig kunna bestämma vilka slags beteenden som ska vara acceptabla 

och inte. Det kanske är så att ADHD och DAMP faktiskt har att göra med sociala faktorer och 

att pojkarna systematiskt kommer att urskiljas till dess att våra könsmönster förändrats i 

grunden.  

 

Många av våra informanter, såväl i vår ”förstudie” som på Tallskolan, beskriver situationen i 

klassrummen som stökigare och med en ökad oro bland elever. I och med den rådande 

jämställdhetsdebatten uppmanas och förväntas flickor att ta mer utrymme, såväl i 

klassrummet som i andra delar av samhället. De mer aktiva positioner som flickor nu också 

tycks ta, kanske bidrar till denna upplevelse. Frågan är om samma förväntningar finns på 

pojkar att förändra sitt beteende i klassrummet? Förväntningen på förändring ligger på 

flickorna, inte på pojkarna. De ska ta mer plats och vara mer aktiva. Det här förhållandet 

aktualiserar Davies resonemang om jämställdhetsarbete som inte ifrågasätter manlighet och 

kvinnlighet i sig, utan fokuserar på de negativa sidorna, i det här fallet främst flickors 
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”negativa” sidor.  Kategoriseringen i flickor och pojkar samt män och kvinnor är seglivad, 

och lär inte försvinna i första taget, men pojkar behöver kanske ett utrymme för att kunna 

positionera sig själva som pojkar på fler sätt än att vara busiga och stökiga. Den ökade oron 

och stökigheten i klassrummet, som tycks vara en upplevelse många av informanterna delar, 

förstärks kanske också i och med att lärares auktoritet försvagats. Med det menar vi att 

lärarens roll förändrats i och med det nya arbetssättet i skolan och att barn är mer medvetna 

om vad vuxna får och inte får göra. Lärare riskerar att anmälas om de tar tag i barnen, vilket 

innebär att de hellre backar ett steg. Vilka medel har ”den nya demokratiske” läraren att ta till 

för att upprätthålla maktbalansen i klassrummet och stävja ett stökigt beteende? Med det 

tidigare segregeringsperspektivet så har möjligheten funnits att plocka ut det störande 

momentet ur klassrummet. Det nya integreringsidealet innebär således en stor utmaning för 

skolan i att möta den mångfald av beteenden och behov hos barnen.  
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Intervju 7 – gruppintervju Blå Huset, 20/12 2005 

(Informant A, talpedagog och kvinna, informant B, specialpedagog och kvinna, informant C, 

särskolesamordnare och kvinna) 

Intervju 8 – psykolog NT-teamet (kvinna), per telefon 22/12 2005 

Intervju 9 – kurator BUP (kvinna), per telefon 4/1 2006 

 

Internetkällor 
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TABELL 2: INBLANDADE AKTÖRER I IDENTIFIERINGSPROCESSEN 
AV ADHD 
 
 
                  STADIE  
INSTANS 

Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet

Klassrum 
 

Elev 
Lärare 
(fritidspedagog) 

Elev 
Lärare 
 

Elev 
Lärare 
Speciallärare 
(elevassistent) 
(resurspedagog) 
 

Arbetslag 
(varje vecka) 

Lärare 
Fritidspedagoger 
 

Lärare 
Speciallärare 
 

Lärare 
Speciallärare 
 

Elevhälsa 
(varje vecka) 

  Arbetslagsrepresentanter 
(2 av 3 speciallärare) 
Rektor 
Skolsköterska 
Kurator 
SYV 
 

EVK Elev 
Föräldrar 
Rektor 
Lärare 
(skolsköterska) 
(kurator) 
 

Elev 
Föräldrar 
Rektor 
Lärare 
(skolsköterska) 
(kurator) 

Elev 
Föräldrar 
Rektor 
Lärare/mentor 
Speciallärare 
SYV 
(skolsköterska) 
(kurator) 
 

Blå Huset 
 

Specialpedagog 
Talpedagog 
Särskoleansvarig
Samordnare 
 

Specialpedagog 
Talpedagog 
Särskoleansvarig
Samordnare 
 

Specialpedagog 
Talpedagog 
Särskoleansvarig 
Samordnare 

BUP 
 

Läkare  
Psykolog 
Specialpedagog 
Kurator 

Läkare 
Psykolog 
Specialpedagog 
Kurator 

Läkare 
Psykolog 
Specialpedagog 
Kurator 
 

Specialenheten 
 

Läkare 
Psykolog 
Specialpedagog 
Kurator 
Sjukgymnast 
Logoped 
 

Läkare 
Psykolog 
Specialpedagog 
Kurator 
Sjukgymnast 
Logoped 

Läkare 
Psykolog 
Specialpedagog 
Kurator 
Sjukgymnast 
Logoped 

 



FIGUR 1: IDENTIFIERINGSPROCESSEN AV ADHD PÅ TALLSKOLAN 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE C-UPPSATS 
 
Kan du beskriva kort om dig själv och vilka arbetsuppgifter du har på skolan?  
 
Identifieringen av barn i behov av särskilt stöd 
 
Hur identifieras/märker man barn i behov av särskilt stöd?  
- Hur yttrar sig barnets behov?  
- Olika tecken/symptom/typer av behov?  
- Skillnader och likheter mellan pojkar och flickor? 
 
Hur har du lärt dig känna igen tecken? Erfarenhet/utbildning 
 
Vilka svårigheter/särskilda behov är lättast respektive svårast att identifiera? 
 
Hur identifierar man i klassrummet potentiell ADHD/DAMP problematik?  
På vilket sätt urskiljer de sig från andra?  
Vilka kriterier blir aktuella?  
 
Vem eller vilka talar du med om du misstänker att ett barn är i behov av särskilt stöd? 
 
I vilka sammanhang finns det utrymme för såna diskussioner? 
 
Process och aktörer till beslut om utredning 
 
När du identifierat ett barn med behov av särskilt stöd, vilka olika handlingsalternativ 
har du då?  
– Vem talar du med? 
– Resurstillgänglighet? (annan personal, annan pedagogik, utredning)  
-  Rutiner/handlingsplaner för tillvägagångssätt?  
– Olika lösningar? 
 
Inför utredning: Vilka barn går vidare till utredning och vilka faller bort?  
– Vilka kriterier måste uppfyllas för att en utredning ska genomföras?   
-  Hur ofta händer det att elever som lärare föreslår till utredning aldrig blir utredda? Varför? 
 
Hur tas beslutet om utredning?  
– I vilket sammanhang tas beslutet om utredning?  
– Vilka aktörer är delaktiga i diskussionerna?  
– Vilka aktörer är delaktiga i beslutet?  
– Din roll i beslutsprocessen? Vilken makt har du att påverka beslut om utredning? 
– Vem bestämmer vad?  
– Har någon aktör mer inflytande än andra? Hur då? Varför? 
 
Föräldrarna 
 
Beskriv hur den första kontakten med föräldrarna tas? 
- När kontaktas de?  
- Vem sköter den kontakten? 
 



Beskriv mötena med föräldrarna.  
– Vad karakteriserar dom? Likheter/Olikheter?  
– Föräldrarnas reaktioner? Samarbetsvilja?  
– Vilka personer är närvarande under dessa möten?  
– Hur informerar ni föräldrarna? Vilka argument lyfter ni fram?  
– Vilket inflytande har föräldrarna för beslut om utredning? Konflikter? Svårigheter?  
– Hur väl stämmer eran bild av eleven överens med den bilden föräldrarna har?  
 
Efter beslut om utredning 
 
Vad händer när beslut om utredning tagits? 
– Vilka aktörer blir aktuella när beslut tagits om utredning? På vilket sätt? 
 
Skillnader i kön och klass för elever i behov av särskilt stöd 
 
Hur uppfattar du likheter/skillnader mellan pojkars och flickors beteende generellt i 
skolmiljön? 
 
Kan du se skillnader/likheter mellan pojkar/flickor vad gäller deras särskilda behov 
samt hur de yttrar sig? 
 
Uppfattar du skillnader mellan pojkar/flickor i dess uttryck vid diagnosen 
ADHD/DAMP? 
 
Vilka elever har störst svårigheter med att anpassa sig till skolan och dess arbetssätt? 
Varför tror du att det är så?  
 
Lärarnas uppfattningar av orsaksförklaringar 
 
Varför tror du att pojkar i högre utsträckning får diagnosen ADHD/DAMP? 
 
Vilken roll tror du hemmiljön spelar för elevernas beteende i skolan?  
– Uppfostran, föräldrar, kompisar? På vilket sätt? Hur tar det sig uttryck? 
 
Normsystem i skolan 
 
Kan du beskriva vilka regler som gäller i ”ditt” klassrum? Vilka förväntningar har du 
på elevernas beteende när du har lektion? 
- Vilka regler har eleverna svårast att hålla?  
- Finns det skillnader i vilka regler pojkar respektive flickor bryter oftast? 
 
Är elevernas beteende bättre eller sämre jämfört med när du började arbeta här? Vad 
beror det på? 
 
Om du fick förändra tre saker inom skolans verksamhet, vad skulle du förändra då? 
Motivera dina svar. 
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