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Förord 

De här raderna kommer först i texten, men det är de som man skriver sist. 
Därför upplever jag dem som så fulla av betydelse, men ändå så otillräckliga 
för att fånga den stora mängd upplevelser, erfarenheter och kunskaper som 
genomförandet av den här avhandlingen har inneburit för mig. En avhand-
ling inte är bara en individuell prestation. Den innebär också flera andra 
människors arbete, uppmuntran och stöd. Här ska jag försöka nämna några 
av de krafter som har hjälp mig att ro den här avhandlingen i land. Till dem 
vill jag rikta en stort TACK!!  

Avhandlingen genomfördes inom ramen för projektet ”Pojkar i behov av 
särskilt stöd – en studie om maskulinitet, särbehandling och socialisation i 
särskilda undervisningsgrupper”. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet 
och har Ann-Carita Evaldsson som projektledare. Jag vill rikta ett stort tack 
till Ann-Carita Evaldsson och Eva Hjörne, som i egenskap av handledare 
respektive biträdande handledare, har väglett och uppmuntrat mig under 
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Jag vill också rikta ett stort tack till alla de som deltog i den här studien. 
Till skolan, rektorerna, lärarna, eleverna och föräldrarna som ville dela en bit 
av sin vardag och sina erfarenheter med mig. Speciellt tack till de kvinnliga 
lärarna, för deras välvillighet, engagemang och öppenhet.  

Man växer upp som doktorand i en forskningsmiljö. Tack CLIP-gruppen 
och speciellt kollegorna Helen, Pål, Johanna, Sofia L., Anna, Jonas, Sofia 
G., Janne, Anette, Katarina och Farzaneh, för givande samtal och intressanta 
seminariediskussioner.  

Någon sa till mig att jag hade haft ”dröm-diskutander”, och jag kan inte 
göra annat än att hålla med om det. Tack Yvonne Karlsson för att vid tiopro-
centsseminariet hjälpt mig att hitta ledtrådar och möjliga utvecklingsmöjlig-
heter i mitt arbete. Tack Rickard Jonsson för att vid halvtidsseminariet gett 
stor inspiration, stöd och riktning till mina då ofärdiga tankespår; liksom för 
att i lika hög grad uppmuntrat mig att fortsätta vidare. Tack till Claes Nil-
holm för att med konstruktiv kritik fått mig att stanna till och tänka om. Dina 
kommentarer vid slutseminariet satte igång en reell reflexionsprocess som 
fick mig att överväga och nyansera resonemang. 

Tack till Margareta Sandström och Helen Melander för noggrann läsning 
och givande synpunkter vid skrivprocessens slutskede.  
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Lars Wåhlin, du har förmågan att alltid finnas till hands när vi mest behö-
ver dig. Tack för din korrekturläsning.  

Tack till Pedagogiska institutionen, som idag är Institutionen för pedago-
gik, didaktik och utbildningsstudier. Främst de vilka jag delade vardagen och 
arbetet med. Speciellt tack till Gunilla Roos för att i egenskap av studierektor 
hjälpt mig i flera sammanhang. Tack Annette och Lena för att ha guidat mig 
i administrativa labyrinter, och för att med vänlighet och tålamod ha svarat 
på vartenda fråga. Tack Lisbeth och Pia-Maria för ert stöd och för att alltid 
ha haft tid att samtala. Ingegerd och Gunilla, jag har inte glömt er. Inga-Lill, 
tack för det oförglömliga välkomstleendet, för den sträckta handen i knepiga 
situationer, för bamsekramen mitt i arbetsdagens enformighet. Du är som en 
skön varm vind i Blåsenhuset.  

Tack René León Rosales för att ha öppnat dörrar och banat vägen in i 
akademin. Tack Maria Borgström och Christina Rodell Olgac för att ha gett 
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Det finns några personer som jag upplever att detta arbete hade varit helt 
omöjligt utan: 

Juan, för sju år sedan, i samband med din disputation, tackade du för stö-
det och inspirationen, för de engagerade samtalen, för livet, kärleken och 
glädjen. Nu är det min tur, och jag tackar innerligt med precis samma ord.  

Andrés, älskade son, Du är startpunkten och själva målet. Du är styrka, 
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”Espero no equivocarme… Sigue volando… Vuela…”  
Bortgången flamma. Minnet av dig tar mig fram.  

 
Stockholm, februari 2012. 
Adriana Velasquez 
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1. Inledning 

Den här är en avhandling om AD/HD1 i skolans praktik, och om hur denna 
numera omtalade neuropsykiatriska diagnos får uttryck i konkreta samman-
hang i skolan och undervisningen. Avhandlingen intresserar sig för hur dia-
gnosen förstås och tolkas i särskilda undervisningsgrupper, samt vilka utma-
ningar både lärare och elever ställs inför. Genom denna vardagsnära ingång 
söker avhandlingen nya förståelseformer som kan ge perspektiv på använd-
ningen av diagnosen AD/HD. Studien är genomförd i en särskild undervis-
ningsgrupp som består av elever, framförallt pojkar, med diagnos AD/HD. 
Gruppen bedriver sin verksamhet i anknytning till en skola i en förort i en 
svensk kommun, och samlar elever från olika delar i kommunen. Gruppens 
storlek varierade mellan 12 och 13 elever under den period då studien 
genomfördes. I avhandlingen utforskas olika praktiknära interaktionsproces-
ser som äger rum i gruppen. Syftet är att öka förståelsen för betydelsen dessa 
processer har för såväl elevernas socialisation och identitetsformering som 
för lärarnas dagliga arbete och konkreta praktik. Analysen riktar sig mot att 
utforska aktiviteterna i klassrummet där relationen mellan lärarna och ele-
verna i den studerade gruppen, liksom de utmaningar de möter och hur de 
hanterar dem, står i fokus.  

Diagnosen AD/HD har på senare år flitigt uppmärksammats på den of-
fentliga arenan. Massmedia framförallt har riktat intresse mot både barn med 
diagnos och numera mot vuxna som har sökt diagnos senare i livet. Diagno-
sen har emellertid väckt en hetsig debatt (Gillberg 2005:12). Generellt sett 
kan två positioner urskiljas i debatten. Den första är den dominerande medi-
cinska, neuropsykiatriska och psykologiska inriktning som förklarar AD/HD 
som ett biologiskt eller organiskt fenomen. Den andra är den samhällsveten-
skapliga inriktning som problematiserar den medicinska inriktningens legi-
timitet och dominans inom fältet, genom att placera AD/HD i ett socialt 
sammanhang. Tendensen till en polarisering mellan perspektiven har ofta lett 
till låsta positioneringar, vilket kan sägas ha hämmat en mer nyanserad dis-
kussion. 

Det finns emellertid andra frågor vid sidan av debatten som har stor rele-
vans för vidare förståelse av AD/HD. Dessa frågor har att göra med hur dia-
gnosen förstås och hanteras i skolan, liksom de pedagogiska implikationer 
den innebär. I den här avhandlingen studerar jag därför AD/HD som ett fe-
                                                 
1 Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. 
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nomen som skolan som institution måste förhålla sig till och praktiskt hante-
ra. Avhandlingen utgår från en empirisk studie i form av en praktiknära un-
dersökning av en särskild undervisningsgrupp bestående av AD/HD-
diagnostiserade elever, för att ge perspektiv på vilken pedagogik som erbjuds 
dessa barn, hur diagnosen används i det vardagliga arbetet i klassrummet, 
samt vilka identiteter eleverna utvecklar. Min bestämda åsikt är att genom att 
studera vardagliga praktiknära processer genereras ny pedagogisk kunskap. 
Även lösningar till flera av de problem som tynger skolan vad det gäller dess 
demokratiska förpliktelse går att finna i en ökad förståelse för praktiknära 
processer. Den empiriska studien är förlagd till en skola i ett mångkulturellt 
område, för att i det myller av sociala processer som brukar äga rum i de 
områdena söka ett sätt att ge perspektiv på elever med AD/HD som en av de 
grupper som med sin ”annorlundahet” utmanar skolan och dess normalitets-
strävan på ett speciellt sätt.  

Vidare finns det numera ett stort intresse för forskning som belyser de 
villkor som omger pojkar, som med lägre skolprestation löper högre risk att 
hamna i skolans sidospår (Jonsson 2007, León 2010). Orsakerna till pojkar-
nas bristande skolframgång har inom utbildningsforskning främst motiverats 
med elevernas sociala och kulturella motstånd mot skolans normativa kultu-
rer (Jonsson 2007, Willis 1977). I samband med det kan också nämnas att 
det främst är pojkar som får diagnosen AD/HD (Gillberg 2005:119, Kopp 
2010:13f, Swanson m fl. 1998:426), något som var synligt i den särskilda 
undervisningsgrupp som jag studerade, där majoriteten var pojkar. Det kan 
även sägas att den motståndsproblematik som pojkar anses uppvisa mot sko-
lans normativa kulturer även är i högsta grad synlig i den studerade gruppen. 
Skillnaden är att i den studerade särskilda undervisningsgruppen tolkas det 
motståndet i kliniska termer. 

Det finns många aspekter som ännu inte har studerats, liksom många frå-
gor som gruppen elever med diagnos AD/HD väcker. Projektet ”Pojkar i 
behov av särskilt stöd – En studie om maskulinitet, särbehandling och socia-
lisation i särskilda undervisningsgrupper” (Evaldsson 2006, Evaldsson & 
Hjörne 2011), som den här avhandlingen är en del av, lyfter fram några av 
de frågorna. Projektet, som är finansierat av Vetenskapsrådet, uppmärksam-
mar i projektbeskrivningen att fler pojkar än flickor får neuropsykiatriska 
diagnoser som AD/HD, Aspergers syndrom och dyslexi under sin skoltid. 
När det gäller AD/HD varierar den statistiska relationen mellan pojkar och 
flickor mellan 3:1 och 9:1 (Swanson m.fl. 1998:426). Studier som har riktats 
mot att ge perspektiv på dessa förhållanden har visat att olika sociala och 
identitetsrelaterade kategorier har betydelse för den sneda könsfördelningen. 
Vidare lyfts fram hur AD/HD diagnosen används för att förklara snedfördel-
ningen med att pojkar oftare än flickor visar koncentrationssvårigheter och 
ett utagerande beteende. Det lyfts dock sällan fram att det framförallt är poj-
kar ur lägre sociala grupper som får denna diagnos (Gillberg 1996). Vad 
gäller dyslexi visar studierna att majoriteten av eleverna är från medelklas-
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sen, och två av tre som får diagnosen är pojkar (Ridell & Weedon 2005:4) 
Även i ett historiskt perspektiv visar studier av specialklasser, som är en 
föregångare till den nutida särskilda undervisningsgruppen, att majoriteten 
var pojkar (Ahlström 1986). Flickorna däremot blev oftast placerade i hjälp-
klass eller fick enskild undervisning. Trots att de nämnda studierna har upp-
märksammat att specifika grupper, och i synnerhet pojkar, utsorteras från 
skolans ordinarie verksamhet, samt att det finns flera olika faktorer som på-
verkar den utsorteringen, saknas studier som närmare studerar dessa förhål-
landen. Projektet tar sin utgångspunkt i att det finns behov av en ökad förstå-
else för hur olika processer av utsortering av elevgrupper med diagnoser tar 
form i skolans konkreta praktik, liksom för de mekanismer som hör till dessa 
vardagliga selekteringsprocesser. Behovet av konkret kunskap om dessa 
elevgruppens förhållanden efterlyses från olika instanser. Socialstyrelsen 
(2002) exempelvis pekar på behovet av studier av olika pedagogiska insatser 
för elever med diagnoser i skolan. Även internationellt efterlyses forskning 
om konkreta undervisningsförhållanden och klassrumsmiljöer som kan för-
bättra villkoren för denna grupps lärande och studieprestation (Du Paul & 
Stoner 2003:174). 

Med utgångspunkt från det ovan nämnda projektbeskrivningen lyfter jag i 
den här avhandlingen fram behovet av att närmare utforska mekanismer som 
ligger till grund för skolans sätt att förstå och bemöta elever med problema-
tiska skolbeteenden. Avhandlingen söker insikter om hur särbehandling och 
olika identitetskategorier relaterade till genus, klass, etnicitet och funktions-
hinder kan samspela inom ramen för specialpedagogisk verksamhet, och hur 
det påverkar skolans processer av utsortering och marginalisering av elever. 
Intentionen är att bidra med ny kunskap om ett område där forskning behövs. 
Att kasta ljus över de implikationer som AD/HD-diagnosen aktualiserar i 
skolan och mer specifikt i klassrummet är i dag en angelägenhet inom det 
pedagogiska området. Denna kunskap kan bidra till att nyansera den pågåen-
de diskussionen om elever med AD/HD, samt att utveckla en pedagogisk 
kunskapsgrund för att bemöta elever i behov av särskilda behov i skolan.  

1.2. Syfte 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att studera hur diagnosen 
AD/HD förstås och hanteras inom ramen för skolans konkreta verksamhet i 
en särskild undervisningsgrupp, och vad det innebär för elevers identitet. 
Avhandlingen syftar till att öka kunskap om betydelsen av olika identitetska-
tegorier som funktionshinder, etnicitet, social klass och genus samt samspe-
let mellan dessa i specialpedagogisk verksamhet. 

Mer specifikt studerar jag i avhandlingen olika pedagogiska aktiviteter, 
interaktion lärare–elev respektive elev–elev och andra konkreta sociala pro-
cesser, för att identifiera situationer där lärarna och eleverna i gruppen möter 
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varandra och förhandlar olika positioner i vardagliga sammanhang i skolan 
och i undervisningen. Meningen med det är att öka förståelsen för de möten 
och de positioneringar som uppstår, liksom den betydelse de kan få för kon-
struktionen av den problematiska eleven med AD/HD. Vid studien av dessa 
situationer läggs tonvikten på konkreta praktiker som lärarna och eleverna i 
gruppen använder. Dessa praktiker görs synliga bland annat i form av olika 
beskrivningar, kategoriseringar och identitetstillskrivningar, vilka lärare och 
elever använder sig av och aktualiserar i tal och handling i interaktionen. 
Praktikerna förstås i relationella termer, dvs. hur de får betydelse när lärarna 
och eleverna använder dem för att positionera sig och förhandla situationer i 
gruppen. Studien söker förstå de implikationer de interaktionella praktikerna 
har för lärarnas konkreta vardagspraktik och elevernas socialisation och 
identitetsformering i skolan.  

Avhandlingen intresserar sig för hur de studerade praktikerna är relatera-
de till kategorier som funktionshinder, etnicitet, genus och klass. Den vill ge 
perspektiv på hur dessa kategorier samspelar med varandra för att ge lärarnas 
och elevernas handlingar mening och betydelse. Speciellt utrymme ägnas åt 
kategorier relaterade till funktionshinder och genus, främst i fråga om olika 
aspekter knutna till feminina och maskulina handlingssätt och beteende. 
Fokus läggs på interaktionen och samtalets betydelse för konstitueringen av 
feminina och maskulina identiteter, liksom de socialisationsprocesser som 
det genererar i den särskilda gruppens vardag. Generellt kan sägas att av-
handlingen kastar ljus över interaktion och samtal, för att studera de prakti-
ker som lärarna och eleverna använder sig av, liksom den betydelse dessa 
praktiker har för konstituering av olika socialisations- och identitetsprocesser 
som äger rum i gruppen. 

Avhandlingen studerar AD/HD som en mångfacetterad företeelse. En fö-
reteelse som inte endast kan förklaras i medicinska utan också i konkreta 
pedagogiska termer. Studien närmar sig AD/HD som ett empiriskt fenomen. 
Den betonar diagnosens betydelse för lärares och elevers vardag i den stude-
rade särskilda undervisningsgruppen. Den här utgångspunkten förutsätter en 
introduktion till AD/HD som neuropsykiatrisk diagnos, samt en förklaring 
till hur olika inriktningar inom det pedagogiska området förhåller sig till 
diagnosen. Utgångspunkten förutsätter också valet av en teoretisk och meto-
dologisk inriktning som hjälper till att förstå AD/HD i ljuset av interaktionen 
och samtalets betydelse för konstitueringen av vardagliga socialisationspro-
cesser och identitetsformeringar med relevans i gruppen. Med hänsyn tagen 
till dessa teoretiska, metodologiska och empiriska förutsättningar disponeras 
avhandlingen enligt följande. 
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1.3. Disposition 
Förutom inledningskapitlet innehåller den här avhandlingen två introduk-
tionskapitel, fyra empiriska kapitel och ett slutkapitel. De två första introdu-
cerande kapitlen ger först en generell bakgrund till två viktiga forskningsom-
råden som den här avhandlingen är relaterad till, samt presenterar därefter 
teoretiska och metodologiska redskap som bidrar till analysen av avhand-
lingens empiriska material. De fyra efterföljande empiriska kapitlen och 
slutkapitlet presenterar och analyserar studiens empiriska material. Varje 
empiriskt kapitel introduceras med en kompletterande teori- och forsknings-
bakgrund som mer specifikt relaterar till respektive kapitels innehåll. 

De två introducerande kapitlen är disponerade enligt följande: Andra ka-
pitlet, AD/HD och specialpedagogik, skisserar några grundtankar om den 
medicinska diagnosen AD/HD. Här presenteras tre perspektiv som är gällan-
de inom specialpedagogiken, samt hur de perspektiven förhåller sig till dia-
gnosen. Tredje kapitlet, ”Teoretiska och metodologiska överväganden”, re-
dogör för de två huvudsakliga teoretiska och metodologiska inriktningarna 
av betydelse för den här studien. Den första inriktningen är etnometodologi, 
som ger perspektiv på hur deltagarna i den särskilda undervisningsgruppen i 
och genom interaktion och samtal aktivt förhandlar kategorier och identiteter 
i skolans olika socialisationsarenor. Den andra är intersektionalitet, som ger 
perspektiv på samspelet mellan olika situerade sociala kategoriseringspro-
cesser och identitetstillskrivningar som individerna använder sig av i interak-
tionen. Kapitlet redogör också för fältstudiens material och metod samt de 
etiska överväganden fältstudien aktualiserade.  

De empiriska kapitlen är disponerade enligt följande: Fjärde kapitlet, 
”AD/HD i specialundervisningens praktik”, studerar hur den problematiska 
eleven med AD/HD konstrueras i undervisningens praktik samt vilka inter-
aktions- och samtalsmekanismer som medverkar till denna konstruktion. 
Femte kapitlet, ”Den särskilda undervisningsgruppen som intersektionell 
arena”, handlar om den roll som olika sociala kategoriseringar och identi-
tetstillskrivningar knutna till etnicitet, klass och genus spelar i konstruktio-
nen av den problematiska AD/HD-eleven. Sjätte kapitlet, ”Maskulina iscen-
sättningar – motstånd och makt eller AD/HD”, studerar olika samtalsresurser 
som pojkarna använder för att positionera sig i termer av motstånd i förhål-
lande till normativa ordningar, samt de kategoriseringar och identitetstill-
skrivningar som det aktualiserar från både pojkarnas och lärarnas sida. Sjun-
de kapitlet, ”AD/HD – den feminina andra”, studerar konstruktionen av den 
problematiska flickan med AD/HD, och vilka interaktions- och samtalsresur-
ser som används av pojkarna och lärarna i denna konstruktion. Åttonde ka-
pitlet är en sammanfattade diskussion av avhandlingens huvudsakliga inne-
håll. 
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2. AD/HD och specialpedagogik 

Det här kapitlet ger en generell bakgrund till AD/HD och specialpedagogik, 
två forskningsområden, som är viktiga för den här avhandlingen. Kapitlet 
skisserar några aspekter som har relevans för förståelse av AD/HD som me-
dicinsk diagnos, och som har betydelse för analysen av det empiriska mate-
rialet. Därefter ges en introduktion till det specialpedagogiska fältet som 
tillhandahåller kunskaper om elever i skolsvårigheter och om hur de förstås 
och hanteras i skolsammanhang.  

2.1. Medicinska beskrivningar av AD/HD 
Anledningen till att hyperaktiva och okoncentrerade barn började uppmärk-
sammas hänger ihop med framväxten av den moderna skolan. Skolans arbete 
och framgång bygger på koncentration och behärskning för att uppgifter ska 
genomföras. Om en elev inte lyckades med dessa krav ansågs både deras och 
andra elevers arbete blir lidande (Ljungberg 2008:5). Tidigare beskrivningar 
av barn som anses uppvisa koncentration och hyperaktivitetsproblematik 
görs i termer av dålig uppfostran och normlöshet. När den vetenskapliga 
kunskapen sedan tar över beskrivning av dessa barns problem, avtar det mo-
ralistiska inslaget i beskrivningen för att ge företräde till medicinska förklar-
ingar (se Hjörne och Säljö, 2004; Kopp 2010:10, Ljungberg 2008:5f). 

Kopp (2010:13) och Ljungberg (2008:1) anger att 5 % av alla barn och 
ungdomar har AD/HD. Gillberg (2005:30) anger siffran som en intervall 
mellan 4 % och 8 % av alla skolbarn. Gillberg (2005:31) anger att pojkar 
drabbas tre gånger så gånger så ofta som flickor. Kopp (2010:14) anger att 1 
till 4 gånger (1.1:1 till 3,7:1) fler pojkar är flickor får diagnos AD/HD. Kopp 
(2010:7) och Ljungberg (2008) menar att AD/HD betraktas som ett neuro-
psykiatriskt funktionshinder, med stark genetisk komponent, något som in-
nebär att orsaken till funktionshindren är biologisk eller organisk. Ljungberg 
(2008) menar att enligt det neuropsykiatriska perspektivet anses AD/HD 
orsakas av primära funktionsförändringar eller skador i hjärnan, något som 
ger upphov till att sekundära beteendeavvikelser uppstår. Funktionsföränd-
ringarna anses finnas i pannloben, lillhjärnan och hjärnas inre basala gangli-
er. Ärftlighet anses förklara 80 % av orsaken till dessa förändringar. Stör-
ningar i hjärnas utveckling, eller skador på hjärnan som har uppkommit un-
der graviditeten eller genom förlossningskomplikationer, anses förklara de 



19 

resterande 20 %. En förändrad aktivitet (ett fel) i signalsubstansen dopamin 
anses vara den biokemiska orsaken till själva symptomen. Ljungberg 
(2008:1) förklarar det enligt följande: 
 
 Nervceller kommunicerar med hjälp av speciella signalsubstanser 

(transmittorer). I den neuropsykiatriska förklaringsmodellen ingår att 
barn med AD/HD har för låg omsättning av signalsubstansen 
dopamin (DA). Dopamin finns i hög koncentration i just frontala cor-
tex och basala ganglierna, och vid en förändrad omsättning av denna 
signalsubstans i dessa områden uppkommer svårigheter med att regle-
ra aktivitetsnivån och att vidmakthålla koncentrationen, och man ser 
också störningar i regleringen av impulsivitet. De läkemedel som ges 
mot AD/HD (bland andra de centralstimulerande medlen) menar man 
utövar sin effekt genom att öka på den sviktande dopaminerga trans-
missionen.

 
Ljungberg (2008), som sedan 2000-talet följt utvecklingen av den neuropsy-
kiatriska förklaringsmodellen, problematiserar sitt eget fälts syn på AD/HD. 
Han menar att efter att ha läst vetenskaplig litteratur som stödjer modellen, 
och både lyssnat och diskuterat med framstående företrädare för synsättet, 
har han kommit fram till slutsatsen att den neuropsykiatriska modellen inte 
kan betraktas som vetenskapligt hållbar. I sin studie menar han bl.a. att det 
vetenskapliga underlaget är påverkat av att man använder forskning och 
tolkar det på ett sätt som stödjer det egna synsättet, samtidigt som man selek-
tivt väljer bort forskning som talar emot det. Ljungberg kommer därmed 
fram till det vetenskapliga underlag som ges för både hjärnförändringar 
(hjärnskadeteori) och två andra betydande faktorer för uppkomsten av dessa 
hjärnförändringar (ärftlighet och graviditets- och förlossningskomplikatio-
ner) inte har vetenskaplig grund. Han ser däremot att det finns underlag som 
talar för att olika psykosociala aspekter är av betydelse för uppkomsten av de 
beteenden som förknippas med AD/HD, men dessa faktorer har konsekvent 
avvisats av det neuropsykiatriska perspektivet. Psykosociala förhållanden 
under uppväxten anses inte som viktiga, eftersom AD/HD betraktas som 
primärt orsakad av biologiska faktorer. 

Det finns andra aspekter i samband med den neuropsykiatriska diagnosen 
AD/HD och diagnosutredningen som har blivit problematiserade. Jag har 
inte för avsikt att fördjupa mig i dessa aspekter i den här studien, men kom-
mer ändå att välja några som är relevanta för att ge perspektiv på analysen av 
studiens empiriska arbete. De valda aspekterna kommer att placeras i rela-
tion till konkreta situationer eller fall i gruppen, och därefter kommer den 
relationen att analyseras. Den första aspekten är att ADHD anses vara ett 
neuropsykiatriskt fenomen som har biologiska orsaker, men diagnostiseras 
med hjälp av klassifikationssystem som bedömer beteende. Den andra är att 
det är svårt att se hur kopplingen mellan diagnosens biologiska och sociala 
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förklaringar hänger ihop, främst i fråga om diagnosens påstådda former av 
kvinnlig och manlig AD/HD. Den tredje är att de diagnostiska klassifika-
tionssystem som används är föränderliga och öppna för tolkning, och att 
diagnosproceduren är otydlig och mest bygger på subjektiva bedömningar 
om barnet som ska diagnostiseras Den fjärde är att sättet att behandla de 
beteenden som problematiseras hos eleven är medikalisering och beteende-
förändring, vilka inte endast har tydliga effekter för eleven som individ, utan 
på lärarens pedagogiska praktik. Dessa fyra grunddrag kommer att ges per-
spektiv på i det som följer. 

2.1.1. Internationella klassifikationssystem  
Trots att diagnosen AD/HD anses ha biologiska orsaker bygger diagnosut-
redningen inte på medicinska tester som lokaliserar och identifierar dessa 
orsaker. För att ställa diagnosen AD/HD har man istället utarbetat olika in-
ternationella klassifikationssystem som möjliggör identifieringen av beteen-
de hos de individer som anses platsa i dessa grupper (Ljungberg 2008:6ff, 
Nadeau m.fl. 2002:190, Nilholm 2007:26, Socialstyrelsen 2005:27f). I Sve-
rige används främst två klassifikationssystem för att diagnostisera AD/HD. 
Den första är den psykiatriska diagnosförteckning, ICD-10 (The Internatio-
nal Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Det 
andra klassifikationssystemet är en manual utgiven av APA (American Psy-
chiatric Association), som kallas för DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders-IV) i dess fjärde upplaga från 1994 (Socialsty-
relsen 2005:25). Det mest använda klassifikationssystemet är DSM-IV 
(1994). DSM-IV är nu under omarbetning med vissa förändringar vad det 
gäller den neuropsykiatriska diagnosen, och den nya manualen DSM-V 
kommer inte att vara klar före 2013. Därför relaterar jag till DSM-IV i den 
här studien. DSM-IV är dessutom den manual som gäller för perioden som 
fältarbetet genomförs. DSM-IV (1994) är ett symptombaserat manual. Det 
innebär att det inte utgår från grundorsakerna (etiologi) till de funktionshin-
der som ska diagnostiseras, utan används för att identifiera personer utifrån 
de problem eller beteende (yttre symptom) som de anses uppvisa (Ljungberg 
2008: 6, Nadeau m.fl 2002:115, Nilholm 2007:26f). DSM-IV indelar 
AD/HD gruppen i tre olika undergrupper: 
 
1. AD/HD dominerad av uppmärksamhetsstörning; 
2. AD/HD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll; 
3. AD/HD som kombinerar både uppmärksamhetsstörning, överaktivitet 

och bristande impulskontroll (Gillberg 2005:17, Kopp 2010:10, Ljung-
berg 2008, Nilholm 2007:26f, Socialstyrelsen 2005:29). 

 
I DSM-IV dras gränsen mellan normal och avvikelse vad det gäller upp-
märksamhetsbrist och hyperaktivitetstörning med utgångspunkt i frekvensen 
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av ett antal beteenden hos barnen som betraktas som problematiska. Av nio 
möjliga symptom på ouppmärksamhet bör barnet uppvisa sex av dem under 
sex månader på ett sätt som försvårar för individen och är oförenligt med 
utvecklingsnivån. Det samma gäller för symptom på hyperaktivi-
tet/impulsivitet  (Kopp 2010:18, Nilholm 2007:29ff, Socialstyrelsen 
2005:27ff). Socialstyrelsens (2005:27f) översättning av DSM-IV manualen 
vad gäller de symtom som ska uppvisas för diagnostisering av AD/HD är 
följande: 
 
 Ouppmärksamhet 

a. Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv 
eller andra aktiviteter, 

b. har ofta svårt att upprätthålla uppmärksamheten inför uppgifter eller 
lekar,  

c. verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal, 
d. följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

arbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att 
personen inte förstår instruktionerna), 

e. har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter,  
f. undviker ofta, ogillar eller är ovillig att genomföra uppgifter som kräver 

mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor),  
g. tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. lek-

saker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg), 
h. är ofta lättdistraherad av yttre stimuli, 
i. är ofta glömsk i det dagliga livet. 
Hyperaktivitet 
a. Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta 

still,  
b. lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen 

förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund,  
c. springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämp-

ligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till 
en subjektiv känsla av rastlöshet),  

d. har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla,  
e. verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”,  
f. pratar ofta överdrivet mycket.  
Impulsivitet 
a. Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt,  
b. har ofta svårt att vänta på sin tur, 
c. avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal 

eller lekar).  
 
Ett viktigt påpekande i samband med dessa kriterier formulerade i klassifika-
tionssystemet är att de relaterar till beteenden som problematiseras i skolan. 
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Flera av kriterierna relaterar till beteenden som bryter mot ordning och de 
regler som bör gälla i klassrummet. Graham (2007:586) menar att en närma-
re blick på dessa klassifikationssystem är tillräcklig för att märka att de flesta 
beteenden som listas är relaterade till skolans krav. Exempelvis att inte kun-
na avhålla sig från att slänga ur sig svaret i klassen, eller att sitta kvar vid sin 
stol och vara tyst och stilla.  

Viktigt är också att dessa klassifikationssystem omarbetas och revideras 
kontinuerligt (Nilholm 2007:26). Detta leder till förändringar i hur de bete-
enden som kopplas till AD/HD ska förstås och definieras. En intressant för-
ändring som har tagit form inom AD/HD-fältet är det som ger diagnosen en 
genusdimension. I det som följer ska grundtankarna bakom denna dimension 
i diagnosen AD/HD presenteras. 

2.1.2. Kvinnlig AD/HD?   
Barnpsykiatern och överläkaren Kopp (2010:10) menar att tills helt nyligen 
har litteraturen och studierna om AD/HD koncentrerat sig mestadels på poj-
kar. Kopp (2010:7) förklarar att som orsak till det har angivits den höga fö-
rekomsten av utvecklingsstörning bland män. Några av de stora auktoriteter-
na inom det fältet, som bl.a. Hans Asperger, har kommit fram till att några 
varianter av psykiatriska störningar och personlighetsstörningar förekommer 
nästan exklusivt bland män. Kopp menar dock att andra auktoriteter, bl.a. G. 
G. de la Tourette, påpekar förekomsten av större och svårare funktionsned-
sättningar som autism bland flickor. Kopp anser därmed att det senaste år-
hundradets avsaknad av neuropsykiatrisk forskning som tar hänsyn till före-
komsten av diagnoser som autism och AD/HD bland flickor är att betrakta 
som tankeväckande. Hon medger dock att intresse för kvinnor med AD/HD 
har ökat det senaste decenniet. Kopp (2010:10) menar att startpunkten för 
den utvecklingen är en konferens om genusskillnader (Eng. sex difference) i 
AD/HD som hölls i USA 1994. Efter det har det blivit en pågående diskus-
sion om den stora skillnaden i förekomsten av AD/HD bland pojkar och 
flickor, och om det existerande diagnostiska klassifikationssystemets lämp-
lighet när det gäller flickor. 

Psykologerna Nadeau och Littman, samt barnläraren Quinn tar i sin studie 
(Nadeau m.fl. 2002) upp frågan om det senaste intresset för AD/HD hos 
flickor och kvinnor. De ser det intresset som en uppgörelse med den traditio-
nella AD/HD-forskning som främst har fokuserat på pojkar och haft den 
manliga utvecklingen som norm. De menar att den äldre modellen för 
AD/HD alltför ofta har missgynnat kvinnor. Enligt dem upplever flickor och 
kvinnor AD/HD annorlunda. De blir ofta tysta, tillbakadragna och osäkra på 
sin självbild. Flickor har en tendens att dra sig undan och internalisera sina 
svårigheter. De anses utveckla ångest, depression eller beteenden för att vara 
andra till lags. Dessa flickor presterar under sin nivå i skolan, men de ställer 
inte till besvär eller skapar oreda på lektionerna. Det gör att de växer upp 
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utan att blir sedda eller få behandling (Nadeau m.fl. 2002:8f). Författarna 
beskriver det nya intresset för flickor med AD/HD som ett stort steg inom 
AD/HD-fältet och förklarar att: ”Som resultat av detta har den första gene-
rationen kvinnor med AD/HD undan för undan börjat träda fram, för att få 
diagnos och behandling” (Nadeau m. fl 2002:8). 

Denna beskrivning som ger utryck för ett essentialistiskt särartstänkande 
(se Lindel & Miles 1995, Tallberg-Broman 2002:34, Ambjörnsson 
2004:267, Jonsson 2007:46), där flickors naturliga olikhet sätts i förhållande 
till pojkarnas i fråga om AD/HD, blir utgångspunkt för en närmast emanci-
patorisk feministisk förklaring att AD/HD-symtom hos flickor visar sig i 
form av känslor och beteende mer typiska för flickor. Nadeau m.fl. 
(2002:24) förklarar dessa typiska flickbeteenden enlig följande: ”Hit hör 
sådana som pratighet, social tillbakadragenhet, tendens att missa eller miss-
förstå instruktioner, oreda, svårigheter att organisera tillvaron, nervositet 
inför prov, slarv med hemuppgifter och glömska. Men även intensiv, ängslig 
fokusering på skolarbete kan signalera att vi har en flicka med AD/HD, som 
kämpar vilt för att försöka kompensera för sina svårigheter”. Författarna vill 
väcka uppmärksamhet om dessa, som de uppfattar, subtila tecken på AD/HD 
hos flickor och de specifika behoven de har. De menar att det är lättare att 
upptäcka pojkars AD/HD eftersom den karakteriseras av impulsivitet, hög 
aktivitetsnivå och utagerande beteende, något som skapar besvärliga situa-
tioner i klassrummet och som lärare är angelägna att minimera. De förklarar 
också att det är anledningen till att det oftast är pojkar som remitteras för 
bedömning och behandling.  

När Nadeau m.fl. (2002:51f) diskuterar faktorer av betydelsen för upp-
komsten av AD/HD hos flickor respektive pojkar, hänvisar de till både neu-
robiologiska och psykosociala faktorer. Bland de neurobiologiska nämns 
skilda hjärnstrukturförändringar hos kvinnor och män. Enlig författarna kan 
dessa skillnader vara en av orsakerna till skillnader i starka och svaga sidor 
hos män och kvinnor, och därmed också förklara skillnader i symptom vid 
olika störningar som AD/HD. Även skillnader i hormonella processer (knut-
na till produktionen av dopamin och östrogen), liksom hormonella föränd-
ringar hos pojkar och flickor före och under puberteten, anges som möjliga 
orsaker till beteende kopplade till AD/HD. Författarna konstatera dock att 
det inte finns entydig forskning som stödjer dessa rön. 

Tolkningen och definitionen av AD/HD har förändrats under tiden som 
diagnosen har existerat, något som har lett till modifieringar i nomenklaturen 
och diagnoskriterier (Nadeau m.fl. 2002:45). Sedan 1980 har de olika utgå-
vorna av den psykiatriska diagnosförteckningen (DSM) reviderat beskriv-
ningen av AD/HD (Nadeau m.fl. 2002:59f). Revideringarna förklarar Nade-
au m.fl. (2002:45) som resultat av nytänkande inom klinisk forskning. Nade-
au m.fl. (2002:33) menar att under många år ansågs hyperaktivitet vara det 
viktigast elementet associerat med AD/HD. 1968 modifierades de officiella 
diagnostiska kriterierna formulerade i DSM-II till att även innefatta upp-



24 

märksamhetsstörning och impulsivitet. Diagnostiska kriterier som hyperakti-
vitet och impulsivitet, mer kopplade till pojkars beteende, har dock kommit 
att betonats. I DSM-IV är AD/HD placerad bland de störningar som domine-
ras av utagerande beteende, något som författarna anser återspegla den ton-
vikt på de mer typiska manliga uttrycken av AD/HD som man har idag (Na-
deau m.fl. 2002:59f).  

En perspektivförändring i tolkningen och definieringen av AD/HD har då 
ägt rum sedan 1990-talet i och med att perspektivet på AD/HD vidgats med 
syfte att ta hänsyn till kvinnors/flickors specifika villkor (Nadeau m.fl. 
(2002:34ff). Den förändringen gäller betoning på det som Nadeau m.fl. 
(2002:34) kallar för de mer påtagliga ”pojkbeteendena”, när de sätts i förhål-
landet till det som de betraktar som problemet med underdiagnostiseringen 
av ”de uppmärksamhetsstörda flickorna”. Med stöd i nyare forskning argu-
menterar Nadeau m.fl. (2002:34) för att den gemensamma nämnaren för 
AD/HD är uppmärksamhetsstörningen. Personer med endast hyperaktivitet 
och impulsivitet kanske i själva verket inte finns, eller är mycket sällsynta. 
Med det argumentet förskjuts tonvikten på hyperaktivitet och impulskontroll 
mot bristande uppmärksamhet istället, faktorer som både pojkar och flickor 
anses har gemensamma. Genom att flytta tonvikten från det hyperaktiva och 
impulsiva barnet öppnas utrymme för införande av en kvinnospecifikt 
AD/HD. 

Angående den kvinnliga typen av AD/HD som har föreslagits av bl.a. 
Nadeau menar Kopp (2010:14) att det inte finns något stöd för det påståen-
det. Å andra sidan anger Kopp att det finns studier som visar att kvin-
nor/flickor blir mindre hyperaktiva och mindre okoncentrerade än 
män/pojkar. Dessa resultat har därmed lett till förslaget att de diagnostiska 
kriterierna för AD/HD, och de frågeformulär som hör till diagnosproceduren, 
borde anpassas till flickors olikhet.  

Tanken om en kvinnospecifik AD/HD, eller kvinnlig ADHD, leder ofta 
till att den biologiska aspekten kopplas till socialisationsaspekten. Den bio-
logiska aspekten förklaras med att ”Pojkar och flickor är olika, och inte bara 
på utanskriften”, som Gillberg (2005:119) konstaterar, för att därefter relate-
ra till flickors specifika biologi, språk- och socialisationsutveckling i förhål-
lande till pojkar. Socialisationsaspektens relation till AD/HD förklaras dock 
sällan tillräckligt, men används delvis för att styrka skillnader mellan flickor 
och pojkar i fråga om diagnosens orsaker. Nadeau m.fl. (2002:33) menar till 
exempel att flickor har en tendens att vara mindre aktiva, mer följsamma och 
mindre aggressiva på grund av både biologi och socialisation. De menar 
också att ”Flickor är biologiskt och neurologiskt annorlunda; de har andra 
sätt att umgås och uttrycka sig, och de är uppfostrade utifrån helt andra 
sociala förväntningar. Mot bakgrund av dessa väldokumenterade könsskill-
nader skulle det vara förvånande om inte flickor ställdes inför andra svårig-
heter och uppvisade andra beteenden än pojkar med AD/HD” (Nadeau m.fl. 
2002:36f). De förklarar även att ”Faktum är att det finns få tillstånd som kan 
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uppvisa så vitt skilda symptom, trots att den neurologiska bakgrunden är det 
samma. Ålder, temperament, familjesituation, ärftlighet, intresse och förmå-
gor – allt bidrar till de unika erfarenheterna hos varje flicka med AD/HD” 
(Nadeau m.fl. 2002:234). 

I citaten märks en otydlighet i fråga om koppling mellan AD/HD och de 
sociala aspekter som spelar roll för tolkning av de beteenden som problema-
tiseras. Vidare framgår att det är viktigt för forskarna att betona neuropsyko-
logiska orsaker till AD/HD som diagnosens kärna, speciellt när sociala 
aspekter lyfts fram som en möjlig förklaring. Denna koppling mellan genus-
relaterade socialisationsaspekter och biologiska faktorers betydelse för för-
klaring av AD/HD hos flickor är av relevans för analysen av det empiriska 
materialet som studeras mer ingående i avhandlingens sista empiriska kapi-
tel. 

2.1.3. Diagnosutredning – att bedöma avvikande beteenden  
En annan viktig aspekt hos diagnosen AD/HD är hur diagnosproceduren går 
till. Här ska göras en genomgång av några aspekter av den proceduren, för 
att i den kommande empiriska analysen synliggöra de implikationer den har 
för den studerade gruppens problematik. Implikationerna gäller främst dia-
gnosens inflytande över, samt förmåga att styra, viktiga pedagogiska proces-
ser i lärarnas vardagliga verksamhet och elevernas liv och lärande i skolan.  

Gillberg (2005) menar att för att få tillräckligt underlag för att ställa dia-
gnosen AD/HD eller DAMP2 krävs a) ett läkarsamtal med vårdnadshavaren, 
b) en undersökning av barnet, c) en neuropsykologisk bedömning, d) och en 
skattning av barnets beteende med hjälp av frågeformulär. I samband med 
samtalet med barnets närmaste vårdnadshavare får man deras beskrivning av 
barnets släkthistoria/förhistoria (anamnes), aktuella beteende, utveckling, 
sjukdomar och traumatiska upplevelser. Undersökningen av barnet innebär 
sedvanlig kroppsundersökning, en undersökning av barnets motorik och 
neurologisk bedömning. Den neuropsykologiska bedömningen innebär en 
intelligenstest, och ibland liknande tester som avser mäta barnets uppmärk-
samhet, empati och språkfärdighet. Med frågeformulären avser man slutligen 
mäta barnets aktivitetsnivå, koncentrationsförmåga och impulskontroll.  

                                                 
2 Förkortningen DAMP står för Deficits in Attention, Motor Control and Perception. Innebär 
aktivitetskontroll/uppmärksamhetsbrist, motoriska samordningsproblem och varseblivnings-
/inlärningssvårigheter (Gillberg 2005:15). Socialstyrelsen (2005:38) menar att termen är 
accepterad i de nordiska länderna. För att skapa överensstämmelse mellan DAMP och 
AD/HD så som den definieras i DSM-IV beskrivs DAMP som en kombination av AD/HD 
och motoriska svårigheter DCD (developmental coordination disorder). DAMP betraktas som 
en undergrupp till AD/HD. I den här studien nämns inte DAMP vid några sammanhang av 
deltagarna i den studerade gruppen. Här introduceras ändå begreppet eftersom Gillberg, som 
är en förgrundsfigur inom svensk forskning om AD/HD, ofta hänvisar till kombinationen 
ADHD/DAMP.  
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I likhet med Gillberg (2005) skriver Socialstyrelsen (2005:163) på sin 
kunskapsöversikt om ADHD att för att uppnå målet med en utredning bör en 
basal utredning göras. Här ska skisseras grundläggande aspekter av den ut-
redningen. Basutredningen ska enlig Socialstyrelsen innehålla följande:   
 
 • intervju med barn och föräldrar, anamnes;  

• information om barnet från andra källor, vanligen förskole- eller 
skolpersonal, om dess symtom, trivsel, sociala funktion osv.; 

• besvarande av frågeformulär (föräldrar, ev. förskole/skolpersonal, 
ev. barnet självt); 

• psykologiska testningar och bedömningar; 
• motorisk/neurologisk undersökning och basal medicinsk under-

sökning (kroppsundersökning och undersökning av syn och hör-
sel); 

• analys av förskole- eller skolsituation, t.ex. hur miljön påverkar 
barnet och barnets inlärningsförmåga och skolprestationer.  

Intervju med förälder och barn 
Enlig Socialstyrelsen (2005:166) ska ”en intervju eller en stunds samspel 
med barnet” alltid ingå i en utredning, och intervjun ska vara anpassad efter 
barnets utvecklings- och språknivå. Även frågeformulär kan användas för att 
fånga ”sådant som de vuxna ofta är omedvetna om, som depressiva känslor, 
dagdrömmeri och trötthet”. Vad gäller intervjun med föräldrarna anger So-
cialstyrelsen (2005:164) att ett av skälen är bl.a. ”att få en detaljerad bild av 
hur föräldrarna uppfattar sitt barn och dess sätt att fungera i vardagen, hur 
man som förälder möter sitt barn och hur förhållanden i familj och närsam-
hällen påverkar familjen och barnet”. Längre fram på samma sida förklaras 
ytterligare vad informationen som förälder ger ska användas till. ”Intervjun 
ska ge underlag för den diagnostiska värderingen genom att i detalj gå ige-
nom föräldrarnas beskrivningar av barnets problematik. Avsikten är att få 
underlag att värdera vart och ett av kriterierna i DSM-IV för AD/HD (eller 
ICD.10 för HKD) och andra tillstånd som kan vara aktuella som differenti-
aldiagnos och komorbiditet, t.ex. trots, ångest, depression eller tvång”. 

Lärare som andra informationskällor 
Vad det gäller information som ska hämtas från andra källor, och som ska ge 
en bild av hur barnets svårigheter yttrar sig i andra miljöer, är det förskole- 
eller skolpersonal kring barnet som nämns. Socialstyrelsen (2005:166) me-
nar att barnets förskolelärare eller lärare bör ha lång och omfattande erfaren-
het av barnet och dess sätt att fungera, och information som samlas sker med 
respekt för denna erfarenhet. Socialstyrelsen menar också att det skulle vara 
optimalt att en pedagogiskt erfaren person besöker barnets förskola eller 
skola för att skaffa sig en uppfattning om personalens bemötande och förstå-
else av barnet, samt hur miljö och pedagogik är anpassade till barnets behov. 
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De kan kombineras med en intervju med berörd pedagogisk personal. Om 
inte det är möjligt kan en intervju via telefon, frågeformulär eller besök av 
skolpersonal på utredningsenheten, vara alternativ. Insynen i personalens 
bemötandet och om den pedagogiska miljön kring barnet beskrivs som något 
optimalt, men inte som en nödvändighet. Hur de insynen ska övervägas i 
förhållande till den medicinska diagnosen anges inte. Också viktigt att påpe-
ka är att trots att intervjun med barn och föräldrar inledningsvis ges en första 
plats i beskrivningen av utredningen förklaras ändå att ”Lärarpersonal har 
förstås ofta större möjlighet än många föräldrar att bedöma ett barns inlär-
ningsförmåga, hinder för inlärning i klassrummet etc. liksom hur barnet 
fungerar i samspel med andra barn och hur det förmår anpassa sig till sko-
lans regler och förväntningar” (Socialstyrelsen 2005:166). I och med det 
ökas utrymmet för lärares och skolpersonals expertis och utsagor i utred-
ningen.  

Frågeformulär 
En närmare beskrivning av frågeformulärens utformning och målet för dia-
gnosutredningen har inte relevans för den här studiens empiriska arbete, men 
Socialstyrelsen (2005:166ff) redogör för den typen av bedömningsprocedur.  

Intelligenstester som psykologisk test och bedömning 
Vidare menar Socialstyrelsen (2005:169) att den psykologiska bedömningen 
görs med hjälp av intelligenstester. Meningen med testerna är att ge informa-
tion om barnets intellektuella utvecklingsnivå, eftersom det är viktigt att inte 
missa förekomsten av utvecklingsstörning. En annan avsikt med testerna är 
att mäta barnets kognitiva funktioner. Som grupp anses barn med AD/HD ha 
något lägre IQ-nivå i jämförelse med normala kontrollgrupper. Den mest 
använda begåvningstesten för barn mellan 6 och 16 år, den åldersgrupp som 
gäller för den här studien, är WISC-testen3. Ett viktigt påpekande vad gäller 
intelligenstesten är dock att det inte tydligt klargörs hur intelligensgraden är 
kopplad till AD/HD. Socialstyrelsen (2005:64) menar, angående den lägre 
intelligenskvot som barn med AD/HD anses uppvisa, att ”Det är inte klar-
lagt huruvida detta är en följd av reella skillnader i intellektuella resurser 
eller en följd av att barnets beteendeproblem påverkar resultatet”. Gillberg 
(2005:95) menar att vart sjunde till femte barn med ADHD/DAMP ligger i 
närhet av ”särskolenivån” (nära eller under 70 i IQ). Han förklarar att det 
ibland handlar om en verklig låg begåvning, men ibland kan det vara produkt 
av att några deltest på psykologtestet drar ner det totala resultatet. Gillberg 
menar i alla fall att AD/HD- eller DAMP-diagnos inte ställs om barnet upp-
visar en psykisk utvecklingsstörning. Även Kopp (2010:58) associerar 
AD/HD till lägre intelligenskvot, men ger inte heller ytterligare förklaringar. 
Kopp (2010:10) påpekar dock att flickor med AD/HD visar lägre intelligens-
                                                 
3 Förkortningen WISC står för Wechsler Intelligence Scale for Children. 
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resultat än motsvarande pojkar. Ljungberg (2008:47) menar att intelligens-
tester genomförs för att lägre intelligens anses vara ett associerat problem 
som kan förekoma i samband med AD/HD, och att det är uppenbart att upp-
märksamhetsproblematiken kan påverka testens resultat. Slutligen menar 
Nadeau m.fl. (2002:190) att för att diagnosen AD/HD ska kunna ställas i 
enlighet med DSM-IV riktlinjer ska det visas att AD/HD försämrar flickans 
funktionsförmåga inom områden som studier, social funktion eller vardags-
liv på ett signifikant sätt.  

Trots att det inte ges en tydlig förklaring av relationen mellan intelligens-
test och diagnosen AD/HD i dessa beskrivningar, går det i alla fall att gene-
rellt tyda att intelligenstest görs för att inte missa tecken på någon typ av 
psykisk utvecklingsstörning som kan förklara de beteenden som problemati-
seras. Kärfve (2001:161) menar dock att intelligenstest inte enbart används 
för att skilja bort de barn som är för lågt begåvade för att komma i fråga för 
en diagnos, utan att det finns andra aspekter. I sin studie om DAMP:s upp-
komst i den svenska arenan uppmärksammar Kärfve (2001:172) intelligens-
tests betydelse för fastställandet av neuropsykiatriska diagnoser. Hon menar 
att det inte ges några klara besked på frågan om relationen mellan intelligens 
och DAMP, men att konsekvent anges att barn som får denna diagnos har 
lägre intelligens än genomsnittet. Det sker samtidigt som man inte hänvisar 
till vilket forskningsmaterial som ligger till grund för påståendet. Kärfve 
(2001:164) förklarar dessutom att IQ-tester har betraktats som bristfälliga 
medel för att mäta den mänskliga intellektuella förmågan, eftersom de inte 
tar hänsyn till viktiga faktorer som miljöns och samhällets betydelse för 
mätningen. De förhållanden som har skisseras vad gäller otydlighet i förhål-
landet mellan AD/HD och intelligens förklarar kanske därför varför Social-
styrelsen (2005:169) skriver att ”Det är, som tidigare sagts, viktigt att vara 
medveten om att det inte finns någon test som är diagnostiskt, dvs. utesluter 
eller bekräftar förekomst av t.ex. AD/HD. Tester är ett av flera verktyg för 
att bättre förstå barnet”. Även Nadeau m.fl. (2002:115) menar att det inte 
finns någon specifik test för AD/HD, ”AD/HD är en diagnos baserad på 
historik och observerade beteenden”. 

Vilket är syftet med den medicinska undersökningen?  
Enligt Socialstyrelsen (2005:169f) är syftet med den medicinska undersök-
ningen att bedöma barnets allmänna hälsotillstånd. Socialstyrelsen menar att 
den görs för att veta om det finns någon neurologisk eller medicinsk sjuk-
dom som kan förklara eller komplicera problembilden, eller om det finns 
någon medfött syndrom som kan förklara beteendeproblematiken. Förutom 
att titta på barnets tillväxt och fysiska utveckling, tittar man även på före-
komsten av missbildningar eller mindre avvikelser i utseendet. Det gör man 
trots att de inte är specifika för AD/HD, utan endast finns som en del av en 
rad utvecklingsavvikelser eller neuropsykiatriska tillstånd. Man undersöker 
även barnets fin- och grovmotoriska funktioner. En EEG kan också komma i 
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fråga eftersom svåra koncentrationsstörningar kan förväxlas med former av 
epilepsi. Viktigt i samband med den beskrivningen är, liksom med intelli-
genstester, att det inte anges ett tydligt motiv för den medicinska undersök-
ningen för fastställande av diagnosen AD/HD. Det verkar som om man med 
den medicinska undersökningen söker diverse fysiska faktorer som kan ad-
deras eller kan styrka den beteenderelaterade problembilden, eller helt enkelt 
att utesluta att diagnosen kommer i fråga. Den medicinska undersökningen 
avser därmed inte att undersöka den direkta kopplingen mellan diagnosens 
angivna biologiska orsak och de beteenden som problematiseras. Nadeau 
m.fl. (2002:229) menar i alla fall att i samband med diagnosutredningen gör 
barnläkaren en beskrivning av barnets fysiska status och utvecklingshistorik. 
Meningen med det är att utesluta att det finns andra medicinska förklaringar 
till symptomen. Gillberg (2005:110) menar å sin sida att i 90 % av fallen 
räcker det med den neuropsykiatriska bedömningen (intelligenstesten), lä-
karsamtalet med modern, och undersökning av barnet (medicinsk undersök-
ning), för att säkerställa diagnosen ADHD/DAMP.  

Spelar en pedagogisk utredning någon roll i diagnosproceduren? 
Socialstyrelsen (2005:163) påpekar slutligen att för att förstå barnets sam-
mansatta och motsägelsefulla problematik kan en utredning med pedagogisk 
inriktning vara nödvändig. Den utredningen kan ge perspektiv på barnets 
förutsättningar i förhållande till skolmiljön. Den pedagogiska utredningen 
ska innehålla information om barnets kunskapsnivå inom olika ämnen, lik-
som specifika svårigheter som till exempel med läsinlärning. Den bör också 
ha information om barnets begåvningsnivå och kognitiva svårigheter som 
påverkar inlärningsförmågan. Man bör även ha information om emotionella 
tillstånd liksom om problem med depression, trots eller aggressivitet. Denna 
beskrivning av den pedagogiska utredningen som Socialstyrelsen redovisar 
ger utryck för en individualiserande förståelse där barnets skolprestation står 
i fokus för utredningen. Den pedagogiska miljön kring barnet och de peda-
gogiska insatser som riktas mot att bemöta eller förebygga barnets skolpro-
blem redovisas däremot inte. Socialstyrelsen (2005:163) nämner dock att 
sociala faktorer som barnets position i gruppen eller förekomsten av mobb-
ning bör också tas i beaktande, liksom faktorer i omgivningen. Hur dessa 
sociala aspekter i barnets omgiving ska värderas i samband med den medi-
cinska utredningen förklaras däremot inte är heller. Den tyngdpunkten på 
barnets individuella problem, även i en eventuell pedagogisk utredning, 
kommer att diskuteras i avhandlingens empiriska del.  

Genomgången av litteraturen kring diagnosutredningen tyder på att test-
proceduren inte är riktad mot att undersöka avvikelser vad gäller hjärnans 
struktur och fungerande med direkt koppling till AD/HD-symptom. Gillberg 
(2005:128) nämner visserligen möjlighet att använda EEG, magnetkamera-
undersökning, datortomografi och blodflödesmätning med vilka man kan 
göra mätningar i olika delar i hjärnan, men han påpekar att man inte har nyt-
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ta av dessa mätningars resultat i diagnosutredningen. Vidare är bedömning-
arna gjorda med utgångspunkt från psykologiska tester och varierande inter-
nationella diagnostiska klassifikationssystem. De följs av medicinska tester 
om barnets allmänna hälsotillstånd som verkar ämnade att delvis förklara 
eller utesluta alternativa orsaker till de beteenden som problematiseras hos 
barnet. Därmed kan sägas att det som främst ligger till grund för diagnosen 
är olika aktörers (elever, föräldrar, lärare och skolpersonal och även utredar-
na) utsagor och bedömningar om eleven/barnets beteende och fysiska, psy-
kologiska och intellektuella prestation. Även här påpekar Gillberg (2005:35) 
svårigheterna för läkare, psykologer och lärare att fastställa innebörden av 
ord som uppmärksamhet, avledbarhet och koncentrationsförmåga. Påpekan-
det om svårigheterna att fastställa de nämnda ordens innebörd är viktigt ef-
tersom tolkningen och förståelsen av dem är grundläggande för hur barnets 
beteende uppfattas och bedöms. Aspekter som att diagnosen för det mesta 
grundar sig på utsagor och bedömningar av beteende hos barnet, och att de 
beteendena kan tolkas på olika sätt och kan ges olika betydelser i skolans 
vardagliga förhandlingar, kommer att vara en viktig analysingång i studiens 
empiriska del.  

2.1.4. Medicinska och beteendeförändrande åtgärder och 
praktiker  
I och med det medicinska perspektivets dominans inom AD/HD-fältet, blir 
Medicinering är den dominerande metoden för att behandla AD/HD. I och 
med att diagnosens symptom anses orsakas av en neurokemisk obalans knu-
ten främst till hjärnans dopaminsystem, används olika sorters farmakologis-
ka medel som dexamfetamin (Metamina) och metylfenidat (Ritalina) för att 
återställa den balansen. Medicinen botar inte AD/HD, men trots biverkningar 
som viktminskning, aptitlöshet, sömnlöshet och depressioner anses den ge en 
symptomlindring under den tid som effekten varar (Gillberg 2005:151f, Na-
deau m. fl 2002:215). Den medicinska forskningen redovisar positiva effek-
ter av medicineringen (Gillberg 2005:150f, Nadeau m. fl 2002:215). Även i 
undervisningssammanhang har man lyft fram betydelsen av medicineringen i 
samband med tillämpning av beteendemodifierande åtgärder (Du Paul & 
Weyandt 2006). Det finns dock annan forskning som problematiserar medi-
cineringen i det avseendet. Graham (2007:587) exempelvis lyfter fram 
forskning inom utbildningsområdet som visar att användningen av medici-
nen inte resulterar i bättre förhållande för barnets lärande. Graham nämner 
även forskning som problematiserar medikalisering eftersom lärare tenderar 
att se elevens problematiska beteende som något strikt biologiskt och skilt 
från deras pedagogiska expertområde. Denna insikt om att medicinen inte 
bara har en medicinsk utan även en pedagogisk betydelse kommer att disku-
teras i avhandlingens empiriska del. Studien kommer att riktas främst mot 
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medicinens funktion i undervisningens konkreta vardag, speciellt i etable-
randet av det klimat och den ordning som eftersträvas i klassrummet. 

Förutom den medicinska behandlingen med centralstimulantia, implicerar 
behandlingen av AD/HD även andra insatser. Här ska redogöras för några av 
dem. Nilholm (2007:34ff) menar att kartläggning av olika psykologiska pro-
cesser som problematiska innebär ett behov av att förbättra dessa processer 
med hjälp av en pedagogik som skapar situationer som är anpassade efter 
barnets problem. Han menar att pedagogiken då kopplas främst till beteen-
demodifierande insatser där lärarna och föräldrarna tränas att styra och för-
ändra barnets beteende. Den första beteendemodifierande insatsen innebär 
tydlighet och struktur i undervisningssammanhang. Den andra åtgärden är 
att skapa en passande miljö och placering i klassrummet, exempelvis en liten 
grupp och individuell placering, eftersom det anses skapa färre störnings-
moment. En tredje åtgärd är att stärka kontakten mellan hem och skola ge-
nom regelbundna träffar mellan skolpersonal och föräldrar för att samarbeta 
kring barnet. Det fjärde åtgärden är mer generell och berör lärarens förhåll-
ningssätt till barnet. Lärarens medvetenhet om elevens problematik anses 
som viktig. Irritation och negativt bemötande får inte dominera lärarens atti-
tyd till eleven. När Nilholm (2007:76) reflekterar över dessa medicinska och 
beteendemodifierande insatserna påpekar han samtidigt att de sällan kopplas 
till en diskussion om skolans demokratiska uppgift och till betydelsen av att 
anpassa skolmiljön till elevens olikhet. Pedagogik uppfattas alltså i en snäv 
mening som olika metoder att förbättra överföringen av ett bestämt läroinne-
håll. Centrala pedagogiska och didaktiska frågor negligeras därmed, och 
eftersom det kompensatoriska perspektivet sällan relaterar till dessa typer av 
frågar så blir de pedagogiska implikationerna svåra att ta fasta på. 

Du Paul och Weyandt (2006:162) presenterar också en del åtgärder som 
man anser har gett resultat med barn med AD/HD-diagnos i skolan. Förutom 
medikalisering nämner de för det första beteendemodifierande åtgärder. 
Dessa åtgärder delar de i sin tur i förebyggande åtgärder riktade mot att för-
hindra det oönskade beteendet, konsekvensbaserade åtgärder riktade mot att 
korrigera beteendet efter att det har ägt rum, och självstyrande strategier 
ämnade att öka elevens självkontroll. För det andra nämner Du Paul och 
Weyandt (2006:166ff) undervisningsinriktade åtgärder (Eng. academic in-
terventions), till vilka de räknar att rikta instruktioner till de områden där 
barn har mest problem, att öka samarbetet mellan eleverna genom att ge dem 
möjlighet att vägleda och styra varandras aktiviteter, samt användning av 
dataassisterande instruktioner (computer-assisted instructions) som hjälper 
barn att träna uppmärksamheten. För det tredje nämner Du Paul och We-
yandt (2006:169) åtgärder inriktade på sociala relationer (social relationships 
interventions) som traditionell social färdighetsträning (Eng. traditional soci-
al skills training). De påpekar dock svårigheter med att tillämpa traditionell 
social färdighetsträning med barn som har diagnos ADHD. Viktigt att lyfta 
fram i samband med dessa åtgärder är enligt Du Paul och Weyandt 
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(2006:171) att skolorna tenderar att prioritera åtgärder som fokuserar nästan 
helt på beteendekontroll för att minska störande beteende, men sällan priori-
terar åtgärder riktade mot att öka skolprestationen. 

Hjörne (2004:54f, 2006:189f) visar i sina studier av elever med AD/HD 
diagnos på de olika pedagogiska praktiker som används i skolarbetet. En 
praktik är användning av skärmar för att separera eleverna. En annan är hög-
re lärartäthet. En tredje är implementeringen av medicinskt inspirerade pe-
dagogiska rekommendationer, exempelvis tydligt schema, behov och struk-
tur, undervisning i små grupper och korta arbetspass. En fjärde är beteende-
träning och beteendemodifiering. En femte är användning av olika kategori-
serings- och beskrivningspraktiker som lyfter fram elevens begränsningar 
och problematiska beteende, liksom de konsekvenser det har för deras identi-
tet. Som sjätte utgångspunkt lyfter hon fram avsaknad av ett utvecklat peda-
gogiskt innehåll, samt frånvaro av nyansering och innovation i lärarens pe-
dagogiska praktik.  

Utifrån ovanstående kan summerande sägas att forskarna skisserar liknade 
drag vad det gäller sättet att behandla och bemöta elever med diagnos i sko-
lans konkreta pedagogiska sammanhang. För det första lyfter de fram medi-
cinska och beteendeförändrande åtgärder som framträdande inslag i organi-
sering och genomförande av undervisningen. För det andra problematiserar 
de skolans och lärarnas sätt sätt att bemöta elever med specifika behov i 
undevisningen, och uppmärkammar saknad en pedagogisk grund när dessa 
behov ska tillgodoses. Båda huvudspåren kommer att utgöra viktiga analys-
ingångar i avhandlingens empiriska del.  

Dock, för att kunna placera diagnosens betydelse i de pedagogiska sam-
manhang behövs en inblick i det specialpedagogiska fältet där den särskilda 
undervisningsgruppen hör hemma. Det kommer att göras härnäst.  

2.2. Specialpedagogik och en skola för alla 
I sin studie av den skolpolitiska debatten i Sveriges riksdag under perioden 
1991 till 2002 urskiljer Forssell (2011) olika typer av narrativer eller berät-
telser som politikerna i riksdagen lyfter fram när de debatterar skola och 
utbildning. Hon urskiljer bl.a. berättelsen om en skola för alla som en av de 
viktigaste grundtankarna i arbetet med den svenska välfärdsstaten. Hon för-
klarar att själva devisen ”en skola för alla” uppkom i samband med förarbe-
tena till Lgr 80, och användes för första gången i samband med SIA-
utredningen4. Utredningen uppmärksammade att cirka 40 % av alla grund-
skoleelever år 1972 någon gång hade kommit i kontakt med dåtidens speci-

                                                 
4 Förkortningen SIA står för Skolans inre arbete. En statlig skolutredning som genomfördes i 
Sverige under åren 1970 till 1974 med syfte att undersöka förhållanden för elever med behov 
av särskilt stöd. 
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alundervisning. Från statligt håll började man därmed rikta insatser för att 
bemöta den utvecklingen. Forssell menar dock att visionen om en skola för 
alla inte lyckades genomföras fullt ut, och att det kan vara anledningen till 
att visionen blev föremål för stark kritik. Forssell visar hur dessa kritiska 
berättelser får uttryck i riksdagens utbildningspolitiska debatt, främst att en 
skola för alla är en skola som tar emot alla barn, men som inte tar hänsyn till 
elevernas olikheter. Centrala begrepp i berättelsen om en skola för alla, som 
jämlikhet och likvärdighet, problematiseras och ges alternativa tolkningar. 
Hon förklarar att narrativen om ”en skola för alla” förskjutits till ”en skola 
för alla”, alltså med betoning på en i det första fallet och på alla i det andra 
fallet. I och med det förflyttas tonvikten från begreppet jämlikhet, som lik-
ställs med ensidighet och att elever stöps i samma form, till begreppet lik-
värdighet. Det sistnämnda innebär att utbildningen inte utformas på samma 
sätt överallt eller att resurserna fördelas lika för alla elever, utan tvärtom att 
hänsyn tas till individuella förutsättningar och variation. Den kritik mot vi-
sionen om en skola för alla som fördes i riksdagens skoldebatt under 1990-
talet har en motsvarighet i den pedagogiska skolforskningen. Nilholm och 
Alm (2010:241) menar exempelvis att den retoriska innebörden av en skola 
för alla än så längre inte har genomförts i praktiken. Det resonemanget ska 
utvecklas vidare i följande avsnitt.  

2.2.1. Från integrering till inkludering 
Diskussionen om realiseringen av visionen om en skola för alla har i den 
pedagogiska skolforskningen relaterats till två viktiga begrepp: integrering 
och inkludering. Nilholm (2006:13f) menar att integrationsbegreppet upp-
kom mot slutet av 1960-talet som ett radikalt alternativ till framväxten av 
institutioner för olika avvikande grupper under tiden från mitten av 1800- till 
mitten av 1900-talet. Även Haug (1988) uppmärksammar den segregerande 
medicinsk/psykologiska inriktningen som dominerande det specialpedago-
giska fältet i Sverige fram till 1970-talet. I början av 1970-talet utmanades 
perspektivet av det demokratiska deltagarperspektivet, som utgick från en 
integrationstanke där alla grupper i befolkningen skulle få plats i skolan och 
bidra efter förmåga till det gemensamma. Haug menar att den segregerande 
och den integrerande inriktningen gav upphov till två utbildningspolitiska 
riktlinjer, den restaurerande och den innovativa, vilka i sin tur motsvarar två 
inriktningar inom specialpedagogik, den segregerande integreringen och den 
inkluderande integreringen. Den segregerande integreringen beskrivs som 
individualiserande eftersom den lokaliserar problem hos eleverna, och kom-
pensatorisk för att den är diagnosvänlig och inriktad mot att skapa speciella 
inrättningar för behandling och normalisering av eleverna. Den inkluderande 
integreringen innebär däremot att specialundervisningen äger rum i samma 
skola och i samma klassrum som övriga elever. Undervisningen är individu-
ellt planerad och sker utan att eleven blir stigmatiserad eller utstött. Man 
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strävar efter att eleverna ska lära sig att acceptera varandra oavsett olikheter, 
och att läraren ska ha tillräckliga kunskaper och generella kompetenser för 
att undervisa alla barn. Inriktningen söker upphäva skillnader mellan under-
visning och specialundervisning och därmed mellan pedagogik och special-
pedagogik.  

Den inkluderande integreringen blev dock kritiserad under 90-talet. Haug 
(1998) nämner flera orsaker. En orsak är att inriktningen i praktiken ledde 
till att barn med problem doldes i skolan och att de inte fick den hjälp de 
behövde. En annan orsak är ekonomiska nedskärningar som drabbade skolan 
generellt och lärare specifikt och de konsekvenser det har fått för undervis-
ningen. En tredje orsak är att lärare, specialpedagogisk personal, föräldrar 
och politikers motsätter sig att stödja det inkluderande alternativet. Dessa 
aspekter anser Haug kan förklara att det gick så långsamt för realiseringen av 
integrerande politiska beslut från 70-talen. Han uppmärksammar även att det 
länge har funnits en latent restaurerande utbildningsinriktning som håller på 
att förnyas och ta ny kraft, samtidigt som nya pedagogiska och icke-peda-
gogiska grupper som behärskar de segregerande arbetsmetoderna, liksom det 
språk och de argument som hör till dessa, dyker upp. Bland de icke-
pedagogiska grupperna nämner han läkare, psykiatrer, psykologer och andra 
specialister som åtnjuter en betydande vetenskaplig legitimitet i samhället, 
och som anses kunna lösa de svårigheter som skolan med sin breda orienter-
ing inte lyckas reda ut.  

Också Nilholm (2007:93) nämner 1990-talets kritik mot att eleverna pla-
cerades i skolmiljöer som inte var anpassade efter deras behov. Främst att 
eleverna placerades i vanliga klasser utan att man visste hur deras situation 
såg ut där. På det sättet hade integration mest kommit att handla om att an-
passa s.k. avvikande barn till skolstrukturer som inte var anpassade efter 
deras behov. Nilholm (2006:4) menar att som ett resultat av den utveckling-
en träder begreppet inkludering (Eng. inclusion) in på den internationella 
arenan. Begreppet inkludering växer fram i USA inom ramen för ett poli-
tiskt–filosofiskt–demokratiskt perspektiv där delaktighet och gemenskap är 
centrala värden. Begreppet används för att markera en mer specifik syn på 
barn i behov av särskilt stöd än den som fanns tidigare, och som innebar att 
elever skulle anpassas till en skolsituation som inte var anpassad för dem. 
Begreppet inkludering lanseras då för att markera att skolan ska utformas 
efter elevernas olika förutsättningar. Inkluderingsbegreppet fick en interna-
tionell spridning i samband med Salamancadeklarationen, genomförd av 
UNESCO 1994, och kom att ersätta integrationsbegreppet. Många länder 
undertecknade deklarationen (Wendelborg & Tøssebro 2008:305, Dyson & 
Millward 2000:1) Deklarationen pläderar mot särlösningar av barn i behov 
av särskilt stöd. Därmed introducerar begreppet inkludering för att visa på en 
ny policyinriktning vad gäller undervisning för dessa barn (Nilholm 
2006:14). Wendelborg och Tøssebro (2008:305) menar att efter år av segre-
gerande utbildningssystem är idag det dominerande perspektivet att barns 
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segregering bör undvikas och att elever med särskilda behov bör undervisas 
tillsammans med sina kamrater i den ordinarie verksamheten. I Salamanca-
deklarationen, som Sverige bland 92 andra regeringar deltog i och åtog sig 
att följa, kan man bl.a. läsa följande under rubriken om nytänkande i special-
pedagogik: ”Erfarenheter i många länder visar att integreringen av barn 
och ungdomar med behov av särskilt stöd i undervisningen bäst uppnås inom 
reguljära skolor som betjänar alla barn i ett lokalsamhälle. Det är i detta 
sammanhang som elever med behov av särskilt stöd kan uppnå de bästa 
inlärningsresultaten och delaktighet i samhället” (Salamancadeklarationen 
1996:17). Därefter förklaras att alla barn helst ska undervisas tillsammans 
oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. Nilholm 
(2007:90) menar att inkluderingsbegreppet betecknar något nytt, dvs. en 
förändring i hela skolmiljön för att anpassa den till mångfald och elevers 
olikheter. Det som skiljer inkludering från integrationsbegreppet är att inklu-
dering betonar vikten av att ”helheten förändras från att vara en normalise-
ringspraktik för avvikande elever till att ta sin utgångspunkt i vad man 
ibland beskriver som elevers naturliga olikhet”. Inkludering innebär att hel-
heten ska anpassas till delarnas beskaffenhet, medan integrering innebär att 
delarna ska passas in i en helhet som inte är anpassad efter delarnas egen-
skaper. Inkludering betyder att skolan ska vara organiserad efter att barn är 
olika. Integrering betyder en assimilationsprocess, det vill säga att barn som 
betraktas som avvikande ska passas in i en normaliserande helhet. Den vikti-
ga frågan vad det gäller inkludering och integrering är skillnaden mellan 
”systemförändring” och ”anpassning av individen till befintliga system” 
(Nilholm 2006:14).  

I svenskt sammanhang verkar dock inkluderingsbegreppet inte ha intro-
ducerats som en del av en bredare pedagogisk diskussion, utan bara som en 
del av samtalet om specialpedagogik. Det är framförallt forskare inom det 
specialpedagogiska fältet som har intresserat sig för inkluderingsbegreppet 
(Nilholm 2007:93). Det har gett upphov till paradoxen att den ordinarie lära-
ren, som är just den som behöver skapa inkluderande miljöer, har svårt att se 
betydelsen av begreppets implementering i den ordinarie verksamheten (Nil-
holm 2006:12). Nilholm menar att det innebär att ”helheten” inte förändra-
des, utan att man bara skapar speciella inrättningar för att inom helhetens 
oförändrade ramar hantera elevernas ”naturliga olikheter”. Bytet av begrepp, 
från integrering till inkludering, förändrade alltså inte de förhållanden som 
ansågs som problematiska vad det gäller undervisningen av elever i behov av 
särskilt stöd. Nilholm (2006:15) menar att det har pågått en urholkning av 
begreppet inkludering. Begreppet har kommit att urvattnas och tolkas som 
anpassning av avvikande individer till oförändrade system. Därmed har in-
kluderingsbegreppet blivit nästan synonymt med integrationsbegreppet. Det 
leder till resonemanget att det så småningom uppstår behov av ett nytt be-
grepp som förväntas åstadkomma den systemförändring av utbildningen som 
eftersträvas, och som inga av de tidigare begreppen har kunnat åstadkomma. 
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En möjlig förklaring som Nilholm (2006: 25) ger till denna urholkning av 
begreppet inkludering är, liksom Haugs (1998) förklaring av urvattning av 
tidigare integrationsbegrepp, traditionella synsätt som dominerar i administ-
rativa och professionella och politiska sammanhang. När det traditionella 
synsättet behöver inkorporera begreppet inkludering ges det en betydelse 
som harmonierar med delar av det synsättet. Det uppstår en sorts hybrid av 
begreppet inkludering när det möter nya kontexter och nya perspektiv. Nil-
holm (2006:39) menar dock att om det praktiska genomförandet av inklude-
ringsbegreppet inte fungerar som det ska, behöver det inte nödvändigtvis 
betyda att det är principen om inkludering som är fel, utan att det är själva 
genomförandet som brister. Inkludering bör därför förstås som både en prin-
cipiell och en empirisk fråga.  

Att det inte är visionen i sig eller vilka begrepp som används som är pro-
blemet, utan de hinder som finns för att visionen ska genomföras i praktiken, 
kan exemplifieras med Wendelborg och Tøssebros (2008) studie om skol-
placering och skoldelaktighet bland elever med funktionshinder i Norge. 
Från 1970- till 1990-talet gick Norge från segregerande lösningar till en mer 
integrerad inriktning. Wendelborg och Tøssebro menar att jämfört med 
andra länder visade Norge lägre förekomst av segregerande lösningar i sitt 
skolsystem under mitten av 90-talet. De menar att färre antal barn med funk-
tionshinder flyttades från den ordinarie verksamheten till särskilda skolor 
eller klasser. Denna tendens också var synlig i USA, särskilt i fråga om barn 
med utvecklingsstörning. Däremot har Norge visat en generell ökning vad 
det gäller användning av särlösningar i fråga om barn med avvikande bete-
ende och sociala problem. I sin undersökning uppmärksammar de att typen 
av funktionsnedsättning och graden av svårigheter påverkar placeringen av 
elever i den ordinarie verksamheten. De uppmärksammar exempelvis att 
skolan i Norge verkar ha blivit mer tillgänglig för barn med rörelsehinder än 
för barn med inlärningsproblem. Författarna kommer fram till slutsatsen att, 
i och med att skolan har blivit mer heterogen, en smygande eller dold (Eng. 
covert) segregeringsprocess har tagit plats i den ordinarie verksamheten. 
Lärare driver lättare barn i behov av särskilt stöd in i speciallärarens domän. 
Detta visar att utbildningssystemet har komplexa förhållanden eller dilem-
man som måste hanteras när inkluderande riktlinjer ska omsättas i praktiken. 

En närmare inblick i begreppen integrering och inkludering, som delar av 
den utbildningspolitiska visionen om en skola för alla, belyser hur båda be-
greppen går igenom en urholkningsprocess när visionen möter verkligheten. 
Viktigt att påpeka i det sammanhanget är dock Nilholms resonemang att det 
inte är principen om inkludering som det är fel på, utan själva genomföran-
det. Därmed sätts förståelsen för konkreta tillvägagångssätt och praktiker i 
skolan i centrum, något som anses saknas i den specialpedagogiska forsk-
ningen. Ahlberg (2007:90ff) menar exempelvis att den specialpedagogiska 
forskningen sällan har bidragit med kunskaper som kan ge direkta verktyg 
för att hantera praktiska frågor. Hon menar därmed att empiriska studier i 
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skolans vardag, så kallade praktiknära studier, är angelägna i den specialpe-
dagogiska forskningen. För att studera inkluderande pedagogik måste man 
förstå sig på de segregerande mekanismer som hindrar inkludering trots goda 
utbildningspolitiska intentioner och lärarnas vilja. Ahlberg (2007: 93) efter-
lyser därför kontextuellt och situationellt orienterad pedagogisk forskning 
som kan bidra till att utveckla lokala specialpedagogiska teorier och förstär-
ka den specialpedagogiska teoretiska basen.  

Med utgångspunkt från de ovan redovisade forskningen utgår jag i av-
handlingen från att det finns ett behov av att utforska den specialpedagogiska 
praktiken på ett närmare plan. Syftet är att ge perspektiv på de konkreta me-
kanismer som eventuellt hindrar en mer inkluderande undervisning från att 
komma till stånd. Intentionen är att öka förståelsen för olika segregerande 
processer som på ett konkret plan kan motverka en inkluderande undervis-
ning. Förhoppningen är att en ökad förståelse av specialpedagogisk vardags-
praktik kan bidra till att bemöta de segregerande tendenser som denna prak-
tik ofta omfattar. Blicken kan därmed i framtiden riktas mot mer inkluderan-
de praktiker som kan förbättra undervisningen för elever som anses vara i 
behov av särskilt stöd.  

2.2.2. Specialpedagogik och dominansen av 
kompensationstanken 
Inkluderingsbegreppet har olika dimensioner eller kan tolkas på olika sätt. 
Tolkningen är relaterad till förhållandet mellan ”vanlig” och ”speciell” pe-
dagogik (Nilholm 2006:4). Nilholm (2007:26) menar att begreppet special-
pedagogik kan beskrivas som ett speciellt undervisningssätt eller undervis-
ningsform i förhållande till traditionell pedagogik. ”Själva begreppet speci-
alpedagogik antyder att det finns vissa situationer där den ’normala’ peda-
gogiken inte räckt till”. Ahlberg (2006:85) å sin sida menar att prefixet ”spe-
cial” kan tolkas som något utöver det vanliga. Hon menar att specialpedago-
gik ofta förknippas med särskild undervisning och elever i behov av särskilt 
stöd, men att dess funktion inte är främst förlagd till en särskild pedagogik. 
Specialpedagogikens funktion är att tillvarata variation och elevernas olikhe-
ter i skolan generellt. Ahlberg beskriver specialpedagogiken som ett kun-
skaps- och forskningsområde samt en politisk-normativ verksamhet inriktad 
mot att omsätta viktiga politiska mål i praktiken. Specialpedagogiken har sin 
grund i internationella konventioner som Salamancadeklarationen och FN:s 
konvention om barnens rättigheter, vilka innebär ett uppdrag som skolan ska 
utföra i enlighet med utbildningspolitiska intentioner reglerade i skollagen 
om en skola för alla. Ahlberg menar vidare att dessa krav som stipuleras i 
internationella överenskommelser och sanktioneras i skollagen innebär att 
varje lärare ska ha specialpedagogiska kunskaper och se till att elever i be-
hov av särskilt stöd får de insatser de behöver. 
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Den inkluderande inriktning som formuleras i tidigare avsnitt angående 
Salamancadeklarationen har en motsvarighet i svensk skollag. Skollagen 
(1985) gällande för den tidsperiod som den här studien genomfördes före-
skriver i kapitel 4 om grundskolan, § 1, andra stycket att ”särskilt stöd ska 
ges till elever som har svårigheter i skolarbete”. I enlighet med det ger 
Grundskoleförordningen (1994), i kapitel 5, § 1, rektor ansvar att fatta beslut 
om utredning och utarbetning av åtgärdsprogram om det genom skolans 
personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 
eleven är i behov av särskilt stöd. I § 5, samma kapitel, under rubriken Stöd-
undervisning föreskrivs att ”Särskilt stöd ska ges till elever i behov av speci-
alpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom den klass 
eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i 
stället ges i en särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd 
med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevers placering 
i en särskilt undervisningsgrupp”. Dessa riktlinjer belyser att specialpedago-
giken utbildningspolitiskt sett har en mer allomfattande funktion i skolan, 
som inte är direkt relaterad till en specifik undervisningsform eller inrättning 
som särskilda undervisningsgrupper. Eleven ska i första hand få stöd inom 
den klass den tillhör, något som kräver beredskap och specialpedagogiska 
kunskaper hos den ordinarie undervisningens lärare och personal. Förståel-
sen av elever i behov av särskilt stöd har dock tenderat att gå i riktning mot 
särskiljande lösningar och en kompensatorisk förståelse. Den sistnämnda 
tankegången ska utvecklas i det som följer.  

Historiskt sett hade specialpedagogiken sin bakgrund i inrättandet av oli-
ka särlösningar för barn som inte passade in i vanliga elevgrupper. Därför 
skapades tidigt speciella skolor för blinda och döva barn. Det skapades också 
speciella arrangemang som hjälpklasser, skolmognadsklasser, obsklasser 
osv., för barn som inte ansågs kunna anpassa sig till undervisningstakten 
eller som hade svårt att disciplinera sig. Dessa barn separerades på olika sätt 
från den ordinarie skolan (Ahlberg 2007:86f, Nilholm 2007:13f). I dag riktar 
sig specialpedagogik främst till fyra grupper: döva och hörselskadade barn, 
blinda och synskadade barn, barn med utvecklingsstörning och barn i pro-
blematiska lärandesituationer. I den senare gruppen ingår barn med psykoso-
ciala svårigheter, lässvårigheter eller generella svårigheter med lärandet 
(Nilholm 2007). Barn med diagnos AD/HD ingår i denna grupp.  

Specialpedagogiken kan sägas ha följt en kompensatorisk medicinsk-
psykologisk tradition, där diagnostisering och behandling av elevens pro-
blem blir en central aspekt i undervisningen. Specialpedagogikens tillväga-
gångssätt bygger på att identifiera förmågor som är problematiska hos indi-
viden, avgränsa olika problemgrupper, söka främst psykologiska eller neu-
ropsykiatriska orsaksfaktorer till deras problem, och skapa metoder att kom-
pensera för dessa problem. Utifrån det tillvägagångssättet blir specialpeda-
gogiken underordnad den medicinska och psykologiska kunskapen, vilket 
innebär att de specialpedagogiska åtgärderna anpassas efter dessa rön, och 
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dess uppgift blir att kompensera individen för de brister den anses uppvisa 
(Nilholm 2006:17, 2005:124f, 2007). 

Nilholm (2007:13ff) menar att en positiv retorik har dominerat synen på 
specialpedagogik. Genom att identifiera och placera problemgrupper i speci-
ella arrangemang har man trott sig kunna ge dessa grupper specialhjälp och 
extra stöd. Det resonemanget syns tydligt i debatten kring barn som diagnos-
tiseras med AD/HD. Det anses dock finnas en särskiljningsprincip inom 
specialverksamheten som också länge varit mål för kritik. Specialverksam-
heten anses ha bidragit till segregering och stämpling av elever som genom 
att lyftas ut från ordinarie skolverksamhet kommer att betraktas som avvi-
kande. Än idag är det specialpedagogiska fältet fortfarande dominerat av ett 
kompensatoriskt perspektiv som bygger på en bristtanke och särskiljnings-
princip. Forskning såväl som praktik med fokus på barn i problematiska 
skolsituationer har i hög grad dominerats av ett medicinskpsykologiskt inspi-
rerat perspektiv som utgår från en individualiserande kompensatorisk förstå-
else. Det innebär att eleven anses som bärare av problem och att dessa pro-
blem ska kompenseras. Denna logik gäller i allra högsta grad barn med dia-
gnos AD/HD.  

2.2.3. Samhällsvetenskaplig kritik mot kompensationstanken  
Ett samhällsvetenskapligt perspektiv som problematiserar de kompensatoris-
ka uppfattningarna om skolproblem har på senare tid etablerats inom forsk-
ning. Istället för att lokalisera problem hos individer, riktar sig det perspekti-
vet mot att förstå problemens sociala sammanhang. Nilholm (2006) kallar 
det för det kritiska perspektivet. Här kommer att genomgående användas 
Nilholms benämning och beskrivning av det perspektivet, för att sedan kopp-
la det till det dilemmaperspektiv som Nilholm, med stöd i bl.a. Dyson, for-
mulerar som ett tredje möjligt perspektiv inom specialpedagogik. Nilholm 
(2006:11) menar att det kritiska perspektivet utmanar traditionella idéer om 
specialpedagogik, problematiserar den sociala marginaliseringen av elever 
som den anses åstadkomma, och förespråkar rätt till delaktighet i skolan. I 
den meningen ligger det kritiska perspektivet nära inkluderingsbegreppet.  

Det kritiska perspektivets utgångspunkt är att problematisera det kompen-
satoriska perspektivets avvisande av sociala förhållanden som betydande för 
tolkning och förståelse av elever i skolsvårigheter. Det kritiska perspektivet 
söker dekonstruera den kompensatoriska synen genom att lyfta fram vikten 
av sociala processer – strukturella, institutionella och diskursiva – som för-
klaring till att de identifierade problemgrupperna systematiskt missgynnas 
och marginaliseras. Perspektivets problematisering av specialpedagogiken 
grundar sig på uppfattningen att den har en tendens att dölja bakomliggande 
sociala faktorer. Specialpedagogikens individualiserande och kompensato-
riska tendenser kamouflerar socioekonomiska aspekter, och att funktions-
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hinder inte enbart är ett individuellt problem, utan också en produkt av sam-
hälleliga institutioner och processer (Nilholm 2007).  

Nilholm (2007:51) menar att kritiken mot den kompensatoriska inrikt-
ningen inom specialpedagogik gäller tre viktiga aspekter: Den första är att 
inriktningen är en del av ekonomiskt och strukturellt förtryck av avvikande 
grupper. Den andra är att inriktningen är en del av ett språkligt system av 
begrepp och kategorier eller diskurser vilka gynnar olika professionella in-
tressen. Den tredje är att den är ett sätt för sociala institutioner, och framför-
allt skolan, att hantera sina egna tillkortakommanden. Av dessa tre aspekter 
som det kritiska perspektivet riktar mot den kompensatoriska tanken inom 
specialpedagogiken, kommer främst den tredje aspekten att vara synlig i 
studien. Skolans roll är viktig för förståelsen av flera processer av stigmati-
sering och uteslutning i den studerade gruppen. Nilholm (2007:54ff) lyfter 
fram kritiken mot institutionella tillkortakommanden vad gäller bemötande 
och hantering av elevernas mångfald och olikheter. Dessa tillkortakomman-
den döljs bakom fokusering på elevens individuella brister, något som miss-
gynnar elevens skolgång. Det kritiska perspektivets utgångspunkt är att sko-
lan har en demokratisk uppgift. Den ska vara inkluderande och skapa förut-
sättningar för den mångfald som barn representerar. Därför ska skolmiss-
lyckanden inte individualiseras utan sökas i skolans svårigheter att hantera 
denna mångfald. Diagnosproceduren problematiseras eftersom den anses 
bygga på en subjektiv grund. Diagnosens individualiserande tendens ses som 
ett sätt för den reguljära skolverksamheten att undgå att se över sin egen 
verksamhet och praktik. Det ses därmed som en nackdel för eleverna, efter-
som fokus på misslyckande riktas på deras brister och tillkortakommanden. 
Inom det kritiska perspektivet ser man specialpedagogiken inte som ett svar 
på existerande olikheter mellan barnen, utan som en verksamhet som utpekar 
brister och marginaliserar barn (Nilholm 2007:37ff). 

Viktigt att påpeka är dock att även det kritiska perspektivet har problema-
tiserats. Detta redovisas i kommande avsnitt med hjälp av den kritik som 
dilemmaperspektivet har framfört mot både det kompensatoriska och det 
kritiska perspektivs syn på specialpedagogik. Redan nu kan sägas att det 
kritiska perspektivet tenderar att underlåta att göra en analys av de mer kon-
kreta implikationer som olika sociala faktorer får i situerad pedagogisk verk-
samhet. Dessa konkreta pedagogiska implikationer som perspektivet inte 
lyfter fram har en stor relevans för den här studien. Därför kan det kritiska 
perspektivet inte ensamt utgöra en alternativ analysingång för studiet av de 
situerade sociala processer som tar plats i särskilda undervisningsgruppen. 
När dessa förhållanden har förklarats kan fokus riktas mot avhandlingens 
relation till dilemmaperspektivet. 
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2.2.4. Dilemmaperspektivet och den utbildningspolitiska 
debatten 
Dilemmaperspektiv har uppkommit som ett alternativ till det dikotoma in-
slag som kännetecknar både det kompensatoriska och det kritiska perspekti-
vet. Det lyfter fram behovet av att se specialundervisningens utmaningar och 
dilemman utifrån dess praxisnära verksamhet, liksom hur aktörerna som 
direkt berörs av problematiken upplever dessa (Nilholm 2007).  

Dilemmaperspektivet problematiserar att både det kompensatoriska och 
det kritiska perspektivet tenderar att formulera förenklade förklaringsmodel-
ler som begränsar förståelsen av olika skolproblem. Dilemmaperspektivet 
riktar kritik mot kompensatoriska kategoriseringspraktiker som stämplar, 
stigmatiserar och utesluter barn som inte anses normala. Det ifrågasätter 
också dessa kategoriseringspraktikers egentliga nytta i pedagogiska sam-
manhang. Det som finns bakom en diagnos är egentligen sökandet av stödåt-
gärder och att få ett namn på det som uppfattas som svårt, snarare än en viss 
form av omhändertagande för elever i skolsvårigheter. Diagnosen ger bara 
en statisk beskrivning av enskilda individens problem, och inte någon ytter-
ligare vägledning för pedagogiska åtgärder, stödinsatser eller bemötande av 
barnens problem. På det sättet är dilemmaperspektivets kritik mot det kom-
pensatoriska perspektivet mycket likt det kritiska perspektivets (Nilholm 
2007).  

Dilemmaperspektivet problematiserar därefter det kritiska perspektivets 
betoning på de professionellas diskursiva makt och inflytande inom special-
pedagogiken, och dess ensidiga kritik mot utbildningssystemets tillkorta-
kommande i fråga om bemötande av elevers mångfald och olikheter. Di-
lemmaperspektivet lyfter istället fram att det moderna utbildningssystemet 
ställs inför komplexa utmaningar när det gäller att förverkliga viktiga utbild-
ningspolitiska ideal, något som leder till grundläggande dilemman. Perspek-
tivet utgår ifrån att utbildningssystemet inte utgör en idealtyp som realiserar 
universella värden, utan det måste alltid förstås i sin konkreta form. Det är då 
viktigt att förstå hur olika dilemman som uppstår inom den moderna skolans 
ramar tar sig utryck i konkreta verksamheter. Fokus för dilemmaperspektivet 
är studien av det konkreta utbildningssystemets komplexitet utifrån de di-
lemman som det har att hantera. Ett dilemma ska förstås som en motsättning 
som inte kan upplösas, men som ändå måste hanteras. Det ska också förstås 
som situerat i och med att det alltid tar gestalt under konkreta omständighe-
ter (Nilholm 2007).  

Dyson och Millward (2000) och Nilholm (2005:131, 2006:30f, 2007:62) 
menar att ett av de mest grundläggande dilemman som utbildningssystemet 
ställs inför är att man ska sträva efter ett inkluderingsideal som ger alla ele-
ver liknande erfarenheter, kunskaper och färdigheter; samtidigt som utbild-
ningen ska anpassas till vars och ens individuella förutsättningar och behov 
och bemöta elever efter deras olikheter, fallenheter, intresse och erfarenhet. 
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Dilemmat tar sig uttryck på flera andra sätt, och ger upphov till ytterligare 
andra dilemman. Nilholm (2006) nämner tre. Första dilemmat kan vara ka-
tegorisering gentemot individualisering, som innebär att man ska bemöta 
eleverna som individer, samtidigt som utbildningsverksamheten bygger på 
en omfattande och konsekvent kategorisering av elever. Andra dilemmat kan 
vara bristtanke gentemot resurstanke vad det gäller barns förmågor. Dilem-
mat här ligger i att utbildningssystemet är ett värderande system och att det 
är svårt att föreställa sig det utan den funktion som värderar individens för-
mågor och brister. Tredje dilemmat berör frågan om kompensation kontra 
deltagande, dvs. om individer ska kompenseras eller om miljön ska anpassas 
efter barns olikheter så att deras utbildning utgår från utbildningspolitiska 
principer om inkludering och deltagande. Dessa olika dilemman innebär ofta 
svåra överväganden som skolan ställs inför när de möter elever i skolsvårig-
heter. Man kan se en styrka i att identifiera barn som förväntas ha en pro-
blematisk skolgång och använda metoder för att kompensera dessa, samti-
digt som risken är stor att man definierar barn som avvikare och att deras 
brister framhävs. Till det problemet läggs att diagnosen inte ger någon peda-
gogisk vägledning, och att en mer ingående pedagogisk diskussion som skul-
le lyfta fram didaktiska aspekter såväl som frågor om lärande, pedagogiska 
filosofi och demokrati saknas inom fältet. 

Nilholms (2007:86) tolkning av dilemmaperspektivet är att det strävar ef-
ter förståelse för utbildningens och lärandets komplexitet. Perspektivet ser 
framväxten av de kompensatoriska och kritiska perspektiven som en del av 
både professionella och politiska projekt. Forskare i både det kompensato-
riska och det kritiska perspektivet gör anspråk på att lösa samhälleliga pro-
blem utifrån de antaganden och den förståelse av problemet som gäller i 
deras respektive perspektiv, och därmed med rätt att bestämma över special-
pedagogikens gestaltning. Nilholm (2007:94f) riktar speciellt intresse mot att 
problematisera inkluderingsbegreppets normativa betydelse för det kritiska 
perspektivet. Han menar att forskare i det kritiska perspektivet tenderar att ta 
ställning och verka för inkludering. Den ska leda till att utbildningspolitiska 
intressen ska realiseras i verkligheten. I den mån blir inkludering inte bara ett 
teoretiskt och analytiskt verktyg, utan även ett politiskt sådant. Det gäller då 
att försöka hålla distans till begreppet. Att försöka definiera elevens olikheter 
är i sig en maktfråga, och att forskaren lierar sig med andra makteliter gör 
inte saken bättre. Även om forskare försöker motverka processer av utslag-
ning och marginalisering är det viktigt att ändå etablera en terminologi som 
distanserar sig från olika statliga och överstatliga myndigheters terminologi. 
Nilholm anser att forskare i det kritiska perspektivet inte har lyckats hålla sig 
neutrala i fråga om hur inkluderingsbegreppet ska gestaltas. Han menar då 
att eftersom beskrivningen av verkligheten alltid innebär en maktfråga, om 
vem som har rätt att gestalta denna verklighet, är det viktigt för forskaren att 
ställa sig utanför de sanningsanspråk gällande de sociala sammanhang som 
studeras för att förstå de situationer och maktfrågor som gäller där. Nilholm 
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(2007:108ff) problematiserar användningen av politiskt genererande katego-
rier som inkludering som en analytisk kategori. Han menar att det kritiska 
perspektivets agenda är politisk, och själva perspektivet framträder som en 
grundläggande del av det utbildningspolitiska budskap som den fogar sig till. 
Nilholms (2007:98) mest konsekventa kritik mot det kritiska perspektivet är 
att det ”tar inkludering som ett givet ’gott’ och använder det som ett analy-
tiskt redskap”. Han påpekar risken i ”att okritiskt liera sig med den politiska 
processen och att man utesluter andra röster när det gäller hur skolan och 
utbildning bör gestaltas”.  

Dilemmaperspektivet är mindre normativt och mindre orienterat mot stu-
diet av sociala maktprocesser i bemötandet av elevers olikheter än vad det 
kritiska perspektivet är (Nilholm 2007:98). Nilholm (2007:79) menar att 
”dilemmaperspektiv i högre grad framhåller solidaritet med de uppfattning-
ar olika aktörer har och med deras rätt att utrycka dessa, medan det kritiska 
perspektivet mer solidariserar sig med sina egna föreställningar om vad som 
är den goda skolan”. Skillnaden mellan dilemmaperspektivet och de övriga 
perspektiven är att dilemmaperspektivet vill lyfta fram hur aktörerna själva 
identifierar vad som utgör elevernas skolproblem. På det sättet blir de sociala 
sammanhang där problemen identifieras och hanteras, de uppfattningar som 
aktörerna har om problemet, samt maktaspekterna knutna till dessa, viktiga 
utgångspunkter för analys (Nilholm 2007:58). ”Det är i mötet mellan olika 
aktörer i kontexter, och i samspelet mellan vad som görs i olika kontexter, 
som hanterandet av elevers olikhet får sin konkretion” (Nilholm 2007:109). 
För dilemmaperspektivet innebär inkluderingsbegreppet ett aktörsbegrepp, 
ett begrepp som de sociala aktörerna själva använder sig av. Därmed före-
språkar perspektivet en mindre normativ forskarroll som distanserar sig från 
utbildningspolitiska intressen. På så sätt kan forskare bli mer öppna för andra 
grupper än professionella när den studerar specialpedagogiska frågor (Nil-
holm 2007:94).  

Dilemmaperspektivet är dock inte fritt från kritik. Perspektivet kan till ex-
empel uppfattas som vagt och relativistiskt, eller att forskaren i sin strävan 
efter en viss neutral hållning, inte ger några tydliga svar på grundläggande 
specialpedagogiska frågor. Perspektivets anspråk på att föra fram det osynli-
ga aktörsperspektivet, dvs. barnets och föräldrarnas, och formulera lösningar 
på deras problem kan ses som problematiskt. Att som dilemmainriktad fors-
kare förbise att man kan vara ytterligare en i mängden som föreslår lösningar 
är ett tecken på att man missar den större och komplexa bild som man vill 
teckna. Dessutom finns det risk att aktörsperspektivet bli så framträdande att 
man glömmer den politiska kontexten och andra större sammanhang som 
utbildningen är en del av (Nilholm 2007:86).  

Nilholms diskussion om de tre perspektiven inom specialpedagogiken ser 
jag som grundläggande för den här studien. Jag anser att den viktigaste frå-
gan, vad gäller barn i behov av särskilt stöd, inte är om de ska blir mål för 
kompensatoriska förståelseformer och åtgärder eller inte. Det behövs istället 
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ett klargörande om vilket roll individualisering av elevproblem och kompen-
sation spelar i undervisningens konkreta praktik, och vilket utrymme de ges i 
förhållande till andra förståelser och lösningar. Jag utgår också från den 
samhällsinriktade forskningens kritik mot skolans svårigheter att se sin egen 
roll i förekomsten av de svårigheter som sedan tillskrivs eleverna, liksom 
behovet av att synliggöra de processer av stigmatisering och uteslutning som 
dessa svårigheter skapar. Jag utgår delvis från den kritik som förts mot det 
kritiska perspektivet i fråga om de utbildningspolitiska intentioner som per-
spektivet ställer sig bakom. I och med det ser jag behovet av att uppmärk-
samma de dilemman som dessa intentioner kan ge upphov till i undervis-
ningens konkreta praktik. Däremot vill jag också lyfta fram det vetenskaps-
teoretiska och ideologiska inflytande som det medicinskt och neuropsykiat-
riskt inspirerade perspektivet har idag över det specialpedagogiska fältet. 
Framförallt perspektivets inflytande över förekomsten av praktiska kompen-
satoriska åtgärder och de lösningar som riktas mot berörda individers var-
dagliga liv. En fokus på dess inflytande uppfattar jag som angeläget med 
tanke på att medicinskt och neuropsykiatriskt perspektiv fortfarande dikterar 
riktlinjer kring viktiga aspekter inom specialpedagogiken, exempelvis hur 
diagnoser och behandling ska förstås och hanteras. Därmed har perspektivet 
större implikationer för hur utbildningspolitiska ideal och begrepp som in-
kludering tolkas och tillämpas.  

Nilholm lyfter fram flera väsentliga punkter som har betydelse för den här 
studien. En punkt är dilemmaperspektivets betoning på att studera inklude-
ring som ett empiriskt fenomen. En annan punkt är resonemanget om att 
dilemmaperspektivets uppgift inte är att ersätta etablerade synsätt inom fäl-
tet, utan på viktiga punkter komplettera dessa. Den här avhandlingsstudien 
inspireras av dilemmaperspektivets problematisering av den polarisering 
som har uppstått inom det specialpedagogiska fältet, liksom av perspektivets 
utpekande av behovet av att studera fältets utmaningar och komplexitet. 
Trots att det ideologiska innehåll som kan prägla både det kompensatoriska 
och det kritiska perspektivet, och även dilemmaperspektivet, är en oskiljbar 
del av fältet, söker ändå den här studien nyansera dessa perspektivs betydel-
se. Detta görs genom att kasta ljus över den special pedagogiska praktiken 
och dess förståelse av sin egen verksamhet samt lyfta fram betydelse av att 
studera specialpedagogisk praktik som ett empiriskt fenomen. Grundtanken i 
avhandlingen är att det är i skolans vardag och i människors konkreta hand-
lingar och praktiker som den pedagogiska verksamheten och relaterade teo-
retiska och ideologiska innehåll tar sin konkreta form.  
 

*** 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att i studien utgår jag inte från en förnekelse 
av existensen av AD/HD. De beteenden som förknippas med AD/HD utgör 
en realitet i klassrummet och undervisningen och innebär en utmaning för 
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skolan och lärarna. Däremot utgår jag från att de beteenden som problemati-
seras uppstår i många olika sammanhang där de tolkas och får sin betydelse. 
Därför är betydelsen som problematiska beteendena tillskrivs i specialpeda-
gogiska skolsammanhang, och de interaktionella praktiker som tillämpas för 
att bemöta dessa beteenden, angelägna att studera. Tolkningen av de elevbe-
teenden som problematiseras i den särskilda undervisningsgruppen uppstår 
inte i ett vakuum. Därför är det redovisade avsnittet om AD/HD en viktig 
utgångspunkt i analysen av klassrumspraktiker. AD/HD som diagnos är en 
medicinsk och neuropsykiatrisk uppfinning och fältets sätt att formulera 
diagnosen är en viktig utgångspunkt för förståelse av de praktiker som äger 
rum i gruppen. En annan viktig utgångspunkt är på vilket sätt den skolpoli-
tiska diskussionen har betydelse för förståelsen av den särskilda undervis-
ningsgruppens pedagogiska praktik. Vad det gäller inkludering av elever 
som anses vara i behov av särskilt stöd, saknas inte goda visioner och inten-
tioner för att bemöta deras behov i skolan. Problemet är istället realiseringen 
av intentionerna och de dilemman som de uppställda visionerna ställer prak-
tikerna inför. Det är därför viktigt att undersöka hur dessa dilemman tar form 
i konkreta situationer i undervisningen och vilka processer av pedagogisk 
betydelse de ger upphov till. Pedagogik, som förstås i form av utrymmen för 
lärande, socialisation och identitetsformering, avgränsas till en empirisk 
fråga, dvs. till konkreta vardagliga handlingssätt och rutiner. Metaforiskt kan 
sägas att studien försöker klä av den pedagogiska praktiken dess normativa 
medicinska och utbildningspolitiska dräkt, som talar om hur den borde tänka 
och göra för att hantera AD/HD. Syftet är istället att undersöka gruppens 
konkreta praktiker, hur de uppstår, hur de representeras och konstrueras, hur 
de går in elevernas identiteter och kroppar, och materialiseras i vardagliga 
händelser i skolan. Genom att undersöka hur AD/HD ges mening i skolans 
vardagsspraktik blir det också möjligt att gå in närmare på pedagogikens 
konkreta villkor, dess situerade sammanhang, och förstå pedagogiken av-
klädd, så som den ter sig i den särskilda undervisningsgruppens konkreta 
vardag. 
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3. Teoretiska och metodologiska 
överväganden 

För att närmare studera den särskilda undervisningsgruppens konkreta var-
dag, samt kasta ljus över de praktiker som där aktualiseras och de processer 
av lärande, socialisation och identitetsformering som dessa praktiker produ-
cerar, använder jag två teoretiska och metodologiska utgångspunkter: etno-
metodologi och intersektionalitet. I kapitlet som följer kommer några grund-
tankar om dessa två perspektiv av betydelse för studien att skisseras.  

3.1. Etnometodologiska utgångspunkter  
Etnometodologi intresserar sig för studiet av de mest grundläggande aspek-
terna av alla sociala fenomen. Den intresserar sig för sättet på vilket den 
sociala ordningen skapas och konstitueras. Startpunkten för en etnometodo-
logisk studie är hur medlemmarna i en gemenskap tillsammans förhandlar 
och konstituerar sin förståelse av sin sociala verklighet. För etnometodolo-
gen åstadkoms den sociala ordningen och görs synlig i och med medlem-
marnas pågående samordnade handlingar. I dessa samordnade handlingar 
uppvisar medlemmarna sin förståelse av de händelser som de är engagerade i 
(Goodwin & Duranti 1992:27f). Etnometodologis grundare, Harold Garfin-
kel (1967), skriver följande i förordet till sin bok Studies in Ethnomethodo-
logy:  
 
 Ethnomethodological studies analyze everyday activities as members’ 

methods for making those same activities visibly-rational-and-
reportable-for-all-practical-purposes, i.e., ’accountable’, as organiza-
tions of commonplace everyday activities. The reflexivity of that phe-
nomenon is a singular feature of practical circumstances, of common 
sense knowledge of social structures, and of practical sociological rea-
soning.  

 
Enligt Garfinkel är deltagarnas interaktion och deras ömsesidiga förståelse 
avhängiga en mängd förgivettagna metoder som individerna delar med var-
andra och aktivt använder, med syfte att känna igen och beskriva sina var-
dagliga handlingar. Metoderna är inte osynliga, utan offentligt tillgängliga. 
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De finns på det sociala livets yta, och är synliga i den sociala handlingen och 
i interaktionen. Studiet av social handling är ofullständigt utan en förståelse 
för de metoder som används för gemensamt meningsskapande. Garfinkel 
kallar det för Commonsense-kunskap, något som kan beskrivas som en 
komplex uppsättning föreställningar, underförstådda antaganden och sätt att 
tänka och resonera (Heritage 2001). Den etnometodologiska analysen vilar 
på uppfattningen att människor aktivt skapar mening och konstruerar sin 
sociala verklighet. Människor använder gemensamma metoder för praktisk 
kunskap med vilka de kan skapa en gemensam förståelsegrund för de hand-
lingar de genomför, den kontext där de genomförs, och de sociala värden 
som produceras (Heritage 2002). 

Redan på 60-talet uppmärksammade Goffman (1964:132) vikten av att 
studera den konkreta ”sociala situationen”, något som han ansåg hade negli-
gerats i den sociologiska forskningen, som utgångspunkt för den sociologis-
ka analysen. Hans utgångspunkt är att den konkreta sociala situationen är 
liksom den sociala strukturen ordnad. Skillnaden är att den sociala situatio-
nen inte har förutbestämda egenskaper och struktur, utan är konstruerad av 
aktörerna och deras specifika sociala attribut. Enligt Heritage (2001:48f) är 
Goffmans utgångspunkt att all social interaktion innebär en form av social 
organisation. Denna sociala organisation frambringar en distinkt moral och 
ordning som kan studeras på samma sätt som andra sociala institutioner så-
som familjen, skolan, religion osv., som bör studeras i sig. Goffman kallar 
denna distinkta ordning för den ”interaktionella ordningen”. Goffman (1964) 
menar att det i samtalet finns en specifik ordning som involverar aktörer i en 
specifik situation. Samtalet är ett socialt möte organiserat genom ”face-to-
face-interaction”. Det har sitt eget regelverk, sin egen process och struktur, 
vilka inte är lingvistiska i sin karaktär, men ofta uttrycks genom lingvistiska 
medel. Ett annat resonemang hos Goffman (1964) är att den sociala situatio-
nen och den interaktionella ordningen inte kan studeras som direkt påverkad 
av olika sociala faktorers inflytande över människors handlingar, utan det är 
de värderingar som individer tillskriver dessa sociala faktorer när de aktuali-
seras i specifika sociala kontexter eller situationer som står i centrum för 
analysen.  

Även Harold Garfinkel anser att kulturella normer och värderingar inte 
kan betraktas som utgångspunkt för att förklara individens handlingssätt. 
Han undrar om man kan använda ett hos individen internaliserat socialt 
medvetande som ett sätt att förklara det som möjliggör individernas interak-
tion, deras gemensamma förståelse och delaktighet i den sociala gemenska-
pen. Skeptisk inför denna förklaring frågar han sig istället hur individerna i 
en speciell situation blir kapabla att känna igen olika normers och värdens 
relevans för handlingen. Genom att ställa denna fråga placerar han indivi-
dernas förmåga till meningsskapande i centrum för empirisk forskning. Indi-
viderna blir på så sätt aktiva i processen av socialt meningsskapande och 
tolkande av gemensamma samhälleliga värden och normer, istället för att 
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betraktas som passiva mottagare av generellt etablerade normsystem (Hester 
& Francis 2000:2, Heritage 2001:49ff).  

Den här studien tar avstamp i de ovan nämnda teoretiska tankegångarna. 
Avhandlingsstudien utgår från konkreta sociala situationer i den särskilda 
undervisningsgruppen, för att studera hur dessa situationer skapar gemen-
samma ramar för lärarna och elevernas handlingar, liksom den betydelse de 
tillför dessa handlingar i interaktionen. Intresset riktas här mot hur interak-
tionen ordnas och vilka praktiska metoder lärarna och eleverna använder sig 
av för att förstå varandra och ge mening åt vad de gemensamt gör. Syftet är 
att förstå hur lärarna och eleverna tolkar och förstår sin vardag i skolan på ett 
sätt som får betydelse för dem själva och för andra. Studien utgår från att 
lärarnas och elevernas praktiska metoder för gemensam meningsproduktion 
och förståelse, eller common-sense kunskap, är synliga och tillgängliga i 
deras samtal, och därför möjliga att studera. 

Hester och Francis (2000:1f) menar att utbildningsfältet har varit i fokus 
för den etnometodologiska forskningen i över 30 år. Utvecklingen inom 
fältet har gått från en fenomenologisk och social konstruktionistisk inrikt-
ning av undervisningsfenomen, till en praxisnära och lokalsituerad analys av 
undervisningsaktiviteter. På senare tid har en mer samtalsorienterad analys 
dominerat med fokus på studiet av språk i interaktion (language-in-
interaction). Adelswärd (1995:110f) menar att man kan urskilja två traditio-
ner inom det etnometodologiska fältet. Den ena är en ortodox inriktning som 
intresserar sig för samtalet i sig och de kommunikativa reglernas systematik, 
det vill säga söker universella regler för samtal istället för kulturspecifika 
mönster. Den andra är en kontextualistisk inriktning som intresserar sig för 
samtalets form och struktur i specifika sociala, kulturella och institutionella 
kontexter. Kontextualisterna söker förstå de förhållanden där samtalet äger 
rum och hur individerna förstår dessa. Avhandlingens etnometodologiska 
förståelse placerar sig i skärningspunkten mellan ett kontextualistiskt intres-
se för hur samtalet organiseras och ges betydelse av lärarna och eleverna i 
den studerade särskilda undervisningsgruppen, och ett konstruktionistiskt 
intresse för institutionella och sociala faktorer som spelar roll för förståelsen 
av de betydelser som lärarna och eleverna tillför dessa samtal. Dessa två 
infallsvinklar kommer att klargöras i det som följer. 

3.1.1. Samtalspraktiker i skolan som institution 
Ett sätt att närma sig lärares och elevers common-sense kunskap, eller ge-
mensamma meningsproduktion, är genom en analys av hur samtalet organi-
seras i den särskilda undervisningsgruppen. I etnometodologins spår har en 
inriktning, så kallad Conversations Analysis (CA) eller samtalsanalys, vida-
reutvecklat både Goffmans och Garfinkels tankar om den interaktionella 
ordningen liksom vikten av att studera medlemmarnas metoder för socialt 
meningsskapande i samtal (Goodwin & Duranti 1992:28, Heritage 1998, 
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2001:52f, Stokoe 2006:470). CA ger en central betydelse åt analysen av tal 
som en situerad social praktik (Goodwin & Duranti 1992:28). Den intresse-
rar sig för noggrann analys av samtalets struktur och form, liksom den bety-
delse dessa har för människors gemensamma förståelse. Enligt CA följer 
vardagliga samtal en specifik sekventiell ordning. Denna ordning genomförs 
metodologiskt och med utgångspunkt i en uppsättning gemensamma sociala 
praktiker (Heritage 1998, 2001). Genom att studera samtalsordningen kan 
man ge perspektiv på olika resurser som samtalet aktualiserar, exempelvis 
samtalets turordning, hur frågar och svar organiseras, vilka överlappningar, 
avbrott, reparationer som uppstår, hur man byter ämne (Eng. topic shift) osv. 
(Antaki & Widdicombe 1998:5f, Heritage 2001). Dessa resurser anses vara 
en serie mer eller mindre invariabla och generella delar av samtalets sociala 
organisation (Antaki & Widdicombe 1998:5f).  

Traditionellt har CA intresserat sig för studium av vardagliga samtal. Un-
der de sista årtiondena har dock vuxit fram intresse för studium av samtal 
som äger rum inom institutionella ramar. Dessa samtal betraktas som socialt 
och organisatoriskt olika vardagssamtal, anses ha en tydligare inramning av 
interaktionen och aktiviteterna som genomförs, och deltagarnas utrymme 
mer institutionsspecifikt (Heritage 1998:2, 2001). Institutionella samtal, som 
kan äga rum i exempelvis domstolar, klassrum osv., anses ha en mer formell 
karaktär, visar asymmetrier och följer strikta regler som kan generera en 
ojämn fördelning av deltagarnas delaktighet i aktiviteten (Drew & Heritage 
1992:25ff). Viktigt att påpeka är att oavsett om det handlar om vardagliga 
eller institutionella samtal, utsätts medlemmarna för sanktioner om de avvi-
ker från dess ordning. Samtalsordningen är därför att betraktas som normativ 
eftersom aktörerna kan göras ansvariga om de avviker från ordningen. Sank-
tionerna kan ses som utryck för kontroll som både legitimerar och begränsar 
handlingsmöjligheterna för medlemmarna (Heritage 1998:7, 2001:53). 

I likhet med vardagliga samtal kan institutionella samtal analyseras med 
utgångspunkt i dess sekventiella ordning och de samtalsresurser som nämn-
des tidigare. Det finns dock två mer institutionsspecifika samtalsdimensioner 
som har stor betydelse för den här studien. Den ena är den övergripande 
samtalsstrukturen (Eng. overall structural organization) (Drew & Heritage 
1992, Heritage 1998:5, Heritage 2001:54), och den andra är olika former av 
asymmetrier (Drew & Heritage 1992, Heritage 1998:5). Dessa två dimensio-
ner av samtalet kommer att ha betydelse för analysen av de interaktions- och 
samtalsprocesser som äger rum i den särskilda undervisningsgruppen. Före-
komsten av faser eller mönster i samtalet kan sägas vara något som känne-
tecknar institutionella samtal på ett specifikt sätt. Institutionella aktiviteter 
följer repetitiva händelseförlopp (episoder) som uppvisar en viss struktur 
(Zimmerman & Boden 1991:13, Zimmerman 1992:459). Zimmerman 
(1992:460) menar att institutionella samtal innebär konventionella mekanis-
mer anpassade till att hantera den oförutsägbarhet som lokalt genomförda 
uppgiftsinriktade aktiviteter kan innebära. Det betyder att institutionella sam-
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tal utformar och är utformade med utgångspunkt i de uppgifter som den spe-
cifika institutionen har att hantera. Institutionella samtal anses därmed ge-
nomgå olika faser, något som inte förekommer i vanliga samtal. Analysen av 
institutionella samtal kan synliggöra de olika faserna i vilka samtalet är inde-
lat. Den kan också avslöja de mekanismer som ger upphov till de faserna. 
Viktigt att påpeka är att de mönster som samtalet synliggör inte kan betrak-
tas som fasta, inte heller att samtalet innebär en mekaniskt reproducerande 
av mönster. Mönstren i samtalen och samtalets organisering utformas bero-
ende på de omständigheter där de uppstår och de selekteringar, modifieringar 
och prioriteringar som deltagarna gör (Drew & Heritage 1992:43, Zimmer-
man 1992:460ff, Zimmerman & Boden 1991). Studier av de olika faser eller 
repetitiva tillfällen som samtalet går igenom inom institutionella samman-
hang har fokuserat på en specifik aktivitet eller uppgift som genomförs inom 
ramen för en specifik institution (se Zimmerman 1992). I min analys av de 
samtalsmönster som uppstår i den särskilda undervisningsgruppen fokuserar 
jag inte på en specifik skol- eller undervisningsaktivitet. Istället fokuserar jag 
i materialet situationer där lärarna och eleverna möter varandra och förhand-
lar olika positioner i interaktionen. Genom att analysera de samtal som upp-
står i dessa situationer vilka ofta omfattar normbrott vill jag ge perspektiv på 
hur samtalet konfigureras, vilka mönster det följer, vilka resurser som an-
vänds och vad samtalet utmynnar i. 

Asymmetrier, som en annan institutionsspecifik samtalsdimension, kan 
förklaras med att institutionell interaktion kännetecknas av asymmetriska 
institutionsbestämda positioner och kategorier mellan deltagarna vad det 
gäller ojämn kunskapsfördelning, rätt till kunskap, tillgång till olika samtals-
resurser och möjlighet att delta i interaktionen. Det institutionella samtalet 
visar viktiga asymmetrier mellan institutionens representanter och individer-
na de riktar sig till, främst vad det gäller deras möjlighet att styra samtalet 
och interaktionens resurser i önskad riktning (Adelswärd 1995, Drew & He-
ritage 1992:49ff). Dessa asymmetrier är synliga i studiet av de samtalssitua-
tioner som uppstår mellan lärarna och eleverna i den särskilda undervis-
ningsgruppen. Asymmetrierna kommer emellertid inte att endast studeras i 
relation till givna institutionella kategorier, som lärare och elev. Asymmetri-
erna kommer också att studeras i relation till sociala kategorier som funk-
tionshinder, etnicitet, klass och genus, liksom de asymmetrier som dessa i 
sin tur inrymmer. Sociala kategorier är synliga i användningen av olika kate-
goriseringspraktiker med vilka lärarna och eleverna beskriver och tillskriver 
varandra egenskaper och identiteter. Det kan emellertid påpekas att de insti-
tutionella och sociala kategoriseringspraktikerna, samt de asymmetrier dessa 
praktiker aktualiserar, inte kommer att analyseras var och en för sig. De ska 
istället sättas i relation till varandra och studeras i de situationer där de upp-
står. De ses som samspelande, flexibla och förhandlingsbara aspekter i sam-
tal och interaktion. I de följande avsnitten kommer mer ingående att klargö-
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ras hur avhandlingen närmar sig studiet av kategoriseringar som en samtals-
praktik. 

3.1.2. Kategoriseringar som samtalspraktik   
Stokoe och Smithson (2001:220f) har studerat betydelsen av olika sociala 
kategoriseringars form och funktion i samtalet. I enlighet med traditionell 
samtalsanalys anser Stokoe och Smithson att kategoriseringar ska göras rele-
vanta av medlemmarna i tal och handling för att de ska kunna betraktas som 
ett viktigt element i interaktionen. Sociala kategorier kan bara förstås inom 
de interaktionskontexter där de uppstår, och utifrån den förståelse medlem-
marna ger dessa. Kravet på att endast utgå från medlemmarnas egna orien-
teringar i fråga om kategoriseringar kan förklaras med att om en social kate-
gori ska betraktas som en viktig del av ett socialt sammanhang, då ska den 
också vara synlig i människors samtal och handlingar (Stokoe & Smithson 
2001:220f). Dessutom kan forskaren utgå i första hand från de kategorier 
som medlemmarna explicit aktualiserar i samtalet och hur de gör det, och 
inte från vad forskaren själv väljer som relevant för analysen. Av den anled-
ningen uppmanar samtalsanalys att inte införa vare sig kategorier eller analy-
tiska kontexter som inte direkt relaterar till medlemmarnas specifika orien-
tering (Antaki & Widdicombe 1998:191, Stokoe & Smithson 2001:227). 
Kravet om att inte införa andra analytiska kontexter än de som direkt relate-
rar till medlemmarnas specifika orientering har dock blivit diskuterat. Stokoe 
och Smithson (2001:226) lyfter exempelvis fram behovet av bakgrundskun-
skaper för att tolka de grunder som medlemmarnas kategoriseringar vilar på 
för att kunna förstå vad deltagarna orienterar sig mot i interaktionen. De 
hänvisar därför till en alternativ inriktning till CA som kallas för MCA 
(Membership Categorization Analysis).  

MCA grundar sig i Sacks (1972, 1992) studier av hur människor använder 
kategorier för att kategorisera sig själva och andra. Sacks studerar hur med-
lemmarna i en grupp skapar en gemensam förståelse samt ger mening till 
dessa kategorier i och genom samtal. Han menar att kategorierna är länkade 
till varandra i vårt sätt att använda språket, och därmed kan organiseras i 
kollektioner för att studera de mekanismer som förenar dem. Kategorier kan 
därmed länkas till specifika handlingar och aktiviteter, eller kategoribundna 
aktiviteter (Eng. category-bound activities), och egenskaper (Eng. natural 
predicates). Sacks (1992:40f) menar också att kategorierna är inferensrika 
(Eng. inference-rich), eftersom de relaterar till en social och kulturell inne-
börd som medlemmarna har en gemensam förståelse av. I Sacks spår menar 
Stokoe och Smithson (2001:227) och Stokoe (2006:472, 473ff) att en stor 
del av den kunskap som medlemmarna har om samhället är uppsamlade i 
dessa kategorier. Exempelvis kategori ”kvinnan” kan relateras till kategorier 
som ”mor”, ”hustru”, eller ”dotter”, och till varje kategori hör en rad olika 
kategoribundna aktiviteter som ger information om hur medlemmarna i ka-
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tegorin ska handla och vilka egenskaper de har. Dessa kategoribundna akti-
viteter i sin tur bär med sig olika rättigheter och skyldigheter som förväntas 
av innehavaren av dessa kategorier. Antaki och Widdicombe (1998) menar 
att MCA utgår från att människor använder språket för att organisera världen 
genom kategorier. Till kategorier knyts olika egenskaper som åläggs männi-
skor som anses höra till en specifik kategorigemenskap. När man analyserar 
hur kategorier används i ett samtal, utgår man dock inte från att personer 
automatiskt motsvarar dessa kategorier, utan hur personer behandlar eller 
bemöter varandra som tillhörande kategorierna, hur kategorierna utformas 
och vad man åstadkommer när man använder dem.  

En specifik tankegång hos Stokoe och Smithson (2001:232) och Stokoe 
(2006:472) i förhållande till MCA är att för att studera kategoriernas roll i 
samtalet räcker det inte med att endast konstatera exempelvis hur kategori 
genus är relevant för deltagarna i interaktionen. För att kategorier ska vara 
analytiskt relevanta bör de också den sociala och kulturella förståelse som 
medlemmana tillskriver dessa inkluderas. Stokoe och Smithson (2001:236) 
menar vidare att varken CA inriktning på medlemmarnas metoder för förstå-
else av kategoriernas betydelse i lokal interaktion och samtal, eller MCA 
intresse för analysen av inferensrika kategoriseringar och kategoribundna 
aktiviteter, studerar dessa kategoriseringar bortom dess samtalsanalytiska 
nivå. Det menar författarna är problematiskt eftersom de i sina samtalsanaly-
tiska studier har kunnat visa exempelvis att det finns en inneboende genus-
förståelse i benämningen av dessa kategoriseringar och tillskrivningar med 
vilka talarna språkligt iscensätter sin bakgrundskunskap. Talarnas common-
sense kunskap innebär en kulturell kunskap om exempelvis genus som gör 
att kategorierna och dess tillhörande aktiviteter blir förståeliga och förhand-
lingsbara i vardagliga samtal. De förklarar vidare att genusforskningen ex-
empelvis länge har uppmärksammat inte bara denna kulturella bakgrunds-
kunskap, utan också att avsaknad av en medvetenhet om denna kunskap har 
varit en stor bidragande faktor till reproducering och legitimering av tradi-
tionella genusroller. De menar slutligen att även om analytikerns tolkning 
kan leda till misstolkningar av medlemmarnas bakgrundskunskap när med-
lemmarna aktualiserar kategorier i sina lokala samtalspraktiker, kan avsak-
nad av bakgrundskunskaper leda till brister i den information som behövs för 
förståelsen av praktikerna. Stokoe och Smithson (2001:238) menar därmed: 
”Thus analysing conversational data without considering the wider social 
context leaves a gap between technical analysis and that which is relevant 
socially for the speakers”.  

Sacks sätt att närma sig analysen av medlemmarnas användning av kate-
goriseringar i samtalet, och främst Stokoe och Smithsons tankar vad det 
gäller vikten av att i analysen ta i beaktande den bakgrundkunskap som med-
lemmarna använder för att ge kategorierna mening, inspirerar den här studi-
en. I analysen av hur olika kategoriseringar används av lärare och elever i 
samtalet utgår jag från att de kommunicerar en gemensam förståelse om 
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dessa kategoriers innehåll. I analysen har jag dock inte endast för avsikt att 
belysa hur lärarna och eleverna gemensamt skapar en situerad mening kring 
dessa kategoriseringar. Jag vill också belysa hur användning av kategorise-
ringar som samtalsresurs är relaterad till vidare institutionella och sociala 
kontexter som har betydelse för lärarnas och elevernas meningsproduktion. 
En av de kontexter som är av betydelse för analysen av de kategoriseringar 
som aktualiseras av deltagarna i den här studien är den specialpedagogiska 
kontexten. Det kommer att vidareutvecklas i nästa avsnitt.  

3.1.3. Kategoriseringar som specialpedagogisk samtalspraktik  
Hjörne och Säljö (2004) menar att kategoriseringar är en fundamental aspekt 
av människors tänkande och sociala liv. Människor organiserar tillvaron med 
hjälp av kategorier. Man kan inte beskriva, reflektera eller förhålla sig till 
verkligheten utan att hänvisa till kategorier, och därmed indirekt även till 
olika system och traditioner kopplade till dessa kategorier med vilka vi gör 
händelser och objekt begripliga. Kategorierna är kodifierade i språket och 
därför ibland osynliga för oss. Hjörne och Säljö (2004:4) intresserar sig 
främst för hur skolan som institution kategoriserar och behandlar barn. De 
menar att ”Categories are the basic working tools of institutional actors in 
their mundane and undramatic daily activities”, och hänvisar till Douglas 
(1986) när de konstaterar att institutioner ”tänker” i termer av kategorier när 
de analyserar situationer och tar beslut. Hjörne (2004) och Hjörne och Säljö 
(2004) förklarar i sin studie hur olika diagnoskategorier som AD/HD kon-
strueras inom ramen för skolans elevvårdskonferenser, att det är en praktik 
som innebär en kategoriseringsprocess genom vilken barn blir tillskrivna 
diagnoskategorier. Denna praktik innebär en meningsskapande process som 
äger rum i en kontext av specifika institutionella beskrivnings- och kategori-
seringspraktiker. Hjörne (2004) och Hjörne och Säljö (2004) visar hur dessa 
praktiker selekterar och kategoriserar elever som inte passar in i skolans 
normaliserande förväntningar. De visar bland annat hur elevernas avvikande 
beteende identifieras, hur eleverna tillskrivs olika egenskaper och hur ele-
vernas problem individualiseras, för att slutligen en utredning föreslås som 
sen resulterar i en diagnos. Hjörne (2004) uppmärksammar också betydelsen 
av skolans beskrivnings- och kategoriseringspraktiker för etablering av spe-
cifika elevidentiteter och de effekter det har för eleven. En viktig aspekt som 
Hjörne och Säljö (2004) lyfter fram är insikten om att kategorin AD/HD 
används av olika skolaktörer som ett retoriskt begrepp, som kopplas till indi-
viduella dysfunktioner hos eleverna, vilket skapar en gemensam förståelse 
för skolsvårigheter.  

Hjörne och Säljös studier inkluderar ett sociokulturellt och konstruktio-
nistiskt perspektiv. De riktar fokus mot en institutionell förståelse hos lärare 
och personal, som leder till konstruktionen av kategoriseringar och diagno-
ser, liksom den efterföljande normaliseringsprocess som människor som ses 
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som avvikande utsätts för. Widdicombe (1998:202) påpekar att konstruktio-
nismen tenderar att utgå från förklaringsmodeller av hur sociala kategorier 
konstrueras, vilket kan göra det svårt att mer ingående visa vad människor 
gör med de kategorier och identiteter som mobiliseras i den omedelbart situ-
erade kontexten. De lyfter därför den samtalsanalytiska strävan att lägga 
fokus på talarnas lokala projekt fram, och hur de konkret mobiliserar katego-
rier och identiteter. Det resonemanget gäller även den maktaspekt som är 
inbegripen i Hjörne och Säljös analys av skolans kategoriseringspraktiker. 
Widdicombe (1998:203) medger att liksom konstruktionism avser samtals-
analysen att förstå hur makt är inneboende i tillgängligheten av resurser för 
konstruktionen av kategorier och identiteter, men förklarar också att: 
 
 By contrast, conversation analysts argue that asymmetries in status 

and the exercise of institutional power, for example, infuse social life 
at its most basic level of interaction; it is through their communicative 
competencies that people exhibit their orientation to the relevance of 
inequalities in actual episodes in their lives. So conversation analysis 
addresses the traditional concern with power at the level of the turn-
by-turn sequential unfolding of interaction /…/ Similarly, the power-
ful role of institutions in controlling what is defined as deviance is 
shown to be accomplished at a tangible level of interaction, specifi-
cally through teachers’ descriptive practices /…/ By focusing on the 
instantiation or embodiment of social structure in particular contexts 
and on particular occasions, conversation analyses “demystify” and 
hence enhance our understanding of social structure and power. 

 
Sett utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv, är konstruktionistiska analys-
modeller, som lyfter fram institutionella kategoriseringspraktiker och de 
maktaspekter det kan innebära, endast relevanta om aktörerna använder des-
sa praktiker i vardagliga samtal. Aktörernas kategoriseringspraktiker kan 
fångas genom exempelvis deras sätt att beskriva och tillskriva kategoriserier 
och identiteter i interaktionen. I den här studien tillämpar jag en samtalsana-
lytisk ingång när jag utforskar hur dessa praktiker konstitueras i den särskil-
da undervisningsgruppen och de maktaspekter det innebär. Jag utgår också 
från att även när praktikernas mening förhandlas i interaktionen bär de med 
sig ett konstruerat innehåll knutet till bredare kontexter av meningsproduk-
tion. Därmed kan konstruktionism betyda såväl skapelseprocess och produk-
tion av mening som reproduktion av mening. I samband med förekomsten av 
olika kategoriserings- och sorteringspraktiker i skolan menar Mehan (1991) 
till exempel, att trots att dessa praktiker konstitueras i skolans vardagliga 
samtal så är de också relaterade till bredare sociala och institutionella kon-
texter. Det är i den situerade användningen och de metoder som medlem-
marna använder när de aktualiserar olika beskrivningar och kategoriseringar 
som den samhälleliga produktionen och reproduktionen blir synlig. Vidare 
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menar Zimmerman och Boden (1991:4) att kopplingen mellan samtal i inter-
aktion och struktur kan göras genom att studera hur olika aktörer använder 
olika mekanismer för att genomföra institutionellt orienterade aktiviteter och 
hur dessa mekanismer producerar och reproducerar sociala formationer. Jag 
söker därför studera hur kategoriseringar konstrueras i situerade samtal. Det 
gör jag utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv som tar hänsyn till det situe-
rade samtalets förmåga till både produktion och reproduktion av institutio-
nell makt och mening. 

En studie som närmar sig denna beskrivning är Karlsson (2007). Hon stu-
derar hur en grupp elever placerade i en särskild undervisningsgrupp beskri-
ver sig själva och beskrivs av föräldrarna och av skolan (lärarna, pedagoger-
na, skolpersonal). Hon problematiserar de implikationer dessa beskrivningar 
har för elevernas skolgång. Karlsson lyfter fram kategoriseringar av elever 
som betraktas som problematiska för att få syn på normativa praktiker i aktö-
rernas berättelser. Hon orienterar sig främst mot pedagogernas beskrivningar 
och kategoriseringar för att få syn på de normativa praktiker som dessa aktu-
aliserar. Karlsson (2007:17) menar att när medlemmarna i en grupp beskri-
ver andra och sig själva, positionerar de sig som elev, förälder, pedagog, 
klasslärare. Därför betraktar hon beskrivningar inte som neutrala utan sociala 
aktiviteter situerade i specifika sammanhang. Gruppens medlemmar relaterar 
också till förväntningar och ansvarstagande kopplade till olika sociala kate-
gorier som gäller i en bredare samhällelig kontext. Skolan exemplifierar 
institutionella sammanhang där dessa sociala kategoriseringar aktualiseras i 
fråga om elevernas prestation och beteende. Karlsson menar att beskrivning-
en och kategoriseringen av elever i specifika termer är ett sätt på vilket sko-
lan som institution legitimerar olika interventioner och åtgärder mot elever-
na. Detta innebär att skolans institutionella åtgärder får materiella och socia-
la konsekvenser för eleverna och deras identitet (Evaldsson & Karlsson, 
2012, i tryck).  

Karlsson (2007:24f) hänvisar till förklaringsmodeller som lyfter fram 
normen som en resurs i skolsammanhang. Dessa perspektiv visar att i speci-
fika samspelssituationer kan talarna aktualisera olika diskurser för att förnya 
eller utmana normativa förståelseformer och uppnå olika sociala mål. I sina 
beskrivningar använder människor sociala kategoriseringar och identiteter, 
som i sin tur hör samman med specifika sociala världar eller institutioner. 
Beskrivningar och kategoriseringar kan ses som något situationsbundet, sam-
tidigt som de etableras gentemot omgivande historiska, kulturella och sam-
hälleliga förhållanden. Människors kategoriseringar och beskrivningar sker 
inte i ett vakuum, utan aktualiseras i en viss situation eller kontext och är 
möjliga tack vare att individer deltar i sociala praktiker, institutionella aktivi-
teter och andra former av symboliska aktiviteter som förutsätter dessa kate-
goriseringar. En etnometodologiskt inriktad studie av mekanismerna gällan-
de för människors samtal och interaktion kan då förstås som analyser av de 
kommunikativa resurser människor använder för att skapa mening om kate-
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gorier i relation till samhälleliga normer och diskurser. Forskarens ambition 
blir här att sätta ihop detaljerna i den lokalsituerade interaktionens samspel 
med en vidare samhällelig nivå. 

Några av de praktiker som lärare och elever använder i den särskilda un-
dervisningsgruppen är, i likhet med vad Hjörne och Säljö liksom Karlsson 
fann i sina studier, olika typer av beskrivningar, kategoriseringar och identi-
tetstillskrivningar med vilka deltagarna förhandlar och ger sin interaktion 
mening och betydelse. I den här studien ser jag inte dessa som olika typer av 
separata praktiker, utan som ständigt relaterade aspekter i interaktion och 
samtal. När lärare och elever beskriver sig själva och andra använder de 
olika kategoriseringar och tillskrivningar. När de aktualiserar kategorisering-
ar i samtalet, gör de det för att beskriva och tillskriva sig själva och andra 
identiteter. När de tillskriver identiteter, beskriver de och kategoriserar sig 
själva och andra i termer av tillhörigheter. Viktigt att påpeka är att identitet 
inte förstås i traditionell mening, det vill säga, som internaliserade och essen-
tiella egenskaper hos människor, utan något som används och är synligt i 
samtalet. Identitet blir då något som beskrivs, tillskrivs och blir tillskrivet. 
Den viktiga analytiska frågan i relation till identitet är att visa hur identitet 
görs relevant i samtalet, vilka beskrivningar och kategoriseringar som aktua-
liseras och vilka tekniker som används för att mobilisera identiteter (Antaki 
& Widdicombe 1998:1, Widdicombe 1998:191). 
 

*** 
 
På ett sammanfattande sätt kan sägas att en viktig utgångspunkt för den här 
avhandlingen är intresse för konkreta situationer där social interaktion och 
meningskapande äger rum i den särskilda undervisningsgrupp som studeras. 
Intresset för konkreta situationer avgränsas till hur samtal organiseras inom 
ramen för de utrymmen som skolan skapar som institution. Fokus riktas mot 
övergripande mönster som uppträder i samtalet, liksom de asymmetrier som 
skapas i och med samtalet. Asymmetrierna i samtalet låter sig fångas bäst 
genom studium av hur olika kategoriseringspraktiker används av både lärare 
och elever för att beskriva och tillskriva varandra egenskaper och identiteter. 
Dessa praktiker ger inte bara uttryck för en situerad förståelse av det sociala 
meningskapande som pågår i de konkreta situationer som studeras, utan även 
ger även uttryck för en förståelse knuten till olika diskursiva innebörder som 
praktikerna bär med sig. Det ligger i avhandlingens analytiska intresse att 
rikta uppmärksamheten på de situerade kategoriseringspraktiker som aktuali-
seras i samtal och interaktion, samt de sociala och institutionella maktord-
ningar dessa kan medföra. 

En vidare aspekt av relevans för den här studien är att de specialpedago-
giska sammanhang som studeras är sammansatta vad det gäller vilka och hur 
olika kategoriseringspraktiker används av deltagarna. Kategoriseringar rela-
terade till funktionshinder, etnicitet, klass och genus, som ofta aktualiseras i 
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samtalet, går ofta in i varandra och samspelar med varandra i vardagliga 
samtal. Hittills har sociala kategorier studerats separat eller en i taget inom 
specialpedagogiska problem, och inte i större omfattning relaterade till var-
andra (Nilholm 2007:108). Därför krävs ett intersektionellt perspektiv som 
tillför mer flexibla analysingångar av de komplexa mekanismerna som dessa 
kategorier ger upphov till i interaktionen. Följande avsnitt kommer att skis-
sera några intersektionella tillvägagångssätt och begrepp, samt förklara de 
betydelser som kategorierna har för den här studien.   

3.2. Intersektionalitet och intrakategoriska interferenser 
Intersektionalitet har utvecklats inom det postmoderna feministiska teoretis-
ka fältet, och har inspirerats av teoribildningar som ”black feminism”, post-
kolonial teori, och queerteori (Davis 2008, Lykke 2003:48, Moser 2006:540, 
Yuval-Davis 2005, 2006:193ff). Dessa teoretiska fällt har omformat flera av 
intersektionalitetens grundtankar och begrepp, och försett den med redskap 
för att dekonstruera normerande universalistiska uppfattningar och binära 
formationer, vilka betraktas som viktiga delar i det moderna filosofiska och 
vetenskapliga projektet (Davis 2008:71, Lykke 2005: 7). Med utgångspunkt i 
dessa grundtankar har intersektionalitet problematiserat traditionell femi-
nism, som anses dela flera av dessa moderna principer (Yuval-Davis 
2005:20). Problematiseringen har följts av en strävan att nyansera den femi-
nistiska analysen, främst genom att ge perspektiv på hur kvinnor blir subjek-
tifierade, inte bara i relation till en genusordning som i traditionellt feminis-
tisk analys, utan till olika typer av maktordningar knutna till etnicitet, socialt 
tillhörighet sexualitet osv. Intersektionalitet har utvecklats gradvis och i dag 
betraktas den inte bara som en av de viktigaste forskningsparadigmerna 
inom genusstudier, utan även ett teoretiskt och analytiskt redskap av stor 
betydelse inom flera andra forskningsfält (McCall 2005:1771, Moser 
2006:540). 

Intersektionalitet har använts främst för att studera hur institutionellt kon-
struerade sociokulturella kategorier samspelar med varandra i olika sociala 
sammanhang. Med hjälp av intersektionalitet analyseras dynamiska förhål-
landen som äger rum mellan kategorierna. Intersektionalitetsbegreppet ger 
perspektiv på de olika asymmetrier och inkluderings- och exkluderingspro-
cesser som kategorierna bygger på (Lykke 2003). Det bidrar till att lyfta 
fram betydelse av att studera samspelet mellan kategorier och deras betydel-
se för människors vardagliga liv, sociala och institutionella praktiker, liksom 
de ideologiska och kulturella effekter som kategorier har i termer av makt 
(Davis 2008:68).  

I Sverige introducerades begreppet intersektionalitet av De los Reyes, 
Molina och Mulinari (Lykke 2005:8). Grundläggande i deras sätt att se på 
intersektionalitet är att det är ett teoretiskt redskap för att synligöra de mot-
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sättningar som olika sociala asymmetrier ger upphov till (De los Reyes, Mo-
lina & Mulinari 2003b:160). Intersektionalitetens grundtanke är att meka-
nismer av överordning och underordning i ett samhälle bör analyseras med 
hänsyn till de genomkorsningar som bildas mellan olika sociokulturella 
aspekter som har betydelse för individerna ifråga om deras möjligheter och 
begränsningar att handla socialt. Den anlägger en analys av olika sociala 
processer av produktion och reproduktion av makt, hegemoni, ojämlikhet 
och motstånd i samhället. Intersektionalitet kan emellertid ge utrymme för 
att genomföra liknande analyser på lokal, kontextuell och individuell nivå. 
På det sättet blir intersektionalitet inte enbart ett analytiskt redskap för att 
synliggöra reproduktion av samhällets ordning. Den kan även användas för 
att förstå samspelet mellan olika dimensioner av över- och underordning och 
kontextualisera dessa i specifika situerade sociala och institutionella proces-
ser (De los Reyes, Molina & Mulinari 2003a, 2005, 2007).  

Intersektionaliteten strävar att ge perspektiv på traditionella kategoriord-
ningar genom att studera hur de interagerar med varandra i konkreta sociala 
sammanhang, och De los Reyes och Mulinaris förståelse av maktasymmetri-
er kopplade till dessa ordningar är en utgångspunkt för den här studien. Stu-
dien riktas främst till att ge perspektiv på hur olika konstruerade kategorise-
ringar, beskrivningar och identitetstillskrivningar relaterade till funktions-
hinder, etnicitet, klass och genus, som lärare och elever använder sig av, 
bidrar till konstituering av olika maktmekanismer och processer av stigmati-
sering och uteslutning i den särskilda undervisningsgruppen.  

3.2.1. Intersektionella metodologiska överväganden 
En viktig diskussion inom det intersektionella fältet har varit huruvida man 
bör tillämpa en additiv eller en konstitutiv modell som utgångspunkt för ana-
lysen av olika sociala kategorier (Lykke 2003, 2005; McCall 2005; Moser 
2006, Yuval-Davis 2005, 2006:195). De flesta teoretiker som använde be-
greppet intersektionalitet kom till en början överens om att använda en addi-
tiv ansats som ser makt som ett resultat av summan av olika typer av över- 
och underordningar. Med additivt menas att olika typer av sociala asymme-
trier har en summerande effekt. De kan, så att säga, läggas på varandra och 
bilda ett slags flerdubbla hinder som begränsar specifika individer eller 
gruppers handlingsmöjligheter på olika sätt. Denna syn har dock nyanserats 
så småningom genom en konstitutiv ansats. Inom den studeras samspelet 
mellan sociala maktordningar som dynamiska förhållanden som konstitueras 
olika beroende på den konkreta situation eller kontext där de uppstår (Yuval-
Davis 2005). Under senare år har diskussionen om intersektionalitet domine-
rats av den konstitutiva ansatsen, som nu är den mest etablerade inriktningen 
inom fältet. Denna ansats ger möjlighet att visualisera konkreta sociala situa-
tioner. Traditionella maktanalyser kan göras lokal- och situationsspecifika 
och därmed få en mikroanalytisk ingång. Den vänder sig till lokala kontexter 
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för att kunna upptäcka maktspelets variation och konkreta effekter. I och 
med det bidrar ansatsen till att synliggöra hur människor i sin vardag skapar 
olika sociala kategoriseringsprocesser där makt och motstånd ingår.  

Att tillämpa ett intersektionellt perspektiv är dock inte fritt från invänd-
ningar. På senare tid har kritik riktats mot intersektionalitetens användbarhet 
(Lykke 2005:7). Även perspektivets vaghet och saknad av stringens fram-
ställs som problematiskt (Davis 2008). Här ska redovisas mer konkreta 
punkter av den kritik som framförts och förklara hur den här studien hanterar 
denna. De två kommande avsnitten belyser de frågor som omfattar huvud-
punkterna i den förda kritiken.  

Vilka kategorier ska ingå i analysen? 
McCall (2005:1772) beskriver kritiken mot intersektionalitet i termer av den 
komplexitet som uppstår när analysen av ett fenomen ska utvidgas till att 
omfatta flera analyskategorier och dimensioner samtidigt. Även Lykke 
(2003:52) menar att begreppet blir nästan analytiskt ohanterligt när flera 
olika maktasymmetrier ska tas i beaktande. Det kan leda till godtyckliga 
prioriteringar av en eller några kategorier, något som i sin tur kan leda till 
reduktionism och fragmentering som förenklar och avsmalnar analysen av 
fenomenet i fråga (Lykke 2005:10). Ett sätt att motverka dessa förhållanden 
är enligt Lykke (2003:53f) att först välja några kategorier och aktuella 
asymmetrier, och sedan argumentera varför man har gjort det valet. Forska-
ren kan därefter göra konkreta reflektioner över val och bortval. Även 
McCall (2005:1786) menar att för att underlätta den intersektionella analy-
sen bör antalet dimensioner begränsas, skillnader och likheter mellan dem 
definieras och en lämplig detaljnivå vad det gäller kategoriernas omfång och 
koherens bestämmas. Ett bidrag som etnometodologi kan ge i det här fallet 
är att till skillnad från den intersektionellt inriktade analytikern reserverar sig 
inte etnometodologen rätten att i första hand välja vilka kategorier som ska 
gälla i analysen. Det är snarare de sociala aktörernas orientering och sätt att 
aktualisera dessa i interaktionen som är av relevans för analysen. I det avse-
endet är det metodologiska dilemma som intersektionaliteten tacklas med 
delvis upplöst för etnometodologen.  

I den särskilda undervisningsgruppens fall tar, som jag kommer att visa 
närmare i de empiriska kapitlen, olika analytiska kategorier form i lärarnas 
och elevernas beskrivningar, kategoriseringar och identitetstillskrivningar. 
De kategorier som aktualiseras i den särskilda undervisningsgruppen är rela-
terade till skolan som institution, och till andra sociala förhållanden. I och 
med användningen av en kategori aktualiseras också en viss ordning som 
relaterar till dimensioner hörande till den kategorin. Ett exempel på en insti-
tutionell kategoriordning är lärare–elev, vilket i och med skolans utbildande 
och fostrande funktion även kan aktualisera kategoriordningar som vuxen–
barn. Etnicitet som social kategori aktualiseras i form av kategoriordningar 
som svensk–invandrare, eller kristen–muslim. Kategorin genus aktualiserar 
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ordningar relaterade till kvinnliga och manliga attribut och beteende. Social 
klass aktualiseras inte tydligt i interaktionen i termer av kategoriseringar och 
identitetstillskrivningar, men studeras ändå i form av mobilisering av socio-
ekonomiska resurser som individerna använder för att förhandla i interaktio-
nen. Funktionshinder som kategori har en annan utgångspunkt än de andra 
kategorierna. Borgström (2005:5) menar till exempel att alla kan bli till-
skrivna köns- eller ålderstillhörighet, men inte alla har ett funktionshinder. 
Hon menar att det inte finns något etablerat svensk ord för att benämna ett 
begreppsfält som relaterar till individens fysiska, intellektuella och psykiska 
förmågor och begränsningar. Hennes förslag är att kalla den kategorin för 
”funktionalitet”. Hon menar att ord som funktionshinder, rörelsehinder, osv. 
omfattar bara en dimension av de ordningar som funktionalitetsbegreppet 
kan skapa. Ett problem med att använda funktionalitet som analyskategori i 
den studerade gruppen är att där aktualiseras kategorin mest i termer av 
funktionshinder eller AD/HD, och det funktionshindret gäller endast kategori 
eleven. Det är sällan som lärare eller elever aktualiserar kategoriseringar, 
beskrivningar och identitetstillskrivningar som uttryckligen problematiserar 
lärarens funktion och prestation i gruppen. De skulle aldrig komma på tan-
ken att koppla en problematisering av lärarens funktion till biologiska eller 
psykiska hinder. Det är bara eleven som kategori som kan blir föremål för 
den typen av beskrivningar. I sitt kritiska arbete mot uppkomsten och etable-
ringen av den neuropsykiatriska diagnosen DAMP i Sverige formulerar 
Kärfve (2001:209f) ett liknade resonemang. Hon skriver följande:   
 
 Neuropsykiatrin, som den kommit att utvecklas i Sverige under led-

ningen av Christopher Gillberg, utgår från en ”arv eller icke miljö”-
modell, som bara kan utvidgas till att diskutera miljön i den snävaste 
naturvetenskapliga betydelsen av ordet: mammas rökning och miss-
bruk, tillbud kring graviditet och förlossning, skallskador. Svårigheter 
i det sociala samspelet inom familjen eller skolan räknas som signaler 
på defekter hos barnet (och, om det visar sig oundvikligt, på genetiska 
störningar hos föräldrarna). Möjligheten att enskilda lärare skulle ha 
en neuropsykiatrisk problematik nämns aldrig, men jag antar att även 
denna tankegång skulle kunna utvecklas – utbrändhetssymptom ligger 
snubblande nära tanken på dysfunktion och funktionshinder. 

 
Omöjligheten att tala om läraren i dysfunktionella termer innebär därmed att 
det bara är elevens dysfunktionella beteende som ventileras och problemati-
seras i termer av funktionsnedsättning i interaktion och samtal i gruppen. Av 
den anledningen behåller den här studien kategorin funktionshinder liksom 
de kategoriseringar knutna till denna kategori (AD/HD) som utgångspunkt 
för analysen. Lärarens som kategori analyseras i studien, men inte i termer 
av en funktionshinderproblemtik, så som det görs med eleverna, utan i ter-
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mer av exempelvis lärarens sociala och pedagogiska funktion och dennes 
sätt att förhålla sig till de elever som tillskrivs funktionshinder.  

Det är också viktigt att påpeka att de nämnda kategorierna och de katego-
riordningar som medlemmarna genom sina kategoriseringar, beskrivningar 
och identitetstillskrivningar aktualiserar i interaktionen, inte betraktas som 
fasta och bestående. Det betraktas istället som något som konstitueras i kon-
kreta situationer, under speciella villkor och genom specifika praktiker (se 
Moser 2006:549f). Av den anledningen riktas inte analysen till kategorierna i 
för sig och deras traditionella innebörd, utan till kategorierna i handling, det 
vill säga hur deltagarna använder dem för att ge sin vardagliga interaktion 
form och mening. De kategorier som aktualiseras i interaktionen kommer 
som sagt inte ensamma, utan antar intersektionella former. Avhandlingen 
fokuserar på dessa intersektionella genomkorsningar som kontextuellt och 
situationsbundet konstitueras i interaktionen. Dock, som Lykke (2003) och 
McCall (2005) rekommenderar, bör en selektion av metodologiska skäl ändå 
göras. Därför börjar det första empiriska kapitlet med att belysa det intersek-
tionella samspelet mellan institutionella kategoriseringar som lärare och 
elever gör i skolvardagen, för att i det andra kapitlet placera dessa i förhål-
lande till sociala kategoriseringar relaterade till funktionshinder, etnicitet, 
klass och genus. Därefter avsmalnas studien i de två sista kapitlen till att 
handla om hur sociala kategoriseringar som lärare och elev samspelar med 
kategoriseringar knutna till manlighet och kvinnlighet och AD/HD. Valet av 
att fokusera dessa kategoriseringar i de empiriska kapitlen är motiverat av 
studiens etnometodologiska utgångspunkter. Materialet kännetecknas av 
intersektioner mellan de kategoriseringarna, och deltagarna visar att de kon-
sekvent och uttryckligen riktar sig mot dem. Kategoriseringarnas samspel, 
form och förekomst också är så fulla av betydelser, att det inte går att bara 
vända blicken bort från dem. 

Hur är kategorierna kopplade till varandra? 
Förutom vilka analyskategorier som ska utgöra utgångspunkten i en intersek-
tionell analys är även samspelet mellan kategorierna och kategoriordningar-
na, också en kritisk fråga (Erel m.fl. 2008). McCall (2005). Yuval-Davis 
(2005:22) lyfter fram denna metodologiska fråga som angelägen att gå vida-
re med inom studier av intersektionalitet. McCall skisserar tre möjliga 
ingångar. Den första är den anti-kategoriska ingången som helt enkelt riktar 
sig till att dekonstruera kategorierna. En tankegång som grundar sig på en 
postmodern kritik mot vetenskapliga ideologier och praktiker för kategorise-
ring, selektering och essentialisering av kategorier och grupper. Den andra är 
den inter-kategoriska ingången som utgår från att man behåller en proviso-
risk användning av kategorier och deras samspel för att dokumentera ojämli-
ka förhållanden mellan och inom kategorierna. Den tredje är den intra-
kategoriska ingången som inte fokuserar på intersektionen mellan och inom 
kategorierna, utan på intersektionen mellan olika kategoridimensioner. 
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McCall (2005:1781) menar att den intra-kategoriska ingången lämpar sig för 
studier av enstaka grupper eller fall där man vill belysa hur olika kategori-
ordningar artikulerar sig och bidrar till formeringen av komplexa situerade 
identitetsprocesser. Även Lykke (2005:8ff) uppmanar att i den intersektio-
nella analysen lägga tonvikten på kategoriernas intra-aktion, det vill säga på 
hur kategorierna genomkorsar och transformerar varandra i det situerade 
samspelet. Intra-aktion innebär en dynamisk sammanflätning av sociala ka-
tegorier och maktordningar, som är konstant föränderliga konfigurationer 
under ständigt omförhandling. McCalls intra-kategoriska analysingång får 
därmed en dominerande plats i studien. Den analysingången innebär att stu-
dien börjar med en specifik social grupp, som i det här fallet är en särskild 
undervisningsgrupp med barn som tillskrivs kategorin AD/HD, för att däref-
ter studera samspelet mellan den kategori och andra kategorier som etnicitet, 
klass och genus har för gruppen (jmf. McCall 2005:1787). Man studerar 
däremot inte gruppens medlemmar eller någon enskild medlems förhållande 
till en kategori eller kategoridimension. Man söker istället länkar tvärsöver 
kategoriernas olika dimensioner och de maktasymmetrier dessa ger upphov 
till (McCall 2005:1781).  

En annan viktigt utgångspunkt är Mosers (2006:541ff) tolkning av det in-
tersektionella samspelet mellan kategorierna. Hon menar att den intersektio-
nella analysens utmaning ligger i att studera inte bara hur olika situerade 
mekanismer och processer av social ojämlikhet samspelar och stärker var-
andra, utan även hur de konkurrerar och utesluter varandra i vardagliga soci-
ala samspel. Inspirerade av D. Haraway använder Moser (2005, 2006:543f) 
begreppet ”interferens”. Moser utvecklar därmed tanken om att sociala kate-
goriordningar inte endast kan förstås som sociala hierarkier och maktsystem 
som möter och korsar varandra för att producera och konstituera olika skill-
nader och ojämlikheter. Hon menar att processer av skillnadskapande också 
innebär osynliggörande och neutralisering av ordningar ur vilka olika posi-
tioner, identiteter och skillnader uppstår, och hon tillägger att även när kate-
gorierna neutraliseras och blir osynliga spelar de en roll i interaktionen. Ut-
ifrån Mosers resonemang kan därmed sägas att de kategorier och de makt-
ordningar dessa innebär kan bli osynliggjorda för att relevantgöra en eller 
flera andra ordningar som har en specifik betydelse och funktion för interak-
tionen. Att interferens uppstår innebär inte att de kategoriordningarna som 
neutraliseras, inte längre blir relevanta för interaktionen, utan snarare tvärt-
om. Genom att studera hur dessa neutraliseras och osynliggörs för att lämna 
företräde för en annan kategori eller kategoriuppsättning kan man analysera 
de asymmetrier som det samspelet innebär. Med hjälp av Mosers tolkning av 
interferensbegreppet kan man exempelvis analysera hur läraren som kategori 
i handling osynliggörs i interaktionen, medan elevernas handlingar eller be-
teende relevantgörs genom kategori- och identitetstillskrivningar kopplade 
till andra maktordningar som etnicitet, genus och klass.  
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Resonemanget om att studera samspelet mellan olika analytiska kategori-
dimensioner, genom att rikta fokus till intra-kategoriska förhållanden, är 
vägledande i studien. Den ingången möjliggör studium av samspelet mellan 
olika kategoridimensioner och hur dess maktasymmetrier konfigurerar sig i 
olika sammanhang i gruppens interaktion. Som komplement används Mosers 
(2006) tolkning av interferensbegreppet, som innebär att även när kategori-
dimensioner neutraliserar och utesluter varandra har de ändå betydelse för 
hur interaktionen konfigurerar sig. Att utesluta en kategori eller kategoridi-
mension för att lyfta fram en eller flera andra, kan innebära en makthandling 
med betydelse för interaktionen.  

3.2.2. Diskursiva positioneringar och identitet i tal och handling 
Men vilken betydelse har då det intersektionella samspelet mellan olika ka-
tegorier för förståelsen av gruppens konkreta vardag? För att besvara den 
sistnämnda frågan använder jag mig i den här studien ytterligare av två be-
grepp, ett handlingsinriktat diskursbegrepp och ett positioneringsbegrepp. 

Diskursbegreppet har förknippats främst med Foucault (1992, 1993, 
1998) och hans studier av hur olika diskursiva makt- och vetandepraktiker är 
aktiva i processen med vilken den moderna människan produceras som sub-
jekt. Det finns emellertid olika tolkningar av diskursbegreppet. Förutom 
Foucaults tradition, nämner Wetherell m.fl. (2001:6) exempelvis den Bakh-
tinska, den kritiska, den lingvistiska, den sociolingvistiska, den diskurspsy-
kologiska och den etnometodologiska traditionen. Decentraliseringen av 
tolkningen av diskursbegreppet har inneburit en förskjutning från de histo-
riska och institutionella maktpraktikernas betydelse för subjektskonstitue-
ring, till ett intresse för praktikers betydelse för konstituering av identitet 
genom vardagliga handlingar och interaktion. Den etnometodologiska tradi-
tionen har dock haft ett problematiskt förhållande till diskursbegreppet. 
Hammersley (2003) nämner främst etnometodologin och samtalsanalysens 
krav på att analysera det observerbara, något som implicit betyder svårighe-
ter för diskurser att göra sig synliga i interaktionen. Hammersley 
(2003:768ff) nämner Wetherells arbete som betydande för ett närmande 
mellan samtalsanalys och diskursanalys. Enligt Wetherell använder sig män-
niskor av tolkningsrepertoarer (Eng. interpretative repertoires), vilka innebär 
kulturellt igenkännbara och vanemässiga teman eller argument som åter-
kommer i samtalet. Att förstå hur människor använder sig av dessa tolk-
ningsrepertoarer kan ge perspektiv på analysen av människors tal och hand-
ling i interaktionen. Med utgångspunkt från Goffmans interaktionella ord-
ning menar Wetherell (2001a:18) att människor kollektivt och konsekvent 
organiserar interaktion och samtal i reguljära former eller praktiker som väg-
leder dem och organiserar diskurser. Diskurs kan därmed studeras i termer 
av språk i handling, av människor som kommunicerar och använder språk 
för att skapa mening kring sina handlingar och aktiviteter (Wetherell m.fl. 
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2001:3f). Wetherell (2001a:23f) menar att ett tankespår i diskursforskningen 
är att diskurs positionerar människor, eller att diskurs skapar subjektsposi-
tioner. Dessa positioneringar är organiserade i form av kulturellt igenkänn-
bara sätt att tala, sätt som konstruerar människor, tillskriver dem egenskaper 
och förser dem med en psykologi, dvs. sätt att se och förstå sig själva, sina 
motiv, erfarenheter och reaktioner. Wetherell (1998:394) påpekar dock vik-
ten av att fokusera på själva görandet av positioneringar i samtal, snarare än 
att fokusera på diskursiva betydelser. På det sättet kan en analys av samtal 
där olika positioneringar uppstår visa på de olika sätt genom vilka identiteter 
blir konstituerade. Utifrån det sättet att se på diskurs som både Wetherell och 
Hammersley belyser kan generellt sägas att diskursbegreppet omfattar studi-
um av språk i handling med avseende på såväl de situerade handlingsmöns-
ter som de generella tendenser som människor gör synliga i samtal. 

Regularitet och förekomsten av specifika mönster eller praktiker i samtal, 
samt aktualiseringen av olika diskursiva tolkningsrepertoarer i samband med 
dessa, kan sägas vara en del av vardagen i den särskilda undervisningsgrup-
pen. Svårigheten ligger i att på ett mer konkret analytiskt sätt synliggöra 
dessa praktiker och repertoarer. Sättet på vilket jag bemötte svårigheterna är 
genom användningen av begreppet positionering. Du Bois (2007) och Jeffe 
(2009) närmar sig begreppet positionering utifrån ett sociolingvistiskt per-
spektiv, vilket ger möjlighet att analysera positioneringar som en konkret 
språklig praktik. Du Bois (2007) menar att när individerna positionerar sig 
tar de ställning genom att visa sin förståelse av kategoriseringars diskursiva 
innebörd. Han lyfter fram den sociala akten av ”att ta ställning” (Eng. stan-
ce) som en av samtalets mest fundamentala former (Du Bois 2007:173, Jaffe 
2009:3). Du Bois (2007: 171) definierar ställningstagande som den sociala 
handingens minsta enhet. Att ta ställning är en dialogisk offentlig handling 
(Du Bois 2007:163). Den handlingen uppstår i interaktionen, och innebär att 
personer förhåller sig till varandra och antar positioner i förhållande till ett 
uttalande. Den sociala akten av att ta ställning förklarar Du Bois 
(2007:162ff) som en handling där en person gör ett uttalande om ett objekt, 
och i och med det antar personen en position i förhållande till både objektet 
och den person som hon delar uttalandet med. När den andra personen re-
sponderar, tar hon också ställning och positionerar sig i förhållande till både 
objektet och motparten. När personerna som ingår i samtal har delat med sig 
av sina ställningstaganden och positioneringar i förhållande till objektet, 
visar de sin gemensamma förståelse av situationen (Eng. alignment). Den 
förståelsen kan i sin tur vara konvergent när de är överens om saken i fråga, 
eller divergent när de inte är det (Du Bois 2007:142f, Jaffe 2009:3). Du Bois 
(2007:143) definierar därmed positionering som ”The act of situating a so-
cial actor with respect to responsibility for stance and for invoking sociocul-
tural values”. Det innebär därmed att när aktörerna genomför en handling tar 
de inte bara ställning i förhållandet till ett objekt, utan görs också ansvariga 
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för de ställningstaganden och de sociokulturella värderingar som de åberopar 
i samband med det. 

Lärarnas och elevernas beskrivningar, kategoriseringar och identitetstill-
skrivningar studeras som diskursiva praktiker, och analyseras utifrån de po-
sitioneringar som lärarna och eleverna antar i interaktionen. Positioneringar 
analyseras inte bara i förhållande till den omedelbara samtalskontexten där 
de uppstår (se Du Bois 2007:148, Jaffe 2009:4), utan också i förhållandet till 
det vidare sociokulturella kontexter vilka ger lärarnas och elevernas hand-
lingar mening (se Du Bois 200:139, Jaffe 2009:4). Jaffe (2009:3f) menar att 
ställningstaganden aldrig kan betraktas som neutrala eftersom neutralitet i 
sig är ett ställningstagande. När människor positionerar sig aktualiserar de 
alltid en konstellation av olika sociala kategorier och identiteter (Jaffe 
2009:8). När dessa positioneringar äger rum på ett repetitivt sätt över tid kan 
de ha en kumulativ eller indexerande effekt. Indexeringen av positioneringar 
betyder inte att dessa kategoriseringar och identiteter förstås som något es-
sentiellt. Snarare att olika subjektpositioneringar och de kategoriseringar 
dessa aktualiserar, kan betraktas som stereotypa mönster i samtalet, och att 
dessa mönster i sin tur relaterar till mindre explicita diskursiva former. Re-
sonemanget leder vidare till att de språkliga system som de indexerade posi-
tioneringarna skapar redan är inbäddade i sociala, ideologiska och politiska 
handlingsfält, och att en individs positioneringar kan betraktas och tolkas 
som indirekta tecken på dessa fält (Jaffe 2009:11ff). Positioneringar är inte 
bara interkontextuella, utan även interdiskursiva. Det innebär att de relaterar 
till specifika diskurser, kategorier eller sätt att tala, vilka utgör underliggande 
antaganden, processer eller motivationer. Individer kan därmed lyfta upp 
positioneringar från en individuell nivå till en kollektiv nivå. På det sättet 
placeras individens språk och identitet i relation till språkliga hierarkier och 
ideologier (Jaffe 2009:17). Positioneringar kan studeras som ett kollektivt 
fenomen, med fokus på mönster av kollektiva positioneringar. Det vill säga 
hur ofta olika positioneringar används av individerna och vilken roll de spe-
lar för produktionen och reproduktionen av olika diskursiva mönster (Jaffe 
2009:18). Bredare sociala diskurser har betydelsen för positioneringar, efter-
som de kan utgöra redan existerande ideologiska mallar som aktiveras av 
talarna genom att använda några av dess diskursiva element (Jaffe 2009:22).  

De positioneringar som lärarna och eleverna intar i interaktionen i grup-
pen förser deras kategoriseringar, beskrivningar och identitetstillskrivningar 
med en specifik betydelse. Positioneringar dyker inte bara upp i samtal och 
tolkas i den kontext där de uppstår, utan tolkas också som diskursivt produ-
cerade. Dessa positioneringar bär med sig diskursiva innebörder som inte 
endast är knutna till lärarna och eleverna som institutionella kategorier, utan 
också andra typer av sociala kategoriserier som etnicitet, genus och social 
tillhörighet. Den här studien har för avsikt att analysera hur lärarna och ele-
verna språkligt positionerar sig, och hur de i samband med det kategoriserar 
sig själva och andra genom att frammana kategoriernas diskursiva innehåll.  
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*** 

 
Efter att ha introducerat begreppet intersektionalitet, samt redogjort för det 
maktperspektiv som är en viktig del av denna forskningsinriktning, har den 
här studien inför valet mellan en additiv och en konstitutiv modell, anslutit 
sig till den konstitutiva modellen. Det görs med motiveringen att denna mo-
dell passar bättre för analyser av situerade sammanhang i undervisningens 
konkreta praktik. Inför svårigheterna som har funnits inom det intersektio-
nella fältet, vad det gäller att välja de kategorier och maktordningar som ska 
ingå i analysen, kopplas den etnometodologiska ansatsen in för att lösa detta 
metodologiska problem. I och med det fokuseras i huvudsak de kategorier 
och kategoriordningar som görs relevanta av lärarna och eleverna själva i 
gruppen, dock argumenteras för val och bortval vad det gäller vilka katego-
rier studien väljer att fördjupa sig i. Ett viktigt påpekande är att det inte är 
kategorier i sig, utan kategorier i handling, dvs. det vardagliga görandet med 
kategoriseringar och kategoriseringspraktiker, som är studiens utgångspunkt. 
Vidare väljs en intra-kategorisk ingång som bidrar till att analysera hur olika 
kategoriordningar som lärarna och eleverna riktar sig mot samspelar med 
varandra över kategorigränser. I fokus är också en interferensanalys för att 
ge perspektiv på hur kategorierna kan osynliggöra och neutralisera varandra 
i interaktionens vardagliga samspel. Slutligen förklaras att ett mer specifikt 
sätt att närma sig den intra-kategoriska komplexiteten och de interferenser 
som förekommer är att använda sig av begreppet diskurs-i-handling. Diskurs 
förstås då som det vardagliga diskursiva görande av kategorier och identite-
ter, i språk och tal, som lärarna och eleverna använder sig av att för att möta 
varandra och förhandla positioner i interaktionen. Genom de positioneringar 
som antas i samtalet får lärarnas och elevernas beskrivningar, kategorise-
ringar och identitetstillskrivningar en kontextuell betydelse. Den här studien 
intresserar sig för den betydelse lärarna och eleverna tillför sina beskrivning-
ar, kategoriseringar och identitetstillskrivningar med utgångspunkt från de 
positioneringar de aktualiserar när de förhandlar positioner i interaktionen. 
Positioneringar ses därmed inte bara som interkontextuella, utan även inter-
diskursiva. Med det betyder att positioneringar tolkas inte bara i den kontext 
de uppstår, utan i relation till deras förekomst och de diskursiva ordningar 
som de kan relatera till.  

Sammantaget kan sägas att den här studien utgör både en etnometodolo-
giskt och intersektionellt inspirerad studie som lyfter fram interaktionen och 
samtalets villkor liksom de praktiker som dessa inrymmer. Det möjliggör 
studium av den konstitutiva kraft och meningsskapande potential som finns i 
medlemmarnas (i.e. lärare och elever) samtalsstrategier när de möter var-
andra i skolans vardag, utan att förlägga de sociala resurser som samtalet 
aktualiserar. Samtal innebär därmed inte neutrala kommunikativa strategier 
för interaktion utan ett spänningsfält av relationer. I det spänningsfältet finns 
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det diskursiva handlingssätt och praktiker, som tar form i olika beskrivning-
ar, kategoriseringar och tillskrivningar, som intersektionellt förhandlas och 
får betydelse där de uppstår. I och med dessa praktiker aktualiseras olika 
institutionella och sociala ordningar som lärare och elever använder för att 
positionera sig i interaktionens institutionsspecifika vardagliga relations- och 
samtalskontexter. Man kan säga att kategoriseringar, beskrivningar och iden-
titetstillskrivningar, de ordningar dessa aktualiserar, samt de positioneringar 
som tillför dessa specifika betydelser, innebär diskursiva praktiker som har 
en roll att spela för förståelsen av hur interaktionen tar form och vilka kon-
sekvenser det medför för medlemmana i den särskilda undervisningsgrup-
pen. 

Hittills har jag nämnt institutionella ordningar knutna till relationen lära-
re–elev och sociala ordningar relaterade till funktionshinder, etnicitet, klass 
och genus, utan att närmare gå in på den forsknings- och teoribakgrund som 
bär förståelsen av dessa ordningar. Den bakgrunden kommer att presenteras i 
anknytning till varje kapiteldel där dessa ordningar görs aktuella och be-
handlas i det empiriska materialet. Det första empiriska kapitlet berör förhål-
landet mellan hur kategorier aktualiseras i samspelet mellan normativitet och 
motstånd mellan lärare och elever. vilket sker i anknytning till forskning som 
behandlar AD/HD i undervisningens praktik. Det andra empiriska kapitlet 
behandlar forskning som ger perspektiv på funktionshinder som socialord-
ning och de olika positioneringar som kan uppstå ur denna ordning. Det stu-
derar också funktionshinders intersektioner och interferenser i relation till 
etnicitet och social tillhörighet. I kapitlet lyfts även fram etniska ordningar i 
termer av kulturnormativa praktiker och etnifiering. De två sista empiriska 
kapitlen introducerar och tillämpar forskning som ger perspektiv på funk-
tionshinder utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, vilket lyfter fram hetero-
normativitet och genusnormativa praktiker. De nämnda ordningarna förstås 
inte som givna analysenheter i analysen, utan betraktas som potentiella för-
ståelseformer för handling och interaktion, vilkas relevans själva kontexten 
hjälper till att aktivera och göra till betydelsebärande handlingar för delta-
garna i gruppen.  

Nu, när studien har klargjort sina positioner inom AD/HD och det peda-
gogiska fältet, samt inom det etnometodologiska och intersektionella fältet, 
kommer den empiriska studiens mer konkreta genomförande och tillväga-
gångssätt att redovisas i följande avsnitt. 

3.3. Fältmaterial, tillvägagångssätt och etiska 
överväganden   
Den särskilda undervisningsgrupp som är mål för den här studien, och som 
kommer att anta det fiktiva namnet ”Myran”, bedriver sin verksamhet i an-
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slutning till en grundskola belägen i en mångkulturell stadsdel5. Cirka hälften 
av områdets befolkning har invandrarbakgrund, dvs. är själva födda i ett 
annat land eller har båda föräldrarna födda utomlands. Av dessa har cirka två 
tredjedelar nordisk bakgrund. Den resterande tredjedelen har utomnordisk 
bakgrund. Skolans närliggande områden motsvarar bilden av ett typiskt mil-
jonprogram, med blandning av stora höghusområden och angränsande rad-
husområden. Den särskilda undervisningsgruppen samlar elever från olika 
delar av kommunen. De flesta eleverna i gruppen bor i kommunens höghus-
områden. De föräldrar som arbetar har jobb främst inom praktiskt inriktade 
yrken. 

Under drygt ett år (våren och hösten) följer jag den särskilda undervis-
ningsgrupp som är mål för den här studien. Gruppen består av sammanlagt 
14 elever under våren (13 pojkar och en flicka), och av 11 elever under hös-
ten (10 pojkar och en flicka). Alla 14 elever, utom en, har diagnos ADHD. 
Gruppen samlar elever från låg-, mellan- och högstadienivå, och är indelad i 
mindre grupper. Gruppindelningen varierar under tiden som studien genom-
förs. Under våren var AD/HD-gruppen indelad i smågrupperna 1, 2 och 3, 
och under hösten bara i grupperna 1 och 2. Min intention från början var att 
utgå från materialet både från vårens Grupp 1 och höstens Grupp 2 i min 
avhandlingsstudie. I efterhand blev det klart att tiden endast skulle räcka för 
att bearbeta det empiriska materialet från vårens Grupp 1. Därmed riktades 
hela avhandlingens intresse till just den gruppen. Här redovisas dock ändå 
samtliga gruppers material. Anledningen till det är att det ibland i studien 
refereras till personer och händelser som är knutna till de andra grupperna. 
En annan anledning är att en allmän redovisning av materialet ger en över-
skådlig bild av hur den särskilda undervisningsgruppen som helhet är sam-
mansatt.  

Vårens Grupp 1, som den här avhandlingen huvudsakligen kommer att 
handla om, består av yngre elever från låg- och mellanstadiet (9-12 år). 
 
Lärare Gunnel, Mari, Nina 
Elever  Kalle, Marcelo, Federico, Jonas, Amir, Noa, Annika
 
I Grupp 1 finns 7 elever: Kalle, Marcelo, Federico, Jonas, Amir, Noa, Anni-
ka. Gruppen undervisas av tre lärare: Gunnel, Mari och Nina. Alla elever 
utom en har en eller båda föräldrar med etnisk bakgrund från ett annat land 
än Sverige. Två elever har en förälder med bakgrund i ett nordiskt land, en 
har båda föräldrar med bakgrund i ett latinamerikanskt land, en har båda två 
föräldrar med bakgrund i ett land i norra Medelhavet, en har två föräldrar 
från ett afrikanskt land, och en har en svensk förälder och en förälder från ett 

                                                 
5 På grund av sekretesskäl kan den här studien inte hänvisa till statistiska källor. Risken finns 
att området och skolan blir igenkända. Här görs ändå en allmän beskrivning av områdets 
socioetniska sammansättning.   
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land i Sydasien. Under våren pendlade en av eleverna i Grupp 1 mellan 
Grupperna 1, 2 och 3. Eleven ansågs ha behöv av den typen av särskild un-
dervisning, och ibland även eget rum, inom den redan anlagda särskilda un-
dervisningens ramar. Några lärare turades om att undervisa eleven ifråga 
med hänsyn till disponibel tid och med mer ett eller mindre lyckat utfall.  

Vårens Grupp 2 följs under en vecka i slutet av våren. Gruppen består av 
mellanstadieelever. I gruppen finns en elev med bakgrund i Mellanöstern, 
två med svensk bakgrund och en med svensk-finsk bakgrund. Gruppen un-
dervisas av en manlig lärare. Vårens Grupp 3 består av tre högstadieelever. 
Två av dem har latinamerikansk bakgrund och en har bakgrund i ett land i 
Mellanöstern. Inför hösten och med hänsyn till olika organisatoriska förut-
sättningar reorganiseras den stora gruppen i två grupper. I Grupp 1 finns 
kvar fyra av de ursprungliga eleverna, Amir och Noa, Federico, Jonas och 
Annika. Jag följer den här nya gruppen, men koncentrerar mig framförallt på 
den nybildade Grupp 2. Höstens Grupp 2 består av två elever med bakgrund 
i Mellanöstern, en med svensk bakgrund, en med svensk-nordisk bakgrund, 
samt av Marcelo och Kalle som flyttats över från vårens Grupp 1 till höstens 
Grupp 2. Gruppen undervisas av två manliga lärare.  

Under våren och hösten undervisas Grupp 1 av tre kvinnliga lärare: en 
klasslärare som har arbetat i verksamheten under lång tid, en nyrekryterad 
kvinnlig specialpedagog och en kvinnlig elevassistent. På hösten, vid omor-
ganiseringen, blev bara klassläraren och elevassistenten kvar i gruppen. Re-
sultat av omorganiseringen är också att vårens Grupp 2 försvinner, och den 
manliga lärare som undervisade gruppen omplaceras i den ordinarie verk-
samheten. Grupp 2 ombildas på hösten och den nya gruppen får två manliga 
lärare: en manlig lärare som har varit anställd och arbetat med målgruppen 
under många år, och en manlig assistent som rekryteras från skolans ordina-
rie verksamhet. Assistenten har ingen undervisningserfarenhet eller utbild-
ning, men har arbetat med ungdomar med sociala/beteendeproblem under en 
tid. 

Eleverna i den stora AD/HD-gruppen får under både våren och hösten 
undervisning i svenska, matematik och engelska. Undervisningen äger rum i 
för verksamheten tilldelade lokaler och av deras respektive klasslärare. Un-
dervisning i naturkunskap, sy- och träslöjd liksom musik äger rum i skolans 
gemensamma lokaler, och av lärare som undervisar i både den speciella och 
den ordinarie verksamheten.  

Den särskilda undervisningsgruppen finns i samma byggnadskomplex 
som skolans ordinarie verksamhet. Förutom gruppen med diagnos AD/HD 
finns även en grupp med Aspergers syndrom och en grupp för så kallade 
introverta flickor. AD/HD-gruppen har till sitt förfogande en rad rum i en av 
sidorna av den fyrkantiga skolbyggnaden. Idrottsaktiviteter, fritids- och för-
skoleverksamhet bedrivs i lokaler nära skolans huvudbyggnad. De tre dör-
rarna som förbinder AD/HD-gruppens lokaler med resten av skolbyggnaden 
hålls för det mesta låsta, så att man kan gå ut, men ingen som inte har nyckel 
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kan komma in. Bara lärarna och personalen har nyckel, så eleverna kan gå ut 
men får knacka på dörren om de vill komma in igen. Eleverna äter lunch i 
skolans matsal men har bestämda bord. De har även gymnastiklektionen i 
skolans gemensamma idrottslokaler, med en av skolans ordinarie idrottslära-
re, men i den egna gruppen. Grupp 1:s klassrum ser ut enligt följande: 
 
 

 
 
Elevernas skolbänkar är placerade längs väggarna, och är separerade med 
skärmar som skiljer eleverna från varandra. Tavlan syns till vänster i bilden. 
Den enda flickan i gruppen, Annika, sitter längst fram bredvid dörren. Hon 
sitter bakom en skärm som nästan skiljer henne från resten av klassen. Fram-
för henne finns ett bord med böcker och diverse undervisningsföremål. 
Längs väggen, mittemot dörrens ingång, från vänster till höger i bilden, sitter 
Jonas, Noa, Amir, Kalle och Federico. Mellan Noa och Amir finns det en 
liten bokhylla, och mellan Kalle och Federico ett databord och dator. Marce-
lo sitter längst bak (höger i bilden) mittemot katedern, nära soffhörnan och 
bredvid skåpet. I mitten finns samlingsbordet, där alla sitter när de genomför 
gemensamma aktiviteter. Det finns även möjlighet att använda ett rum bred-
vid klassrummet för att separera en elev eller grupp elever från de andra om 
så behövs.  

Kännetecknande för den särskilda undervisningsgruppen är, att trots att 
den bedriver sin verksamhet inom grundskolans lokaler så fungerar den som 
en självständig grupp, skild från den ordinarie verksamheten i övrigt. Också 
administrativt har AD/HD-gruppen, tillsammans med två andra särskilda 
undervisningsgrupper, Aspergers och introverta flickor, en egen rektor som 
samarbetar med den ordinarie verksamhetens rektor. Under lunchtid och 
raster följer eleverna i AD/HD-gruppen för det mesta sina respektive små 
grupper, främst den yngsta som den här studien handlar om, och en eller 
flera lärare är alltid närvarande vid dessa aktiviteter. Man kan säga att grup-
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pens verksamhet är organiserad på ett sätt som i viss mån begränsar möjlig-
heterna för eleverna att få större kontakt med skolans övriga elever. Även 
lärarna i gruppen höll sig för det mesta till sina egna aktiviteter och möten, 
skilda från lärarna i den ordinarie verksamheten. Det fanns en synbar klyfta 
mellan de två verksamheterna vad det gäller lärarna och eleverna, trots att 
båda verksamheterna bedrevs i samma skolbyggnad.  

Fältstudien för den här avhandlingen genomfördes efter 2005. Det är vik-
tigt att anmärka att en avsevärd tid förflutit efter formuleringen av Salaman-
cadeklarationen och efterföljande utbildningspolitiska direktiv i Sverige, 
vilka förespråkar en mer inkluderande inriktning i fråga om elever i behov 
av särskilt stöd (se Nilholm 2006, 2007, Salamancadeklarationen 1996, 
Wendelborg & Tøssebro 2008). Trots det fanns den här undervisningsgrup-
pen i skolan, som organisatoriskt innebär en sorts segregerande verksamhet 
och praktik, som de nämnda direktiven precis försökt förebygga. Detta kan 
synliggöra de svårigheter och dilemman  som specialundervisningen står 
inför när utbildningspolitiska visioner ska genomföras i skolans praktik (se 
Dyson & Millard 2000, Nilholm 2005, 2006, 2007). Segregerande tendenser 
låter sig därmed urskiljas i det sätt på vilket den särskilda undervisnings-
gruppens verksamhet organisatoriskt utformas och även genomförs (se Haug 
1998).  

3.3.1 Materialinsamling – fältanteckningar och 
videoinspelningar  
Den här avhandlingen omfattar den etnometodologiska ansats en etnografisk 
förståelse av det empiriska fältet (Duranti 1997, Ehn & Löfgren 2001). I 
linje med det baseras studien på fältmaterial som består av fältanteckningar 
och videoinspelningar vid olika undervisnings- och fritidsaktiviteter. Det 
etnografidka materialet består också av olika typer av skriftligt material som 
loggböcker, elevakter och andra dokument som samlats in under fältstudien. 
Även samtal med lärare, elever, föräldrar och rektorer har genomförts löpan-
de under fältarbetet.  

Fältanteckningarna (ca 40 fältobservationsdagar för Grupp 1) genomför-
des kontinuerligt redan från första fältdag. I likhet med Leóns (2010:43) 
etnografiska fältanteckningsteknik, innebar renskrivningen av mina anteck-
ningar en process. Den processen började med kortfattade beskrivningar av 
händelser och samtal om situationer som jag fångade under skoldagen, vilka 
sedan kompletterades och förvandlades till en mer sammanhållen text. Fält-
anteckningarna består av beskrivningar gjorda under själva händelseförlop-
pet, och som kompletterades under pauser, raster och lunchtid. De består 
också av uttryck och meningar som antecknades direkt när de sades och 
markerades med citattecken. Fältanteckningarna förvandlades slutligen till 
datafiler. Jag strävade efter att genomföra täta beskrivningar som skulle ge 
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en detaljerad och fyllig bild av de händelserna (Ehn & Löfgren 2001:16f). I 
början av fältstudien fångade fältanteckningarna spåradiska händelser. I och 
med att tiden gick förvandlades anteckningarna till längre och detaljerade 
beskrivningar. När fältanteckningarna renskrevs fick de en viss struktur. Den 
består av en inledning där det görs en kort beskrivning av vad lärarna pratar 
om på morgonen i lärarrummet innan lektionerna började, därefter skrivs den 
observerade gruppens dagschema, och följs av anteckningar om händelser 
som ägde rum under varje lektion. När bearbetningsprocess sattes igång 
organiserades fältanteckningarnas innehåll i teman. Dessa teman motsvarar i 
större eller mindre grad avhandlingens grundstruktur. När anteckningarna 
används i avhandlingen kan de ha förkortats, eller vissa delar tonats ned för 
att skydda personerna som beskrivs. De citerade uttrycken och meningarna 
har däremot inte genomgått någon typ av redigering sedan de skrevs vid 
själva händelsens tidpunkt (se Emerson, Fretz, och Shaw, 1995). 

Det videoinspelade materialet (ca 20 timmar för Grupp 1) började samlas 
in vid fältobservation 22, cirka tre månader efter att fältobservationerna hade 
inletts i mitten av februari. Videomaterialet gicks igenom, något som skapa-
de en översikt övermaterialet. Sedan valdes videosekvenser som aktualisera-
de de interaktionssituationer som är i fokus för studien (jmf. Häggblom & 
Sahlström 2003). Noggrannhet i transkriberingen av de videosekvenser som 
är relevanta för studien är iakttagen med hänsyn till analysens inriktning och 
behov. Det innebär att transkriberingen är genomförd för att visa de mer 
övergripande mönster som samtalet följer och de samtalsresurser som an-
vändes (Ochs 1979:44). Följande transkriberingskonventioner används. De 
är i reviderad form hämtade från Schegloff (1996), Antaki and Widdicombe 
(1998) och Ochs, Schegloff och Thompson (1996).  
 
 över[lappning

       [överlappning 
Vänster hakparentes mellan närliggande rader av 
samtidiga tal indikerar början av en överlappning. 

 ((skratt)) Innehållet inom dubbelparentes betecknar transkri-
berarens beskrivning av handlingar/händelser som 
äger rum medan samtalet pågår. 

 (ord) Ett ord eller en mening inom parentes indikerar att 
ordet eller meningen hörs dåligt, eller har ett oklart 
uttal

 (   ) Ohörbart tal eller ljud
 under Understrykning indikerar betoning
 STORA BOK-

STÄVER
Stora bokstäver indikerar märkbart högre röstton 

 °mjukt° Små cirklar vid båda sidor av ett ord eller mening 
betecknar lägre röstton

 ::: Kolon betecknar förlängning av ord/ljud som kolo-
net föregår. Ju flera kolon desto större förlängning  
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Några utdrag från elevakter och loggböcker används också i studien. Elev-
akterna är några A4-sidor strukturerade i tabellform med elevens namn, da-
tum och några kortfattade anteckningar hörande till varje datum. Anteck-
ningarna, som ifylls av läraren, berör ofta både specifika och generella be-
skrivningar om olika händelser och om eleven i fråga. Jag fick del av elev- 
akterna tack vare att en av lärarna gav mig några kopior på dessa vid något 
tillfälle. Loggböckerna däremot hörde till vardagen i klassrummet. De var 
utformade så att både lärare och elever kunde skriva i dem. Lärarnas del 
handlade om meddelanden och gällde främst de läxor som eleven skulle 
genomföra, påminnelser om passande kläder och utrustning inför olika skol-
aktiviteter, eller påminnelser om möten, utvecklingssamtal och dylikt. Lärar-
na och föräldrarna använde dem ibland för att kommunicera med varandra 
om olika saker eller händelser under skoldagen. En del i loggboken var av-
sedd för att eleven skulle skriva reflexioner om sina erfarenheter under da-
gen eller veckan. Den delen upptogs ofta av en direkt återgivning av något 
som läraren hade skrivit på tavlan om olika händelser och aktiviteter under 
skoldagen.  

De olika typerna av material kombineras i studien med syfte att ge per-
spektiv på de interaktions- och samtalsprocesser som studien avser att bely-
sa. Det skriftliga materialet är samlat och presenterat i varje empiriskt kapitel 
så att det belyser kapitlets huvudsakliga spår. Videoinspelningarna bidrar 
mer specifikt till att fördjupa analysen av de huvudspår som det andra mate-
rialet låter urskilja. De transkriberade videosekvenserna placeras längs dessa 
spår, och har som syfte att noggrannare belysa viktiga skeenden och möjlig-
göra en fördjupad analys. För att underlätta förståelsen av hur det empiriska 
materialet hänger ihop med analysdelen, har de olika materialtyper som an-
vänds markerats i den löpande texten på olika sätt. Anteckningarna har mar-
kerats med ”(Obs/fältnummer/datum)” och videomaterialet med ”Videoin-
spelning (datum)”. Loggböcker och elevakter markeras inte på specifikt sätt, 
men hänvisas tydligt till i texten. Detta sätt att hantera materialet används 
konsekvent i avhandlingens empiriska kapitel. 

Materialinsamlingen genomfördes under ett kalenderår. Under vårtermi-
nens februari och mars genomförde jag olika observationer i Grupp 1. Vid 
observationerna valde jag inte specifika aktiviteter utan följde alla händelser 
under en hel dag. Jag följde eleverna och lärarna i deras gemensamma skol-
rutiner i klassrummet, under raster, i matsalen och på utflykter. Det fanns 
inte någon uttänkt strategi bakom det valet. Fältet kändes ganska främman-
de, och jag närmade mig det med en känsla av jag inte visste vad jag letade 
efter. Detta trots att jag ansåg att jag hade en fast punkt i projektbeskrivning-
en som i större eller mindre grad skulle vägleda sökandet. I efterhand blev 
det just flödet av händelser under en hel dag, eller flera dagar i rad, som blev 
det intressanta, och där interaktions- och handlingsmönster började träda 
fram. Av den anledningen behöll jag det sättet att följa aktiviteterna även 
längre fram, under månaderna maj och juni, när jag började genomföra vi-
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deoinspelningarna. Jag lät kameran bara rulla på, lektion efter lektion, utan 
någon mer specifik avsikt än att fånga skoldagens vardagliga händelser. Un-
der höstterminens september och oktober genomförde jag videoinspelningar 
främst i Grupp 2, och delvis i Grupp 1. När det inte gick att filma antecknade 
jag. Under november närvarade jag någon dag i veckan och observerade i 
mån av tid. Under december försökte jag filma lite mer i både Grupp 1 och 
2, men att börja filma igen efter en månads uppehåll utlöste reaktioner från 
eleverna och även från några av de manliga lärarna. Det kändes som om 
kamerans närvaro inte var så självklar längre, och behövde introduceras på 
nytt ifall jag ville fortsätta filma. Tiden räckte dock knappt till det och med 
en viss känsla av frustration upplevde jag att det inte fanns utrymme för att 
filma vidare. Under december och januari följde jag lektioner i både Grupp 
1 och 2, genomförde anteckningar, och samtalade med lärare och elever i 
Grupp 1. Under fältövningens sista dagar genomförde jag intervjuer med 
föräldrar, lärare och med rektorn.  

3.3.2. Fältanteckningar, videoinspelningar och kontextens 
betydelse 
Det finns några metodologiska aspekter som måste tas i beaktande vad gäller 
relationen mellan etnometodologi och etnografi i fråga om begreppet kon-
text. Traditionellt har man förstått kontexten som kulturella förhållanden, 
bakgrundsantaganden eller situationer genom vilka en specifik händelse äger 
rum. På det sättet blir kontexten ett slags ramverk som ger resurser för att 
tolka händelsen (Goodwin & Duranti 1992:2). Den förståelsen har gällt et-
nografi och innebär att etnografen tar hänsyn till externa förhållanden kring 
händelsen i fråga. Detta gäller specifikt studier om institutionella aktiviteter 
som klassrumsinteraktion (Goodwin & Duranti 1992:25f). Utifrån en etno-
metodologisk synvinkel lyfter Goodwin och Duranti (1992) och Schegloff 
(1992) däremot fram vikten av att utgå från vad deltagarna riktar sig mot, 
och hur de organiserar sin förståelse av de händelser och situationer som 
pågår mellan dem, utan att ta upp andra aspekter som leder bortom samtalet 
och de personer som samtalar. Etnometodologi uppmanar därmed att fokuse-
ra på deltagarnas förmåga att skapa mening när de interagerar med varandra. 
Andra faktorer tas inte i beaktande om de inte explicit aktualiseras av delta-
garna i deras olika kommunikativa akter (Drew & Heritage 1992:18, Good-
win 2000:1490, Heritage 1998). Individernas interaktion och samtal skapar 
en kontext där handlingar får sin betydelse. Den kontexten består av en si-
multan överlappning av olika språkliga och icke-språkliga resurser som indi-
vider orienterar sig mot. Dessa resurser utgör ett gemensamt och enhetlig 
handlings- och betydelsesystem genom vilken interaktionen äger rum och får 
sin betydelse (se Goodwin 2000:1490). 
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Det finns emellertid arbeten som har lyft fram betydelsen av etnografisk 
kunskap i samband med analyser av situerad interaktion och samtal, främst 
vad det gäller studier av samtal i institutionella sammanhang. Maynard och 
Clayman (1991:404), exempelvis, lyfter fram etnografins roll för forskning-
en av institutionellt känsliga (Eng. institutionally sensitive) förhållanden, 
bl.a. i skolan, när de förklarar processen genom vilken deltagarna genomför 
sin uppgift och skapar olika system och ordningar. Det finns även givande 
studier som utifrån en etnografisk och mikrosociologisk ansats ger perspek-
tiv på hur barn förhandlar normer och moral (se Evaldsson 1997, 2007) och 
även kulturella, sociala och språkliga kategorier och identiteter i deras var-
dagliga samtal i skolan (se Evaldsson 2009). Evaldsson (1993:268), till ex-
empel, menar följande: 
 
 Thus, an ethnographic study of socializing activities in everyday life 

illuminates how they establish routines and deal with ”problems” and 
”new situations”, bringing the experience of the past shared situations 
to bear on new experience. An examination of the sequential organi-
zation of children’s everyday activities sheds light on how the partici-
pant in a particular setting ”put all together”, which is what social 
order is about. In this sense, the analyst of everyday life must be con-
cerned with the ways in which the participants construct order across 
social situations, rather than concentrating exclusively upon descrip-
tions of isolated situations and upon analyses of actions bounded by a 
simple situation. Ethnography is a tool for understanding how the 
flow of everyday life is organized and how it makes sense to the par-
ticipants being studied.

 
Med utgångspunkt från ovan nämnda förståelse utgår jag i den här avhand-
lingsstudien från den förmåga som språk och handlingar har för konstitue-
ringen av de kategorier och identiteter som äger rum i den särskilda under-
visningsgruppen. Ur det perspektivet är analysen av samtal och därmed vi-
deoinspelningar en viktig utgångspunkt. Videoinspelningar innebär i det 
fallet att interaktionen låter sig fångas på ett detaljerat sätt, och det gäller inte 
bara samtalets sekventiella organisation, utan även de samtalsresurser som 
deltagarna använder för att organisera deltagandet (se Goodwin 2002, Me-
lander, 2009). Vidare ser jag det andra fältmaterialet, i form av observatio-
ner, anteckningar och annat material, inte bara som redskap för analysen av 
videomaterialet, utan även som en kontext som introducerar och bäddar för 
förståelsen och analysen av samtalet. Det materialet bidrar att inledningsvis 
belysa konsekventa interaktionsmönster och andra sociala och institutionella 
aspekter av relevans för analysen av samtalen. Dessa aspekter vidgar förstå-
elsegrunden för tolkning och analys av konkreta samtalssituationer och de 
handlingar dessa inrymmer, något mycket mer synligt i videoinspelningarna. 
Man kan säga att jag använder mig av en utvecklad form av etnometodologi 
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där både fältanteckningar och videomaterial används för att analysera delta-
garnas interaktion. Förhållandet mellan fältanteckningarna och videomateria-
let innebär att ur observationer och anteckningar träder fram tendenser och 
mönster i lärarnas och elevernas interaktion och samtal. Dessa mönster utgör 
i sin tur en kontext för att förstå de mer situerade samtalsmönster som video-
inspelningarna visar (se Maynard & Clayman 1991:406).  

Det sättet att förena fältmaterialet har genomgående använts i studien. När 
jag vid bearbetning och analysens inledningsskede formulerar olika huvud-
spår, förlitar jag mig på min etnografiska förståelse av fältet. Den förståelsen 
träder fram i fältanteckningar, och tar form av mönster som gäller i de stude-
rade gruppernas vardagliga interaktion under den period jag följde dem. Det 
i sin tur lägger en grund på vilken det transkriberade videoinspelade materia-
let placeras och analyseras (Jordan & Henderson 1995). Analysen av video-
materialet ger därmed möjlighet att komma åt komplexa förhållanden som 
kännetecknar det sociala samspelet i den speciella grupp som studien avser 
att belysa. Intressant med videomaterialet är den noggrannhet med vilken 
analysen blir möjlig. Videomaterialet avslöjar detaljer, nyanser, interaktio-
nens komplexitet. Därmed möjliggör den en fördjupad förståelse av de skis-
serade etnografiska spåren.  

3.3.3. Analytiskt intresse – samspel mellan normativitet och 
motstånd  
Skolan är ett mångfacetterat socialt fält som inrymmer många typer av indi-
vider, relationer och situationer. Där upplever både lärare och elever dagli-
gen vänskap, glädje, kärlek, närhet, hopp och framtidstro, lika mycket som 
trötthet, tristess, orättvisa och frustration. Dessa upplevelser får uttryck i 
form av handlingar och aktiviteter som ger upphov till meningsutbyte och 
relationer mellan dem, och utgör ett konstant och komplext socialt flöde som 
är svårt att begripa i sin helhet. Från det flöde av händelser och aktiviteter 
som strömmar i den speciella undervisningens vardag har jag valt att lägga 
fokus på situationer där lärarens uppgift att undervisa och upprätthålla ord-
ningen bemöts av eleverna i form av brott mot denna ordning. Känneteck-
nande för de situationerna är att lärarnas undervisnings- och fostringsuppgift, 
som får uttryck i form av direktiv om form och innehåll avsedda att struktu-
rera och inrama det tillåtna handlingsutrymmet för den pågående aktiviteten 
eller situationen i skolan och undervisningen, aktualiserar normativa positio-
neringar från lärarens sida. Lärarnas positioneringar besvaras av eleverna 
med motståndspositioneringar. Elevernas motstånd får därmed uttryck i form 
av olika handlingar som överskrider gränser för situationens tillåtna hand-
lingsutrymme och/eller motverkar lärarens uppställda undervisningsprojekt. 
I dessa situationer utmanas i större eller mindre grad grundläggande regler 
för auktoriserat beteende och kommunikation i olika skolaktiviteter. Den 
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vardagliga övningen att positionera sig gentemot andras positioneringar i 
form av normativa handlingar och motståndshandlingar, utgör grunden för 
förståelsen av viktiga interaktionsmönster som utspelar sig i den särskilda 
undervisningsgruppen. I synnerhet utgör det grunden för hur elevens respons 
i den relationen tolkas och bemöts av lärarna som typiska för barn med 
AD/HD. Det utgör även grunden för förståelsen av olika socialisations- och 
identitetsskapande processer av betydelse för eleverna. Därför gör jag i den 
här studien samspelet mellan normativa positioneringar och motståndsposi-
tioneringar till en analysenhet. Ur det empiriska materialet identifierar och 
avgränsar jag situationer där detta samspel uppstår, och därefter dekonstrue-
rar jag dessa situationer för att förstå hur de är sammansatta. Detta sker ge-
nom en analys av den situerade användningen av tal och språk, av hur samta-
let konstrueras, vilka mönster det följer och vilka resurser som aktiveras. 

Relationen mellan normativa positioneringar och motståndspositionering-
ar i gruppens interaktion motsvarar en traditionell institutionell ordning mel-
lan lärarens befogenheter och elevens åtagande som det kommer att belysas i 
det första empiriska kapitlet. Den ordningen kommer jag följaktligen att 
genomgående benämna som relationen mellan normativitet och motstånd. 
Jag betraktar dock inte den relationen i termer av fasta positioneringar, som 
bildar en fast analysenhet, och som motsvarar en traditionell institutionell 
ordning. Mitt intresse är inte att avgränsa och definiera dem som enskilda 
fenomen. Istället tolkar jag relationen mellan normativitet och motstånd i 
form av ett situerat och kontextrelaterat samspel mellan positioneringar. Jag 
studerar hur de positioneringarna kommer till uttryck i konkreta samman-
hang i gruppen, hur de förhandlas, de maktförskjutningar den förhandlingen 
kan ge upphov till, och hur positioneringar får betydelse i och med att samta-
let fortskrider och tar form. Vidare kopplas samspelet mellan normativitet 
och motstånd inte bara till institutionella ordningar mellan läraren och eleven 
som möter varandra i skolans olika interaktionsarenor. Samspelet innebär 
också förekomsten av andra normativa ordningar och maktförskjutningar 
relaterade till etnicitet, klass, genus och funktionshinder, vilka samtidigt kan 
aktualiseras i interaktionen. När asymmetrier inbegripna i olika normativa 
ordningar sätts i omlopp bildar de intersektioner, antar olika former, används 
på olika sätt och ges olika betydelser. På ett förenklande sätt kan sägas att 
studien intresserar sig för det spänningsfält som uppstår när olika institutio-
nella och sociala ordningar och asymmetrier möts i gruppens vardagliga 
förhandlingar. Både lärare och elever aktualiserar olika normativa ordningar 
när de förhandlar positioner i interaktionen. De positioneringarna är dock 
starkt relaterade till lärare och elever som institutionella kategorier samt de 
åtaganden och asymmetrier dessa kategorier innebär. Lärarens aktualisering 
av olika ordningar kallar jag därför för normativitet, för att markera dess roll 
och funktion i interaktionen. Elevens aktualisering av normativa ordningar 
när de responderar läraren kallas för motstånd. På det sättet kan man förstå 
det skolinstitutionella samspelet mellan normativitet och motstånd mellan 
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lärare och elev, inte bara i termer av överordning och underordning, utan i 
termer av olika asymmetrier och makt i förhandling.  

Intresset för situationer där samspelet mellan normativitet och motstånd 
aktualiseras fanns inte innan fältstudien började. Det var i och med framskri-
dandet av forskningsprocessen som jag började uppfatta dessa situationer 
som intressanta och viktiga att studera. Idén att lägga fokus på dessa situa-
tioner är flerfaldig. Idén har sin bakgrund i ett etnometodologiskt intresse för 
hur normer uppstår, förhandlas och får betydelse i vardagliga aktiviteter 
(Garfinkel 1967; se också Evaldsson, 2007; Maynard & Clayman 
1991:390f); i ett intresse för hur den förhandlingen blir synlig i samtalet 
genom olika kategoriseringar med vilka medlemmarna i en grupp tillför 
samtalet mening (se Sacks 1972,1992; Stokoe & Smithson 2001; Stokoe 
2006); samt i ett intresse för hur dessa kategoriseringar kan aktivera olika 
sorteringspraktiker i fråga om barn i behov av särskilt stöd (se 2006, Hjörne 
& Säljö 2004, Karlson 2008). Idén har också sin bakgrund i lärarnas intresse 
för att få en bättre förståelse av norm och regelbrott. Vid ett tillfälle menade 
en av lärarna att det skulle vara bra att veta hur det plötsligt blev som det 
blev i fråga om dessa situationer, eftersom när det redan hänt, visste man inte 
vad man hade gjort eller inte gjort. Slutligen har idén också sin grund i att 
jag såg den tid och det engagemang som dessa situationer tog från eleverna 
och lärarna, samt den koppling som gjordes mellan dessa situationer och 
AD/HD-problematiken, en central fråga att studera.  

Urvalet från fältmaterialet av situationer där samspelet mellan normativi-
tet och motstånd aktualiseras är inte oproblematiskt. Insamlingen och pre-
sentationen av dessa situationer i texten, liksom den djupgående och detalje-
rade analysen av situationerna som genomförs, kan skapa en stereotyp och 
polariserad bild av lärarnas och elevernas handlingar och relationer, vilket 
inte är den här studiens avsikt. Det är därför viktigt att påpeka att studiens 
driftkraft är att utmana sådana moraliserande läsningar som de situationerna 
kan ge upphov till. Dessa läsningar kan på sätt och vis betraktas som anled-
ning till att de situationerna inte har getts perspektiv, och att de praktiker 
som situationerna aktualiserar fortfarande utgör alternativ för att hantera 
eleverna i skolan och undervisningen. Min avsikt med att studera de situa-
tionerna är att kasta ljus över och öka förståelsen för dem. Jag tror inte att 
lärarna i gruppen är ensamma i att hantera de svåra dilemman som dessa 
situationer ger upphov till. Min förhoppning är därför att öppna upp för ana-
lysen av dem, och att i och med det bereda vägen för formuleringen av peda-
gogiska alternativ som på ett bättre sätt bidrar till att bemöta eleven. Jag kan 
tillägga att min uppfattning av lärarna i gruppen inte är annan än att de var 
vanliga lärare som arbetade enträget för att göra sitt bästa. Ändå var kom-
plexiteten i det vardagliga nätverket av händelser och relationer som uppstod 
i gruppen tillräcklig för att beröva lärarna möjligheten att i det vardagliga 
flödet av händelser stanna till och reflektera över sitt arbete och formulera 
alternativa tillvägagångssätt.  
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Det kan även påpekas att användningen av videoinspelningar i forsk-
ningssammanhang har en tvåeggad karaktär. Videoinspelningarna kan bidra 
till att synliggöra viktiga detaljer i interaktionen som i vanliga fall inte kan 
iakttas. Men de kan också registrera och exponera mänsklig handling, ibland 
på ett oförsynt sätt (Aarsand & Forsberg, 2010). Medvetenhet om videoin-
spelningars implikationer uppmanar till takt i hanteringen och tolkningen av 
den informationspotential den erbjuder. Mot bakgrund av den insikten har 
analysen av materialet riktats mot interaktionens form, mot vad det är som 
gör att lärarna och eleverna hamnar i olika situationer som de gör, vilka 
praktiska sätt och rutiner dessa situationer aktualiserar, hur de är sammansat-
ta och vilka konsekvenser de får. Fokus förflyttas därmed från lärarna och 
eleverna som individer och läggs istället på deras gemensamma vardagliga 
praktiker, dvs. till vad de gör tillsammans, till deras kollektiva handlingar 
och betydelseproduktion i skolan och undervisningen, liksom de återkom-
mande mönster som det praktiska görandet skapar (jmf. Barnes 2001, Knorr 
2001, Schatzki 2001). Med utgångspunkt från studiens syfte avgränsas prak-
tiker som har relevans för hur elevernas AD/HD-problematik förstås och 
hanteras i gruppen. Inledningsvis studeras praktiker i ljuset av olika medi-
cinska och beteendemodifierade åtgärder som tillämpas i gruppen för att 
bemöta elevens behov i undervisningen. Därefter fördjupar sig studien i 
praktiker som uppstår och konstitueras i interaktionen i form av beskrivning-
ar, kategoriseringar och identitetstillskrivningar med vilka elevernas proble-
matik förstås och hanteras. Praktikerna studeras också i form av positione-
ringar med vilka lärarna och eleverna förhandlar och skapar mening kring de 
nämnde beskrivningar, kategoriseringar och tillskrivningar. För att kunna 
belysa hur dessa praktiker konstitueras i konkreta situationer är det nödvän-
digt att försöka dekonstruera dem för att förstå hur de är sammansatta. De 
tidigare redovisade etnometodologiska och intersektionella ingångarna är 
därmed det valda tillvägagångssättet för att genomföra det.  

I strävan efter att ge en bakgrund till förståelsen av praktikernas samman-
sättning hamnar inledningsvis några individer och omständigheter kring dem 
i fokus. Analysen leder emellertid därmed som sagt till studiens huvudintres-
se, till individernas gemensamma praktiker. Dessa praktiker uppstår, konsti-
tueras och får betydelse i och med medlemmarnas vardagliga interaktion och 
samtal. Studien lägger fokus därmed på den kraft samtalet har för att skapa 
mening och konstituera de praktikerna. Man kan sammantaget säga att studi-
ens kärna är interaktionens och samtalets betydelse för den vardagliga kon-
stitueringen av mening om de praktiker som används för att förstå och bemö-
ta elevernas problematik i gruppen.  

3.3.4. Tillträde till fältet och etiska hänsynstaganden 
I enlighet med projektbeskrivningen följer avhandlingen Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer gällande humanistisk och samhällsvetenskaplig 
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forskning. Vetenskapsrådet (2010:5) lyfter fram forskningskravet och indi-
vidskyddskravet, om hur forskningen måste balansera mellan behovet av 
kunskap som inriktas på väsentliga frågor, och behovet av att värna indivi-
dernas integritet. Varje vetenskaplig undersökning innebär en avvägning 
mellan det förväntade kunskapstillskottet och de risker och negativa konse-
kvenser den kan innebära för undersökningsdeltagarna. Dessa etiska över-
väganden som forskningen ställs inför i relation till den här studien kommer 
här att belysas.  

Redan vid första kontakten med det specialpedagogiska fältet ställdes jag 
inför olika typer av etiska överväganden. Från sökandet av tillgänglig kom-
munal information, till de svar som jag fick från olika skolor när jag bad om 
tillträde för att genomföra min studie, fanns det tecken på att tillgängligheten 
till ett sådant fält inte var en självklarhet. Flera faktorer kan eventuellt ha 
funnits bakom det. En av dessa är de associationer som ordet videoinspel-
ningar i samband med studien kan ha väckt. En av rektorerna lyfte fram det 
när hon förklarade varför lärarna och föräldrarna i gruppen inte ville delta i 
studien. En annan aspekt kan vara att de skolor som kontaktades bedrev sin 
verksamhet i anknytning till mångkulturella områden som hamnat i fokus för 
offentliga negativa beskrivningar (se Bunar 2001, Ålund & Schierup 1991), 
något som kan ha påverkat deras beslut. En av rektorerna var i alla fall posi-
tiv inför mitt förslag, och tack vore det öppnades dörrarna för den här studi-
en. Klartecken från rektor att ta kontakt med den särskilda undervisnings-
gruppen kom efter att hon frågat lärarna om de ville delta i undersökningen. 
I och med det blev jag uppmanad av rektor att kontakta lärarna för att pre-
sentera projektet. I samtalet med lärarna kom vi bl.a. överens om att presen-
tera min studie vid ett kommande föräldramöte i början av våren. Vid det 
tillfället delades ut det skriftliga samtycke som föräldrarna till minderåriga 
elever skriver under i enlighet med projektets etiska riktlinjer. Lärarna skick-
ade samtyckesblanketten till de föräldrar som inte närvarade vid föräldramö-
tet, och tog på sig uppgiften att påminna de föräldrar som inte skickade till-
baka blanketten. Efter några veckor var samtliga tillstånd undertecknade och 
fältarbetet kunde börja. 

En annan utmaning vad gäller fältstudien är att samtidigt som fältarbetet 
genomfördes pågick en omorganisering av verksamheten. Till det hör att 
lärarna och rektorerna byttes eller sa upp sig under den period som fältarbe-
tet genomfördes. Under loppet av det år som fältarbetet pågick fick verk-
samheten två rektorer. Den första rektorn intervjuades i slutet av vårterminen 
och den andra i slutet av höstterminen. Rektorsbyten försvårade i efterhand 
arbetet med uppföljning av verksamheten under fältstudien, liksom möjlig-
heten att ta del av deras syn och perspektiv på den. En viktig iakttagelse om 
skolledningens funktion är att rektor för det mesta hade en administrativ roll. 
Några av lärarna föreslog vid ett möte att genomföra pedagogiska samtal för 
att utveckla verksamheten. Enligt en av dem gavs det inte utrymme till det. 
Lärarna brottades ganska ensamma med sina vardagsproblem, problem kring 
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ordning och elevernas skolprestation. Det kan även nämnas att vid flera till-
fällen kontaktades den kommunala ledningens ansvariga för specialverk-
samheten för att få möjlighet för en intervju som kunde ge perspektiv på hur 
deras verksamhet var organiserad och deras mål och visioner kring den. 
Fältarbetet avslutades dock utan att den möjligheten gavs.  

Vetenskapsrådet (2010:5) menar att i vissa fall är forskningens ställning 
svag gentemot myndigheter, organisationer och privatpersoner. I sådana fall 
kan det övergripande forskningskravet åberopas för att ge rekommendationer 
som stärker forskningens ställning. Vetenskapsrådet förklarar ändå att forsk-
ningskravet i många fall väger tungt, och att det kan betraktas som oetiskt att 
inte få bedriva forskning kring faktorer som kan ”förbättra människors hälsa 
och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om 
hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina resurser”. Svårigheterna att ta del 
av den kommunala ledningens erfarenheter, kunskaper och perspektiv syn-
liggör konsekvenserna av forskningens svaga ställning. En konsekvens av 
det är att forskningsprojektets inledande syfte, att studera hur verksamheten 
är organiserad, liksom ambitionen att placera den konkreta pedagogiska 
verksamhetens problem och utmaningar i en bredare institutionell kontext, 
begränsades. Av den anledningen riktades studien mot lärarna och hur de 
organiserade sin vardagliga verksamhet med eleverna. För lärarna, speciellt 
de i Grupp 1, vägde forskningen tyngre och sågs som ett redskap för att syn-
liggöra problem och förbättra villkoren för verksamheten. I och med det 
omformulerades studiens syfte att främst gälla lärarnas samspel med elever-
na. Lärarnas uttalade övertygelse om behovet av insyn i och kunskap om 
deras svåra men viktiga pedagogiska uppgift, blev den verkliga inträdespor-
ten till den här studien. 

Studien beaktar individskyddskravet i enlighet med Vetenskapsrådets 
riktlinjer om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet 2010). I och med det presenterades forskningsprojektet för 
skolledningen, lärarpersonal, elever och föräldrar i början av undersökningen 
med hänsyn till de krav som Vetenskapsrådet anger. Vid presentationen in-
formerades om projektets syfte, genomförande, forskningsanknytning och 
publicering av resultat och de etiska hänsynstaganden som hänger ihop med 
det. I enlighet med samtyckeskravet medgav rektorerna, lärarpersonalen, 
eleverna och föräldrarna sin avsikt att delta i studien. Samtliga föräldrar till 
elever under 15 år lämnade in skriftligt samtycke. Riktlinjerna hörande till 
konfidentialitets- och nyttjandekrav har även beaktats. De berörda informe-
rades om att personer, skola, område och stad skulle förbli anonyma vid all 
typ av transkribering, seminarieventilering och publicering, och om att inga 
personliga uppgifter skulle spridas. I enlighet med de krav på konfidentialitet 
och nyttjande som utlovades har deltagare, skola, bostadsområde och stad 
anonymiserats med fiktivt namn i beskrivning av fält, inspelningar, logg-
böcker och elevakter. Vissa uppgifter om elevernas familjeförhållanden har 
tagits bort eller ändrats för att skydda deras identitet. Hänsyn har dock tagits 
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till att bevara huvudinnehållet. Kalenderåret för genomförandet av fältstudi-
en har tagits bort från allt material och endast en tidsperiod har angetts. In-
formation som kan leda till att området och skolan känns igen har inte upp-
getts. Vid valet av deltagarnas fiktiva namn har jag letat efter namn som så 
mycket som möjligt närmar sig deras namn med hänsyn till kön och etnisk 
tillhörighet liksom ålder.  

Israel och Hay (2006:64) lyfter fram tanken att samtycket inte bara är nå-
got som förhandlas i början av studien, utan ska betraktas som något dyna-
miskt och pågående (se också Aarsand & Forsberg, 2010). I gruppen väcktes 
denna fråga i samband med videoinspelningar, och främst vid konfliktsitua-
tioner när kameran verkade upplevas som något obehagligt att ha riktad mot 
sig. Vid dessa tillfällen visade jag hänsyn genom att rikta kamerans objektiv 
mot marken. Jag bar dock inte alltid kameran, utan placerade den vid olika 
platser i bakre delen av klassen. På grund av det begränsade utrymmet i alla 
klassrum använde jag inte stativ, utan lät kamera vila på någon möbel som 
redan hörde till klassinredningen. Vid känsliga moment var det svårare att 
resa sig upp och stänga av kameran och sätta på den igen. Proceduren kändes 
för omständlig och onödig, och väckte mer reaktioner än den ville undvika. 
Den stadiga kameran verkade på sätt och viss vara mer anonym och väckte 
sällan reaktioner från vare sig lärare eller elever, till skillnad från när jag 
själv bar den. Något som också ökade deltagarnas känslighet inför kameran 
var att lärarna själva då och då påminde om dess närvaro. Främst en av lä-
rarna använde sig ett par gånger av kameran för att tillrättavisa eleverna och 
varna om följder av dåligt uppförande. Ett annat exempel som belyser de 
farhågor som kameran väckte hos eleverna är att vid några tillfällen en pojke 
från Grupp 1 närmade sig och frågade om jag skulle visa videon för rektor, 
pappan eller polisen. Jag förklarade varje gång han frågade att det aldrig 
skulle hända och bad honom att lita på det. Även några av lärarna gav ut-
tryck för oro vid olika situationer under fältstudien, när olika svåra situatio-
ner med eleverna uppstod. Med tanke på det iakttog jag försiktighet inför de 
farhågor som inte bara eleverna, utan även lärarna upplevde i samband med 
materialinsamlingen och hanteringen.  

Något som också påverkade legitimiteten av kamerans närvaro är i vilken 
grad jag lyckades vinna deltagarnas förtroende. I Grupp 1 kunde jag etablera 
en närmare relation med både eleverna och lärarna, och umgänge och samtal 
skedde ofta i avslappnade former. Jag var noggrann med att tydliggöra min 
roll så att eleverna inte skulle förknippa mig med lärarnas roll och funktion, 
men jag samtalade med elever och lärare och hjälpte sporadiskt eleverna 
med deras uppgifter om de frågade mig om det. Situationen i Grupp 2 var 
dock mer komplicerad än i Grupp 1. I Grupp 2 lyckades jag inte bygga upp 
samma relation med vare sig lärarna eller eleverna. Gruppen, som bestod av 
endast manliga lärare och elever, upplevde jag som en riktig utmaning. I den 
gruppen gällde ofta tuffare tag och ett komplicerat spel för att passa in i olika 
vänskapskonstellationer. Även för de kvinnliga lärarna, som hade känt ele-
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verna sedan länge, var det svårt att passa in och bli insläppt i gruppen. Svå-
righeten att etablera en närmare kontakt med lärarna och eleverna gjorde att 
min roll i gruppen efterhand utvecklades till att bli mer passiv och avvaktan-
de. Dessa förhållanden ledde till att mer ingående och sammanhängande 
samtal med eleverna i gruppen, eller några intervjuer, inte blev möjliga att 
genomföra. Videoinspelningen gick förhållandevis bra, men inte utan att 
kontinuerligt ta hänsyn till hur och när de skulle ske. Att filma i Grupp 2 var 
en svår uppgift. Det krävde mycket energi, uppmärksamhet och försiktighet. 
Det var en ständig balansgång. Jag fick lära mig att vara lyhörd, att läsa av 
situationer för att inte irritera eleverna eller lärarna i onödan. De äldre ele-
verna krävde var mer krävande och komplicerade situationer vad gäller 
normbrott hände i den gruppen. Att det fanns en kamera som kunde filma 
dessa plötsligt uppdykande situationer var inte lätt att hantera. Trots att ka-
meran efter en tid hade fått en viss legitimitet, och både lärarna och eleverna 
efter en tids filmande hade vant sig vid den, kunde dess närvaro göra sig 
påmind igen när känsliga situationer uppstod.  

Ett sätt att resonera kring de etiska frågor som väckts ovan i relation till 
insamlingen och hanteringen av materialet är att referera till Belmont Report 
(Israel & Hay 2006:131)6. Rapporten belyser att forskningsetiska regelverk 
är avsedda att vägleda forskarens arbete, men att sådana regler kan bli svåra 
att tillämpa i mer konkreta och komplexa situationer. Regelbaserade per-
spektiv för att närma sig forskningsetiska frågor kan därmed betraktas som 
otillräckliga. Rapporten formulerar istället tre bredare etiska principer utifrån 
vilka mer specifika regler kan utformas, tolkas och problematiseras. Princi-
perna som rapporten formulerar är rättvisa, respekt för individerna och indi-
videns bästa. Dessa principer betonar individens autonomi och integritet, 
samtidigt som de påpekar forskningens ansvar att åstadkomma goda hand-
lingar genom att undvika att åsamka men och maximera nytta (Israel & Hay 
2006:34ff, 110). Tillämpningen av dessa principer är dock inte heller oprob-
lematisk. Dilemman kan uppstå när man blir tvungen att överträda en princip 
för att tillämpa en annan. Forskaren ställs då inför en situation där den måste 
balansera mellan krav på att främja individens bästa genom att minimera 
risken för skada i samband med forskningen (inom samhällsvetenskap för-
klaras sådan skada i termer av ångest, obehag, utsatthet, rättighetskränkning 
och intrång i privatlivet), samtidigt som man förväntas maximera sitt bidrag 
till samhället som helhet med sin forskning (Israel & Hay 2006:95f). I en 
sådan situation kan ett beslut grundas på en analys av ett deontologiskt eller 
konsekventialistiskt perspektiv på etiska dilemman. Det deontologiska per-
spektivet är kantianskt inspirerad och utgår från att moraliska skyldigheter 

                                                 
6 Mot bakgrund av formuleringen av Nuremberg-koden och Helsinki-deklarationen skapades 
en kommission med uppgift att identifiera grundprinciper och utveckla etiska praktiker med 
syfte att reglera forskning med människor. Kommissionens grundläggande riktlinjer summe-
rades i Belmont Report. 
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inte ska ha sin utgångspunkt i dess konsekvenser, utan i en grundläggande 
förväntan om att vi bör behandla oss själva och andra på ett sätt som sam-
manhänger med mänsklig värdighet. Det konsekventialistiska perspektivet 
har en utilitaristisk inriktning. Det innebär att en handling värderas utifrån 
dess resultat eller konsekvenser. Utifrån en analys av tänkbara handlingsal-
ternativ bör man välja de handlingar som främjar det goda, lycka och till-
fredställelse för majoriteten av individerna (Israel & Hay 2006:14ff).  

Att forskaren bör sträva efter god forskningssed, genom att motverka ve-
tenskaplig oredighet och värna om individens integritet och autonomi, har i 
och för sig en deontologisk status inom forskningen. I den här studien har 
den regelmässiga delen, i enlighet med individskyddskravet, beaktat att des-
sa forskningsetiska riktlinjer i princip följs. Reglerna är dock sällan tillräck-
liga för att hantera komplexa sammanhang, i synnerhet när kameran används 
som forskningsredskap. Trots inledande samtycke från föräldrarna, eleverna 
och lärarna, uppmanar forskningsetiken att beakta den oro som videoinspel-
ningarnas exponering kan ha orsakat hos dem. Den hänsynen har övervägts i 
förhållande till olika aspekter relaterade till forskningens praktiska villkor. 
De praktiska villkor man måste ta hänsyn till i den här studien relaterar till 
det handlingsutrymme som fältet faktiskt erbjuder, och som ibland varken 
enkla regler eller generella etiska principer kan täcka. Ett exempel är att 
samtycket inte endast kan betraktas som något som inhämtas från potentiella 
deltagare i början av fältstudien och som automatiskt tas bort när någon ut-
rycker ovilja att längre delta. I praktiken är samtycket något som förhandlas 
och övervägs ständigt i och med fältets varierande villkor och förutsättning-
ar. Praktiskt kunde det vara så att en elev ibland kunde känna oro inför en 
pågående inspelningssituation, för att i nästa stund visa totalt ointresse och 
till och med likgiltighet inför kamerans närvaro, allt beroende på stämning 
och omständigheter. I sådana sammanhang är det omöjligt för forskaren att 
följa generella etiska principer. Dessa biter sällan på den komplexitet som 
forskaren i praktiken ofta ställs inför, en komplexitet som bara forskaren 
känner i och med sin bekantskap med fältet. 

Till de praktiska aspekter som finns i förhållande till etiska hänsynstagan-
den knutna till denna specifika studie, kan tilläggas en konsekventialistisk 
aspekt. Den aspekten är kopplad till behovet av forskning om pojkar i pro-
blematiska skolsituationer, och att den kunskapen är väsentlig för att få nya 
insikter som kan bidra till en ökad förståelse för lärarnas pedagogiska prakti-
ker, och för elevernas villkor för lärande. Denna konsekventialistiska nytto-
aspekt kan anslutas till Vetenskapsrådets (2005:8) resonemang om att god 
forskningssed innebär att forskaren med sitt arbete bidrar till att få fram nya 
resultat, något som kan innebära ett ifrågasättande av invanda tankesätt och 
rutiner.  

Den här studien tar fasta på dessa resonemang. Studien syftar till att ge 
perspektiv på AD/HD och de skolsvårigheter som relateras till det. Främst 
genom att problematisera den ofta vilseledande uppfattningen att dessa skol-
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svårigheter enbart handlar om individuellt betingade problem hos eleven. 
Studien vill belysa hur elevens problematik också kan relateras till lärarnas 
handlingssätt och praktik, och till de svårigheter de kan ha att hantera kom-
plexa dilemman i specialpedagogiska sammanhang. De latenta och konkreta 
normativa praktiker som utgör en del av lärarens vardag i fråga om bemö-
tande av gruppens elever är i stort sett helt outforskade. Lika outforskat är 
elevens respons till dessa normativa praktiker. Hur tolkar man exempelvis 
koncentrationssvårigheter eller impulskontroll i skolans konkreta samman-
hang? Varför problematiseras dessa beteenden hos eleverna? Hur uppstår de 
och i vilka undervisningssammanhang? Vad innebär en impulshandling? 
Vilken är det problematiska elevbeteendets situerade bakgrund? Vilka im-
plikationer har de betydelser som tillförs dessa handlingar för elevens presta-
tion och självuppfattning, liksom för lärarens pedagogiska praktik? Om inga 
av dessa frågor är tillräcklig utredda, varför hasta att tillskriva eleven pro-
blematiska beteenden eller bedöma lärarens sätt att hantera de dilemman och 
den komplexitet som dessa frågor aktualiserar? Dessa frågor pekar på ett 
angeläget behov av förståelse för de mekanismer som den pedagogiska prak-
tiken gör relevanta. I synnerhet vad gäller att bemöta problematik knuten till 
elever med diagnos AD/HD. Det rättfärdigar enligt min mening ett utrymme 
för studium av de känsliga situationer som denna praktik ger upphov till, och 
därmed en möjlighet att utforska de mekanismer som styr dessa situationer 
så att de kan ställas i ett relevant perspektiv och avmystifieras.  
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4. AD/HD i specialundervisningens praktik 

Det här kapitlet handlar om betydelsen av diagnosen AD/HD i specialunder-
visningens praktik. Kapitlet studerar konkreta situationer i den särskilda 
undervisningsgruppen för att belysa hur diagnosen har en vidare och mer 
sammansatt betydelse än man vanligen ser. Fokus läggs på hur diagnosen 
görs aktuell, beskrivs och förhandlas i olika sammanhang i undervisningen, 
samt vilka utmaningar det ställer både lärare och elever inför. Mer specifikt 
belyser kapitlet hur konstitueringen av den problematiska eleven med 
AD/HD går till, och vilka konsekvenser det kan få för eleverna och deras 
identitetsformeringar. Kapitlets frågeställningar är: 
 
• Hur konstrueras den problematiska eleven med AD/HD i interaktionen 

mellan lärare och eleven i den studerade gruppen?  
• Vilken betydelse har samspelet mellan normativitet och motstånd för 

denna konstruktion?  
• Hur påverkar dessa förhållanden elevens egen identitet? 
 
Kapitlet består av tre huvudavsnitt. Det första avsnittet, Att organisera den 
problematiska elevens vardag, belyser olika medicinska och beteendemodi-
fierande åtgärder och praktiker avsedda att förbättra elevens prestation och 
beteende som tillämpas i gruppen och vilken betydelse dessa praktiker har 
för konstruktionen av avvikande elevbeteende. Det andra avsnittet, Beskriv-
ningar som diskursiv praktik, studerar lärarnas och elevernas beskrivnings-
praktiker, liksom de förhandlingar och positioneringar som de ger upphov 
till. Mer specifikt analyseras hur positioneringarna blir grunden för olika 
identitetsprocesser av betydelse för eleverna. Det tredje avsnittet, ”Normati-
vitet och positioneringar i förhandling”, studerar hur samspelet mellan nor-
mativitet och motstånd etableras i situerade praktiker i gruppen och hur des-
sa praktiker aktualiserar olika situerade ordningar av betydelse för interak-
tionen i gruppen.  

4.1. Att organisera den problematiska elevens vardag 
Hjörne (2006:176) menar att den specialpedagogiska verksamheten i vissa 
avseenden inte är speciellt skild från den ordinarie verksamheten. Det finns 
dock olika pedagogiska insatser som klart skiljer de båda två verksamheterna 
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åt. Trots att elever med AD/HD ofta beskrivs som individer med betydande 
skolsvårigheter och problem att passa in i den normala skolverksamheten, 
anses de ändå inte helt passa i redan existerande inrättningar ägnade åt barn 
med andra speciella behov. Resultatet blir då att man inför olika pedagogiska 
åtgärder och praktiker med vilka gruppens specifika behov bemöts. I det här 
kapitlet för jag ett resonemang om att sättet att organisera undervisningen, 
liksom de aktiviteter och praktiker det medför, utgör en viktig länk i det var-
dagliga görandet av eleven med AD/HD och dess problematik. Dessa prakti-
ker markerar inte bara en annorlunda skolerfarenhet för eleven i förhållande 
till det som betraktas normal verksamhet, utan synliggör också de görande-
processer genom vilka en identitet som ”elev med AD/HD” konstitueras. 

Du Paul och Weyandt (2006), Hjörne (2006) och Nilholm (2007) nämner 
medicinskt inspirerade och beteendemodifierande åtgärder, samt lärarnas 
praktiker för att bemöta barn med AD/HD. Vad det gäller lärarnas praktiker 
nämner Hjörne (2006:189f) mer specifikt betydelsen av lärarnas beskriv-
ningar och kategoriseringar, och deras pedagogiska praktik, som viktiga. I 
det här kapitlet ska jag belysa hur dessa praktiker tillämpas i den särskilda 
undervisningsgruppen. Jag synliggör även elevernas sätt att positionera sig 
och bemöta lärarnas praktiker, liksom den betydelse som det kan ha för ele-
vernas identitet.   

4.1.1. Medicinskt inspirerade pedagogiska åtgärder  
Bland de pedagogiska rekommendationer för elever med AD/HD som for-
mulerats från medicinskt håll, förutom medicinering, kan nämnas undervis-
ning i små grupper, individuellt anpassad undervisning i kärnämnena, korta 
arbetspass, täta pauser och struktur i vardagen (Gillberg 2005:145f, Hjörne 
2004:54f, 2006:178f, 2011:137). Dessa rekommendationer motsvarar åtgär-
der som också tillämpas i den särskilda undervisningsgruppen, vilket belyses 
med ett samtal jag hade med en av lärarna vid ett observationstillfälle (Obs 
13/03-20). Jag frågar läraren vad som gör undervisningen i gruppen speciell, 
och vad dess verksamhet erbjuder eleverna som den ordinarie verksamheten 
inte kan erbjuda. Läraren svarar att verksamheten i den studerade gruppen 
består av mindre grupper, har högre personaltäthet och strävar efter individ-
anpassad studiegång. Hon förklarar dock att de inte lyckats implementera 
individanpassningen, och att hon skulle vilja ha individuella studieplaner för 
varje elev. De två första åtgärderna som läraren nämner är ganska tydliga i 
hur gruppen är organiserad i jämförelse med en vanlig skolgrupp. Oavsett 
om lärarna inte lyckats implementera individanpassad undervisning, synlig-
gör lärarens svar ändå den medicinska förståelsens inflytande i gruppens 
praktiska verksamhet (jmf. Hjörne 2004:55). Ett sätt att förklara dominansen 
av den medicinska förståelsen av eleverna hos lärarna är de fortbildningskur-
ser som de tar del av. Vid ett observationstillfälle (Obs 14/04-04) berättar 
lärarna exempelvis att de har haft en kurs om AD/HD, fyra onsdagar i rad 
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efter skoldagen, och att rektor gjorde kursen obligatorisk. En av lärarna me-
nar att ”man inte lärde sig något nytt, utan att man fick bekräftelse hela tiden 
på det man visste sen tidigare så att man inte tänker fel”. På kursen fick de 
bland annat veta att barn med AD/HD behöver struktur, att det är bra att ha 
korta arbetspass, att de ska ha olika typer av belöningar och uppmuntran för 
att ”de ska komma förbi många trösklar och lära sig att arbeta i större 
klass”. I lärarens beskrivning syns en blandning av medicinska och beteen-
deinriktade rekommendationer. Behovet av struktur och kortare arbetspass 
motsvarar de medicinska råden. Med utgångspunkt från de kunskaper som 
lärarna tillägnar sig på de kurser som anordnas för dem, organiserar lärarna 
sin undervisning. Lärarna följer de anvisade rekommendationerna och im-
plementerar dessa i den dagliga verksamheten. Ofta tillämpar de rekommen-
dationerna utan att värdera effekterna av dem i undervisningen. Ett exempel 
på det gäller rekommendationen om ”kortare arbetspass” och ”täta pauser”. 
En av mina generella observationer från fältstudien var att lektionspassen 
kunde te sig ganska uppstyckade. Eleverna hade knappt hunnit sätta sig och 
förstå uppgiften förrän ett annat moment introducerades, något som ibland 
kunde orsaka protester. Det hastiga tempot och de snabba övergångarna mel-
lan och inom aktiviteterna står samtidigt i kontrast till att lärarna betonar 
elevernas svårigheter att börja och avsluta aktiviteter, liksom att anpassa sig 
till snabba förändringar i jämförelse med normala barn, som en av lärarna sa 
vid ett observationstillfälle (Obs 3/02-14). Lärarnas användning av tvära 
övergångar går alltså emot deras egen uppfattning om elevernas brist på 
anpassningsförmåga. Även Hjörne (2004: 26, 2011:147) lyfter fram ett lik-
nande exempel. Hon tar upp den medicinska rekommendationen om ”struk-
tur”, som anges som central strategi för att undervisa barn med AD/HD. Hon 
kopplar det till sin egen studie, där en pojke som ingick i gruppen blev stres-
sad av just ”struktur”, något som samtidigt anses nödvändigt för de här bar-
nen. Hon menar att heterogenitet bland barnen gör det svårt att finna allmän-
giltiga pedagogiska strategier, samtidigt som lärarna och skolan tar för givet 
att alla barn är och reagerar lika när de har samma diagnos.  

Både Hjörne (2006:190) och Nilholm (2007:76) menar att lärare anammar 
ett medicinskt och kompensatoriskt sätt att resonera och organisera sin peda-
gogiska praktik, utan att reflektera över meningen och effekterna av det. 
Generellt anser Hjörne (2006) att det saknas en tydlig länk mellan diagnosen 
och hur och varför olika pedagogiska strategier, praktiker och åtgärder ska 
tillämpas i undervisningen. Hon menar även att den existerande pedagogiska 
kunskapen är begränsad, och dess grund och relevans är låg. Hon påminner 
dessutom om att de förhållanden som förekommer i specialverksamheten 
inte bara har pedagogiska implikationer, utan även utbildningsdemokratiska. 
Diagnosen medför ofta att eleverna separeras från den ordinarie verksamhe-
ten, just för att få specialpedagogiska insatser som hjälper dem att blir inklu-
derade i den ordinarie undervisningen igen, något som lärare med medicinskt 
inspirerade pedagogiska kunskaper inte helt lyckas med. Att den medicinska 
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kunskapen vägleder den pedagogiska verksamhetens utformning i gruppens 
undervisning är tecken på den pedagogiska vilsenhet, som Hjörne och Nil-
holm lyfter fram. När den pedagogiska verksamheten låter sig styras av me-
dicinsk expertis, samt rekommendationer och praktiker som bygger på pro-
blematiseringen av ett visst elevbeteende, blir resultatet inte precis innovativt 
pedagogiskt tänkande och utforskande av alternativa möjligheter för elever 
som tillskrivs AD/HD-problematik. Resultatet tenderar snarare att bli ett 
reproducerande av det problematiska elevbeteendet, liksom en legitimering 
av en pedagogisk praxis som utpekar problem, segregerar och marginaliserar 
elever. Det kompensatoriska perspektivet på eleven som genomsyrar verk-
samheten bidrar därmed till att legitimera bilden av den problematiska ele-
ven med AD/HD istället för att lyfta elevens möjligheter och styrkor.  

4.1.2. Social färdighetsträning  
Du Paul och Weyandt (2006:169f) menar att eftersom barn med AD/HD 
med sitt bryska och abrupta sätt att hantera samtal och relationer anses ha 
problem med kamratrelationer, kan olika social färdighetsträningsalternativ 
bli aktuella. Det finns samtidigt en viss reservation i fråga om dessa åtgärder, 
då många barn med AD/HD inte verkar ha problem med just social färdig-
het. De förstår reglerna för socialt beteende lika väl som sina ”normala” 
kamrater. Det som skiljer barn med AD/HD är helt enkelt att de inte följer 
dessa regler. Ett annat problem i sammanhanget är att det oönskade beteen-
det äger rum i platser som klassrummet, skolgården osv., och då måste de 
åtgärder som riktas mot dessa beteenden implementeras för ett antal indivi-
der och på ett situationsanpassat sätt (Eng. cross-situational). Det är då inte 
överraskande att social färdighetsträning inte visar sig leda till varaktiga 
förändringar vad det gäller interpersonell funktion i verkliga situationer eller 
miljöer (Eng. real-world environments). Trots att barnet under några trä-
ningspass kan göra framsteg i samtalsfärdighet, problemlösning och kontroll 
av ilska, följer den framgången sällan med när barnet lämnar träningspasset. 
Därför anses barn med AD/HD behöva mer övergripande strategier för att 
åstadkomma en förbättring i sina sociala relationer. 

En fråga som kan ställas i det här sammanhanget är huruvida det går att 
modifiera beteenden som anses ha sin grund i genetiskt betingade hjärnför-
ändringar hos barnen med hjälp av beteendeträning. Utifrån sitt medicinsk-
kritiska perspektiv på AD/HD menar Ljungberg (2008:197), i motsats till 
vad som anges av det neuropsykiatriska paradigmet, att forskningen visar att 
barn med AD/HD kan lära sig att förändra sitt beteende som svar på föränd-
rade omständigheter i omgivning. Detta resonemang kan innebära att bete-
endemodifierande metoder kan ha en roll vad gäller barn med AD/HD. Vik-
tigt att lyfta fram här är dock att en modifiering av elevernas beteende omfat-
tar mycket annat än just elevens problematiska beteende. Den sistnämnda 
tankegången kommer att belysas i vad som följer.  
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ART (Eng. Aggression Replacement Training) är en mindre etablerad ak-
tivitet i gruppen, men viktig ändå för att inledningsvis synliggöra de insatser 
som riktas till eleverna. ART-träning får utrymme i gruppen i och med att 
skolledningen vid några tillfällen hämtar personal från kommunen för att 
organisera ART-utbildning och träning för både lärarna och eleverna i grup-
pen. ART-aktiviteter introducerades under perioden som fältstudien genom-
fördes. Vid introduktionstillfället (Obs 6/02-22) pratar de två personer som 
skulle leda aktiviteten om ART, vad det går ut på och hur aktiviteterna ska 
genomföras. Vid presentationen påpekar ART-tränarna att de inte har erfa-
renhet av att arbeta med personer med diagnos AD/HD, men att de gärna vill 
pröva om metoden kan användas för målgruppen. Motivationen är en viktig 
faktor för att metoden ska fungera, något som kan vara ett problem för elever 
med AD/HD, eftersom dessa barn inte alltid är villiga, eller ställer upp på 
eget initiativ. AD/HD är en speciell målgrupp och man vet inte om träningen 
ska någon effekt på dem. De påpekar att man förlorar ingenting på att pröva 
och se om det fungerar, och förklarar att i metoden ingår aggressivitetsträ-
ning, och eleverna får träna på vad de har varit med om på lektionerna. Ele-
verna lär sig att hantera en situation genom att träna på att vara i liknande 
situationer och aktivt delta i träningen. Metoden kan tillämpas inom pedago-
gik eftersom den går ut på att det finns ett felinlärt beteende som ska tränas 
bort. Metoden innebär en interpersonell social träning som vill tillföra social 
färdighet. Mer konkret innebär det att man lär sig be om ursäkt, ta emot kri-
tik, stå emot grupptryck, och att tacka och uppföra sig enlig etablerade socia-
la regler. Metoden arbetar också med ilskekontrollträning som innebär att 
lära sig att behärska sig emotionellt. Man lär sig olika tekniker för att be-
härska ilska. Man lär sig också konsekvenserna av sitt beteende. Social fär-
dighet blir på det sättet alternativ till aggression. ART-tränarna tydliggör att 
metoden inte tar bort ilska, utan man lär sig att hanterar den. Metoden inne-
bär också en moralträning, men de hoppar över det eftersom det inte är hu-
vudproblemet för barn med AD/HD. 

Under fältstudien fick jag möjlighet att delta i tre ART-övningar. Här 
sammanfattar jag grunddragen vid de tre aktiviteterna. Vid det första öv-
ningstillfället (Obs 8/03-05) genomförs fyra inledande övningar. Den första 
övningen innebär att var och en ska berätta för alla i gruppen vad de heter 
och vad de tycker om och inte tycker om. När var och en har berättat om de 
tre sakerna får de applåder. Den andra övningen handlar om att eleverna ska 
andas djupt. Den tredje övningen innebär att de inför alla andra ska ange 
namnet på den person de tycker mest om. Den fjärde övningen innebär att de 
ska säga inför gruppen att de tycker om sig själva och få applåder för det. 
Efter de fyra övningarna tar man fem minuters paus och fortsätter därefter 
med aktiviteten. Eleverna tränar att uppföra sig och visa uppskattning med 
liknade övningar och tar ytterligare en paus. Efter sista pausen kommer var-
ken Marcelo och Kalle tillbaka.  
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Det andra övningstillfället (Obs 10/03-12) följer ungefär samma mall som 
tidigare övningstillfälle. Innan aktiviteten börjar presenterar en av de kvinn-
liga lärarna det som en övning för att eleverna skall lära sig att uppföra sig. 
Nytt i jämförelse med tidigare tillfälle är att eleverna får träna på att be nå-
gon om förlåtelse för något fel man har gjort. Under övningen händer bland 
annat att Kalle ber Annika om förlåtelse för att han sagt fula ord till henne, 
och Annika säger att det är ok. Jonas ber Amir om förlåtelse för att han slog 
honom tidigare på morgonen, och Amir ber om förlåtelse för att han sa fula 
ord till Jonas. En av eleverna ber Amir om förlåtelser för att han har sagt 
neger till honom och Amir ser nöjd ut och säger med ett leende att det är ok. 
Vid det tredje övningstillfället (Obs 12/03-19) får deltagarna träna på att be 
om hjälp. Övningen genomförs, men engagemanget minskar gradvis i takt 
med att övningarna fortgår. Kalle säger att han inte vill göra övningarna. 
ART-tränarna säger att om han inte gör det, då får han inte vara kvar. Kalle 
lämnar rummet och en av de kvinnliga lärarna följer med. Övningen fortsät-
ter men eleverna visar allt mindre intresse. Amir frågar otåligt när passet är 
slut, och Federico täcker ansiktet med tröjluvan. Federico reser sig och går 
och den andra kvinnliga läraren följer med. Efteråt följer resten av eleverna 
med ut. ART-tränarna blir helt ensamma i rummet, och därmed avslutas 
övningen.  

En generell iakttagelse när övningarna genomförs är att det blir synligt att 
övningarna berör några av elevernas vardagliga relationer i skolan. Det finns 
dock två viktiga aspekter som dessa övningar inte tar hänsyn till. Den första 
är de interaktionssituationer där dessa relationer uppstår, något som Du Paul 
och Weyandt (2006:169f) också påpekar, och den andra är att övningarna 
osynliggör lärarens roll i dessa situationer. Dessa två aspekter ska exemplifi-
eras med två händelser som ägde rum kort efter det andra och tredje ART-
tillfällena genomförts.  

Samma dag, efter det andra ART-passet, sitter Amir, Noa och Jonas och 
spelar dataspel. Amir har förbjudits att använda dator på grund av något som 
hade hänt tidigare. Jonas har datorn och Noa och Amir sitter bredvid. Efter 
en stund får Noa låna dator av Jonas. Efter några minuter rycker Amir datorn 
från Noa och spelar trots förbud. En av de kvinnliga lärarna kommer in och 
säger att rasten är slut. Amir vill visa läraren en spelsekvens som han sparat, 
men läraren vill inte. Amir vill inte heller lämna ifrån sig datorn med hän-
visning till att han vill visa läraren. Läraren blir irriterad och höjer rösten till 
Amir och försöker dra datorn från hans hand utan att lyckas. Jonas hjälper 
läraren med det. Amir blir arg på Jonas och slår honom. Läraren tillrättavisar 
pojkarna, som sedan går. Jag följer dem ut till korridoren på väg till klass-
rummet. Jag går bakom Jonas som går bakom Amir. Jonas säger ”Amir jag 
kommer aldrig mer att be om förlåtelse till dig din djävla fitta”. Efter hän-
delsen har de samling i klassrummet. Den kvinnliga läraren tar upp bråket 
om datorn. Hon tillrättavisar pojkarna och höjer rösten. Pojkarna är först 
tysta, avbryter sen och skrattar då och då. Hon tillrättavisar dem igen. Lära-
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ren säger ”barn som ni är stora egoister”, och sedan vänder hon sig till den 
andra kvinnliga läraren och säger att de måste göra upp ett schema för an-
vändningen av dator. Pojkarna protesterar. Läraren upprepar att de visst mås-
te göra ett schema, annars blir det bråk varje gång eleverna ska få använda 
de två tillgängliga datorerna under pauserna.  

Efter det tredje ART-passet går jag ut på gården och ser att en av lärarna 
håller Noa hårt medan han gråter och skriker: ”jag ska döda honom”. Jag 
frågar vad som hänt, och när Noa lugnat sig berättar en av lärarna att Kalle 
(även Jesper och Federico) har kastat snöbollar på Noa. Noa förklarar att det 
inte var en snöboll utan en hård isklump. Läraren fortsätter att förklara att 
därefter kastade sig Noa på Kalle och knuffade honom så hårt att han flög 
iväg. När Noa har lugnat sig promenerar vi vidare till den andra kvinnliga 
läraren, som varit med några andra killarna en bit bort. Vi passerar Kalle och 
Federico som kastar snöboll på oss. Läraren springer till Kalle för att till-
rättavisa honom och han kastar då snöboll på henne också och får hjälp av 
Federico. När vi har gått förbi pojkarna passar läraren på att berömma Noa 
för att han slog tillbaka så kraftigt att Kalle flög iväg. Hon tyckte att det var 
bra att markera för Kalle att han inte får göra så. Samtidigt vet läraren att 
Noa bör undvika att hamna i bråk och inte får använda våld för sina föräldrar 
av religiösa skäl. Noa själv utrycker ofta sin avsikt att undvika våldsamma 
situationer. När jag frågar läraren vad hon tycker om det förklarar hon med 
att ibland behövs våld för att markera, och i det här fallet var det utan tvekan 
berättigat. Även i början av samlingen efter rasten får Noa än en gång beröm 
framför alla i klassen av läraren för att han på ett så tufft sätt hade markerat 
för Kalle så att Kalle förstår att han inte kan göra som han vill. 

Exemplen belyser de svårigheter som Du Paul och Weyandt lyfter fram i 
fråga om tillämpningen av traditionell social färdighetsträning bland barn 
med AD/HD. Båda exemplen belyser att elevernas problematiska beteende 
ofta är inbäddade i ett nätverk av handlingar och komplexa interaktionskon-
texter där de får sin betydelse. Elevernas handlingar är både kontextuella och 
kollaborativt iscensatta, och om det inte tas hänsyn till den kontext och de 
betydelser som både lärarna och eleverna i och med interaktionen tillför sina 
handlingar, förlorar handlingen det mesta av sin innebörd. Det första exemp-
let låter oss se hur eleven klarar av att be om förlåtelse vid ART-övningen. 
Men när eleven har kommit tillbaka till sina vardagliga rutiner i gruppen och 
den komplexa interaktion som utspelar sig där, visar eleven inte bara att han 
ångrar att han bett om förlåtelse till en kamrat, utan även lovar att han aldrig 
kommer att göra det igen.  

Ett annat viktigt resonemang i det här sammanhanget är att en ensidig fo-
kus på elevens problematiska beteende, gör att lärarens roll som medskapare 
av situationer som sedan utmynnar i problematiseringen av eleven osynlig-
görs. Att lärarna tvingar datorn från eleverna, eller uppmuntrar till tuffa 
handlingar när det anses berättigat, är exempel på det sistnämnda. I det andra 
exemplet legitimerar läraren den annars utagerande problematiska handling-
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en hos AD/HD eleven som ett sätt att upprätthålla maktbalansen mellan ele-
verna. I det fallet tolkas inte handlingen som impulsiv och knuten till elevens 
AD/HD. Lärarens förståelse av den impulsiva, utagerande eller aggressiva 
AD/HD-handlingen blir på så vis relativ och situerad och inte alltid att be-
trakta som ett problem hos eleven. I båda exemplen är elevens problematiska 
handling kollaborativt producerad och kontextuellt tolkad i samspelet mellan 
lärarna och eleverna. Det är också viktigt att påpeka att det är främst när 
handlingen utmanar lärarens auktoritet eller syn på ordning som den blir 
problematisk och kopplas till AD/HD. Detta komplexa förhållande mellan 
läraren och eleven när de förhandlar olika situationer i gruppen kommer i 
fortsättningen att vara vägledande i min analys av vad som sker i den var-
dagliga skolpraktiken.  

4.1.3. Att belöna prestation och gott beteende  
Du Paul och Weyandt (2006:162) skiljer mellan förebyggande, konsekvens-
baserade och självstyrande åtgärder riktade mot att förbättra prestation och 
gott beteende hos barn med AD/HD. I samband med det menar de att sym-
bolisk förstärkning (Eng. token reinforcement) är en vanlig konsekvensbase-
rad beteendemodifierande åtgärd som har visat sig ha positiva resultat i fråga 
om barn med AD/HD. Symbolisk förstärkning innebär att eleven får ome-
delbar förstärkning i form av olika symboliska belöningar, exempelvis klis-
termärken, bilder, smile-figurer, poäng på en tavla osv., efter att beteende 
har ägt rum. Dessa förstärkningar kan sedan bytas ut mot andra typer av 
belöningar eller förstärkningar (Eng. back-up reinforces), exempelvis skol-
aktiviteter som eleverna uppskattar (Du Paul & Weyandt 2006:164f). Det 
finns dock forskning som nyanserar denna bild av användning av symboliska 
förstärkningar i skolans praktik. Karlsson (2007) undersöker till exempel 
närmare en sådan aktivitet i en särskild undervisningsgrupp. Det gäller mer 
specifikt en utvärderingsaktivitet som lärarna kallar för ”smile” där elevernas 
prestation och goda beteende bedöms genom tilldelning av smilemärke på en 
utvärderingskarta. Efter en noggrann genomgång av hur aktiviteten genom-
förs visar Karlsson hur pedagogerna genom aktiviteten förstärker och upp-
graderar definitionen av barnens problem, medan barnen gör fåordigt eller 
tyst motstånd. Hon visar också hur utvärderingsaktiviteten etableras, leds 
och kontrolleras av pedagogerna, och hur pedagogerna förstärker sin identi-
tet som auktoritär pedagog i utvärderingssamtalet (se även Evaldsson & 
Karlsson, 2012). Min analys av mitt eget material ligger inte långt ifrån 
Karlssons beskrivning vad det gäller hur tillämpningen av symboliska för-
stärkningar i praktiken går till och stärker lärarnas auktoritet. Däremot visar 
eleverna i min studie en större förmåga och bredare utrymme att förhandla 
och göra motstånd mot lärarnas sätt att tillämpa symboliska förstärkningar i 
gruppen. Belöningssystemet är i motsats till ART-övningarna en mer etable-
rad åtgärd som tillämpas i gruppen. Det utgör ett etablerat pedagogiskt 
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hjälpmedel med tydlig funktion i undervisningen. Med belöningssystemet 
avser lärarna att styra elevernas både prestation och beteende i den riktning 
de avser. Vid en observation (Obs 14/04-04) när jag samtalar med två av de 
kvinnliga lärarna efter en slöjdlektion förklarar de att elever med AD/HD 
behöver ett ”visuellt belöningssystem”. De är impulsiva barn och har låg 
empati, och eftersom de inte kan förstå vad empati är, måste de lära sig det 
utantill. 

I det som följer kommer det belöningssystem som tillämpas i den stude-
rade gruppen, liksom de implikationer det medför, att studeras närmare. Jag 
börjar med ett utdrag från det videoinspelade materialet där jag ber en av 
lärarna som står bredvid mig att förklara belöningssystemet medan jag filmar 
pojkarna i gruppen när de spelar fotboll vid fotbollsplanen (videoinspelning 
06-04). Relevansen av beskrivning av belöningssystemet är att den utgör en 
utgångspunkt för att därefter analysera det videoinspelade material som visar 
hur tillämpningen av det beskrivna belöningssystemet kan fungera i prakti-
ken och hur lärare och elever kan ge det olika betydelser i interaktionen. Min 
fråga till läraren är ”Skulle du kunna förklara lite bättre det här med belö-
ningssystemet, som jag inte förstår riktigt, alltså lite konkret; sugrör och…, 
när ska de få det ena eller det andra? När ska det bli en utflykt?”. Lärarens 
svar är följande:  
 
 Alltså stjärna får man ju, en liten stjärna får man ju när man har haft 

en bra dag, när liksom hela dagen har fungerat bra. Och då, det bety-
der inte att det inte får hända nånting, utan det viktigaste är att man 
kan rätta sig efter en tillsägelse. Om det är, inte om det är något stort 
bråk, då kan man aldrig få en stjärna, men annars om dagen har varit 
bra, då får man, om man har jobbat, om man har varit trevlig med sina 
kompisar, om man har varit trevlig mot övrig personal och så, då är 
det en stjärna som gäller. Annars om det, och det ju kan vara svårt, för 
en del kan gå lättare, för en del är det svårt, och då täcker man upp 
med ett sugrör. För sugrör kan man få för varje väl genomförd lek-
tion, kan man få en sugrör. Så om man har fyra lektioner under en 
dag, så kan man, om man är duktig, få fyra, om man inte får en stjär-
na, får man fyra sugrör då. Och med sugrören kan man ju, har man 
fem sugrör så kan man byta dem mot en liten stjärna. Så även de som 
har svårt att få en hel dag att fungera, kommer att få små stjärnor, för 
att de samlar på sig sugrör då. Sugrör ska man också ha spontant om 
man gör en bra sak. Om du är schysst mot en kompis, eller du gör 
nånting som är bra utöver det vanliga lektionsarbetet, då ska man få 
ett sugrör direkt som en bekräftelse på att, det där jag gjorde nu var 
jättebra, eller det där du sa nu var jättebra. Och så kan man ju samla 
på sig sugrör, och sen får man ju byta in dem mot småstjärnor. Och 
när man har fått fem småstjärnor, då byter man in dem mot en stor. 
Och när man har lyckats få fyra stora stjärnor då har man förtjänat en 
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belöningsutflykt. Och då ska man tillsammans med nån vuxen sitta 
och prata om vad vill du göra för utflykt. Inom rimliga gränser så ska 
man få bestämma själv det man vill göra. Och det kan ju variera jät-
temycket, vad de vill göra. Vi försöker, för att det inte ska bli, kosta 
för mycket, så försöker vi, ja, få med flera, om det är flera som är 
färdiga för en utflykt, så försöker vi få kanske hitta på som alla tre 
eller båda två tycker är roligt att göra, så kan man åka i väg tillsam-
mans. Om man åker och badar till exempel, som Grupp 1 har valt vid 
flera tillfällen, åka till /områdets badhus/, det tycker de är spännande. 
Och då är det roligt att ha en kompis med sig. Då kanske man väljer 
att vänta ett tag tills någon kompis också fått ihop till en belöningsut-
flykt, och så gör man utflykten då. Eller så har man nån speciell öns-
kan så att man åker själv med en vuxen och gör sin utflykt. Det är det, 
alltså det är, det ska, det kommer man ju fram till tillsammans med 
barnet, det ska kännas ok för barnet att man får göra en utflykt, för 
den har man ju förtjänat, den har man ju liksom jobbat ihop till. Och 
man kan aldrig ta bort stjärnor eller sugrör, utan de har man ju alltid, 
det man har förtjänat, det har man förtjänat. Så det är inte, det ska inte 
vara något straff, användas som straffmedel, utan det ska bara vara 
positivt belöning. Och så kan, då blir det som en morot liksom att 
kämpa. Man vet det, O::. nu har jag bara en stjärna kvar, utflykt, O::: , 
då, då orkar man kämpa lite extra då för att få det att fungera.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att enligt läraren består belöningssystemet av 
små stjärnor som klistras på elevens loggbok efter en hel bra dag; sugrör som 
belönar avklarade lektioner eller spontana goda gärningar, och som när de 
blir fem kan bytas mot en liten stjärna; samt stora stjärnor som klistras på en 
stjärntavla som hänger på en av klassrummets väggar, och som när de blir 
fyra leder till en utflykt. Lärarens beskrivning ger också information om den 
funktion som systemet ska uppfylla. Det ska få eleven att a) rätta sig efter en 
tillsägelse, b) få eleven att jobba bra, samt c) få eleven att vara trevlig mot 
kompisar och personal. Lärarens redogörelse av hur belöningssystemet fun-
gerar antyder delvis att systemet bygger på en normativ grund som innebär 
att eleven ska följa krav på skötsamhet och disciplin. Läraren å sin sida har 
ensamrätt att bedöma dessa handlingar. Det är läraren som avgör hur mycket 
eleven ska jobba, och på vilket sätt eleven ska bete sig för att förtjäna sin 
belöning. Trots att bestraffning inte anses vara en del av systemet, i och med 
att en förtjänad belöning inte får tas bort, innebär en utebliven belöning ett 
sätt att bestraffa det elevbeteende som åsyftas. Följande videosekvens bely-
ser närmare hur detta normativa innehåll i belöningssystemet som praktik i 
den studerade gruppen kommer till uttryck på ett konkret plan i den vardag-
liga verksamheten. Videosekvensen består av två excerpter som äger rum 
efter varandra. Den första äger rum när en lektion avslutas och eleverna är på 
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väg till rasten. Den andra äger rum efter pausen när en ny lektion ska börja. 
De två excerpterna visas först, och sedan analyseras de tillsammans.  

Första excerpten börjar när alla är på väg ut till rasten och Marcelo går till 
läraren för att fråga om han kan få en sugrör som han inte fick dagen innan. 
Gunnel riktar sig till Mari, och utan att svara direkt till Marcelo, och i kla-
gande ton säger: 
 
Excerpt 1a, videoinspelning (05-30) 
 
1 Gunnel Han ((Marcelo)) håller på att tjata på mig [om sugrör från 

igår ((till Mari))
2 Mari                                                                      [Har du, har du 

nån koll…
3 Marcelo Visst var du med på engelska och [(jympan) ((till Gunnel)) 
4 Gunnel                                                        [Nej, jag tycker du var, 

för mig var du otrevlig hela dan igår 
5 Marcelo Vad:::: ((och går)) 
6 Mari De fick en sugrör för (bild)lektionen ((till Gunnel))
7 Gunnel Ne::, men var han… ((går från Mari))
8 Nina Ne::, men, (det är samma) för mig också igår, och jag sa 

du hade startat [något otrevligt på engelskan, [och då sa 
han, så var det inte alls

9 Gunnel                           [ja::::                                           [(    ) 
10 Gunnel Och sen går Kalle och tar det med ((ett sugrör från skåpet 

och pekar på det)), men jag fick tillbaka det. Du får inte ta 
något sugrör så att…

11 Nina Ne:., men, nja::::
 
Efter pausen och vid starten av nästa lektionspass återkommer samtalet om 
sugröret. 
 
Excerpt 1b, videoinspelning (05-30) 
 
12 Marcelo Ett sugrör ((han hittar det på sin bänk))
13 Gunnel A::: det är bra, får jag det? A:: det är Kalle som bara gick 

till skåpet och bara tog som man inte går och ta själv 
14 Mari [Vem?
15 Gunnel [Kalle
16 Kalle [Jag fick inget för igår, Gunnel
17 Gunnel Men, vad […
18 Kalle                 [jag ska (liksom) få det från igår 
19 Gunnel Vem har sagt till
20 Kalle  I går, och sen ifrån i förgår, jag har inte fått dem
21 Gunnel A, men du har ingen loggbok (om) det skulle vara en (    ), 
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då skulle du fått en stjärna för
22 Kalle  Och sen, vad skulle jag fått från igår, Gunnel
23 Marcelo ((Byter ämnet))
 
Som framgår innebär att få ett sugrör ett alternativ väg för eleverna att få en 
liten stjärna. Att skaffa sig sugrör är en slags genväg för att få belöning när 
den felfria dagen som leder till en liten stjärna inte går att uppnå. Jakten efter 
sugrör från elevernas sida leder till att de använder sig av olika strategier. 
Två av dessa är synliga i excerpterna ovan: Marcelos, som försöker ”tjata” 
sig till ett sugrör (rad 1), och Kalles som helt enkelt tar sugrören från skåpet 
där de ska vara inlåsta, utan att fråga om lov (rad 10, 13). Kalle förklarar det 
med att läraren har glömt ge honom de sugrör som han har förtjänat (rad 16, 
18, 20, 22). Båda strategierna följs av lärarens negativa bedömning av ele-
vernas handling. Läraren bedömer Marcelo enlig följande: ”Nej, jag tycker 
att du var, för mig var du otrevlig hela dan igår”. (rad 4). Vad gäller Kalle 
menar Gunnel att ”A:: det är Kalle som bara gick till skåpet och bara tog 
som man inte går och ta själv” (rad 13). I Marcelos fall förenar sig Nina med 
Gunnels bedömning genom att säga: ”Ne::, men, (det är samma) för mig 
också, och jag sa du hade startat något otrevligt på engelskan, och då sa så 
var det inte alls” (rad 8). Med sina liknande bedömningar visar de båda lä-
rarna upp en normativ hållning med vilken elevernas beteende beskrivs som 
oönskat eller oacceptabelt. Den negativa bedömningen i sin tur leder till en 
sanktion mot elevernas beteende i och med att belöningen ifrågasätts eller 
uteblir. Maris positiva bedömning att de fick sugrör för hennes lektion (rad 
6) förbigås därmed av Gunnel och Nina i deras gemensamma bedömning av 
Marcelos beteende. I Kalles fall blir hans klagomål om att han inte fått sug-
rör varken igår eller förrgår – med vilket han samtidigt förklarar sin handling 
att ha tagit sugrör utan lov – (rad 16, 18, 20) bemött med (bort)förklaringen 
att han glömt sin loggbok och inte fått sugrör (21).  

Denna inblick i hur belöningssystemet fungerar i praktiken synliggör hur 
det inte bara innebär att prestationer uppmuntras för att få elever att bete sig i 
enlighet med de normer och regler som eftersträvas. Belöningssystemet in-
nebär också att elevens beteende bedöms och censureras av lärarna. Men 
läraren har inte ensamrätt i sin bedömande funktion. Eleverna kan också 
förhandla och ifrågasätta lärarens rätt. Denna förhandling innebär paradoxalt 
nog att eleverna också antar en normativ hållning gentemot lärarna och sina 
kamrater. Det betyder att eleverna inte passivt underordnar sig belöningssy-
stemets normativa innehåll, utan aktivt lärt sig att tillämpa den innehållet. 
Det sistnämnda ska belysas i följande avsnitt.   

Belöningssystemet i förhandling 
Den beskrivning av belöningssystemet som påbörjades ovan (videoinspel-
ning 06-04) av en av lärarna när jag bad henne att förklara systemet fortsätter 
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nedan där hon fortsätter att beskriva hur systemet fungerar i gruppens prak-
tik:  
 
 Nu föll det sig så, att nu hade de fått, alla var klara för en utflykt. Vi 

har gjort lite andra grejer så att vi, de har varit klara ett tag för en 
utflykt, och den som hade, för Federico här så fattades det ett sugrör. 
Med så sa vi att, då fick han rabatt. Så att han fick, för fyra sugrör, 
fick han en liten stjärna, och då kunde han också byta in till sin sista 
stjärna, så att han kan följa med på utflykten imorgon, som vi gör. 
Och då har vi, då har vi /…/ styrt upp det ganska mycket. Många har 
ju haft önskemål att åka, åka hem till Gunnel och Nina, och de vill 
fiska. Och då passar det så bra att kombinera, för då kan vi gå till 
/sjön i närheten av lärarnas bostad/, där kan de både fiska och bada, 
samtidigt som de kan grilla hemma hos, eller äta pannkakor ska vi 
göra och grilla, hemma hos Nina eller Gunnel. Så det blev en bra, vi 
fick ihop det då, både med önskningar och alla barnen. Så blir det 
samtidigt en fin liten avslutning. Men, Å:::, ne::: men belöningssy-
stemet funkar ju, Å::: som jag sa. Sen måste det vara lite individuellt. 
Alltså man kan inte ha likadana krav på alla. Man måste ha lite, för de 
som det går lätt, de måste få lite högre krav då naturligtvis. Och de 
som har det tufft och svårt, och har svårt att få upp en liten stjärna på 
en hel dag, då får man ju, hela tiden fylla på med sugrör så att det 
känns meningsfullt för dem också. 

 
Det finns i lärarens beskrivning en antydan om att belöningssystemet också 
innebär en förhandlingsarena där både lärarna och eleverna är aktiva i hur 
systemet skall utformas och tillämpas. Detta förhållande mellan belöningssy-
stemets mer generella normativa sida och den mer lokala och förhandlings-
bara sidan blir ännu tydligare i följande videosekvens, som består av fyra 
excerpter hämtade från en pågående lektion. Medan eleverna sitter och gör 
sina uppgifter under lektionen dyker ett samtal upp om den belöningsutflykt 
som Annika ska ha med en av lärarna senare samma dag. Videosekvenserna 
visar hur belöningsutflykten ifrågasätts av pojkarna, och hur pojkarna i och 
med det själva antar lärarens värderande och kontrollerande funktion.  

De fyra excerpterna presenteras först och analyseras sedan tillsammans. 
Sekvensen börjar med att Federico hör att lärarna pratar om en stjärnutflykt 
som Gunnel ska ha med Annika lite senare under dagen. Federico frågar om 
detta, och Gunnel svarar följande:  
 
Excerpt 2a, videoinspelning (06-04) 
 
1 Gunnel Nej, hon ska få, hon har en utflykt till, jag har lovat, Anni-

ka vet för jättelänge sen, hon och jag ska åka ut till [våran 
häst
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2 Marcelo                                                                                      [jag 
vill också […                                                            

3 Federico                  [Hon har inte alls (    ) sugrör
4 Amir  Alltså, ska hon få åka till eran häst
5 Marcelo [Gunnel
6 Gunnel [Annika, [Annika och jag ska åka
7 Federico                [Vad (    ), hon var inte här
8 Marcelo I dag? 
9 Amir I dag? 
10 Federico Där står inte Annikas stjärna ((pekar på tavlan med de stora 

stjärnorna som leder till en utflykt och tittar på lärarna)) 
11 Amir [(    )
12 Marcelo [(    ) [Gunnel
13 Federico           [Var? ((pekar på stjärntavlan och Annikas stjärnor)) 
14 Amir            [Men hur länge?  
15 Gunnel Det vet.., [vi ska vara där efter halv tolv
16 Federico                 [Gunnel, var, det är tio där ((pekar på tavlan 

igen))
17 Amir Till halv tolv? 
18 Gunnel [Nej, vi går halv tolv 
19 Marcelo [(    ) jag kanske fick följa med
20 Nina Hon har fyra ((svar till Federico som fortfarande frågar i 

bakgrunden och pekar på stjärntavlan))
21 Federico Varför det?
22 Marcelo Gunnel ((i bedjande ton))
23 Gunnel Nej, det Annika och jag lovat
24 Federico Hon har där, tre ((pekar på tavlan igen))
25 Gunnel Jag har lovat henne […. 
26 Amir                                 [Men då hinner inte hon äta?
27 Gunnel Jo, [jag äter först och så…
28 Federico       [(    ) 
29 Jonas  Nina
30 Federico Hon har tre
31 Jonas Gunnel::
32 Nina ((Suckar))
33 Jonas Gunnel::
34 Nina Hon har en fjärde stjärna, Gunnel sätter dit den ((går till 

stjärntavlan, pekar på den, och går för att hämta en stjärna)) 
35 Gunnel Ja:.., jag ska ta [det..
36 Federico                          [Och då kan hon inte åka (   ) och fiska då 

((en kommande belöningsutflykt))
37 Gunnel Ju::, men, ju:: hon har massor av sugrör [som vi byter ut 

mot det här
38 Jonas                                                                  [Gunnel::
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39 Jonas Gunnel::
40 Federico Får jag se Annika? 
41 Gunnel Nej, men det har inte.., fortsätt och rita 
 
I excerpten ifrågasätter pojkarna Annikas utflykt. Främst för att hon ska ha 
en rolig aktivitet medan de stannar kvar och arbetar i klassrummet, något 
som Marcelo och Amir båda ger utryck för (rad 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 
22). Parallellt med Marcelo och Amir, anför Federico att Annika varken har 
en fjärde stjärna eller antal sugrör som motsvarar belöningen (rad 3, 7, 10, 
13, 16, 21, 24, 30). I och med det lyckas pojkarna spontant samarbeta för att 
bedöma inte bara Annikas rätt till belöningen, utan även de två lärarnas sätt 
att hantera hur belöningar tilldelas, vilken för dem innebär en orättvis för-
delning till Annikas fördel. Lärarna ger svar i form av korta kommentarer 
(rad 6, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 41), och i de flesta fall överlap-
pas samtalet av elevernas kommentarer (rad 2, 7, 16, 19, 26, 36). Gunnel 
hänvisar mest till att hon har lovat Annika utflykten (1, 6), Nina å sin sida 
förklarar att Gunnel har glömt att klistra Annikas stjärna på stjärntavlan (rad 
6, 15, 18). När pojkarnas ifrågasättande av Annikas utflykt intensifieras, och 
lärarna ser att de inte ger vika, svarar Gunnel igen att hon lovat Annika (rad 
23, 25). Under tiden klistrar Nina Annikas stjärnas på stjärntavlan så att Fe-
derico, som har använt det som argument, inte kan göra det mer (rad 32, 34, 
35). Därefter riktar sig pojkarna mot Annika och gör henne ansvarig för hän-
delsen också. De menar att hon ska vägras följa med på den kommande och 
redan planerade gemensamma utflykten där de ska gå och fiska, som ett sätt 
att kompensera, eller kanske straffa Annika, för att hon får en utflykt som de 
anser hon inte är berättigad till (rad 36). När Gunnel förklarar att Annika har 
samlat massor av sugrör under lång tid, som räcker för att täcka båda två 
utflykterna (rad 37), vänder sig Federico till direkt till Annika och frågar om 
han får se hur många sugrör hon har (rad 40). Gunnel försöker tysta ner ho-
nom genom att uppmana honom att fortsätta rita istället (rad 41).  

Intressant att se i excerpten ovan är hur lärarna görs redovisningsskyldiga 
av pojkarna och hur de på olika sätt tvingas att försöka försvara sig inför 
pojkarnas bedömningar av deras sätt att tilldela belöningar. Pojkarnas ifråga-
sättande av lärarnas sätt att tillämpa belöningssystemet leder därmed till ett 
antal bedömningar om Annikas rätt att erhålla belöningsutflykten. Annika 
görs därmed också redovisningsskyldig, och även hennes egen respons blir 
föremål för ytterligare bedömningar från pojkarnas sida. Det kan ses tydliga-
re i kommande excerpt när Federico en stund senare går till Annikas bänk, 
står vid henne och frågar följande: 
 
Excerpt 2b, videoinspelning (06-04) 
 
42 Federico Får jag se? ((går till Annikas bänk och frågar))
43 Gunnel ((Pratar med Jonas, men ser att Federico har gått till Annika 
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och går dit))
44 Annika  Vad::::::?
45 Federico Dina sugrör
46 Gunnel Å, Å, Nej ((uppmanar honom att gå tillbaka till sin bänk)) 
47 Federico Jag tror inte
48 Annika  Jag har visst jättemånga 
49 Nina ((Klistrar Annikas stjärna på stjärntavlan))
50 Amir Hur många sugrör har hon
51 Nina Ja, du…
52 Annika Men, du behöver inte, du, du […
53 Nina                                                 [Du, vi vuxna sköter om det 

här
54 Amir  HÅLL TYST DJÄVLA DUMMER ((till Annika))
55 Nina  HA..LLÅ::  vad säger du? 
56 Amir  Kan säga dig (kölöp) ((ett ord på ett annat språk))
57 Nina  HÄR KALLAR VI INTE VARAN FÖR DE SAKERNA  
58 Marcelo VAD DÅ? ((till Nina))
59 Nina Väldigt fult sagt
60 Amir  Aack::
 

Excerpten börjar med att Federico ber Annika att visa sina sugrör (rad 42, 
45). När hon vägrar att göra det blir hon ifrågasatt av både Federico och 
Amir (rad 47, 50). Annika görs därmed redovisningsskyldig, något hon be-
möter med att försvara sig (rad 44, 48, 52). Nina understödjer Annika, ge-
nom att visa sin auktoritet som vuxen (rad 53), något som därefter utlöser 
förolämpningar mot Annika som ”HÅLL TYST DJÄVLA DUMMER” (rad 
54), viket ytterligare bemöts av uppvisning av lärarauktoritet från Ninas sida 
(rad 55, 57, 59), och därmed ifrågasättande av denna auktoritet från Amir 
och Marcelos sida (rad 56, 58, 60).  

Pojkarnas ifrågasättande av Annikas rätt till utflykten antar samma nor-
mativa form som lärarna uppvisade i de två excerpterna i tidigare avsnitt (1a, 
1b). Den normativitet som finns inbyggd i belöningssystemet tillåter alltså 
förhandlingar och förflyttningar av bedömningsmakten mellan olika aktörer. 
Inte bara lärarna använder denna normativitet. Också eleverna lär sig använ-
da denna makt och tillämpa den i vidare sammanhang. I excerpten ovan ver-
kar läraren göra ett försök att ta tillbaka sin lärarroll igen genom att markera 
sin lärarauktoritet, men pojkarna verkar envisa i att behålla sin nyvunna be-
dömande position. En position som gärna vill behålla, vilket visar sig i föl-
jande excerpt.  

Diskussionen om sugrören och Annikas utflykt fortsätter cirka en minut 
till. När pojkarna inser att de genom att göra Annika ansvarig för den orätt-
visa fördelningen av belöningar inte går hem, vänder de sig istället till lärar-
na igen och försöker än en gång kräva en förklaring från dem.  
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Excerpt 2c, videoinspelning (06-04) 
 
61 Amir Lämnar hon alla sugrör tillbaka 
62 Gunnel Nu har hon inte ett sugrör
63 Amir  Och sen efter kommer, om jag får fem stjärnor, om jag får 

fem (styckerna) sugrör, ska jag lämna tillbaka alla, varen-
daste gång? 

64 Gunnel Ne.., men när du byter [ut…
65 Marcelo                                      [Är det tjugofe.., är det tjugosex 

styckerna sugrör?
66 Gunnel Hon har inte en heldags utflykt. Vi åker, hon får vara borta 

en, två timmar, så är det. Så bekymra er inte. Vi fördelar det 
så lika vi kan

67 Marcelo Men det är inte ens tjugosex sugrör, Gunnel. Du sa att man 
ska ha tjugosex [sugrör för att få…

68 Gunnel                           [Det är du som har räknat ut nånting
69 Federico Nej, eftersom man måste räkna de där små. Kolla, fem, tie, 

tie, femton, tjugi. Nej, vänta. Tjugi, tjugofem. Det är en stor 
stjärna, tjugofem. Och sen °tjugofem°, tretti, förti, vad heter 
det ((räknar på fingrarna))

70 Gunnel [Varför blev det förti så där plötsligt                                         
71 Federico Vad?
72 Gunnel Vad det tio skutten plötsligt?
73 Federico Vad sa jag först?
74 Gunnel Tretti, sa du 
75 Federico A:: trettifem, förti, förtifem, femti. Det är två stjärnor, stora, 

och sen::, kommer inte ihåg det…
76 Amir  Nej, inte två, Å::: ju, ju det är rätt. 
77 Federico Femtifem, eller? ((frågar Gunnel))
78 Gunnel Bra att du har bra koll på allt
79 Amir  O:::: hon har hundra ((skrattar))
80 Gunnel Nej, men vi bekymrar oss inte över det ((hon har en stjärna 

som vi inte har satt upp)) […
81 Amir                                           [Hundra, hundrafem, hundratio, 

hundratjugo. Hur längre har hon sparat alla?
82 Gunnel Hon har sparat på hela terminen, tror jag. 
83 Marcelo Tjock synd (°  °)
 
Pojkarnas granskning av antalet sugrör som Annika har bytt mot utflykten 
intensifieras i utdraget ovan. Amir vill veta om Annika har lämnat tillbaka 
alla sugrör (rad 61). Marcelo vill vara säker på hur många sugrör det är som 
gäller för utbyte till en stjärna (rad 65, 67). Federico gör en minutiös finger-
räkning av antalet stjärnor som gäller (rad 69, 75, 77). Gunnels respons till 
pojkarnas kollaborativa granskning är att tona ner deras kritik genom att säga 
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att Annika har lämnat tillbaka alla sugrör (rad 62), att hon inte ska ha en 
heldagsutflykt utan en liten sådan. Samtidigt säger lärarna att pojkarna inte 
behöver bekymra sig eftersom lärarna gör en så jämlik fördelning som möj-
ligt av belöningarna (rad 66, 80). Hon försöker också undgå granskningen 
genom att ge korta svar eller vifta bort pojkarnas beräkningar och frågor (rad 
70, 72, 78, 82).  

Pojkarna fortsätter dock att ifrågasätta Annikas rätt till belöningsutflyk-
ten, och en av lärarna, Gunnel, ger en undflyende respons för att undgå poj-
karnas sätt att göra lärarna redovisningsskyldig för sitt sätt att tilldela Annika 
belöning. Läraren försöker bagatellisera pojkarnas krav, men åtminstone en 
av pojkarna, Federico, vägrar att ge upp och fortsätter att tyst räkna det antal 
sugrör som Annika måste ha samlat för att få belöningsutflykten, medan de 
andra eleverna arbetar. Efter cirka en minut tar Federico upp det till diskus-
sion igen.  
 
Excerpt 2d, videoinspelning (06-04) 
 
84 Federico Gunnel, då måste hon, vad heter det, hundra stjärnor, små 

stjärnor och, eller sugrör. Hundra sugrör då blir fyra
85 Gunnel ((Hjälper Amir och svarar inte))
86 Federico Marcelo
87 Marcelo Vad::::? ((irriterad ton))
88 Federico Hundra sugrör, då blir det fyra styckna […
89 Gunnel                                                                [Blir du klar med 

dina bilder till […
90 Federico                         [Då blir det, vad heter det, en stor [stjärna 
91 Nina                                                                                [Om, om 

du lägger ner diskussionen om sugrör nu, och jobbar istället, 
så vi får färdig den där fina teckningen, det vore ju jättebra.  

 
Den här gången svarar inte Gunnel alls på Federicos ifrågasättande (rad 85). 
Inte heller Marcelo vill ge sig in på ämnet igen, och svarar med att avvisa 
Federicos invit att fortsätta granskningen (rad 87). Slutligen kvävs Federicos 
ihärdiga försök att ifrågasätta Annikas belöning genom en tillsägelse från 
Ninas sida (rad 91).  

Denna närmare insyn i hur belöningssystemet fungerar i praktiken belyser 
att lärarens inledande beskrivning av systemet får en bredare betydelse. Det 
är svårt att placera elevernas förhandlingsförmåga och deras sätt att använda 
sig av olika resurser som excerpten synliggör, i kontexter där belöningar 
utlöser respons som får eleverna att rätta sig efter tillsägelser, att jobba bra, 
eller vara trevliga mot kompisar och personal, så som läraren beskriver det i 
citatet. De analyserade excerpterna visar att belöningssystemet inte bara 
innebär ett sätt för lärarna använda sig av symboliska incitament för att få 
eleverna att prestera och följa regler. Belöningen kan också innebära nästan 
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motsatsen, dvs. bli ett sätt för eleven att motstå, förbigå och ifrågasätta regler 
och ordningar. Belöningssystemet kan t.o.m. innebära att eleven lär sig an-
amma lärarens bedömande uppgift. Lärarens uppvisning av auktoritet blir 
därmed ett innehåll som eleverna lär sig att använda för att hantera relationer 
med lärare och kamrater.  

Freebody och Freiberg (2000) har studerat olika interaktionsmönster i 
klassrumssamtal i situationer som är ämnade att reglera elevernas beteende. 
De förklarar att det finns en omfattande forskning som belyser lärarens di-
sciplinering och kontroll över eleverna. De placerar sig dock utanför denna 
dikotomi, genom att med en analys av samtal visa hur lokala klassrumsord-
ningar uppstår. De menar att i samtalet konstituerar både lärare och elever 
som moraliska agenter. När jag genom min närmare insyn i klassrumssamta-
let riktar fokus mot lärarnas och elevernas vardagliga förhandlingar om be-
löningssystemet ser jag också hur en lokal moralisk ordning skapas. Den 
praktiska tillämpningen av belöningssystemet innebär ett situerat samspel 
mellan lärarna och eleverna. I och med det samspelet uppstår asymmetriska 
relationer inte bara mellan lärare och elever, utan även mellan elever. Dessa 
relationer aktiverar olika processer av makt och ojämlikhet mellan lärare och 
elever. I samspelet får även eleverna möjlighet att lära sig att använda belö-
ningssystemets normativa innehåll genom att vända på lärare–elev-
asymmetrin och anta en normativ hållning gentemot sina kamrater. Denna 
omformulering av klassrumsordningen är dock tillfällig, eftersom läraren 
ganska snabbt gör anspråk på sin lärarauktoritet och återställer klassrums-
ordningen.  

Exemplen som belyser tillämpningen av beteendemodifikation exponerar 
en syn på läraren som fostrande agent, med funktionen att modifiera elevens 
problematiska beteende. Denna syn på elevens socialisation och lärande 
relaterar till vad Corsaro (1997) menar gällde inom många behaviouristiskt 
inspirerade barnuppfostringsmodeller redan på 60-talet, vilka betonade mo-
dellering och förstärkning som viktiga mekanismer för mänskligt lärande. 
Med stöd i en auktoritär syn på vuxnas inflytande över barn, som bygger på 
den vuxnes makt och kontroll över värdefulla kulturella resurser, degraderas 
barn till en passiv roll. Denna förstärkningsteoretiska princip, som utgår från 
en objektivistisk syn på kunskap och förbiser det sociala sammanhanget, ser 
socialisation som en unilateral process med vilken barn ensidigt formas av 
vuxna. Inom detta perspektiv betonas sällan vad som sker mellan vuxna och 
barn i vardaglig interaktion, som en viktig utgångspunkt för socialisation. 
Istället utgår man från en individualistisk syn där enkla processer som imita-
tion och förstärkning används för att förklara komplexa sociala fenomen. 
Detta avsnitt har däremot gett en inblick i hur barns och ungas beteende och 
socialisation innebär mer komplexa samspelsmönster, och hur denna kom-
plexitet kan ta form i konkreta fall i den särskilda undervisningsgruppen. 

Det är dock viktigt att notera att trots att lärarnas sätt att tänka och hantera 
eleverna i gruppen är på olika sätt influerade av en beteendemodifierande 
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förståelse av elevernas socialisation och lärande, försöker de blicka bort från 
denna förståelse i sin vardagliga praktik. Vid en observation (Obs 20/05-08) 
samtalar jag med en av de kvinnliga lärarna och hon berättar att en av de 
manliga lärarna i gruppen känner sig nedstämd, eftersom han inte kunnat 
genomföra sina tankar om lärande. De flesta lärarna utgår från belönings-
principen som pedagogisk praktik, och den manliga läraren vill utgå från en 
”inre morot” istället. Den kvinnliga läraren förklarar att de använder det 
aktuella belöningssystemet eftersom de har fått det rådet på de kurser som 
skolan har ordnat för dem. Därifrån har de också fått den här typen av mer 
praktiska metoder att använda med målgruppen. Jag försökte vid ett senare 
tillfälle prata med den berörda manliga läraren om hans funderingar, men 
hans idé har endast hunnit bli just en idé, som han inte har hunnit utveckla 
vidare. Intressant i sammanhanget är att tanken om en inre morot ändå finns 
hos lärarna. Trots att det inte tjänar något till att spekulera om vad läraren 
kan ha menat med detta, är min uppfattning att några av lärarna anade en 
värld bortom de beteendeförändrande praktiker som tillämpades i gruppen.  

4.2. Beskrivningar som diskursiv praktik  
Hittills har belysts hur medicinska och beteendemodifierande modeller in-
fluerar lärarnas förståelse av sin pedagogiska verksamhet, och de konse-
kvenser det har för deras sätt att förstå och förhålla sig till eleven med 
AD/HD. I det som följer kommer att studeras vilken roll olika beskrivnings-
praktiker spelar i gruppen och den betydelse dessa har för konstituerande av 
den ”problematiska eleven med AD/HD”. Kos m.fl. (2006:154ff) menar att 
lärares attityder och kunskaper om barn med AD/HD påverkar deras sätt att 
förhålla sig till sin praktik. Om en lärare tycker att AD/HD är biologiskt 
betingad tenderar denne att använda metoder kompatibla med det synsättet 
och att avvisa tankesätt och metoder som inte passar med det tankesystemet. 
Lärarnas attityder har inte studerats i så stor uträckning, därför finns det stort 
behov av att utforska hur lärarnas kunskaper, attityder och beteende i förhål-
lande till barn med AD/HD påverkar deras praktik. Det här avsnittet ska 
närmare utforska lärarnas sätt att förhålla sig till elever med AD/HD. Det 
görs genom att studera hur de beskriver eleverna i gruppen och vilken roll 
dessa beskrivningar i sin tur spelar för hur lärarna förhåller sig till elevernas 
problematik. Avsnittet kommer också att visa hur eleven spelar en aktiv roll i 
de beskrivningar som görs, vilket har betydelse för deras självidentitet.  

Jag ska börja med att belysa lärarnas beskrivningar av diagnosen. Vid den 
utomhusaktivitet som refererades tidigare (videoinspelning 06-04) samtalar 
läraren och jag bl.a. om diagnosen. Jag bad läraren att förklara sin uppfatt-
ning om AD/HD. Min fråga till henne var: ”Hur resonerar du /---/ kring det 
att det är något fysiskt, socialt eller psykosocialt, eller alla de här förklar-
ingar som vi hör oftast om det, om AD/HD? Läraren frågar: ”Hur menar du”. 
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Jag tillägger ”Hur förhåller du dig till det? Hur tänker du kring det?” Hon 
svarar då följande:   
 
 Men, alltså det är ett funktionshinder från em::, det är som ett funk-

tionshinder. Det är ett svårt funktionshinder egentligen, eftersom det 
är dolt, kan man säga. Det syns inte egentligen först när man börjar 
prata, eller bete sig. Annars tycker jag att, alltså, handikapp, funk-
tionshinder, det finns, alltså många olika slag. Du kan vara blind, du 
kan vara halt, du kan vara dyslektiker, du kan ha AD/HD, du kan ha 
problem med ryggen, eller, ju men det finns ju…/---/ Men alltså jag 
tycker, alltså det är naturligt att det finns, ingenting konstigt /---/. Nej, 
men alltså jag vet inte, vad det kan bero på, utan det finns ju bara… 
ärftligt vet vi att det är, i vissa fall. Miljö det tror jag inte på, sen kan 
ju miljön förstärka eller underlätta. Så tror jag att det är. Men man får 
inte AD/HD utav miljön, det tror jag inte. Sen kanske man kan bete 
sig AD/HD-lik för att man har ett syskon som är det, att man ja, det 
blir ju så. 

 
I lärarens beskrivning av diagnosen, som kan sägas vara representativ för 
lärarna i den studerade gruppen, framställs AD/HD som ett funktionshinder, 
som bara syns när man börjar prata och bete sig. Läraren beskriver det också 
som ett handikapp trots att enligt 1994 års handikappslagstiftning och 1995 
års psykiatrireform inte längre talas i termer av psykiskt handikapp eller 
sjukdom (Hallerstedt 2007:15). Genom att AD/HD jämförs med att vara 
blind, halt, dyslektiker osv., etableras en förståelse om AD/HD som något 
ärftligt i likhet med andra funktionshinder. Lärarens beskrivning ger uttryck 
för en förståelse av AD/HD, där elevens beteendeproblem kopplas till biolo-
gi och arv, och därmed naturaliseras. Faktorer i elevens omgivning av bety-
delse för hur elevens problem ska förstås och hanteras anses vara nästa obe-
fintliga (jmf. Ljungberg 2008). Karlsson (2007) som undersökt en särskild 
undervisningsgrupp med barn utan diagnoser, men som ändå anses ha olika 
typer av skolsvårigheter, gör en liknande iakttagelse. Hon menar att lärarna 
söker fasta förklaringar och använder vetenskapliga diskurser för att beskriva 
elevernas beteende. Oavsett elevens sociala förhållanden eller familjesitua-
tion, prioriteras medicinskt inspirerade förklaringar. Jag påstår även att den-
na medicinska förståelse går hand i hand med en instrumentell förståelse. 
Det kan närmare ses när jag vid samma tillfälle som beskrevs ovan (videoin-
spelning 06-04) frågar samma lärare om diagnosen. Min fråga till läraren är 
”Du, jag glömde, jag glömde fråga dig igår angående AD/HD-
problematiken. Vad tycker du om diagnosen överhuvudtaget?” Hon svarar 
följande:   
 
 Alltså, det är, det är på gott och ont. Du måste ha en diagnos för att 

kunna få hjälp med de resurser som finns att tillgå, annars blir det 
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jobbigt. Det kan vara skönt att ha en förklaring till varför ingenting 
fungerar i ens liv, varför allting är bråk och kaos. Men samtidigt blir 
det stämpel också. Alltså det är både för- och nackdelar, kan jag 
tycka. Men samtidigt kan man också börja fundera på, för barnen 
själva, det hör man ofta de kan prata om att: ”A, jag gör så för att det 
är så här och så här, eller jag har svårt med det och det” /---/. Alltså de 
får en insikt på det viset, och då kan det vara lättare kanske att hitta 
sätt, så att det ska inte blir så mycket bråk, och tråkigheter, och så 
mycket fel och rörigt. Så att jag kan tycka både och. Men en stämpel 
blir det naturligtvis. Men, man märker vuxna som får sin diagnos som 
vuxna, de tycker att det känns befriande, att de äntligen har fått en 
förklaring till varför ingenting i livet har fungerat /---/. Alltså för att 
äntligen ha fått en förklaring till varför livet har varit som det har 
varit. Så att, jag vet inte, det är kanske mest på gott ändå.

 
Resonemanget att diagnosen kan utgöra en stämpel för eleven, kompenseras 
med att erfarenheten från vuxen AD/HD visar hur befriande diagnosen kan 
vara för individen. Moser (2006:553ff, 2011:678ff) menar att ett sätt att för-
hålla sig till funktionshinder är att betrakta det som ett öde, något som man 
anpassar sig till och accepterar. I lärarens beskrivning betraktas diagnosen 
också som ett slags personligt öde knutet till individens natur, samtidigt som 
den antar en instrumentell form som garanterar nödvändiga resurser för att 
kompensera för elevens särskilda behov. Lärarens beskrivning av diagnosen 
pekar på den funktion som hon anser den har för eleven. Förutom att innebä-
ra en bekräftelse på att eleven har individuella begränsningar och problem att 
klara av livets krav, betyder diagnosen också specialmärkta resurser för att 
hantera elevens behov i skolan och undervisningen. Sambandet mellan den 
medicinska och den instrumentella förståelsen, där diagnosen inte bara mot-
svarar organiska eller biologiska hinder, utan även behov av resurser för att 
kompensera dessa hinder, är också synlig i följande observation (Obs 22/05-
12). Vid ett samtal med en av lärarna på en rast berättar hon om sina samtal 
med skolsköterskan. Hon beskriver hur en av eleverna uppvisar talproblem 
och verkar ha ”ett autistisk spektra i sig”. Det märks i att ”han drar sig un-
dan, han har lite problem när han talar, han gäspar, han är alltid trött…”. 
Hon anser att eleven inte passar in i AD/HD-gruppen, och att det därför inte 
är lämpligt för honom att vara där. Gruppen som passar honom är enligt 
läraren istället Aspergersgruppen, som har mera drag av autism, och är lite 
mer introverta, enligt läraren. Hon förklarar även att när man tittar på eleven, 
ser man att han inte är som de andra i AD/HD-gruppen. Hon fortsätter: Det 
stod i DN i morse, barn med sådana här problem, de behöver, de måste få 
kosta, för de kostar ännu mera för samhället. Det här är ju värstingungar, 
en del av dem, kommer att bli... Det är nu man ska kosta på dem, inte väl när 
de har hamnat i. Det är kortsiktigt tänkt. På min fråga om inte eleven först 
bör få en diagnos för att blir placerad i en annan grupp, svarar lärare ”ja, men 
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han har fått en diagnos, en tilläggsdiagnos, nyligen, för att han har autistis-
ka drag, han är inte utagerande. Jo, de ska ha en diagnos, alla har ju det”. 
Hon förklarar också att ”Det är ju så att diagnosen kan förändras under 
åren. Det kan komma tilläggsdiagnoser, det kan förändras. Så att en diagnos 
satt för fem år sen, när de var väldig unga och små, kan förändras med åren. 
Annika var väldigt utagerande när hon var liten, men hon är inte speciellt 
utagerande idag. Eller som Amir. Han slåss ju inte. Han är mer att han är 
där och triggar, eller hur”. Jag undrar hur diagnosen kan ändras om den har 
en biologisk orsak. Hon svarar ”Men det kan ju vara så, men de utvecklas ju 
som alla andra. Det kan också vara så att man inte såg, på grund av att de 
är små”7. Lärarens sätt att beskriva eleven ger uttryck även här för en medi-
cinsk förståelse av elevens beteende som tar form i termer av individuella 
funktionshinder och problem. En instrumentell förståelse dyker också upp i 
beskrivningen då läraren påpekar behovet av extra resurser för att hantera 
dessa elever. En artikel i en dagstidning får stå som garant för att barn med 
liknande problem är och/eller kommer att bli värstingungar och därför ska de 
få kosta för samhället. Medikaliserings- och instrumentaliseringstendensen i 
lärarens beskrivning bygger på idé om AD/HD som ett individuellt beteen-
deproblem hos eleven och som något som skolan behöver ekonomisk hjälp 
med att lösa.  

Det finns flera exempel på lärarnas sätt att beskriva eleverna i termer av 
avvikelse och problem. Ett av dessa äger rum vid en studiedag (Obs 6/06-22) 
som rektorn genomför tillsammans med lärargruppen. En av punkterna i 
aktiviteten är att lärarna ska svara på rektorns fråga: ”Hur kan ni beskriva ett 
barn med AD/HD-svårigheter?” När frågan ställs svarar lärarna genom att 
spontant och ordnat räkna upp några ord och meningar:  
 
• Emotionella 
• Okoncentrerade   
• Hög aktivitetsnivå  
• Svåra kamratrelationer och rela-

tioner i största allmänhet 
• Explosiva 
• Deprimerade 
• Våldsbenägna 
• Luststyrda 
• Skapar oro när de kommer in i 

ett sammanhang. Det ska hända 
något som stör lugnet  

• Egoistiska, egocentriska 
• Dålig vokabulär, fula ord  
• Har ticks 
• Inte kunna sluta med något. 

Fastnar i beteende  
• Snabba kast 
• Euforiska  
• Startsträckan är lång och har 

svårt att avsluta 
• Stora individuella variationer, 

somliga är duktiga på att känna 
empati 

 

                                                 
7 Det korta samtalet inspelades i diktafon.  
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Trots det sista korta påpekandet om individuella variationer bland eleverna, 
synliggör lärarnas uppräkning hur olika tillkortakommanden utgör grunden 
för beskrivning av eleverna. Rektorn bad i och för sig lärarna att beskriva 
svårigheter. Men beskrivningen en inblick, inte bara i hur lärarna ser på ele-
verna, utan också i hur lätt lärarna har att verbalisera de beskrivningar som 
tillskrivs eleverna. Också intressant med uppräkningen är att det fortfarande 
går att se de moraliska inslag, som kännetecknade tidigare beskrivningar av 
barn med hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter, och som kom att 
ändras i och med uppkomsten av den vetenskapliga kunskapen som gjorde 
den moderna diagnosen möjlig (Ljungberg 2008:5f, Kopp 2010:10, Hjörne 
2011:132f). Ett antal DSM-IV-diagnoskriterier, är synliga i lärarens beskriv-
ningar som ”okoncentrerade”, ”hög aktivitetsnivå”, ”explosiva”, ”deprime-
rade”, ”har ticks” (se Socialstyrelsen 2005), vilka blandas med värdeladdade 
och moraliska tillskrivningar som ”våldsbenägna”, ”luststyrda”, ”skapar 
oro”, ”stör lugnet”, ”dålig vokabulär/fula ord”, ”euforiska” osv.  

Det finns flera exempel på liknande beskrivningar. Här lyfts fram några 
exempel hämtade vid olika observationstillfällen. När en av lärarna refererar 
till en elev i en av de andra grupperna förklarar hon att ”han har också 
ADHD, och klarar inte av en stor klass, och han brukar slåss” (Obs 9/03-
06). Vid ett annat tillfälle förklarar en av lärarna att barn med AD/HD har 
minnessvårigheter och glömmer väldigt snabbt. Dessutom har många av dem 
kunskapsluckor, och tenderar även att ha en ”låg moralutveckling” (Obs 
13/03-20). Att ”/Eleven/ är trög”, något som märks i att eleven inte hann till 
skolskjutsen trots att hans föräldrar sagt att de hade släppt honom i tid, hörde 
till dessa beskrivningar. Vid ett annat tillfälle ber en av lärarna mig att rikta 
uppmärksamheten på att eleverna sitter vid innebandyplanen och väntar på 
sin tur att spela trots att de kan gå och hämta egna mål utan att behöva vänta. 
Enligt läraren har det sin förklaring i att de är speciella barn. ”Våra barn är 
så, de förstår inte hur andra tänker, de har svårt att förstå hur andra tän-
ker”. Hon förklarar också att de andra barnen tycker ibland att de speciella 
barnen är jobbiga, men de är inte det, utan det är bara att de inte förstår hur 
andra tänker (Obs 20/05-08).  

Lärarnas beskrivningar av hur diagnosen och dess orsaker ska tolkas ut-
gör en förståelsegrund för hur den problematiska AD/HD-eleven beskrivs 
och bemöts i skolvardagen. Elevernas diagnos förvandlas följaktligen till 
funktionshinder och begränsningar som anses påverka deras relationer med 
andra, och deras prestationsförmåga. Redan vid min första kontakt med stu-
diefältet lyfte lärarna fram beskrivningar av elevernas specifika problem. 
Inte bara elevernas beteende- och prestationsproblem, utan också deras fa-
milje- och anpassningsproblem formulerades ofta som aspekter av relevans 
för deras skolvardag och undervisning. Förekomsten av dessa beskrivningar 
kan ha sin förklaring i att lärarna ansåg det som viktigt att upplysa mig om 
målgruppens villkor. I och med att tiden gick blev det klart att dessa be-
skrivningar inte endast var tillfälliga företeelser, utan en del av olika slags 
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praktiker, vilkas konsekventa användning skapade en gemensam bild och 
uppfattning om hur elevernas problem skulle förstås. Lärarnas upprepning av 
liknande beskrivningar av elevernas problem formade så småningom en sorts 
tolkningsram utifrån vilken eleven presenterades, och presenterade sig själv, 
inför andra i omgivningen. Beskrivningspraktikerna utkristalliserades i mer 
tydliga diskursiva praktiker som legitimerade lärarnas bestämda perspektiv 
på elevernas problem (se Hjörne 2004:59). Det handlar om praktiker som, 
genom att användas på ett både reflekterat och oreflekterat sätt, kontinuerligt 
bidrar till att forma bilden av den problematiska eleven med AD/HD. Enligt 
Potter (2003:791) kan diskursbegreppet beskrivas som det medium genom 
vilket olika versioner av världen konstrueras och produceras som viktiga 
eller mindre viktiga. Wetherell (2001a:16f) menar att utgångspunkten för 
diskursanalysen är att språk inte är ett neutralt medium för kommunikation, 
det återger eller återspeglar inte verkligheten, utan det skapar versioner av 
den. På det sättet är diskursen designad för att vara övertalande och föra 
fram en specifik verklighetsbild. Utifrån de diskursiva versioner som kan 
vara möjliga i fråga om eleven som anses ha AD/HD, kännetecknades be-
skrivningar av eleverna i gruppen av de versioner som lyfte fram begräns-
ningar hos eleven. Beskrivningarna kan därmed sägas utgöra praktiker som 
har förmåga att i och med sin konsekventa användning bidra till en specifik 
diskursiv framställning av eleven som problem. Dessa beskrivningspraktiker 
skapar en specifik bild med vilken AD/HD-eleven som kategori och identitet 
produceras. Med hjälp av dessa beskrivningspraktiker förs en bild av eleven 
fram som motsvarar de individualiserande medicinska och instrumentella 
logikerna, vilka även osynliggör alternativa förståelseformer av elevernas 
beteende och problematik.  

Lärarnas användning av de nämnda beskrivningarna och i medlemmarna i 
gruppen spelar roll för hur eleverna förhåller sig till sig själva och andra, 
något som även har betydelse för elevernas eget identitetsarbete. Denna 
identitetsprocess sker i enkla vardagliga händelser, vilka bidrar till att skapa 
en identitet som bygger på elevernas annorlundahet. Det är dock viktigt att 
inte betrakta elevernas identitetsarbete som en enkelriktad process, där lärar-
na genom sina beskrivningar tillskriver identiteter och eleven tillägnar sig 
dessa. Eleverna kan också förhålla sig lyhörda och aktiva gentemot lärarnas 
sätt att använda sig av vissa beskrivningar. Man kan säga att beskrivningar 
som en diskursiv praktik även, och kanske framförallt, har en mer påtaglig 
effekt när både lärarna och eleverna handlar i förhållande till dem. I följande 
avsnitt kommer att ges perspektiv på beskrivningar som en gemensamt kon-
struerad praktik, liksom de effekter det kan ha för elevernas eget identitets-
arbete.  
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4.2.1. Beskrivningar som identitetsskapande praktik  
Vid olika sammanhang påpekar en av de kvinnliga lärarna i gruppen vikten 
av att göra eleverna medvetna om sitt funktionshinder. Hon anser att det är 
viktigt att de upplyses om sitt problem och om hur det påverkar dem. Detta 
medvetandegörande av eleven om sitt funktionshinder har tydliga effekter på 
elevernas identitet. Hjörne (2004:57) menar att ”… the pedagogical strategy 
of making the pupils aware of their handicap at the early age of six or seven 
is very likely to be consequential. The question is if this strategy increases 
the likelihood that a child will ever return to a regular class again”. Strate-
gin att göra eleven medveten om sitt funktionshinder i den särskilda under-
visningsgruppen visar att strategin från lärarnas sida följer elevens hela skol-
gång även till de högre grundskoleåldrarna, något som har implikationen för 
elevens identitetsarbete. Elevernas identitet materialiseras i form av hand-
lingssätt och rutiner som gör dem varse om den särskilda problematik som 
tillskrivs dem. Processen att göra AD/HD till en naturlig del av elevernas 
identitet är dock en produkt av olika beskrivningspraktiker som inte bara 
lärarna utan även eleverna förhåller sig aktivt till. Här ska tas upp Daniel 
från vårens Grupp 2 och Annika från Grupp 1, som exempel på elevens ak-
törskap i detta identitetsarbete.  

Vid en fältdag (Obs 29/05-22) när jag kommer till lärarrummet på mor-
gonen sitter lärarna i en närmast kaotisk sista-minuten organisering av da-
gen. Den manliga läraren som ska ha lektion i Grupp 2 springer stressad och 
verkar inte ha någon tydligt planering för dagens aktiviteter. Dagen innan 
hade en föräldrafest ägt rum, och enligt läraren hade han under festen gått till 
sina elever och gett information om att tidigt på morgonen nästa dag skulle 
de komma direkt till Bildverkstaden för bildlektion 8. I dag springer läraren 
ner till Bildverkstaden för att assistera bildläraren, och jag får uppdraget att 
vänta på en av eleverna som inte har kommit än. Jag tänker på att dagen 
innan hade de kommenterat att den berörda eleven inte skulle komma idag 
för att han hade läkarbesök. Det står skrivet på tavlan en eller två meter ifrån 
där de sitter och pratar om det. Bredvid står även skrivet att Daniel bör söka 
sig till träslöjden för att göra färdigt sitt arbete. I all stress verkar läraren ha 
glömt att han har skrivit ett komihågmeddelande på tavlan om båda eleverna. 
Plötsligt kommer en av de kvinnliga lärarna ihåg att den ena eleven skulle på 
läkarbesök och säger att jag nu kan följa med den manliga läraren ner till 
Bildverkstaden. Innan jag går vänder hon sig till mig och beklagar att ”det är 
så på /Myran/”, att hon skäms, och ler. När den manliga läraren och jag 
kommer till Bildverkstaden är vi lite försenade, men eleverna är inte där 
heller. Den manliga läraren ringer föräldrarna och frågar efter eleverna och 
föräldrarna säger att de är på väg till skolan. Han ringer lärarna på skolan 

                                                 
8 En lektion i samarbete med kommunaldrivna aktiviteter tillgängliga för allmänheten i det 
lokala centrum. Aktiviteten genomförs av bildpedagoger och annan assisterande personal.  
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och ber dem att skicka ner dem. Vi väntar och går ut för att leta efter dem, 
men ingen kommer. Vi träffar Daniel när vi är på väg till skolan. Han har 
gått till skolan direkt och därefter skickats till Bildverkstaden av lärarna. En 
stund efter att vi träffat Daniel sitter vi i den manliga lärarens bil, och Daniel 
beklagar att han hade glömt att han skulle gå till Bildverkstaden. Han förkla-
rar att det är typiskt AD/HD. Han menar även att han har dåligt korttidsmin-
ne, och att det hör ihop med diagnosen. Vi passerar den manliga lärarens 
hem på väg till skolan eftersom han har glömt något där, men när han kom-
mer fram märker han att han hade glömt nycklarna i skolan. Vi åker till sko-
lan igen. Han släpper av oss där. Det blir ingen bildlektion. 

Lärarnas medvetandegörande av eleven om dess AD/HD-problematik en-
gagerar aktivt och passivt både lärare och elev. Det innebär en process där 
eleven också själv lär sig att definiera sig själv i problematiska termer. Lä-
rarnas sätt att hantera sin pedagogiska praktik översätts av eleverna i termer 
av egna brister och begränsningar. Så som AD/HD blir en tolkningsram för 
läraren med vilken eleven tillskrivs problematiska identiteter, blir det för 
eleven ett sätt att förstå och bedöma sina egna handlingar och beteende och 
tillskriva sig själv problematiska identiteter. Elevens identitetsarbete har 
vidare konsekvenser, något som kan ses vid ett annat observationstillfälle 
(Obs 9/03-06) när lärarna och eleverna promenerar tillbaka till skolan efter 
en lunchrast. Jag frågar Daniel bland annat vad han vill syssla med efter 
grundskolan. Han svarar att han inte är säker, men att han gillar att jobba 
med händerna. Han förklarar också att ADHD-barn kan vara rätt bra på saker 
som har att göra med teknik och datorer precis som han själv är. Han tycker 
att det är jätteroligt att småpyssla med tekniska apparater och datorer. Han 
menar också att det finns utbildningar om teknik och datorer för ADHD-barn 
och att han skall söka sig dit. Inte bara Daniel, utan de andra eleverna förstår 
sig i termer av AD/HD i framtida sammanhang. Flera av eleverna, de flesta i 
de övre grupperna, ställde frågor om sin framtida skolgång. Vid ett annat 
observationstillfälle (Obs 20/05-08) berättar en av lärarna att Amir hade 
frågat om det finns AD/HD-grupper på gymnasiet. Enligt lärarens utsago 
hade hon förklarat att det inte finns sådana grupper på gymnasiet, och att 
anledningen att han var placerad i Myran var för att han skulle bli duktig för 
att sedan klara av sin utbildning i en vanlig skola. Dessa exempel leder till 
tanken att den identitetsprocess som pågår i vardagens samspel och förhand-
lingar i den särskilda undervisningsgruppen inte bara har betydelse för ele-
vens identitetsarbete i nuet. Eleven projicerar denna självförståelse även in i 
framtiden och ser sig själv redan i nutid som framtida gymnasieelever med 
AD/HD. Denna projicering etableras inom de interaktionskontexter och de 
tolkningsramar som den speciella verksamheten erbjuder eleverna, kontexter 
och tolkningsramar som bidrar till att de ser sig själva i termer av funktions-
hinder och skolproblem. Att, som elev, själv beskriva sig i termer av be-
gränsningar och problem är alltså en del av de diskursiva praktiker som äger 
rum i gruppen.  
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Positioneringar som identitetsskapande praktik  
Lärarens och elevens aktörskap i konstruktionen av det problematiska hos 
AD/HD-eleven blir ännu tydligare när det studeras i relation till något så 
konkret som medicinering. Behandling med centralstimulerande medel har 
varit ett omdiskuterat ämne. Trots dess biverkningar och endast symptom-
lindrande funktion, anses numera råda en allmän konsensus och acceptans 
kring dess användning (Gillberg 2008, Socialstyrelsen 2005:192ff). Som jag 
skall visa har medicinen även andra implikationer av betydelse i undervis-
ningens konkreta vardag än de rent medicinska. Något som har stor betydel-
se för eleverna.  

Samtal om medicinen dyker ofta upp i olika sammanhang, vilket märks i 
flera observationer i gruppen. Exempelvis genom att läraren uppmuntrar 
eleverna att ta sin medicin, eller att eleven har glömt göra det efter påmin-
nelse (Obs 2/02-13, Obs 3/02-14). Det kunde även hända att om någon elev 
glömde ta sin medicin så skickades han hem för att hämta den (Obs 14/04-
04). Lärarna pratade ofta om vilka elever som skulle ta medicin och vilka 
som skulle påminnas om det (Obs 17/04-17). Samtalet kunde också ofta 
kretsa kring effekterna av medicinen och hur den påverkade elevernas aptit, 
viktnedgång och -uppgång (Obs 5/02-21). Det fanns även intressanta be-
skrivningar om de konsekvenser som uppkom av att eleverna inte tog sin 
medicin. En kvinnlig lärare berättar till exempel att en av eleverna i Grupp 2 
hade sagt att när han inte tog sin medicin kunde han ljuga, något som inte 
hände när han tog sin medicin (Obs 22/05-12). Också när någon elev visade 
sig glad och entusiastisk kunde den, i både allvarsam och skämtsam ton, få 
frågan om de hade tagit sin medicin (Obs 9/03-06, Obs 15/04-11, Obs 23/05-
14, Obs 28/05-21). 

Talet om medicinen är närvarande i många sammanhang i gruppens var-
dag. Det handlar inte bara om en enkel påminnelse av läraren till eleven att 
ta sin medicin. Det innebär också beskrivningar och samtal inbäddade i såväl 
vardagliga händelser och rutiner som i konkreta situationer i undervisningen. 
Eleverna bemöter dessa beskrivningar på olika sätt. Viktigt är dock att oav-
sett elevens förhållningssätt har den återkommande påminnelsen om medici-
nen en funktion i gruppen. Medicinen blir ett objekt i skolvardagen som 
eleverna får prata om, förhålla sig till och förhandla kring oavsett om de vill 
det eller inte. Medicinen kan därmed sägas ha en viktig identitetsskapande 
funktion. Ett intressant resonemang som kan användas för att analysera me-
dicinens identitetsskapande funktion går att hämtas från Hultman (2011). 
Hon diskuterar betydelsen av olika materiella ting, som exempelvis pennor, 
pennvässare, katedrar, sandlådor, linjaler m.fl., vilka vanligtvis är en del av 
människors vardag i undervisningen. Hon menar att dessa ting spelar en 
viktig roll för elevens subjektskapande. Hultman förklarar att inte bara män-
niskor, utan även ickemänsklig materialitet kan betraktas som agentisk, ef-
tersom materiella saker också är med och formar vårt sätt att tänka och hand-
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la. Hon menar att de flesta studier har riktats mot subjektiviteten som pro-
dukt av hur människor positionerar varandra, hur de interpellerar och möter 
varandra, men inte mot hur de positionerar sig gentemot saker. Hultmans 
resonemang kan bidra till att förstå medicinens roll i lärarnas och elevernas 
interaktion i gruppen. Medicinen kan inte betraktas som en icke-agentisk, 
materiell sak, utan medverkar till att skapa tillstånd och situationer. Medici-
nen har effekter och biverkningar, fysiska, psykologiska och sociala. Medi-
cinen låter sig användas för att skapa specifika ordningar, asymmetrier, be-
rättelser, kategorier och subjekt. Det sistnämnda resonemanget leder vidare 
till sista delen i min analys av medicinens roll i skapandet av identiteter i 
gruppen. Jag kommer att visa hur man i skolvardagen med hjälp av medici-
nen förhandlar mening och konstituerar identiteter. I det som följer presente-
rar jag först två observationer, en som handlar om Daniel och en om Annika, 
för att därefter analysera dem.  

Vid ett observationstillfälle (Obs 4/02-19) berättar en lärare att eleverna, 
och speciellt Daniel, inte vill ta sina tabletter. Läraren förklarar att Daniel 
gillar känslan av vakenhet och aktivt tillstånd som han får när han är utan 
medicinen. Dessutom smakar maten bättre utan den och han äter mer. Medi-
cinen minskar elevernas aptit och gör att många är underviktiga. Han säger 
också att utan medicinen är de ständigt ”höga”, de är aktiva, på sin vakt, 
hyperaktiva, pratar ständigt osv. Medicinen dämpar detta tillstånd, så att de 
kan sitta lugnt och stilla och koncentrera sig. Efter lunchen går jag tillsam-
mans med Daniel till skolgården och passar på att fråga om hans medicin. 
Jag frågar varför han inte vill ta sina tabletter. Han svarar att han gillar att 
vara glad och pigg, och det känner han bara när han inte tar medicinen. Han 
förklarar att han tar medicinen bara för föralderns och hans polares skull. Jag 
frågar vad han menar med det, och han svarar att de gillar när han är lugn 
och samlad. Han berättar också att nästa vecka ska han till läkaren för att få 
en ny typ av medicin. Han menar att den nya medicinen är bättre för att han 
kan få aptiten tillbaka och att han behöver det för att han är långt under sin 
normala vikt. Daniel förklarar att den nya medicinen doserar sig själv i krop-
pen och motverkar den aptitlöshet han känner. Flera månader senare (Obs 
19/05-07) hör jag Daniel uttala sig om sin nya medicin. Vid lunchen i den 
bullriga matsalen hör jag honom säga ”Jag älskar min nya medicin”; när jag 
frågar varför, svarar han, ”för att jag börjat äta mer”. 

Vid en svensklektion (Obs 20/05-08) går en kvinnlig lärare och pratar 
med Annika. Jag närmar mig och hör läraren fråga Annika om hon har tagit 
sin medicin idag. Annika svarar inte. Läraren frågar irriterat ”är din 
/förälder/ hemma, jag måste ringa din /förälder/ och fråga”. Hon tar telefo-
nen och går ut för att prata med Annikas förälder. Jag står nära dörren och 
hör vad hon säger. Läraren menar att hon ser på Annika att hon inte har tagit 
sin medicin, och ringer för att få lov att ge henne den. Efter samtalet skyndar 
sig läraren att ge Annika hennes medicin. Hon går till henne med medicinen 
och räcker henne tabletten. Annika vill inte ta den. Läraren säger irriterad 
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”stoppa in den nu”. Annika tittar med arg blick på henne, sänker blicken, tar 
sin medicin och sköljer ner den. Senare samma dag, vid en paus i skolgår-
den, passar jag på att fråga den kvinnliga läraren som ringde Annikas föräl-
der vad hon menar med att hon ser på Annika att hon inte har tagit sin medi-
cin. Läraren förklarar att ”hon ser berusad ut”. Jag ber henne förklara lite 
mer och hon förklarar att det är något med hennes rörelser, hur hon rör armar 
och ben.  

Medicinen har både en meningsskapande och en identitetsskapande funk-
tion i gruppen, något som lärarna och eleverna hjälper varandra att konstrue-
ra med sina handlingar och positioneringar. Wetherell (2001a:18) menar att 
handlingar är en regelbundet social aktivitet, kollektivt ordnad i form av 
diskursiva praktiker. Dessa praktiker verkar på interaktionsnivån och på 
individnivån. De skapar subjektpositioneringar, som innebär att människor 
tillskriver andra och sig själv olika kategorier och identiteter. Dessa tillskriv-
na kategorier och identiteter ger människor specifika karaktärer, och skapar 
en psykologi som rustar dem med ett sätt att se sig själva, sina erfarenheter, 
handlingar och motiv (Wetherell 2001a:23f). Du Bois (2007:139) menar 
vidare att subjektivitet inte bör studeras som något psykologiskt, individuellt 
eller personligt, utan som något intersubjektivt, kollaborativt iscensatt och 
konstituerad i en dialogisk process, där olika subjekt positionerar sig i för-
hållande till objektet som de riktar sig mot. Positionering är en produkt av 
interaktion med olika subjekt  och den dialogiska intersubjektivitet det ska-
par. Man kan därmed säga att i gruppen positionerar sig lärare och elever 
som subjekt i förhållande till medicinen för att förhandla mening kring den. I 
och med det skapas subjektpositionerigar med vilka lärarna och eleverna 
förhåller sig till och tillskriver varandra kategorier och identiteter i förhål-
lande till medicinen, något som har speciell betydelse för eleverna. Att ele-
verna verkar ständigt höga eller ser berusade ut utan medicinen kan tjäna 
som exempel på de tillskrivningar som lärarens mobiliserar när de positione-
ra sig och få eleven att ta sin medicin. Men eleverna förhåller sig inte passiva 
i förhållande till lärarens sätt att  relatera till medicinen. De responderar ock-
så, och varje respons har sin egen kontext och sina egenskaper, som Daniel 
och Annika visar. Du Bois (2007:143, 162) menar att positioneringar alltid 
innebär ett möte där olika subjekt orienterar sig mot varandra. Orienteringen 
innebär dock inte alltid samförstånd och positioneringar som blir konvergen-
ta, utan positioneringar kan också vara divergenta.   

Att andra människor i Daniels omgivning upplever Daniels beteende som 
problematiskt, och att Daniel i medicinen ser ett sätt att motverka det, gör att 
Daniels position skiftar från att först inte gilla att ta medicinen; sedan till att 
känna sig tvungen att göra det för lärarens, förälderns och polarnas skull; till 
att slutligen älska sin nya medicin eftersom han äntligen kan känna lite lust 
att äta igen. Daniel har lärt sig att älska sin medicin för andras skull. Daniels 
sätt att förhålla sig till medicinen innebär inte bara en medvetenhet hos ho-
nom om att hans beteende är problematiskt utan den, utan också att medici-



116 

nen är en nödvändighet för att göra betydelsefulla personer i hans omgivning 
tillfreds. Daniels positioneringar i förhållande till medicinen kan beskrivas 
som mestadels konvergenta i och med att han slutligen accepterar vikten av 
medicinen för att vinna acceptans från viktiga personer i hans omgivning. 
Trots att han inte gillar att ta medicin, ser han den som ett sätt att uppfylla 
omgivningens förväntningar på hans beteende.  

Divergenta positioneringar går dock att exemplifiera med Annikas fall. 
Lärarens beskrivning av Annikas behov av medicin legitimeras genom att 
Annika ser berusad ut. När läraren insisterar på att Annika måste ta sin me-
dicin, något som kan beskrivas som en normativ positionering från lärarens 
sida, vilket hon understyrker genom att ringa Annikas föräldern, påminns 
Annika också om att är hon är problematisk utan medicin. När Annika mot-
strävigt tar sin medicin, och synliggör sin motpositionering mot lärarens 
krav, blir hon ännu mer problematisk och mål för en tillsägelse. Intressant 
med Annikas exempel är att hennes divergenta positionering gentemot lära-
ren i förhållande till medicinen inte innebär en befrielse från de diskursiva 
praktiker som tillskriver eleven problematiskt beteende. Tvärtom, att inte 
hålla med läraren i det avseende och göra motstånd kan befästa den prakti-
ken.  

Oavsett om eleven positionerar sig i termer av acceptans eller motstånd i 
förhållande till medicinen, är lärarnas positioneringar riktade till skapa en 
specifik uppfattning om eleven med AD/HD. Man kan säga att både lärarnas 
och elevernas positioneringar utgör praktiker som bär på en tydligt diskursiv 
innebörd, med vilket en specifik uppfattning om eleven upprätthålls. Dessa 
praktiker riktar sig till att framställa eleven och dennes beteende som något 
individuellt och problematiskt. Konstitueringen av AD/HD-eleven innebär 
då inte bara en diskursiv praktik med vilken läraren tillskriver eleven pro-
blematiska identiteter. Beskrivningar, kategoriseringar och identitetstill-
skrivningar tas inte bara emot och internaliseras, utan de tar också form och 
får mening i den vardagliga interaktionen. Dessa praktikers kraft ligger just i 
att det diskursiva görande de innebär implicit och explicit engagerar både 
lärarna och eleverna, och att det samspelet har betydelsen för elevernas iden-
titet.  

4.3. Normativa positioneringar i förhandling  
Förutom betydelsen av medicinska och beteendemodifierande åtgärder som 
tillämpas i den särskilda undervisningsgruppen och de beskrivningspraktiker 
som både lärarna och eleverna använder sig av, är lärarnas sätt att hantera sin 
undervisningspraktik också en länk i konstituerandet av den problematiska 
eleven med AD/HD. För att studera hur denna konstruktion går till, är det 
viktigt att rikta fokus mot det kontextuella nätverket av relationer, handlings- 
och förhållningssätt knutna till både till lärarkategorin och till elevkategorin. 
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Därför ska det här avsnittet inledningsvis klargöra några grundtankar kring 
dessa två olika kategorier. 

De institutionsspecifika kategorierna lärare och elev har traditionellt rela-
terats till den funktion de uppfyller och till hur de genomförs. Lärarens hu-
vudsakliga funktion anses vara att utbilda och fostra. Elevens funktion är att 
lära sig ett bestämt kunskapsinnehåll, samt att rätta sig efter kollektiva nor-
mer för umgänge och beteende. I och med det har frågor som rör pedagogik 
som social kontroll centralla etiska dilemman. Pedagogisk verksamhet inne-
bär alltid utövande av auktoritet och någon form av frihetskränkning. I ut-
bildningen av barn och unga har läraren en formell lagstadgad auktoritet 
relaterad till lärarens ansvar för elevens lärande och hälsa. Läraren har även 
en informell auktoritet eller inflytande över eleven baserad på personliga 
relationer. Det finns en allmän konsensus om pedagogens ansvar, beslutsrätt 
och makt i den pedagogiska situationen (Stensmo 2007:55ff). Denna peda-
gogiska relation ger ofta lärarens kunskapsförmedlande och fostrande funk-
tion en överordnad position i förhållande till eleven (Persson 2003). Elevrol-
lens funktionsduglighet förstås då i termer av elevens förmåga att anpassa 
sig till en bestämd läroform och innehåll, samt uppställda rutiner och norm-
system. Denna logik leder till att det framförallt är elevens funktionsduglig-
het som ifrågasätts, och inte lärarens, när den pedagogiska situationen be-
döms. Till denna logik hör även att när det asymmetriska maktförhållandet 
mellan lärare och elev rubbas, i och med att lärarens auktoritet ifrågasätts av 
eleven, uppstår situationer som kan betraktas som problematiska. Trots att 
relationen mellan läraren och eleven inte i grunden skiljer från en ordinarie 
klass, aktualiseras i undervisningsgruppen lärar–elev-relationen på ett speci-
fikt sätt. En betydande del av lärarnas tid och engagemang i den studerade 
gruppen går till att upprätthålla den kollektiva ordningen genom att tillämpa 
olika sanktioner. När den förväntade följsamhet och disciplin som den goda 
eleven ska uppvisa fallerar, framträder bilden av eleven som utmanar ord-
ningen, den som inte underordnar sig kollektivets umgängesnormer. Man 
kan säga att elevolydnad och normbrott ställer lärarna i gruppen inför situa-
tioner som genererar ställningstagande och handlingar som går utanför ra-
marna för vad som betraktas som förväntat i skolsammanhang. De situatio-
ner som utspelar sig i gruppen utmanar lärarna och deras arbete på ett speci-
ellt sätt.  

Flera barndomssociologiska teorier har på senare år uppmärksammat vik-
ten av att studera barns delaktighet i de olika socialisationsprocesser som de 
är del av. Prout (2005:1ff, 60) till exempel menar att sociologiska studier om 
barndom under 1980-talet har genomgått en betydande perspektivförändring. 
Tidigare biologiserande och individualiserande utvecklingstankar som do-
minerade barndomsstudier har nyanserats, istället har en ny syn trätt fram på 
barndom och barns socialisation som något heterogent och komplext som 
kräver andra perspektiv, vida analysingångar och interdisciplinera förståelse-
former. Det har också skett en revidering av synen på barn som passiva, då 
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det osynliggör barns aktiva delaktighet och agentskap i det sociala och kol-
lektiva livet. Hutchby och Moran-Ellis (1998:7) använder begreppet ”kom-
petensparadigm” för att beteckna barn som aktiva agenter som kan uppvisa 
komplexa sociala kompetenser. De lyfter fram betydelsen av att studera hur 
barn utrycker sin sociala kompetens med andra i omgivningen. Kompetens-
paradigmet ser barndomen som en dynamisk arena som ofta inbegriper makt 
och maktförhandlingar (Hutchby & Moran-Ellis 1998:8). Corsaro (1990:215, 
1997) förklarar att en viktig aspekt av barns och ungas kultur är deras mot-
stånd mot och utmaningar av vuxnas regler och auktoritet. Det sättet att för-
hålla sig till vuxnas auktoritet börjar redan i småbarnsåldern men följer med 
upp i tonåren. Motstånd mot vuxnas auktoritet ger barnen en känsla av kon-
troll och autonomi. Det går därmed att säga att motstånd är generellt känne-
tecknade för barns kultur. Corsaro (1997:186ff) nämner också hur studier av 
situerade aktiviteter visar hur barn kan uppvisa en serie av färdigheter med 
vilka de förhandlar identiteter med varandra och förhåller sig till vuxen auk-
toritet. Han hänvisar bland annat till Evaldssons (1993) arbete, där hon vis-
serligen uppmärksammar skolans personal och deras kontrollerande uppgift, 
men också visar hur barn omförhandlar normer och moraliska ordningar i sin 
vardagliga interaktion i skolan och hur de i och med det använder en rad 
olika komplexa kommunikativa kompetenser. Också Freebody och Freiberg 
(2000) har studerat klassrumsinteraktion där de utmanar synen på barn som 
underkastade en ”teacher’s control” och ”student’s misbehavior”-logik i 
klassrummet. De lyfter fram både lärarnas och elevernas förmåga att produ-
cera lokala pedagogiska klassrums- och moraliska ordningar. Man kan säga 
att utvecklingen vad gäller synen på barn och barns socialisation, liksom 
barns roll i traditionella institutionella ordningar som skolan, har gått till ett 
större intresse för barns/elevers aktörskap och förmåga att utmana, förhandla 
och skapa ordningar i samspel med lärare och kamrater i klassrummet. I min 
analys av lärarnas och elevernas sätt att förhandla normativitet och motstånd 
i den särskilda undervisningsgruppen går logiken om lärarens kontroll och 
problematiskt elevbeteende hand i hand med logiken om en aktiv elev som 
inte bara gör motstånd utan också uppvisar en rad komplexa sociala kompe-
tenser som ger dem möjlighet att handla och förhandla i termer av makt.  

4.3.1. Lärares praktiker inbäddade i interaktionssammanhang 
En viktig utgångspunkt för att förstå de praktiker som lärarna använder i den 
särskilda undervisningsgruppen är att de inte är individuella handlingar för 
att reglera elevolydnad, utan handlingar inbäddade i konkreta interaktions-
sammanhang. Lärarnas praktiker uppstår ofta i en kontext av handlingar som 
föregås av något och utmynnar i något annat, och det är förståelsen av hela 
det förloppet som kan ge perspektiv på och öka förståelsen för hur dessa 
praktiker är sammansatta. Samspelet mellan normativitet och motstånd be-
står av positioneringar, lärarnas normativa positioneringar och elevernas 
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motpositioneringar. I och med dessa positioneringar aktualiseras kategorise-
ringar och identiteter med vilka deltagarna värderar varandras handlingar, 
visar och tillskriver varandra känslostämningar, eller konkurrerar i att ha rätt 
i förhållande till den situation som utspelar sig. Du Bois (2007) och Jeffe 
(2009) ger redskap för att studera sociala positioneringar närmare. De be-
skriver positioneringar som akter med vilka sociala aktörer tar ställning i en 
situation genom att aktualisera specifika system av sociokulturella värden 
och normer. De skiljer mellan olika typer av positioneringar. Evaluerande, 
som innebär att aktörerna är inriktade på att tillskriva en person eller ett ob-
jekt specifika värden eller kvaliteter. Affektiva, som innebär att tillskriva en 
position i affektiv skala. Epistemiska, som innebär att tillskriva andra och sig 
själv kunnande eller färdigheter i ett visst avseende. I den särskilda under-
visningsgruppen kommer dessa typer av positioneringar mer specifikt att 
användas för att analysera samspelet mellan normativitet och motstånd. Det 
samspelet betraktas då som ett aktivt fält där både läraren och eleven, trots 
sina definierade institutionella roller och de asymmetrier dessa innebär, har 
möjlighet att positionera och motpositionera sig i termer av makt och för-
handla i olika situationer. De är båda delaktiga aktörer i interaktionen.  

Varje lärare har sitt mer specifika sätt eller sina egna strategier för att han-
tera elevolydnad. En strategi som inte får så mycket utrymme men som ändå 
förekommer är att genom samtal förebygga situationer som man vet leder till 
tillrättavisning och på så sätt motverka det alltför höga tempo som föregår en 
konfliktsituation. Den lärare som främst använder sig av denna strategi kan 
även mana sina kollegor till lugn när hon ser att deras sätt att förhålla sig till 
eleverna är för hetsigt eller utmanande. Samma lärare sonderar försiktigt vad 
eleven inte klarar av för att hjälpa honom med det. Hon försöker ibland 
stoppa det nästan tvångsmässiga aktivitetsflödet i den schemalagda lektionen 
för att förklara, samtala och få eleven att tänka och reflektera. Trots sin en-
dast assisterande funktion försöker läraren organisera ett slags temaaktivite-
ter som länkar olika lektioners läroinnehåll, något som skapar kontinuitet i 
det ibland splittrade undervisningsschemat. Hennes vilja att reda ut konflik-
ter, och inte låta dem passera, kan dock övergå till moraliserande monologer 
som inte alltid går hem hos eleverna. En annan strategi är den energiskt till-
rättavisande läraren, med lägre tålamodsgrad och stark röst. Strategin är 
verkningsfull för stunden, men kan leda till missnöje från elevernas sida, 
något som går emot läraren i längden. Eleverna söker sätt att försvara sig 
eller ge tillbaka, främst när de känner sig orättvisst behandlade. Eleverna kan 
ibland bära med sig effekterna av tillrättavisningen länge. De går runt, och 
grubblar över och pratar om det. Ibland går den obearbetade händelse som 
bemötts med tillrättavisning över i andra sammanhang och situationer. En 
tredje strategi är ironi. Läraren som främst använder sig av det blandar till-
rättavisning med ironiska kommentarer. Det subtila i kommentaren där iro-
nin hörs i rösten eller intonationen utlöser mindre häftiga reaktioner hos 
eleverna, men budskapet når ändå fram. Kommentarer som: ”Men lilla vän, 
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vad du vet mycket” (Obs 17/04-17) efter att eleven har ifrågasatt lärarens 
auktoritet; eller ”Solen skiner och du vaknade idag” (Obs 20/05-08), uppre-
pade gånger och med klingande ton när eleverna dröjer med sitt svar; eller 
”Arbeta lilla vän så att du blir duktig och får bra jobb när du blir stor” (Obs 
20/05-08), när eleven inte lyckas koncentrera sig; är exempel på ironiska 
kommentarer. 

Relevant att säga i samband med lärarnas strategier är att trots att de är 
mer knutna till varje lärares egna sätt att bemöta eleverna kan de ändå ibland 
användas av olika lärare i olika sammanhang. Det som förenar dessa strate-
gier är att de ingår i de normativa praktiker som lärarna på ett mer konse-
kvent sätt använder i sin uppgift att upprätthålla ordningen och genomföra 
sin undervisning. I fortsättningen studerar jag inte lärarnas egna strategier, 
utan intresserar mig mest för praktikerna som de använder sig av. Fokuse-
ringen på lärarnas egna strategier kan nämligen ge uppfattningen att det är 
lärarna som individer som ger upphov till en normativ positionering, något 
som kan vara lika vilseledande som att säga att det är elevens individuella 
hinder och begränsningar som gör det. Analysen riktas nu istället till den 
normativitet som lärare konsekvent upprätthåller för att uppfylla sin institu-
tionella uppgift, och hur eleverna responderar. På det sättet blir det lättare att 
förstå hur normativitet och motstånd hänger ihop i konkreta sammanhang. 
Denna kunskap är viktig, då det är i det vardagliga samspelet mellan läraren 
och eleven, och de asymmetrier som hör till den institutionella ordningen, 
som dessa praktiker får en tydlig effekt för hur eleverna positionerar sig och 
bygger sin identitet. 

Att som lärare positionera sig i normativa termer eller som elev i termer 
av motstånd i olika situationer tillhör skolan och undervisning generellt, och 
inte bara vardagen i den särskilda undervisningsgruppen. Det som känne-
tecknar dessa positioneringar i gruppen är att de blir mer tydliga. Elevens 
positionering, som i vanliga fall framträder i termer av acceptans av normen 
eller motstånd, iscensätts för det mesta i termer av motstånd. På så vis utma-
nas lärarrollen på ett specifikt sätt, som gör att elevernas motståndshandling-
ar tillskrivs problematisk innebörd, något som i sin tur kopplas till elevens 
AD/HD. Dessa förhållanden utgör ett grundmönster i den studerade gruppen, 
och kan beskrivas med följande bild: 
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Ovanstående mönster kommer att introduceras härnäst, främst den nedre 
delen av bilden som kopplar normativitet till motstånd. Modellen kommer 
också att utvecklas vidare i kommande kapitel där den studeras vidare i lju-
set av olika analyskategorier som etnicitet, klass och genus, och även i rela-
tionen mellan dessa kategorier och funktionshinder eller AD/HD. 

4.3.2. Normativa praktiker i förhandling  
Det problematiska elevbeteendet är i undervisningssammanhang det beteen-
de som bryter mot normen i klassrummet. Det innebär otillåtna handlingar 
eller aktiviteter som går utanför ordningsramarna. När dessa brott mot ord-
ningen uppstår, motverkas de med handlingar ämnade att återställa ordning-
en. Detta är en grundläggande logik i skolan, och en av de elevgrupper som 
främst utmanar den logiken är utan tvekan de elever som tillskrivs diagnosen 
AD/HD. Kos m.fl. (2006:147) menar exempelvis att skolan är en av de svå-
raste platser för ett barn med AD/HD att vara på. Förmodligen för att deras 
beteende går emot det beteende som eftersträvas i klassrummet. Graham 
(2007:592) förklarar att barn med AD/HD är barn som blir uppmärksamma-
de som problem för att deras egenskaper inte passar i de mallar som är kon-
struerade utifrån skolans normativa ideal. I den särskilda undervisningsgrup-
pen betraktas AD/HD-eleven, som eleven som är störig, stökig eller utage-
rande och därmed ställer till problem för sig själv och andra, istället för att 
fokusera på att genomföra sin uppgift. Det innebar exempelvis att gå runt, 
prata, skratta högt eller reta andra, och därmed störa den pågående aktivite-
ten. En annan iakttagelse är att de problematiska beteendena inte uppstår 
som plötsliga isolerade företeelser, utan ofta förekommer i samband med 
elevernas missnöje med planerade aktiviteter, aktiviteters svårighetsgrad, 
eller vägran att finna sig i olika regler och ordningsbestämmelser. En av de 
kvinnliga lärarna säger exempelvis om en av eleverna att ”när han känner 
att han inte hänger med i undervisningen, då drar han igång” (Obs 9/03-06). 

Tidigare i avhandlingen har en rad olika sätt som lärarna använder för att 
bemöta elevens problematiska beteende berörts. I samband med det har jag 
nämnt Du Paul och Weyandts (2006:162) indelning mellan beteendemodifie-
rande, undervisningsinriktade och relationsinriktade åtgärder. De menar att i 
skolan och undervisningen tenderar undervisningsinriktade åtgärder att inte 
prioriteras, och de åtgärder som används mest och anses visa resultat i un-
dervisningen är de beteendemodifierande åtgärderna. Social färdighetsträ-
ning har också nämnts som ett alternativ, men även de svårigheter som kan 
uppstå när man tillämpar dessa åtgärder i komplexa sociala och pedagogiska 
sammanhang. I och med att beteendemodifierande åtgärder också prioriteras 
i gruppen i bemötandet av problematiskt elevbeteende, har dess indelning i 
förebyggande, konsekvensbaserade och självstyrande beteendemodifierande 
åtgärder nämnts. Jag har inte förklarat förebyggande åtgärder, då dessa inte 
används i gruppen. Förebyggande åtgärder innebär att den vuxne förhindrar 
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att det problematiska beteendet äger rum, genom att t.ex. ge barnet möjlighet 
att välja mellan olika typer av aktiviteter, något som anses öka barnets enga-
gemang och minska störande beteende. Ett annat förebyggande exempel är 
att modifiera den tilldelade uppgiften när den upplevs som svår, exempelvis 
en skrivuppgift, genom att reducera uppgiftens längd eller indela uppgiften i 
olika moment så att eleven kan vila mellan varje moment. Ett tredje exempel 
är att aktivt arbeta med klassrumsregler, att ha enkelt formulerade regler, 
påminna om dem, och uppskatta elever som följer dem (Du Paul & Weyandt 
2006:163f). Jag har inte heller nämnt självstyrande åtgärder, eftersom inte de 
heller används i gruppen. Dessa åtgärder genomförs av eleven själv och är 
ämnade att stimulera deras självkontroll. Bland dessa strategier kan nämnas 
självövervakning (Eng. self-monitoring), självförstärkning (Eng. self-
reinforcement) och självevaluering (Eng. self-evaluation). Självstyrande 
åtgärder kan användas för att hjälpa barnet att förbättra sin sociala och äm-
nesmässiga prestation (Du Paul & Weyandt 2006:165f).  

Kvar blir konsekvensbaserade åtgärder som den mest framträdande typen 
av åtgärder i gruppen. Tidigare har belysts konsekvensbaserade symboliska 
förstärkningar som en typ av åtgärd som dominerar lärarnas arbete i grup-
pen, och även de konsekvenser det kan få i praktiken i gruppen. Förutom 
symboliska förstärkning finns andra konsekvensbaserade åtgärder. En av 
dessa heter försiktiga tillrättavisningar (Eng. prudent reprimands) (Du Paul 
& Weyandt 2006:164f). Denna åtgärd har tillsammans med symboliska be-
löningar större utrymme i den studerade gruppen. Du Paul och Weyandt 
(2006:164f) menar att historiskt sett är verbal tillrättavisning eller utvisning 
från klassrummet den mest använda strategin för att bemöta störande elevbe-
teende. Tyvärr har dessa straffbaserade åtgärder visat liten effekt på barn 
med AD/HD. De menar dock att trots att tillrättavisning är det mest frekven-
ta sättet att hantera störande beteende, ges den inte på ett sätt som leder till 
en effektiv beteendeförändring. Försiktiga tillrättavisningar är däremot ef-
fektiva eftersom de kan leda eleven till en önskad klassrumsaktivitet. Kos 
m.fl. (2006:154) nämner att i en australiensisk undersökning genomförd 
1999, studerades värde och användbarhet av åtgärder för beteendemodifie-
ring av barn med AD/HD i klassrummet. Bland dessa åtgärder nämndes kor-
rigerande strategier (Eng. corrective strategies), miljöanpassning, positiv 
programmering och undervisning, samt emotionell förstärkning. Korrigeran-
de strategier beskrivs som specifika beteendemodifierande åtgärd för att 
modifiera de åsyftade beteendena. Bland de korrigerande strategierna nämns 
positiv förstärkning som beröm och belöningar, samt straff som tillrättavis-
ningar, borttagande av privilegier och att ignorera beteendet (Eng. planned 
ignoring). Du Paul och Weyandt (2006:165f), slutligen, menar att bara posi-
tiv förstärkning sällan blir effektiv för att åstadkomma en önskad elevpresta-
tion och ett önskvärt beteende bland barn med AD/HD. Däremot har flera 
studier dokumenterat effektiviteten vad det gäller användning av milda straff 
för att hantera oönskat elevbeteende och för att framkalla en beteendeföränd-
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ring i önskad riktning. Sammantaget verkar det som att det även idag anses 
vara tillrättavisningar (oavsett om dessa är försiktiga, och vilken betydelse 
man lägger i det) och straff vara mest passande metoder för att kontrollera 
barn med AD/HD i undervisningssituationer. Tonvikten på denna mer ut-
präglade kontrollfunktion gör att de förebyggande åtgärderna, tillsammans 
med de undervisningsinriktade åtgärder som nämndes i inledningen (Du Paul 
&Weyandt 2006:162), vilka har större värde för lärarens undervisande funk-
tion, bortprioriteras. Intressant med det är att det inte bara är en tendens inom 
beteenderelaterade forskningen om barn med AD/HD i skolsammanhang, 
utan också en tendens i den studerade särskilda undervisningsgruppen. Tre 
av de nämna åtgärderna har speciellt utrymme i gruppen. Den första är att 
tillrättavisa, den andra är varna om straff eller straffa, och den tredje att igno-
rera det annars straffbara beteendet. I det som följer ska jag studera hur dessa 
åtgärder tillämpas i gruppen, samt vilken betydelse dessa har för konstitue-
ring av den problematiska eleven i gruppen. Det ska göras med utgångspunkt 
från de kontexter där dessa praktiker uppstår, och utifrån de interaktions- och 
samtalsresurser som både lärarna och eleverna använder i dessa samman-
hang. 

Tillrättavisning och problematisk elevidentitet  
Tillrättavisning förekommer i form av tillsägelser där eleverna påminns om 
det rätta beteendet. Dessa tillsägelser är dock inte isolerade händelser som 
bara dyker upp när eleverna plötsligt gör något otillåtet, utan de är inbäddade 
i en kontext av händelser som ger både den otillåtna handlingen och tillrätta-
visningen en mer sammansatt innebörd.  

Ett exempel på tillrättavisningens kontextuella betydelse är följande ob-
servation (Obs 17/04-17). Sittande vid samlingsbordet pratar de kvinnliga 
lärarna med eleverna om utflykten som ska äga rum strax efter lunch. Lärar-
na pratar och ger instruktioner om resan. Nina påminner om vad som är för-
bjudet att göra under resan och besöket. En av lärarna beskriver och berättar 
om resan. Den andra läraren passar på att ta upp vad som hände förra musei-
besöket med både Amir och Jonas då den veckan innan hade besökt Armé-
museet. Läraren säger till Jonas ”Kommer du ihåg förra gången när vi gick 
och du höll på att fälla ner en tant i den där trappan? Minns du att vi prata-
de om det?”. Jonas tittar på henne som om han börjar minnas och säger ”ja, 
och jag slog mig, det gjorde ont”. Lärarna fortsätter med instruktionerna och 
innan samlingen avslutas visar Marcelo att han blir irriterad av lärarens till-
rättavisande ton. Han tittar på henne och skrattar och tittar på de andra. Lära-
ren säger till honom ”Den attityden är inte acceptabel när vi åker ut”. Han 
reser sig upp utan att bli tillsagd och går till sin bänk. Läraren höjer rösten 
och säger ”Marcelo kom tillbaka och sätt dig! Sitt! Kom och sätt dig”. Hon 
gör en gest som om hon skulle resa sig upp, och säger igen ”Gå och sätt dig 
Marcelo”, nu sagt i lite lägre ton. Marcelo nonchalerar åter lärarens uppma-
ning att gå till sin plats vid samlingsbordet, och går för att sätta sig vid sin 
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bänk istället. De andra barnen börjar bli oroliga. Någon av dem ber Marcelo 
sätta sig igen vid samlingsbordet (Jag ser inte vem för att jag antecknar men 
tror mig höra Jonas röst medan jag blir färdig med meningen). Läraren sva-
rar med höjd röst ”Du har inte med det här å göra, håll tyst”.  Marcelo sätter 
sig igen, men inte vid samlingsbordet, utan vid sin bänk. De andra eleverna 
börjar bli rastlösa. Läraren säger med klingande ton ”Tycker du att jag är 
tråkig? Jag vet inte vem hon tittar på när hon säger det för jag sitter bakom 
henne, men Jonas och Federico svarar båda ”Nej” nästan samtidigt. Då säger 
läraren ”Men då slutar vi uppföra oss på det viset”. Efter en stunds tystnad 
börjar lärarna kommentera resan igen. Eleverna kommenterar också resan 
livligt. När tonen höjs, höjer läraren rösten igen och säger ”Ursäkta mig, 
tycker ni att jag är tråkig?” Alla blir tysta än en gång, och från sin bänk svar 
Marcelo ”NEjjj” och visar tydligt med överdrivna gester att han är uttråkad. 
Läraren börjar tillrättavisa honom igen, samtidigt som alla pratar med var-
andra om utflykten. Jag hör Noa, som sitter nära mig, säga med låg röst 
”Men förra gången fick man bara se krigssaker, det var tråkigt, man kunde 
inte göra någonting”. Strax därpå avslutar läraren lektionen/samlingen, fem 
minuter tidigare än planerat. 

Oavsett sättet som de framförs på eller deras styrka, har tillrättavisningar 
tydliga effekter för den identitet som både lärarna och eleverna etablerar. Det 
finns många aspekter av en tillrättavisning som är intressanta att studera, 
men som inte syns i observationen ovan eftersom jag bara hinner anteckna 
delar av det samtal som pågår. Tillrättavisningen som praktik aktualiserar 
flera positioneringar och flera språkliga resurser av betydelse för hur samta-
let tar form och utvecklas. Tillrättavisning följs även ofta av höjt tonläge, 
stela gester och kraftiga kroppsrörelser som förstärker deras normerande 
budskap. De är delar av en sekvens av handlingar som formar lärarnas och 
elevernas positioneringar. Tillrättavisningen börjar med en uppvisning av 
auktoritet från lärarens sida, och resulterar i någon typ av motstånd från ele-
ven. Den tenderar också att utmynna i att situationen antingen blir låst eller 
spårar ur. Med hjälp av följande videosekvens görs en mer detaljerad analys 
av hur samtalet utformas i en tillrättavisningssituation. Analysen riktas 
främst mot vilka resurser läraren använder när hon genomför sin funktion att 
upprätthålla ordningen och hur eleven förhåller sig till det. Mer specifikt 
studeras hur olika typer av positioneringar hos lärare respektive elever kolla-
borativt genomförs, och hur dessa positioneringar leder till en upptrappning 
som gör att tillrättavisningssituationen spårar ur. Videosekvensen delas i två 
för att underlätta förståelsen. Sedan analyseras delarna tillsammans. Den 
första delen belyser hur lärarna och eleverna positionerar sig i interaktionen. 
Den andra delen belyser vad tillrättavisningssituationen utmynnar i.  

Normativa positioneringar och motståndspositioneringar 
Bakgrunden till händelsen är att en av lärarna kommer in i klassrummet för 
att berätta om en schemaändring. Idrottslektionen ska ändras till en aktivitet 
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som kallas för ”hälsans stig”, och som innebär att elever och lärare tar en 
promenadrunda i ett område i skolans närhet. Idrott är Marcelos favorit 
ämne, och hälsans stig är inte en speciellt uppskattad aktivitet bland elever-
na. Marcelos reaktion när han får reda på schemaändringen leder till följande 
tillrättavisningssituation. 
 
Excerpt 3a, videoinspelning (06-04) 
 
1 Mari Idrotten idag, blir inte med Micke ((idrottsläraren)) som 

vanligt [för att den här veckan
2 Marcelo             [(    )
3 Gunnel TYST, NU ÄR DU TYST ((Till Marcelo))                               
4 Mari Jag tar det en gång till då. Idrotten den här veckan blir inte 

med Micke som vanligt [för att…
5 Marcelo                                     [Var är Amir?
6 Mari ...han är ute med de stora barnen, för att de går till 

/friluftsområdet i närheten/, och de gör utflykt och så där. 
Och då pratar jag med Kjell och Magnus ((manliga lärare i 
Grupp 2)), och då kom vi överens om så att Jesper ((elev i 
Grupp 2)) är så vansinnig hungrig, så Kjell vill gärna gå och 
äta vanlig tid. Och jag sa, men det kan vi också göra för vi 
är också hungriga. Så vi kommer nu att gå och äta vanlig 
tid. Och sen så har vi rast, [som vanligt. 

7 Gunnel ((Går till tavlan för att göra ändringen i schemat))
8 Marcelo                                          [Men, är det ingen gympa?
9 Mari  [Ju::
10 Gunnel [Ju::, lyssna färdigt ((gör ändringen på tavlan))
11 Mari  E:::, var, när har de musiken?
12 Gunnel Tolv och [tjugo ((pekar på tavlan))
13 Mari                [Där, så innan tolv och tjugo såg går vi hälsans 

stig, [som det heter
14 Marcelo         [(Men så…) är det som, är det som [ä…
15 Mari                                                                  [Det blir idrotten, 

[Ja::
16 Marcelo [((Kastar pennan på golvet i protest))
17 Kalle [Då tänker jag inte gå med
18 Mari Höre du, vad håller du på med ((går till Marcelo och plockar 

pennan)) 
19 Kalle °Jag skulle göra samma som han°
20 Mari Du kanske, kom igen här, du går och pratar med Micke och 

du går och pratar med Kjell ((flyttar på bänken där han sitter 
för att han ska resa sig och gå med henne)). Var så god och 
gå och [förklara för dem hur missnöjd du är med det här… 

21 Marcelo             [Nej:: ((går från bänken och Mari följer efter ho-
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nom))
22 Mari …var så god
23 Annika Gunnel::
24 Marcelo [°Nej° 
 
Från rad 1 till rad 15 informerar Mari, som brukar leda aktiviteten hälsans 
stig, om schemaändringen. Med hänvisning till idrottsläraren, som verkar 
blivit dubbelbokad, och ett samtal med lärarna i Grupp 2, där en elevs behov 
prioriteras, görs schemaändringen (rad 6). Man kan också se att Mari vid 
flera tillfällen avbryts av Marcelo och av Gunnel när hon pratar (rad 2, 3, 5, 
8, 14). När informationen ges blir responsen från eleverna olika motstånds-
yttringar, främst från Marcelo som kastar penna på golvet (rad 16, 17). Från 
och med den stunden riktar sig Mari mot Marcelo (rad 18), trots att han har 
fått medhåll av Kalle (rad 17, 19). Marcelo görs därefter ansvarig för att gå 
och utrycka sitt missnöje mot både idrottsläraren och läraren i Grupp 2 (rad 
20). Det kommer att visa sig vara lärarens huvudsakliga argument under hela 
tillrättavisningssituationen, inte bara strax efter (rad 22), utan även under 
resten av hela situationen (25, 29, 36, 38, 51). Marcelos sista uttryck för 
motstånd så långt är i alla fall ett försiktigt ”Nej::” (rad 24).  

Tillrättavisningens tendens att trappa upp och spåra ur 
Till upptrappningen av tillrättavisningen hör lärarens kroppsspråk (se Me-
lander 2009). Hon använder en hög röst och taltempo utan att skrika; hennes 
kroppshållning är stel, utmanande och framåtlutade mot Marcelo; hennes 
blick är intensivt riktad mot honom, samtidigt som hon går tätt intill honom 
och följer honom medan hon pratar. Marcelos kroppsspråk är också viktigt. 
Han undviker hennes blick, går ifrån henne, vill bryta kontakten. Med tillrät-
tavisningen positionerar sig Mari i auktoritära termer i förhållande till Mar-
celo. Marcelo gör därmed försiktigt motstånd genom att med sänkt röst kon-
sekvent säga ”nej” (21, 24, 27). Den efterföljande serien av positioneringar 
leder dock till en upptrappning av tillrättavisningssituationen, som visas i 
följande excerpt: 
  
Excerpt 3b, videoinspelning (06-04) 
 
24 Marcelo [°Nej° 
25 Mari [Ju, [du får gå in till (    ), (kom ut här) ((följer tätt intill 

Marcelo och pekar på klassrummets dörr))
26 Nina         [lyssna på Mari ((till Marcelo))
27 Marcelo °Nej° ((Sätter sig på en stol vid samlingsbordet där alla 

andra sitter och sänker huvudet))
28 Nina [LYSSNA:: PÅ:: MARI:: ((till Marcelo))
29 Mari [Ju, du kan gå och prata med Kjell och med Micke själv 

((Går tätt intill Marcelo och böjer sig mot honom när han 
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sätter sig))
30 Kalle Gunnel, du ljög
31 Mari Du vill inte göra det, du vill bara klaga ((till Marcelo)) 
32 Marcelo ((Vänder ansiktet bort från Mari, som tittar på honom inten-

sivt))
33 Mari ((Petar Marcelo på ryggen för att få honom att vända ansik-

tet mot henne))
34 Gunnel Jag har inte ljugit, [det, vi har [inte hunnit prata med var-

andra ((vänd mot tavlan där hon skriver)) 
35 Marcelo                                  [°Det räcker° ((till Mari när hon petar 

på hans rygg flera gånger))
36 Mari                                                    [Du vill inte, du vill inte 

prata själv, du vill bara klaga,[och kasta pennor ((böjd och 
med blicken riktad mot honom))

37 Kalle                                                   [Du sa att vi skulle spela 
baseboll

38 Mari  Har du åsikter, så gå till dem som ansvarar för det här och 
prata med dem ((reser sig och slutar stirra direkt på Marce-
los ansikte))

39 Kalle  A::, det är du som ansvarar [för det här
40 Mari                                            [Nej, jag har inte ansvar för 

[(nån) idrott alls
41 Kalle [Ju nu:::, nu har du det               
42 Mari  Ja, [för promenad och hälsans stig 
43 Gunnel      [Du får gå ut och ta av dig skorna, och sen så tar du upp 

det där som [(   ) ((Ber Marcelo ta upp pennan som han kas-
tade på golvet))

44 Marcelo                    [Varför då? ((reser sig och går ut))
45 Mari Jag tror att jag kan gå och prata lite faktiskt ((följer med 

Marcelo ut))
46 Adriana Får jag följa med? ((till korridoren där hon ska fortsätta att 

prata med Marcelo))
47 Mari  Ja:::
48 Marcelo ((Har tagit av sig skorna och försöker gå från Mari))
49 Mari Nej, du stannar här
50 Marcelo Varför?
51 Mari Nej, men alltså du är så sur och grinig, [så då vill jag att vi 

går och pratar med Kjell själv och med Micke
52 Marcelo                                                                   [((Kastar pennan 

han har i handen, går ut till avdelningens yttre korridor och 
stänger dörren efter sig)) 

53 Mari Så. Nej, det är bara att skrika rakt ut, (de) får faktiskt lov 
och stå för det man skriker de också, (kunna) lära sig mot-
gångar ((går in i klassrummet igen))
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I och med upptrappningen uppstår en polarisering mellan lärarens och ele-
vens positioneringar. Marcelo upprepade ”nej” som svar på Maris krav att gå 
själv och klaga hos de andra lärarna bemöts inte bara av Mari utan även av 
Nina, som först talar med normal röststyrka och sedan med höjd röst, och 
kräver att Marcelo ska lyssna på Mari (rad 26, 28). Detta kollaborativa upp-
rätthållande av lärarauktoriteten mellan de båda lärarna leder i sin tur till 
elevallianser som också är kollaborativt iscensatta, och som markerar en 
motpositionering gentemot lärarnas uppvisning av auktoritet. Just när stäm-
ningen trappats upp betydligt mot Marcelo i och med lärarnas gemensamma 
tillrättavisning, kommer Kalle till undsättning med påståendet ”Gunnel, du 
ljög” (rad 30) med vilket han ifrågasätter en av lärarna (rad 37). Gunnel för-
svarar sig med att lärarna inte har hunnit komma överens om vad som egent-
ligen ska göras (rad 34). Mari å sin sida fortsätter med tillrättavisningen (31, 
33, 36, 38), medan Marcelo fortsätter att göra försiktigt motstånd (rad 35). 
Kalle gör ett försök till. Den här gången riktar sig han direkt till Mari, och 
konfronterar henne med ett minst lika hårt påstående som han använde mot 
Gunnel. När Mari fortsätter att utmana Marcelo med att han skall vända sig 
till dem som är ansvariga, om han har åsikter om schemaändringen (rad 38), 
replikerar Kalle ”… det är du som är ansvarig för det här” (rad 39, 41). När 
Kalle plötsligt ställer Mari till svars för händelsen, och därmed gör henne 
själv ansvarig för det som hon anklagar Marcelo för, svarar läraren liksom 
tidigare även Gunnel med att frånsäga sig sitt ansvar (rad 40, 42). Gunnel 
försöker avleda samtalet, samtidigt som hon passar på att visa sin auktoritet 
genom att säga till Marcelo att plocka upp pennan och gå ut och ta av sig 
skorna (rad 43). Han går ut, men inte utan att först göra motstånd genom att 
ifrågasätta Gunnels tillsägelse (rad 44). Mari går ut efter Marcelo för att 
fortsätta med tillrättavisningen (rad 45). När Marcelo ser henne försöker han 
gå ifrån henne (rad 48), medan Mari försöker få honom att stanna (rad 49). 
När Marcelo frågar varför han ska göra det (rad 50), visar Mari att hon avser 
att fortsätta med tillrättavisningen (rad 51). Motståndet från Marcelo låter 
inte vänta på sig, som genast kastar pennan på golvet, går från avdelningen 
och stänger dörren efter sig (rad 52). 

Ett tydligt mönster börjar träda fram ur tillrättavisningssituationen som 
praktik. Först att elevens handlingar inte bara kan beskrivas i termer av 
plötsligt uppdykande impulsivt beteende, utan är deras handlingar inbäddade 
i ett större nätverk av handlingar där även lärarens sätt att förhålla sig till 
eleven och hantera situationen är en betydande faktor. För det andra, att 
lärares tillrättavisningar ger upphov till allianser med vilka lärarna kan fort-
sätta bygga sin auktoritet, och eleverna göra motstånd mot lärarnas uppvis-
ning av auktoritet. För det tredje, att eleven görs ensam ansvarig för den 
problematiska situationens uppkomst och utveckling, trots att situationen är 
kollaborativt iscensatt från början till slut. 
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Jeffe (2009:5) menar att genom att positionera sig återkallar aktörerna 
olika sociala ordningar. Evaluerande positioneringar förutsätter en uppsätt-
ning individuella och kollektiva värdesystem genom vilken sociala aktörer 
tar ställning. I och med det görs aktörerna redovisningsskyldiga och ansvari-
ga för sina handlingar eller uttalanden. Elevens positioneringar i gruppen 
förväntas, som för alla andra elever, motsvara förväntningar knutna till elev-
rollen. Att underordna sig klassrummets ordning innebär då att legitimera det 
gällande värdesystemet. Genom sitt motstånd ifrågasätter därmed eleverna 
den gällande ordningen. Därmed görs eleverna redovisningsskyldiga och 
ansvariga för sina handlingar. En närmare analys av den normativa situatio-
nens komponenter visar några av de element eller samtalsresurser som Mari 
aktualiserar när hon uppmanar Marcelo att söka upp de manliga lärarna för 
att klaga: 
 
• Höre du, vad håller du på med (rad 18) 
• Du går och pratar med Micke. Du går och pratar med Kjell. Förklara hur 

missnöjd du är (rad 20) 
• Ju, du får gå in till… (rad 25) 
• Ju, du kan gå och prata med Kjell och med Micke själv (rad 29) 
• Du vill inte göra det, du vill bara klaga (rad 31) 
• Du vill inte, du vill inte prata själv, du vill bara klaga, och kasta pennor 

(rad 36) 
• Har du åsikter, så går till dem som ansvarar för det här och pratar med 

dem (rad 38) 
• Nej, du stannar här (rad 49) 
• Nej, men alltså du är så sur och grinig, så då vill jag att vi går och pratar 

med Kjell själv och med Micke (rad 51) 
• Nej, det är bara att skrika rakt ut, (de) får faktiskt lov och stå för det man 

skriker de också, (kunna) lära sig motgångar (rad 53) 
 
Den konsekventa användningen av pronomen ”Du” i samband med tillrätta-
visningen synliggör hur eleven görs ensamt ansvars- och redovisningsskyl-
dig för händelsen. Endast vid ett tillfälle ändras pronomen ”Du” till ”Vi” (rad 
51), och det händer när Mari ser att hon håller på att tappa hans uppmärk-
samhet i korridoren. Individualiseringen av elevens ansvar i händelseförlop-
pet följs av en rad tillskrivningar som lyfter fram eleven som problem: Han 
är missnöjd, vill inte, vill bara klaga, kastar pennor, är så sur och grinig, 
skriker rakt ut. Eleven görs ansvars- och redovisningsskyldig för normbrot-
tet, inte bara inför gruppen eller inför den lärare, Mari, som tillrättavisar 
honom, utan också inför de två manliga lärarna med vilka Mari tagit beslutet 
om schemaändringen (rad 20, 22, 25, 29, 38, 51), detta trots att beslutet att 
genomföra schemaändringen presenteras som ett kollektivt lärarbeslut i bör-
jan av excerpten (rad 6). Även när Marcelo har lämnat rummet fortsätter 
läraren att ge uttryck för sin normativa hållning genom att bedöma hans be-
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teende och tillskriva eleven normbrottet. Enligt henne ska Marcelo, eller 
eleverna generellt, stå för det man skriker, och de ska lära sig motgångar 
(rad 53).  

Inte bara eleverna görs ansvariga för sina handlingar, och tillskrivs indi-
vidualiserande egenskaper som de kursiverade yttrandena lyfter fram. Även 
lärarna utsätts för samma behandling. Kalles replik ”Gunnel, du ljög” (rad 
30), och påminnelse till Mari om att ”det är du som ansvarar för det här” 
(rad 39), där båda lärarnas handlingar evalueras, är Kalles sätt att vända till-
baka till lärarna och ifrågasätta deras uppvisning av auktoritet gentemot 
Marcelo. I dessa situationer lyckas Kalle ifrågasätta lärarnas auktoritet och 
undergräva deras kollaborativa normativa uppvisning. I den normativa situa-
tionen uppstår därmed glidningar i de asymmetrier som upprätthåller lärar–
elev-relationen, något som innebär att makten inte endast innehas av en part 
utan iscensätts och förhandlas i interaktionen. Analysen av excerpten visar 
också hur lärarna använder sig av evaluerande positioneringar för att tillskri-
va eleven olika identiteter och känslomässiga stämningar. Men lärarna und-
går inte att också bli tillskrivna dessa. Det ingår i elevernas sätt att göra mot-
stånd och omförhandla de asymmetrier som etableras i tillrättavisningssitua-
tionen.  

Viktigt att påpeka angående denna närmare inblick i tillrättavisningen 
som normativ praktik är att det inte finns några vägar ut ur situationen som 
befriar individer från det omedelbara ansvaret för händelsen. Goffman 
(1972) menar att den process av social kontroll som sätts igång när sociala 
normer bryts innebär inte så mycket att bedöma själva akten att följa eller 
inte följa normen, utan snarare det tillfälle akten ger för att åtgärda brottet 
(Eng. remedial work). Man utreder om den person som bryter mot normen 
har rätt förhållande till reglerna, och om personen inte har det så ser man till 
att personen blir varse det och räknar med det i framtiden. Det finns en inne-
boende flexibilitet i normen. Om inte denna flexibilitet fanns skulle det bli 
svårt att hantera de pågående normbrott som sker i en social offentlig arena. 
Kort sagt, en underliggande aspekt av sociala normer är idén om ansvar i 
förhållande till social handling. Termen ansvar är kopplad till moral eller 
moraliskt ansvar för något, och den som bryter mot normen blir ansvarig för 
att gottgöra sina problematiska handlingar, eller åtminstone visa att man vill 
det. En viktig del av hela reparationsakten är att den som görs ansvarig, er-
känner och gottgör brottet och får erkänsla för det. I tillrättvisningsexemplet 
ovan går det att se hur en process av social kontroll sätts i gång strax efter att 
brottet mot ett acceptabelt beteende iscensatts av en elev. Men det repara-
tionsarbete som Goffman beskriver som kännetecknande för dessa situatio-
ner uteblir. Från lärarsidan koncentrar man sig istället konsekvent på att 
straffa brottet istället. Eleven belastas därmed med negativa evaluerande 
kategoriseringar och identitetstillskrivningar vilket gör att hans avvikande 
identitet befästs. Han görs individuellt ansvarig för kollektiv iscensatta hand-
lingar och bestraffas för det. Från elevsidan uppstår responshandlingar som 
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uttrycker motstånd mot lärarens auktoritet, och även dessa motpositionering-
ar aktualiserar evaluerande tillskrivningar riktade mot läraren.  

Att varna om straff eller straffa för att förändra elevens beteende 
En utgångspunkt för att förstå lärarnas sätt att bemöta och hantera elevbete-
endet är att den pedagogiska situationen anses förutsätta olika disciplineran-
de umgänges- och uppföranderegler. Dessa disciplinerande åtgärder anses 
möjliga att upprätthålla genom elevernas självdisciplin eller någon typ av 
sanktioner (Stensmo 2007:55ff). I de pedagogiska sammanhang där barn 
med diagnos AD/HD befinner sig anses straffinriktade åtgärder vara en pas-
sande metod för att hantera elevens beteende (Du Paul & Weyandt 
2006:164f, Kos m.fl. 2006:154). Att varna om eller tillämpa någon form av 
straff är en praktik som används i den särskilda undervisningsgruppen. Straff 
hänger ofta ihop med tillrättavisningar. Dåligt uppförande varnas för och 
straffas på olika sätt, exempelvis genom att eleven inte får spela bandy, fot-
boll eller använda datorer på rasterna. Förutom att få eleven att följa normer 
kan straff eller hot om straff, enligt lärarna, också ha funktionen att stärka 
elevens förmåga att tåla och hantera problem. Vid ett observationstillfälle 
(Obs 9/03-06) samtalar jag med en kvinnlig lärare under lunchen. Hon berät-
tar att Amir inte gjort sin uppgift, och att hon därför hotade med att ringa 
hans förälder och berätta om det. Amir började då gråta. Läraren förklarar att 
hon gjorde det för att ”han ska lära sig att ta emot och hantera svårigheter 
och motstånd”. Straffvarningen uppkommer inte bara i samband med ele-
vens dåliga uppförande, utan även om eleven inte gör så som läraren förvän-
tar sig av honom i undervisningssituationen. Vid en annan observation (Obs 
9/03-06) i samband med en högläsningsaktivitet sitter eleverna för det mesta 
tysta och koncentrerade och lyssnar på läraren som läser medan de ritar. Då 
och då visar läraren bilder från boken för eleverna. I och med det ger läraren 
utrymme för kommentarer. När eleverna kommenterar bilden höjer läraren 
rösten och börjar läsa igen. Det händer varje gång hon visar bilder under 
läsningen. Efter en tids läsning avbryter Amir med en kommentar om boken. 
Lärarens varning blir då ”Du vill ha din stjärna Amir eller hur?”.  

Förutom att varna om en utebliven stjärna, eller andra saker som eleverna 
tycker om, är en varning om utvisning från klassrummet ett vanligt sätt att 
reglera elevernas beteende. Att varna om utvisning (Eng. removal from 
classrum) eller att utvisa är också en av de åtgärder som Du Paul och We-
yandt (2006:164) beskriver som riktade mot barn med AD/HD i undervis-
ningen. Även i det fallet används hot om utvisning inte endast för att bemöta 
elevens felhandling eller regelbrott, utan det kan dyka upp lite överallt i olika 
situationer för att möjliggöra undervisningen, när den valda undervisnings-
formen inte fungerar som läraren förväntar sig. I det som följer kommer 
fokus att riktas mot hot om utvisning som normativ praktik, liksom de posi-
tioneringar från lärarna och eleverna som denna praktik kan ge upphov till i 
gruppen. Analysen har tre delar som jag har kallat: hot om utvisning som 
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normativ praktik, elevens användning av hot om utvisning med kamrater, 
och att åtgärda hot om utvisning. 

Hot om utvisning som normativ praktik  
Följande videosekvens handlar om en utvärdering av en tidigare utflykt som 
två av lärarna i gruppen gjort tillsammans med eleverna. Bakgrunden är att 
eleverna inte verkar vara så engagerade, och lärarna, främst Nina som leder 
aktiviteten, försöker kompensera det genom att ställa frågor med givna svar 
för att leda eleverna genom samtalet. Sekvensen består av två excerpter. I 
den första går att se hur Nina hanterar elevernas motståndsyttringar mot hen-
nes aktivitet, och i den andra hur varning om utvisningen av en av eleverna 
framförs av de två närvarande lärarna. Excerpterna presenteras efter varandra 
och analyseras därefter.  
 
Excerpt 4a, videoinspelning (05-30) 
 
1 Nina Vi åt på båten, var satt vi, hur satt vi?
2 Marcelo Upp och ner
3 Amir Upp och ner
4 Noa Upp och ner, A::: ((lutar sig bakåt))
5 Nina Alltså nu blir det, vet du, om du inte har lust att vara trevlig 

och så, så behöver du inte prata. Utan, jag vill bara höra bra 
svar ((riktar sig till Marcelo)) Hur satt vi när vi åkte dit 

6 Amir Vi satt bra, [sola….
7 Nina                    [Noa ((frågar honom om svar))
8 Noa ((Lutar sig bakåt och ger inga svar))
9 Nina  Vad tyckte du [(    ) ((till Noa))
10 Amir                         [Ute ((försöker avsluta mening som Nina 

avbröt))
11 Nina   Men då lyssnar vi [på Amir, [bra tack ((lite irriterad)) 
12 Mari                               [Ja precis, [nu börjar det bli närmare, det 

börjar närma sig, hur satt vi? 
13 Nina Får jag höra?
14 Amir  Vi satt [ute ((tittar på Mari))
15 Mari            [Ute ((tittar på Amir))
16 Nina Titta på mig, hallå, vi satt ute ((gör gester för att kalla på 

Amirs uppmärksamhet)) 
17 Amir A:.

 
Samtalet fortsätter ett par minuter till, och följer ungefär samma mönster 
med frågor och korta svar.  
 
Excerpt 4b, videoinspelning (05-30) 
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18 Nina Fiskmåsar såg vi, och vi åt sen, mera?
19 Mari Sen kom vi fram 
20 Nina Vad [hände då?
21 Mari         [Vad hände då, [börja fundera lite nu
22 Marcelo                                  [°Inget°
23 Jonas Vi e::: gick [och…
24 Nina                    [Du får gärna gå ut ((visar dörren till Marcelo)) 
25 Jonas …lämnade våra [väskor, Vi gick och lämnade, vi gick, vi 

gick och lämnade våra väskor
26 Mari                             [Ett ord till och han ((Marcelo)) får lämna 

klassrummet
27 Nina Å:: absolut
 
I första excerpten försöker Marcelo driva med Ninas fråga om var och hur de 
satt när de åt på båten genom att svara ”Upp och ner”. Amir och Noa hänger 
på (rad 1, 2, 3). Nina svarar med en tillrättavisning, där hon förklarar att 
Marcelo inte behöver prata om han inte har lust att vara trevlig. Hon vill 
endast höra ”bra” svar (rad 5). När Amir svarar att de satt ”bra” på Ninas 
fråga, och har för avsikt att fortsätta förklara (rad 6), ger Nina ordet till Noa 
(rad 7). När Noa inte svarar (rad 8), och Nina gör ett försök till (rad 9), för-
söker Amir att fortsätta svara på frågan (rad 10). Lite irriterad ger Nina ho-
nom ordet (rad 11), medan Mari försöker sänka tempot med lite mer lotsande 
frågor som uppmuntrar Amir att svara (rad 12). När Amir svarar, gör han det 
vänd mot Mari som sitter bredvid, och inte Nina som står framför och leder 
aktiviteten (rad 14, 15). Nina försöker få tillbaka Amirs uppmärksamhet (rad 
16).  

I andra excerpten fortsätter lärarna att leda eleverna genom aktiviteten 
med hjälp av redovisningsfrågor. Båda lärarna hjälper varandra (rad 18-21). 
Marcelo fortsätter att opponera sig mot lärarnas aktivitet genom att svara 
”Inget” (rad 22) på båda lärarnas fråga om vad som hände på utflykten (rad 
20, 21). Ninas respons är att varna honom om utvisning (rad 24). Intressant 
är också att trots att Jonas, liksom Amir tidigare, visar intresse att ge sig in i 
samtalet (rad 23, 25), koncentrerar hon sig på att tillrättavisa Amir istället för 
att lyssna på Jonas. Mari stödjer Nina i fråga om varningen om utvisning av 
Marcelo, men lämnar ändå utrymme för en andra chans (rad 26). Nina in-
stämmer med Mari (rad 27).  

I excerpterna kan ses att lärarens sätt att förhålla sig till sin undervis-
ningspraktik gradvis leder till normbrott och problematiskt elevbeteende som 
sedan utmynnar i hot utvisning. Elevernas motstånd i den inledande excerp-
ten riktas mot lärarens undervisning. Hotet om utvisning, som kommer läng-
re fram i den andra excerpten, uppstår dock inte på grund av ett tydligt re-
gelbrott från elevens sida, så som tidigare exempel (excerpt 3a-b) visade när 
eleven kastade pennan på golvet. I det här fallet är regelbrottet mest en pro-
dukt av att läraren helt enkelt inte lyckas engagera eleverna tillräckligt för att 
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genomföra sin planerade aktivitet och därmed försöker pressa fram den. På 
så vis blir hotet om utvisning ett sätt för läraren att bestraffa eleven för det 
som hon själv inte lyckas med i undervisning.  

Elevens användning av hot om utvisning mot kamrater 
Också intressant angående hot om utvisning som praktik är att eleverna själ-
va lär sig att använda det normativa innehåll som denna praktik för med sig. 
Eleverna är inte bara mål för lärarens normativa praktiker, utan de lär sig hur 
dessa fungerar och använder dem vidare i sin relation med varandra. Det kan 
ses i följande excerpt från en engelsk lektion. En liten grupp bestående av 
Annika, Federico, Noa, Jonas och läraren förbereder sig för att starta lektio-
nen, då följande samtal uppstår mellan dem: 
 
Excerpt 5a, videoinspelning (05-15) 
 
1 Annika Här är ditt gosedjur ((pekar på Jonas bok))
2 Federico ((pratar till läraren samtidigt som de andra pratar med var-

andra))
3 Annika [Får jag se ((tar Jonas bok för att se hans teckning))
4 Jonas [Jag har sparat, jag har sparat dem
5 Noa 

 
[Jag har sparat mina gosedjur sedan jag var liten, jag har 
sparat dem

6 Jonas  Jag (    ) två gånger (    )
7 Noa  Jag, jag lägger ner (    ) på kanten, därför, det finns två [… 
8 Annika                                                                                          [Jag 

vet, Jonas, ditt [gose… ((titta på Jonas bok och ler))
9 Nina                         [Sshhh:::: sh::: sh::: [sh:::
10 Federico                                                         [Hej, [sluta prata
11 Nina                                                              [Nu, nu, nu vill jag ha 

tyst
12 Federico Nästa gång är det någon som pratar åker [ut
13 Nina                                                                  [Varså…, nej, men 

nu är det jag som är vuxen här, så att…
  
Fram till rad 8 samtalar eleverna med varandra om gosedjur målade i eng-
elska arbetsboken. När Nina tystar ner deras samtal (rad 9), hjälper Federico 
henne (rad 10). När läraren sen säger att hon vill ha tyst (rad 11), använder 
Federico genast det hot-om-utvisning som lärarna själva brukar använda i 
liknande situationer. Federicos sätt att alliera sig med läraren och själv utfär-
da en utvisningsvarning visar att effekten av de normativa maktpraktiker 
som lärarna använder sig av inte endast är ett sätt att upprätthålla ordningen 
och få eleven att foga sig och följa den. De normativa praktikerna har inte 
bara en fostringsuppgift, de är också en del av läroinnehållet, som elever lär 
sig använda gentemot andra och i andra situationer. Eleven är inte bara mål 
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för de maktasymmetrier som lärarens normativa fostringsfunktion skapar. 
Eleverna tränar sig också i att själv utöva makt, att utnyttja asymmetrier och 
hierarkier och tillämpa denna kunskap på andra.  

Excerpten belyser också att en del av en normativ praktik är att påminna 
eleven om att asymmetrierna har en enkelriktad hierarkisk riktning, och den 
riktningen kan inte vändas om. Lärarens auktoritet hör inte till elevrollen. 
Därför låter lärarens respons till Federicos rollöverträdelse inte vänta på sig. 
Med uttrycket ”Nej, men det är jag som är vuxen här”, markerar läraren sin 
auktoritet och återtar kontrollen över lärosituationen. Att positionera sig 
genom att hänvisa till sig själv i egenskap av lärare och vuxen var inte en 
engångsföreteelse, utan det förekom i flera sammanhang. Vid ett senare ob-
servationstillfälle (Obs 17/04-17), också en lektion i engelska, då läraren inte 
vill att hennes lektion störs av en av eleverna, höjer hon rösten och säger 
”Jag är vuxen, jag är fröken, du sitter bara och är tyst”. Vid en annan ob-
servation (Obs 17/04-17), den här gången en svensklektion, ifrågasätts hon 
av en av eleverna eftersom hon vill införa vissa förändringar i lektionsruti-
nen som en straffåtgärd för att eleven stör. När hon lyckas få eleven att följa 
hennes direktiv – att läsa istället för att skriva – säger läraren ”Jag är vuxen 
och jag bestämmer också”. Genom att positionera sig som vuxen påminner 
läraren om sin auktoritet, vilket hon använder som ett sätt att möjliggöra 
undervisning.    

Jaffe (2009:7) beskriver dessa positioneringar som inbäddade i specifika 
kunskapsregimer vilka bidrar till att etablera relationer av hierarkier mellan 
parterna i en interaktionssituation, men också i relation till ett bredare kultu-
rellt fält. En epistemisk positionering aktualiserar ett specifikt socialt kapital 
som förser positionshållare med legitim auktoritativ kunskap. I exemplen 
ovan etablerar läraren en läroauktoritet som bygger på vuxenhet och därmed 
på större erfarenhet och kunskap i förhållande till eleven. Det är läraren som 
vuxen som vet, inte bara kunskapsmässigt utan även fostringsmässigt. I ex-
cerpten ser vi att akten att påminna om sin auktoritet över andra är en del av 
den normativa praktiken. Dock är inte vem som helst berättigad att göra det. 
Att positionera sig i normativa termer för att bedöma och påverka elevens 
beteende hör till lärarrollen, och kan ske genom att hänvisa till en lära-
re/vuxen – elev/barn-hierarki för att på så vis tillrättavisa, varna och straffa 
eleven. Eleverna kan göra motstånd mot lärarens auktoritet, men inte utan att 
riskera att deras positionering tillbakavisas eller till och med förvandlas till 
brott mot gällande ordning och därmed blir till problem. Eleven kan inte 
göra anspråk på att utöva handlingar som är reserverade för lärar- eller vux-
enrollen, inte ens när syftet är just att bidra till att upprätthålla ordningen. 
Viktigt i excerpten är också att den normativa handlingen innebär inte bara 
maktpositioneringar i en asymmetrisk institutionell relation mellan lärare 
och eleven. Den är också ett läroinnehåll som, liksom ämnesinnehållet, lärs 
ut i pedagogiska situationer. De normativa praktiker som iscensätts i peda-
gogiska sammanhang har förmåga att producera och reproducera handlingar 
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och beteende i termer av asymmetrier och makt. Eleven blir, i och med sin 
skolgång och frekvensen av de maktpraktiker som han eller hon exponeras 
för, själv en produkt av de maktförhållanden, med en potentiell förmåga att 
också själv producera och reproducera dessa.  

Alternativ till hot om utvisning 
En annan viktig aspekt med avseende på hur normativa praktiker som var-
ning om straff, och i det här fallet utvisning, själv kan skapa de problematis-
ka handlingar som den avser att förhindra, kommer att analyseras i följande 
excerpt. Det intressanta i excerpten är att det går att se hur en skiftning i 
denna normativa praktik åstadkommer helt motsatta effekter, något som sker 
på några minuter.  

Bakgrunden till excerpten är att eleverna har fått i uppgift att skriva en be-
rättelse, något som de flesta elever tycker är svårt. Temat för berättelsen är 
hur de skulle vilja ha det om de hade fötts som ett visst djur. Tidigare under 
lektionen har var och en fått prata om sina favoritdjur, och nu ska de skriva 
om detta. Nina har skrivit berättelsens inledning ”Om jag föddes som en…” 
på tavlan, och strax efter skrivit ”hund, hamster, lejon, tiger, leopard” som 
stödord. En stund senare, när hon ser att några av eleverna har svårt att börja 
med skrivandet, ger hon dem ytterligare hjälp. På tavlan skriver hon ”bo, 
äta, heta, familj, sover”, som ledtrådar till vad de kan skriva om. Skrivande 
är dock inte Jonas starka sida och han har svårt att börja. De andra har lyck-
ats få ihop några rader, men inte han. Efter cirka tio minuter ligger han med 
huvudet på arbetsbänken och verkar vila. Nina lägger märke till honom, 
närmar sig honom och säger: 
 
Excerpt 6a, videoinspelning (05-15)  
 
1 Nina Nu, nu tar jag bort det här ((syftar på bladet Jonas skriver 

sin berättelse på)), och sen så får du skriva klart på rasten  
2 Jonas Det är, jag ska inte göra om (    )
3 Nina Då ska du gå ut härifrån (    )
4 Jonas Det är SVÅRT, att skriva så (   ) ((Kastar argt suddgummit 

som studsar mot väggen och sen åt alla håll))
5 Nina Men, jag kan hjälpa dig med det
6 Jonas Det är inte så lätt att vara en fågel 
7 Nina Vet du, titta, sover, bor, äter, heter, familj ((pekar på de 

stödord som hon har skrivit på tavlan)). Om jag föddes som 
en hund ((räcker ut pennan till honom)), Var vill du bo? På 
landet? I /Jonas bostadområde/?

8 Jonas ((Svarar inte))
9 Nina Jonas? Ju, men, nu frågar jag dig, då skriver du ”om jag 

föddes som en hund skulle jag vilja…” ((pekar på pappret)). 
Det skulle jag vilja …
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10 Jonas ((Börjar skriva))
11 Nina Vill du bo på landet så du kan springa in i skogen utan kop-

pel, eller vi du bo i /Jonas bostadsområde/ med koppel? 
12 Jonas På landet ((höjer huvudet, tänker och svarar))
13 Nina Ja::, ”skulle vilja…” ((pekar på pappret))
14 Jonas ((skriver))
15 Nina ”Bo”
16 Jonas ((Skriver))
17 Nina ”På landet”
18 Jonas ((Skriver))
19 Nina Och så efter ”landet” en punkt
20 Jonas ((Skriver och tittar på henne när han är färdigt))
21 Nina Mm, jättesnyggt. ”Mitt namn skulle vara”, skriv det
22 Jonas ((Skriver))
23 Nina ”Skulle vara::”
24 Jonas ((Skriver))
25 Nina Nu tänker vi, vad tänker hundar, Hero::::, Zita:::, är det en 

pojke eller flicka, [kanske?
26 Jonas                              [Kille
27 Nina En kille, ok, då ska det vara en kille, Hero
28 Jonas [°Nej::°
29 Nina [Hjälten, ne:::
30 Jonas Speed ((säger han glad)) 
31 Nina Speedy, eller Speed?
32 Jonas Speed, att det är en snabb hund ((gör rörelser med händerna 

som en hund som springer snabbt)) 
33 Nina Å:. så. Då skriv s, med stor S, p, e, två e, om det är Speed,  

Då bliv det engelska (    ) Speed::
 
Excerpten börjar med en varning eller hot om utvisning från lärarens sida, 
där hon varnar Jonas med att han får sitta kvar på rasten för att färdigställa 
uppgiften (rad 1). Jonas försöker förklara varför han inte lyckats helt (rad 2), 
vilket leder till att Nina utfärdar ett utvisningshot ”Då kan du gå ut härifrån” 
(rad 3). Jonas kastar suddgummit i protest (rad 4), som mer än en impulsiv 
reaktion verkar vara ett utryck för hans frustration över att läraren inte för-
står hans svårighet med uppgiften (rad 1, 3). När Nina ser Jonas reaktion 
ändrar hon den inledande normativa positioneringen med vilken hon bemötte 
Jonas genom att säga ”Men, jag kan hjälpa dig med det” (rad 5). Med den 
positionering riktar hon fokus mot att möjliggöra lärosituationen och därmed 
att kommunicera ett mindre normativ innehåll. Jonas får nu förklara att an-
ledningen till att han inte lyckas få ihop några ord är att det är svårt att tänka 
som en fågel och skriva om det (rad 6). Nina påminner då Jonas om de stöd-
ord som finns på tavlan, samtidigt som hon ändrar till en hund istället som 
utgångspunkt för berättelsen. Dessutom erbjuder hon honom en konkret 
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handling genom att räcka fram pennan, och uppmana honom att skriva och 
lotsa honom med frågor genom skrivandet (rad 7-20). Fram till rad 20 har 
Nina lyckats få Jonas att skriva några ord. På rad 21 kommer en tydlig upp-
muntran, ”jättesnyggt”, från hennes sida, och trots att hon fortsätter att lotsa 
med frågor, ger hon Jonas möjlighet att aktivt börja välja bland de möjlighe-
ter hon erbjuder. Ska hunden heta Hero eller Zita? Ska det vara en pojke 
eller flicka? (rad 22-29). Från och med rad 30 visar Jonas att han hänger 
med, är alltmer engagerad i uppgiften och kommer själv med förslag om hur 
hans berättelse ska utformas. Slutligen skriver Jonas några rader själv innan 
det blir rast.  

Tidigare analyserade excerpter visar hur de normativa praktiker som lä-
rarna använder sig av inte endast kan förklaras som lärarens respons på ele-
vens problematiska beteende. Dessa praktiker är också medskapare till ele-
vens problematiska beteenden, och leder till reaktioner som brukar ses som 
typiska för AD/HD. Vidare kan sägas att i den vardagliga förekomsten av 
dessa praktiker skapas, förutom en läraridentitet baserad på hierarkiska för-
hållanden och utövande av makt, även en elevidentitet grundad på brister 
och misslyckande. Eleven blir inte bara mål för utan också en produkt av 
dessa förhållanden, genom att de också lära sig att använda dem.  

Analysen av sista excerpten (6a) belyser däremot hur en elev, när den lär 
sig hur man författar en liten berättelse, också lär sig så mycket annat. Förut-
om själva ämnesinnehållet följer även ett annat läroinnehåll med. Eleven lär 
sig exempelvis både att han kan lyckas och hur man gör för att kunna lyckas. 
Man skulle också kunna ha lärt eleven att han inte kan, att han inte kan lyck-
as, och att han aldrig kommer att lära sig hur man gör för att lyckas. Det 
första läroinnehållet, som handlar om att kunna och lyckas och hur man gör 
för att lyckas, kräver därmed att praktiken riktas till att lyfta fram elevers 
skolprestationer och möjligheter istället för att fokusera på problem i deras 
potentiella förmågor att lära. Excerpten belyser hur praktiker kan användas 
för att skapa andra pedagogiska utrymmen och läroinnehåll än de kompensa-
toriskt inriktade. Det är i sin tur en påminnelse om att det finns en stor poten-
tial i andra pedagogiska vägar än korrigerande och konsekvensbaserade 
straffåtgärder (oavsett deras styrka).  

Men vad händer då om man som lärare bara fortsätter med sitt aktivitets- 
och undervisningsschema och sina vardagliga rutiner, och ignorerar elevens 
problematiska beteende? Detta studeras närmare i nästa avsnitt, som är det 
sista.  

Att ignorera elevens problematiska beteende 
Elevens problematiska handlingar bemöts inte endast med normativa prakti-
ker från lärarnas sida. Det finns även utrymme för att helt enkelt ignorera 
elevernas handlingar, något som en del forskning också lyfter fram som en 
åtgärd för att bemöta störande elevbeteende (se Kos m. fl. 2006:154). Det är 
svårt att säga varför detta sätt anses vara ett alternativt sätt att hantera pro-



139 

blematisk elevbeteende av lärarna i gruppen. En ledtråd kan vara att lärarnas 
tuffa vardag och de krav de ställs inför ger upphov till en selektering där de 
prioriterar eller bortprioriterar vissa situationer. I och med den selekteringen 
sållar läraren bort situationer för att kunna fokusera på annat i skolvardagen. 
Men att ignorera och låta händelser passera som annars uppfattas som mål 
för normerande praktiker, kan inte endast förklaras som en omprioritering. 
Att ignorera elevens problematiska beteende kan också anta formen av en 
”taktik” från lärarnas sida. Följande observation av en ishockeyaktivitet som 
genomfördes i den lokala ishallen är ett exempel på det.  

En manlig lärare från Grupp 2 leder aktiviteten. Det bildas två grupper, 
spelet börjar. Alla tre kvinnliga lärarna sitter och tittar på matchen, hjälper 
barnen, eller lugnar ner dem när det blir bråk. Kalle klagar på att hans skrid-
skor inte sitter bra. En av de kvinnliga lärarna försöker fixa dem, men lyckas 
inte. Han vill då inte åka och börjar sparka med skridskon mot spärren. De 
kvinnliga lärarna ignorerar honom. Två av de kvinnliga lärarna närmar sig 
mig och förklarar att de kör den taktiken. Han brukar söka uppmärksamhet 
på det sättet, menar de. Kalle går från ishallen efter att först högt säga att han 
gör det. Lärarna ignorerar honom. Efter en stund kommer han och börjar åter 
slå mot spärren, nu med hela fotens kraft. En av de kvinnliga lärarna vänder 
sig till honom och börjar tillrättavisa honom. Kalle skriker könsord till hen-
ne. Ishallens vaktmästare kommer in. Han frågar om det är de speciella bar-
nen. En av de kvinnliga lärarna nickar. Han närmar sig försiktigt Kalle och 
frågar vad som händer, och Kalle säger ”Håll käften, försvinn, din djävla 
gubbdjävel, jag behöver inte din hjälp”. Vaktmästaren fortsätter att prata 
lugnt med honom. Kalle lugnar sig. Vaktmästaren säger till Kalle att en an-
ledning till att hans skridskor inte fungerar är för att de är trubbiga och måste 
slipas. Han går och hämtar vässaren och fixar Kalles skridskor. Kalle går in 
på isen och provar dem. Kalle spelar resten av tiden utan problem (Obs 5/02-
21). 

Förklaringen att eleven söker uppmärksamhet med sitt beteende ligger till 
grund för lärarens taktik att ignorera vad Kalle gör ovan. Bakgrunden till 
Kalles handling är att läraren inte kan hjälpa honom med skridskorna och 
Kalle erbjuds inte ett annat alternativ. När Kalles protesterar blir en tillrätta-
visning lärarens första sätt att bemöta honom. Kalle gör då motstånd genom 
att skrika könsord mot henne. När vaktmästaren kommer in och frågar om de 
är de speciella barnen, bekräftas det av läraren, och den identitetstillskriv-
ningen får stå som förklaring till Kalles beteende. Även vaktmästaren blir 
mål för Kalles förolämpningar. Vaktmästaren lyckas dock hjälpa Kalle istäl-
let, och därmed lugna hans reaktion. Förutom att Kalle individuellt belastas 
med en bedömning och tillskrivning av en handling som är konstituerad i 
samspel med läraren, väcker exemplet frågan om uteblivna normativa posi-
tioneringar är ett pedagogiskt alternativ för läraren. I exemplet använder 
vaktmästaren identitetstillskrivningen på ett annat sätt och för att bistå ele-
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ven med just skridskofrågan. Vad händer om den vägledningen uteblir i 
samband med att en annars straffbar handling ignoreras? 

I följande videoexcerpt går att närmare se resultatet av att ignorera och 
låta passera de beteende som problematiseras hos eleverna. Det går även att 
analysera de positioneringar och de samtalsresurser som i och meddet aktua-
liseras. Videosekvensen hänger ihop med två tidigare aktiviteter: en lektion i 
skogen och pausen därefter. Vid lektionen i skogen har Amir hamnar i kon-
flikt med Jonas. Amir har slagit Jonas och Jonas springer efter Amir med en 
träpinne i handen. Mari går till Amir och tillrättavisar honom, och Gunnel 
stannar med Jonas och de andra eleverna. Medan Mari uppehåller sig med 
Amir, frågar Gunnel Jonas om vad som hänt. När Jonas kort svarar på Gun-
nels fråga, uppmanar Gunnel honom att ”använda munnen” nästa gång. 
Gruppen vänder tillbaka till skolan och strax därefter får de rast. Under ras-
ten spelar eleverna bandy, och Amir och Jonas hamnar i bråk igen. Även den 
här gången låter man händelsen passera utan att samtala med de berörda 
eleverna. När de är på väg in i klassrummet från rasten utspelar sig följande 
situation.   
 
Excerpt 7a, videoinspelning (05-27)  
 
1 Jonas (Stolle, stolle)
2 Amir  Dummer, CP, djävla dumt handikapp
3 Jonas Djävla, Brynäs CP
4 Amir  Djävla, [CP, handikapp
5 Nina              [HÄR HAR VI TVÅ KILLAR SOM ÄR HELT I… 

((till Gunnel från korridoren))
6 Gunnel ((Pratar med Annika i klassrummet))
7 Amir  Helt i (    ) ((härmar Nina))
8 Nina Gunnel, här med att två killar som, han har tagit bollen, de 

kallar varann för fula saker…
9 Amir A, a, a, det är bra, a, a ((är på väg ut och ta av sig))
10 Gunnel MÅSTE man gå så d... ((menar att Amir har gått in med 

jacka och skor på))
11 Nina De, de klarar inte, han… 
12 Gunnel Nej, de har (… sedan de varit) i skogen också
13 Nina Me::, jag har lovat Marcelo å bara ta ett varv ((går ut från 

rummet))
14 Gunnel A::: jag förstår att han behöver det ((följer med Nina ut)) 
15 Jonas ((Slänger Amirs ryggsäck på golvet))
16 Gunnel NÄ::: SLUTA NU JONAS, DUMHETER ((går och tar upp 

Amirs ryggsäck))
17 Amir Dumheter (   ) ((är på väg in i rummet, repeterar lärarens 

ord, och ser vad Jonas har gjort))
18 Amir  Han…vad gör du? ((går till Jonas))
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19 Gunnel JAG VILL ATT NI SÄTT….NÄ:::: E:::, STOPP
20 Amir Vad gör du? ((trycker Jonas mot vägen med bandyklubban 

som Jonas håller i handen))
21 Jonas VAD GÖR DU? ((Försvarar sig och börjar sparka))
22 Gunnel ((Trycker ner Jonas också))
23 Gunnel GÅ BORT ((till Amir))
24 Amir Djävla CP
25 Gunnel GÅ BORT ((till Amir))
26 Jonas Djävla fitta […
27 Gunnel                    [SITT, SLUTA NU ((till Jonas))
28 Amir                    [A::: CP handikapp ((går till sin bänk))
29 Gunnel SLUTA NU [HÄR FÅR NI INTE VARA ARG MOT 

VARANDRA, [LÄGG NER ((till Jonas))
30 Amir                       [Rör om din väska
31 Noa                      [Ursäkta, får jag (lägga) mina bandy [(    ) ((går 

till hörnan där bandyklubborna ställs och där lärare 2 fortfa-
rande håller fast Jonas))

32 Gunnel                                                                            [LÄGG NER 
((till Jonas))

33 Jonas  ((Skakar på huvudet och signalerar att han inte vill fortsätta 
tryckas mot vägen av Gunnel))

34 Noa Oj; (…)
35 Gunnel [……..
36 Jonas [ska döda med… ska döda dig (med kniv) [(    ) ((fortfaran-

de nedtryckt mot vägen))
37 Amir                                                                     [Håll käften  
38 Noa Å:., det var [(    )
39 Amir                     [Skär du mig, så kommer jag skära dig, boxar 

dig till din näsa blir sned 
40 Gunnel Ett, två, tre, fyr, fem… ((trycker ner Jonas fortfarande)) 
41 Jonas  ((Försöker frigöra sig från Gunnels grepp))
42 Gunnel Ne:::, ne:::, nä::: , nä:::, nej, [du [(    )
43 Amir                                               [((Ler))
44 Jonas                                              [Jag ska bomba SÖNDER HAN 
45 Gunnel NEJ:: ((håller Jonas hårt i händerna och släpper honom 

inte))
46 Amir Håll tyst 
47 Jonas [JAG KASTAR (    )
48 Gunnel [NU ÄR DU TYST AMIR 
49 Jonas  [JAG KASTAR KNIV I HANS HUVUDET (    )
50 Annika [(sluta) Amir
51 Amir Sluta du själv djävla dummer ((till Annika))
52 Federico (till) dig själv ((till Amir))
53 Annika  Du är dum själv ((till Amir))
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54 Amir  °Det är du° ((till Annika))
55 Federico Spela tillbaks ((till Amir))
56 Amir Spela tillbaks ((till Federico))
57 Jonas  TILLBAKS, FITTA
58 Federico [(    ) 
59 Amir [HE:::::::::, HE:::::: ((gör gester som om han petar i näsan 

och försöker hindra Federico att säga något))
60 Annika Vad äcklig du är Amir
61 Noa  ((Skrattar och gör gester))
62 Annika Du petar ju i näsan ((till Amir))
63 Federico Spela tillbaks själv, som du gör nu 
 
I korridoren, på väg till klassrummet, fortsätter konflikten mellan Amir och 
Jonas. Konflikten har nu tagit form av olika nedsättande tillskrivningar och 
kategoriseringar som båda elever riktar mot varandra för att hantera konflik-
ten. Förolämpningarna ”Stolle, stolle”, ”Dummer, CP, djävla dumt handi-
kapp”, ”Djävla, Brynäs CP” och ”Djävla, CP, handikapp” ingår i dessa ned-
sättande tillskrivningar. De kan sägas bestå av en kollektion av kategorise-
ringar som ”CP”, ”handikapp”, som binds i negativa termer till aktiviteter 
relaterade till nedsatt funktionsförmåga. Det görs med hjälp av attribut och 
egenskaper som ”stolle”, ”dum/dummer”, ”djävla”, vilka ger mening och 
riktning åt kategoriseringarnas innehåll i samtalsutbytet (se Sacks 1972, 
1992, Stokoe 2006, Stokoe & Smithson 2001). Med denna kombination av 
kategorier och förolämpningar som pojkarna använder för att positionera sig 
mot varandra i interaktionen, skapar de en situerad ordning med vilken de 
försöker upprätthålla en maktbalans i den pågående konflikten. Evaldsson 
(1997, 2002, 2005, 2007), som ingående har studerat förolämpningar som 
förekommande praktiker bland barn i skolsammanhang, förklarar hur dessa 
verbala förolämpningar innebär ett komplext samspel där barn mobiliserar 
samtalsresurser för att kollaborativt skapa situerade moraliska ordningar som 
möjliggör och ger mening till interaktionen. Det gäller för barn att lära sig 
hantera denna situerade ordning för att kunna förstå och delta i samtalsutby-
tet. I exemplet upprätthåller pojkarna en egen situerad ordning för att hantera 
den pågående konflikten. Denna situerade ordning håller tills de kommer in i 
klassrummet och en annan ordning gör sig påmind.  

Pojkarnas sätt att hantera sin konflikt genom att rikta nedsättande katego-
riseringar och tillskrivningar mot varandra blir i sin tur mål för lärarnas eva-
luerande tillskrivningar med vilka de värderar pojkarnas beteende (se Du 
Bois 2007, Jeffe 2009). Gunnel har hittills ignorerat pojkarnas konflikt, me-
dan Nina som inte följde med till skogen försöker uppmärksamma Gunnel på 
pojkarnas sätt att rikta förolämpningar mor varandra. Ett exempel på det är 
”HÄR ÄR TVÅ KILLAR SOM ÄR HELT I …” (rad 5), en kommentar som 
inte avslutas, men som visar att Nina, genom att betona den med hög röst, 
försöker göra Gunnel uppmärksam på vad som händer mellan pojkarna. 
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Gunnel uppehåller sig dock med Annika i klassrummet (rad 6). Nina går 
närmare Gunnel och repeterar samma sak igen (rad 8). Hon verkar vilja vara 
säker på att Gunnel har hört henne innan hon lämnar rummet. Amir försöker 
därmed ifrågasätta hennes kommentar genom att härma det hon säger (rad 7, 
9). Trots att Nina inte följt med på aktiviteten i skogen, uppmärksammar hon 
ändå konflikten, och riktar sig igen direkt till Gunnel för att påpeka hur kil-
larna behandlar varandra. Gunnel ignorerar även nu konflikten och riktar sig 
istället mot de vanliga ordningsreglerna, som att ta av sig jacka och skor (rad 
10). Nina glömmer därmed konflikten och evaluerar Amirs ordningsförseel-
se: ”MÅSTE man gå så d(är)…” (rad 10), ”De, de klarar inte, han…” (rad 
11).  

Trots att lärarna orienterar sig mot att värdera Amirs ordningsförseelser 
och väljer att ignorera konflikten, påminner Jonas ändå om att konflikten är 
lika aktuell som tidigare genom att gå till Amirs bänk, ta hans ryggsäck och 
kasta den på golvet (rad 15). När Jonas gör detta bemöts han av en tydligt 
evaluerande positionering från Gunnels sida med vilken hon bedömer Jonas 
handling. Med höjd röst manar hon honom att sluta, och bedömer hans hand-
ling som ”DUMHETER” (rad 16). Amir ser detta och går och puttar Jonas 
mot vägen (rad 17, 18). Gunnel höjer rösten igen och säger ”JAG VILL ATT 
NI SÄTT….NÄ:::: E:::, STOPP”, en uppmaning som inte verkar ha någon 
effekt (rad 19).  

Från rad 20 till 46 sker en upptrappning av konflikten. Vad Jonas och 
Amir gör består mestadels av hot och förolämpningar riktade mot varandra, 
enligt följande: 
 
• VAD GÖR DU? (rad 21) 
• Djävla CP (rad 24) 
• Djävla fitta (rad 26) 
• CP handikapp (rad 28) 
• Ska döda dig (rad 36) 
• Håll käften (rad 37), Håll tyst (rad 46) 
• Skär du mig, så kommer jag skära dig, boxar dig till din näsa blir sned 

(rad 39) 
• Jag ska bomba SÖNDER HAN (rad 44) 
• JAG KASTAR KNIV I HANS HUVUDET (rad 49) 
• TILLBAKS, FITTA (59) 
 
Det är lätt att betrakta elevernas verbala förolämpningar som affektiva posi-
tioneringar kopplade till deras problematiska impulsiva aggressioner. Men 
upptrappningen av situationen får en annan betydelse utifrån Gunnels inte 
bara konsekventa sätt att ignorera konflikten, utan även utifrån hennes delak-
tighet i situationens utveckling, vilket kan uppmärksammas genom att rada 
upp det hon säger på samma sätt som det pojkarna gör: 
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• JAG VILL ATT NI SÄTT….NÄ:::. E:.., STOPP (rad 19) 
• GÅ BORT (rad 23, 25) 
• SITT, SLUTA NU (rad 27) 
• SLUTA NU, HÄR FÅR NI INTE VARA ARG MOT VARANDRA, 

LÄGG NER (rad 29)  
• LÄGG NER (rad 32) 
• Ett, två, tre, fyr, fem… (rad 40) 
• Ne::., ne:.., nä:.. , nä:.., nej, du (rad 42) 
• NEJ:. (rad 45) 
• NU ÄR DU TYST AMIR (rad 48) 
 
Gunnels bidrag består nästan bara av fysisk kontroll riktad mot Jonas reak-
tioner samt av korta uppmaningar med normativt innehåll, förstärkta med 
höjd röst och riktade till båda Jonas och Amir. Trots att båda pojkarnas ut-
tryck för affekt i förhållande till den pågående konflikten värderas som 
olämpliga och avvisas av Gunnel, är hennes sätt att bemöta situationen också 
präglad av affektiva utryck som bidrar till att trappa upp stämningen. På rad 
40, och medan hon fortfarande trycker ner Jonas, försöker Gunnel lugna ner 
honom genom att genomföra en nedräkning (rad 40). Detta medan Amir från 
sin bänk hetsar upp stämningen, med sina svar riktade till den ilskna och 
fortfarande mot väggen nedtryckta Jonas (rad 39, 43). Det verkar som om 
Gunnels försök att lugna ner stämningen bara hetsar upp den ännu mer. Ef-
fekterna av upptrappningen sprider sig därmed till de andra eleverna. Federi-
co och Annika tar ställning i konflikten, och visar det genom att rikta sitt 
missnöje mot Amir. Uttryck som ”Djävla dummer” (rad 51), ”Du är dum 
själv” (rad 53), ”Vad äcklig du är Amir” (rad 60), ”Du petar ju i näsan” (rad 
62) är deras sätt att visa sitt missnöje. Amir, som först var upptagen med sin 
ordväxling med Jonas, försöker nu försvara sig mot Federicos och Annikas 
negativa bedömningar av hans handlingar (rad 51, 54, 59). Även här känne-
tecknas utbytet av nedsättande kommentarer i form av kategoriseringar, med 
vilka elever positionerar sig gentemot varandra i värderande och affektiva 
termer.  

Denna insyn i lärarens taktik att ignorera konflikten belyser att det ut-
rymme som lärarens normativa funktion lämnar leder till att eleverna skapar 
sina egna interaktionsformer, och att alternativa ordningar och maktproces-
ser sätts igång. Kategoriseringar och tillskrivningar med en förolämpande 
innebörd kopplade till funktionshinder blir en samtalsram med vilken ele-
verna riktar sig till varandra för att hantera konflikten. Eleverna känner till 
och använder innebörden i dessa verbala förolämpningar för att positionera 
sig mot varandra och hantera det maktvakuum som lärarna lämnar. När lä-
rarna väl återtar positionen gör de inte det för att medla i konflikten och för-
söka lösa den, utan för att genom värderande tillskrivningar riktade mot ele-
ven påminna dem om den fortfarande gällande lärarauktoriteten. Med detta 
spel av positioneringar trappas situationen upp. I upptrappningen av situatio-
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nen dras även resten av eleverna in genom att de också tar positioner i kon-
flikten. 

Analysen av excerpterna synliggör att de normativa praktiker som an-
vänds för att bemöta elevernas problematiska beteende, istället för att kon-
trollera elevens problematiska beteende, orsakar en negativ spiral av händel-
ser i form av verbala och fysiska handlingar med vilka lärare och eleverna 
positionerar sig i förhållande till de situationer som förhandlas. Ett närmare 
studium av de samtalsresurser som används i samband med dessa positione-
ringar belyser hur de kollaborativt konstitueras, och hur både lärarna och 
eleverna är engagerade, något som blir ett återkommande mönster i interak-
tionen. Analysen visar också hur dessa samspelspraktiker ofta utmynnar i att 
eleven görs till problem, och ställs till svars och straffas för det inträffade. 
Även när dessa normativa praktiker uteblir och eleverna lämnas åt sitt öde, 
gör sig normativiteten påmind genom att en stödjande pedagogisk vägled-
ning inte görs till ett alternativ. De förhållanden som uppstår är kanske teck-
en på att det inte finns några genvägar för läraren att tillgå när det gäller att 
utöva sin vägledande roll i den pedagogiska situationen.  

Också viktigt är att en närmare analys av de samtalsresurser som normati-
vitet som praktik aktualiserar, visar det sig att de resurser som används näs-
tan uteslutande består av positioneringar från lärarens sida som framhäver 
eleven i negativa termer. De kursiverade och uppräknade ord och yttranden 
som presenteras i varje excerpt och som har analyserats, vittnar om språkets 
förmåga att skapa de situationer som beskrivs. Varje beskrivning, varje kate-
gorisering, varje tillskrivning som lärarna och även eleverna i och genom 
sina positioneringar i språk och handling aktualiserar i interaktionen, är både 
diskursivt konstituerade och diskursivt konstituerande. De vittnar om var-
dagsspråkets kraft att framställa individer och identiteter, främst elevens, i 
form av avvikelse och problem. Trots att situationen från början till slut be-
står av kollektivt producerade positioneringar, blir det eleven som i slutän-
dan ensam får bära ansvaret för de affektiva yttringarna och de okontrollera-
de reaktionerna. Oavsett vad läraren gör eller underlåter att göra i en situa-
tion, eller vilken roll läraren har spelat i situationens utveckling, blir det ändå 
slutligen alltid eleven som individ som blir bärare av det problematiska bete-
endet och som stigmatiseras.  

4.4. Sammanfattning 
Det här kapitlet har belyst olika åtgärder och praktiker som tillämpades i den 
särskilda undervisningsgruppen. Dessa åtgärder och praktiker markerade en 
specifik erfarenhet för eleverna, och bidrog till konstitueringen av den pro-
blematiska eleven med AD/HD. Kapitlet vände sig inledningsvis till medi-
cinska och beteendemodifierande modeller (Du Paul & Weyandt 2006, 
Hjörne 2004, Nilholm 2007), som influerade lärarnas attityd och kunskaper 
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om eleverna, och som hade betydelse för lärarnas sätt att praktiskt organisera 
och bedriva sin verksamhet. Den medicinska modellen förklarar AD/HD 
som något biologiskt betingat, och formulerar därmed olika generella åtgär-
der som avser att strukturera elevernas vardag och avstyra det problematiska 
elevbeteendet. Beteendemodifierande modeller ser AD/HD som individuella 
oönskade beteenden som kan modifieras eller tränas bort. Med individualise-
rande och generaliserande åtgärder tenderar dessa modeller att förenkla 
sammansatta interaktionsprocesser som äger rum i gruppen, och som har stor 
betydelse för elevernas socialisation och identitet. En närmare analys av 
tillämpningen av åtgärder i gruppen visade dock att de pedagogiska sam-
manhang som omgav elevens beteende var mer komplexa än vad de indivi-
dualiserande och generaliserande modellerna anger. De situationer som stu-
derades synliggjorde att de beteenden som problematiserades i klassrummet 
var kollaborativt iscensatta, och att de uppstod och fick mening och betydel-
se i konkreta sociala sammanhang. Därmed tolkades de problem som till-
skrevs eleven med hänsyn till de sammanhang där de uppstod och till de 
situationer som förhandlades.  

Lärarnas och elevernas beskrivningspraktiker utgjorde också länkar i det 
vardagliga produktionen av det problematiska elevbeteendet och de proces-
ser av identitetsformering som ägde rum i gruppen. Beskrivningar var i tal 
och handling diskursivt konstituerade och utgjorde en tolkningsram med 
vilken elevens beteende formulerades i termer av avvikelser och problem. 
Med utgångspunkt i beskrivningen av eleven som problem gjordes eleverna 
medvetna om sina begränsningar. Men detta görande var inte en enkelriktad 
process där läraren tillförde egenskaper och identiteter som eleven tog till 
sig. I vardagliga händelser och rutiner, och tillsammans med lärarna och 
eleverna, förvandlades vardagens interaktion till en plats för att frammana 
dessa betydelser. Genom att ta ställning i interaktionen och anta positione-
ringar förhandlade lärarna och eleverna mening och makt och konstituerade 
identiteter.   

Lärarnas sätt att förhålla sig till sin undervisningspraktik hade också stor 
betydelse för hur elevernas beteendeproblematik tog form och konstituerades 
i vardagliga händelser i gruppen. För att förstå dessa praktiker behövdes 
dock att en traditionell syn på relationen mellan läraren och eleven (se 
Stensmo 2007) och på barn/elev nyanserades (Prout 2005, Hutchby & Mo-
ran-Ellis 1998, Corsaro 1997, Freebody & Freiberg 2000). Meningen med 
det var att ge utrymme för ett mer komplext samspel, där lärare och elever 
förhandlade positioneringar, och att en aktiv elevroll tog plats i dessa för-
handlingar. Sättet på vilken lärare aktualiserade normativa positioneringar i 
den studerade gruppen hade en motsvarighet i beteendemodifierande forsk-
ningsrön om elever med AD/HD där olika konsekvensbaserade (Du Paul & 
Weyandt 2006) och korrigerande (Kos m.fl. 2006) åtgärder anses gångbara. 
Tillrättavisningar, straff och ignorering av annars straffbara beteenden var 
därmed förekommande läropraktiker i gruppen. Ett närmare studium av till-
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rättavisning som praktik visade dock hur den innebar ett kollektivt iscensatt 
samspel inklusive etablering av situerade läro- och elevpositioneringar som i 
sin tur bidrog till en upptrappning av situationen. Upptrappningen motsvara-
de en uppsättning evalueringar där lärare och elever tillskrev varandra nega-
tiva kategoriseringar och identiteter och gjorde varandra ansvariga för hän-
delserna i fråga. Trots att situationen var kollaborativt iscensatt, och att inget 
utrymme gavs för utredning och gottgörande av händelsen, straffades eleven 
som individ och gjordes ansvarig för den kollektivt konstruerade situationen. 
Analysen av hot om utvisning som normativ praktik belyste de kollektivt 
iscensatta fostrings- och läroprocesser som denna praktik satte igång. Analy-
sen av praktiken synliggjorde hur den inte alltid uppstod som en respons från 
lärarens sida på elevens utagerande och impulsivitet, utan som ett sätt för 
läraren att hantera sin undervisningspraktik. Analysen visade också hur prak-
tiken inte bara innebar en maktutövning från lärarens sida, utan även ett läro-
innehåll som eleven tillägnade sig, reproducerade och lärde sig att använda i 
andra sammanhang. Intressant i analysen var att när lärarens praktik ändra-
des från tillrättvisning och hot om utvisning, till att vara vägledande och mer 
fokuserad på att bistå elevens läroprocess, kunde denna praktik åstadkomma 
andra reaktioner än de som problematiseras hos eleven. Slutligen visade 
analysen att praktiken att ignorera det problematiska elevbeteendet inte ut-
gjorde ett helt lyckat alternativ. Det normativa tomrum som läraren lämnade 
efter sig kunde återtas av andra situerade ordningar som eleverna etablerade 
för att skapa alternativa former av samspel och interaktion. Det ledde till 
resonemanget att det inte var normen i sig eller lärarens normativa funktion 
som ensam kunde förklara de situationer som skapades. Snarare var det hur 
normen tillämpades och hur lärarens normativa funktion iscensättes, och 
kanske viktigast, vilka ordningar som fick träda fram i och med dessa nor-
mativa iscensättningar.  
 



148 

5. Den särskilda undervisningsgruppen som 
intersektionell arena 

Det här kapitlet ska vidare utforska sambandet mellan institutionella katego-
riseringar knutna till lärar- och elevrollen, och andra sociala kategoriseringar 
relaterade till etnicitet, klass och genus, samt hur dessa samspelar i konstitu-
ering av elevens AD/HD-problematik. Kategoriseringarna aktualiseras dock 
inte var för sig, och en i taget i interaktionen, utan samspelar på olika sätt. 
De maktordningar dessa innebär går ofta in i varandra och kan förstärka eller 
neutralisera varandra i ett sammansatt intersektionellt samspel. Detta inter-
sektionella samspel och dess betydelse för förståelsen av konstitueringen av 
eleven med AD/HD kommer att analyseras. Kapitlets frågeställningar är: 
 
• Vilken roll spelar sambandet mellan olika sociala kategoriseringar och 

identitetstillskrivningar relaterade till etnicitet, klass och genus i kon-
struktionen av den problematiska eleven med AD/HD?  

• Hur påverkar samspelet mellan normativitet och motstånd denna kon-
struktion?  

• Vilken betydelse har samspelet mellan olika tillskrivningar för elevens 
identitet? 

 
Kapitlet handlar inledningsvis om hur interaktionen i den särskilda undervis-
ningsgruppen aktualiserar olika kategoriseringar och identitetstillskrivningar 
relaterade till elevens etnicitet och hur dessa bidrar till skapandet av den 
problematiska eleven med AD/HD. Följaktligen studeras vilken roll social 
tillhörighet spelar när olika klassrelaterade resurser mobiliseras för att mot-
verkar institutionella ordningar i syfte att motverka AD/HD som diagnos och 
stigmatiserande identitetsmarkör. Slutligen analyseras vad som händer när 
AD/HD försvinner som tolkningsram för elevens problematiska beteende, 
när några av den studerade gruppens elever får undervisning i en ordinarie 
klass. I samband med det skisseras också några grundtankar om hur genus 
utkristalliseras som en viktig analyskategori oavsett om det handlar om en 
ordinarie eller en specialundervisningskontext.  
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5.2. Intersektionella interferenser 
I föregående kapitel studerades samspelet mellan de institutionella lärar- och 
elevkategorierna när de förhandlade positioner i situerade sammanhang i 
klassrummet. Kapitlet belyste hur denna förhandling innebar inte bara ett 
reproducerande av institutionella asymmetriska ordningar, utan även ett 
komplext socialt samspel som gav plats för olika betydelse- och maktför-
skjutningar. I de situationer som analyserades synliggjordes ett spänningsfält 
där olika positioneringar möttes för att förhandla fram vardagens angelägen-
heter, och hur ur det spänningsfältet uppkom det problematiska elevbeteen-
det.  Intressant i det sammanhanget är att trots att interaktionen i gruppen 
innebar ett social samspel av kollaborativt iscensatta positioneringar mellan 
medlemmarna i gruppen, blev det eleven som individ som konstituerades 
som problematisk. Det här kapitlet kommer att utforskar vidare vad som 
händer när etnicitet, klass och genus fogar sig till det vardagliga görande av 
eleven med AD/HD-problematik. Analysen tar sin utgångspunkt i en inter-
sektionell analys som lägger fokus på de möjliga interferenser som interak-
tionen i gruppen möjliggör.   

De los Reyes och Mulinari (2007) skisserar olika strategier för att tilläm-
pa en intersektionell analys. Den första strategin är att problematisera för-
enklande dikotomier eftersom dessa kan innebära instrument för konstruk-
tion och reproduktion av ojämlikhet. Den andra är att synliggöra hegemo-
niska praktiker genom att studera relationen mellan normativa inkluderings-
strävanden och deras exkluderande praktiker och därmed avslöja och pro-
blematisera särartstänkande, där olikheter tas för givna eller naturaliseras. 
Den tredje är att studera institutionaliserade ordningar och praktiker med 
syfte att synliggöra hur individers eller gruppers brister och begränsningar 
lyfts fram och används för att göra dem ansvariga för sin egen underordning. 
De anser att dessa praktiker osynliggör de maktordningar som skapar indivi-
dernas utsatthet, förstärker stigmatisering av grupper i samhället, och be-
gränsar deras möjlighet att formulera kollektiva strategier för att bemöta 
olika typer av makt. Den fjärde är att ge utrymme för alternativa röster eller 
berättelser som utmanar hegemoniska diskurser genom att skapa andra bety-
delser än de etablerade. Alternativa berättelser synliggör, lyfter fram och 
namnger erfarenheter av diskriminering som präglar formeringen av dagens 
sociala interaktion. 

Dessa fyra strategier utgör grunden för den intersektionella analys som in-
leds i det här kapitlet, och som fortsätts i de två kommande empiriska kapit-
len. Utgångspunkten för analysen är att asymmetrier i gruppen inte bara rela-
terar till relationer av över- och underordning mellan lärare respektive ele-
ver. De interaktionssammanhang som studeras kräver en mer sammansätt 
läsning än den som traditionella dikotoma kategorimodeller erbjuder. Det 
innebär att interaktionen i gruppen kan aktualisera olika samtidiga normativa 
ordningar relaterade till etnicitet, klass och genus, vilka bildar olika konstel-
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lationer beroende av de situationer som förhandlas och de personer som in-
går i förhandlingen. En annan utgångspunkt är att de processer av inklude-
ring respektive exkludering som synliggörs i gruppens interaktion grundas 
på skillnadsskapande eller särartstänkande, som reproduceras via diskursiva 
kategoriserings- och identitetstillskrivningspraktiker gällande i gruppen. Den 
tredje utgångspunkten är att dessa praktiker är inriktade på att synliggöra 
individuella brister och begränsningar hos eleven, något som osynliggör 
maktordningar som tenderar att ha stigmatisering och utsatthet som sin när-
maste effekt. Den intersektionella analysen här har därför som sin sista ut-
gångspunkt att synliggöra komplexiteten i gruppens interaktion genom att ge 
utrymme för olika berättelser vilka möts när den problematiska eleven be-
skrivs och tillskrivs kategorier och identiteter.  

Sättet att närma sig analysen av kategorier och identitetstillskrivningar i 
interaktionen är intra-kategoriskt (McCall 2005). Det innebär att relationen 
mellan kategorierna inte ses som en etablering av förutbestämda essentiella 
asymmetrier som styr relationen mellan lärare och elever i gruppen. Rela-
tionen innebär snarare en konstant förhandling av olika situerade relationer 
av över- och underordningar mellan lärare och elever. De sammanlänkningar 
mellan kategoriordningar som formas när kategorierna aktualiseras. De ges 
betydelse i den kontext där de uppstår, och i relation till den funktion de 
uppfyller i den specifika kontexten. Den intrakategoriska ingången kopplas 
därmed till Mosers (2006) interferensanalys. Hon lyfter fram vikten av att 
räkna med kategorier som genus och klass i analysen av de olika ordningar 
som kan spela roll i det vardagliga görandet av funktionshinder, såväl som 
vikten av att förstå hur människor möter varandra och förhandlar dessa ord-
ningar i situerade sammanhang. Moser utgår från att interferensen mellan 
kategorier och maktordningar, inte innebär strikta intersektioner mellan ka-
tegorier där de samspelar och stärker varandra för att aktivera dominans- och 
maktförhållanden. Kategorierna också utesluter och neutraliserar varandra, 
något som kan ge utrymme för uppkomsten av nya situerade maktordningar 
och dominansförhållanden. En eller flera kategoriordningar kan både mobili-
seras och demobiliseras för att ifrågasätta effekterna av dominans och för-
tryck från en annan eller andra ordningar. Hon ifrågasätter även den bipolari-
tet som kännetecknar förståelsen av relationen inom kategorierna. Det finns 
många sätt att iscensätta klasskillnader, eller flera sätt att iscensätta manlig-
het och kvinnlighet, och även olika sätt att iscensätta funktionshinder. En 
grundläggande tanke hos Moser kan sammanfattande sägas vara att männi-
skor i sina vardagliga relationer tenderar att glida mellan olika typer av ord-
ningar. Moser (2005:667) förklarar ”The argument is that in practice people 
slip and move between multiple modes of ordering that co-exist, are partially 
related in complex ways, and even folded into each other”. 

Inspirerad av Mosers interferensanalys utgår jag i det här kapitlet från att 
man kan studera hur människor aktualiserar, genererar och etablerar, men 
även osynliggör och neutraliserar, olikheter och ordningar i situerade var-
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dagliga praktiker. Jag utgår också från att när kategorin funktionshinder och 
mer specifikt AD/HD träder fram i interaktionsarenan gör den inte det sepa-
rat från andra kategorier och kategoridimensioner eller de konstellationer av 
maktordningar dessa kan skapa.  

Moser tar inte upp etnicitet i sin analys, men här kommer den aspekten att 
tas upp. I analysen blir etnicitet synlig genom kategoriseringar och identitets-
tillskrivningar kopplade till religion, seder, kultur, språk osv. I enlighet med 
avhandlingens syfte kommer här att studeras hur samspelet i gruppen ger 
utrymmet för interferenser där olika kategoriordningar får utrymme, för-
handlas och får mening i interaktionen. 

5.3. Att aktualisera etnicitet – den muslimska eleven 
som problematisk elevkategori  
I sin studie i en mångkulturell skola studerar León (2010) hur normer och 
värderingar både möjliggör och begränsar iscensättningar av olika maskulina 
elevpositioner och hur dessa positioner därmed får mening. Han menar att 
det sker genom normaliserande och disciplinerande undervisningstekniker 
med vilka pojkarna kategoriseras som elever, men även genom att pojkarna 
själva förhandlar fram dessa för att skapa ”sanningen” om sig själva. León 
förklarar att ”skillnadsskapande” är en viktig aspekt i den process genom 
vilken pojkarna konstrueras som elever i skolan. Han förklarar att skillnads-
skapandet innebär en maktutövning som grundar sig på ett ständigt ”identi-
tetsgivande jämförande”. León menar att skolan skapar skillnad genom att 
reproducera mönster av dominans och social differentiering vad gäller etnici-
tet, klass och genus. I det följande kommer att belysas hur skillnadskapande 
får plats i gruppen i relation till elever som betraktas om etniskt annorlunda 
och vilka positioneringar och ordningar det ger upphov till.  

En stor del av eleverna i gruppen har en eller två föräldrar med rötter i 
andra länder än Sverige. Av dem är det främst de muslimska eleverna som 
lyfter fram sin kulturella och religiösa tillhörighet i olika sammanhang. Vid 
mina samtal med muslimska eleverna och deras föräldrar träder fram en bild 
av tolerans och även respekt för annan religiös övertygelse. Likaså kan jag 
inte annat än beskriva lärarnas attityd till elevernas etniska och religiösa 
tillhörighet som tolerant och öppen. De arbetar konsekvent för att ta hänsyn 
till elevernas kultur, seder och traditioner och anpassa undervisningen till 
det. Denna av mig uppfattade som ärliga vilja till kulturell sämja och religiös 
tolerans blir dock utmanad i många praktiska sammanhang i gruppens var-
dag. Att vara muslim i en svensk skola skapar olika situationer och ställ-
ningstaganden som inte är lätta att hantera. Den muslimska eleven påminns 
om sin annorlunda kulturella och religiösa utgångspunkt. Man kan säga att 
det uppstår en ”vi och dem”-relation (De los Reyes & Martinsson 2005, 
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Jonsson & Milani 2009:80f, León 2010:307, Ålund 1997:9f). Denna relation 
bygger på skillnadskapande och främmandegörande av pojkarna i termer av 
kulturell och religiös annorlundahet i förhållande till de kulturella traditioner 
och normer som gäller i skolan. Matseder kan tjäna som ett exempel som 
belyser kulturell och religiös gränsdragning, där pojkarna påminns om sin 
annorlundahet.  

En observation (Obs 17/04-17) som belyser det är från när vi går till mat-
salen för att äta lunch. Jag sitter med Daniel, Federico, Noa, Amir, och Jonas 
vid matbordet. Noa och Amir hämtar maträtten med halal-kött. Deras föräld-
rar, främst Noas, har bett lärarna att det följs. Därför ska de alltid fråga mat-
tanten vid kökets ingång efter det. Noa själv är jättenoggrann med att följa 
det. Dagens mat är korv stroganoff med ris. Alla tycker att det är gott. Jag 
ser Noa komma med en tallrik med korv stroganoff och ris. Jag tänker inte 
på det förrän Amir kommer med några färglösa korvar, som han provsmakar 
och tycker inte alls smakar bra. Noa vänder sig till Amir och uppmanar ho-
nom att gå och hämta samma som han, som var godare. Amir säger att det 
inte är halal, och Noa säger att han frågade mattanten och hon sa att det var 
halal. Amir går och hämtar korvstroganoff och äter tillsammans med oss. 
Efter en stund kommer en av de kvinnliga lärarna och frågar varför de äter 
korv, och påminner dem irriterat om att föräldrarna har förbjudit dem att äta 
både griskött och icke-halal. Hon säger det till Noa som i sin tur svarar att 
mattanten sa till honom att det var halal. Läraren vänder sig då till Amir och 
säger till honom att han som visste att det var griskött lät Noa som följer 
strikt muslimsk mattradition äta det utan att säga något. Amir försvarar sig 
och säger att han åt för att Noa sa att mattanten hade sagt att det var halal-
kött. Läraren säger att hon ska fråga mattanten och ber Amir att inte äta mer 
kött utan bara ris innan hon kommer tillbaka. Läraren återvänder och säger 
att mattanten inte har sagt att det är halal, och att hon gav Amir halalkorvar. 
Hon säger igen till Amir varför han inte sa till Noa att det inte var halal. 
Amir svarar åter att när han pratade med Noa trodde han på vad han sa, och 
gick och hämtade samma som han. Läraren går, och efter händelsen hör jag 
Amir våndas kring att han har smakat griskött. Han resonerar om det inträf-
fade flera gånger under dagen, och säger sig vara sur på sig själv som lät sig 
luras av mattanten. ”Vad är det för mattanter vi har”, säger han, när vi är på 
väg till en bildaktivitet i det lokala centrum efteråt. Han går och tänker och 
pratar med sig själv om hur han kunde låta sig luras att äta griskött. 

En tid efter att halal-händelsen hade inträffat, får jag vid ett efterföljande 
samtalstillfälle med läraren veta att läraren har fört halal-händelsen vidare 
till rektor. När jag vid en lunchrast filmar pojkarna som spelar vid fotbolls-
planen frågar jag henne bl.a. om detta samtal. Hon svarar följande:  
 
Excerpt 1a, videoinspelning (06-04)  
 
1 Adriana Vad sa du att rektorn sa om halal-maten?
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2 Lärare Ju::, alltså, skolan har ju skyldighet att hålla med halal-slaktat 
kött för de muslimer som är så troende så. Och man kan inte 
hänvisa, någon gång kan det väl hända att det blir så att man 
måste hänvisa till salladsbaren. Men när jag gick och fråga, 
så sa, nu pratade jag inte med husmor, jag pratade med kock-
en där, och då sa han så där: nej, men det är salladsbordet 
som gäller (här). Å, men, det är ju kallmat, sa jag. De kan 
inte äta kall mat. Å::, det finns broccoligratäng, sa han. Å, så 
där, det tycker inte jag, så där, att jag tyckte broccoli, gratäng 
är svårt att få barn att äta. Då svarar han med lite dålig atti-
tyd, tycker (man), då svarar ha så där: E:., jag anser att barn 
som inte äter grönsaker är bortskämda. Då gick jag. Så tänkte 
jag, jag diskuterar ingenting med dig. Utan då gick jag istäl-
let, då var inte /rektorn/, utan till /biträdande rektor/ som är 
biträdande då, så frågar jag henne om vi har skyldighet ge 
våra /antal/ pojkar halal-slaktat mat. Självklart, ska finnas 
varje dag till dem sa /biträdande rektor/.

3 Adriana Tror du att det finns en så där negativ attityd bland 
[m...mat…kökspersonal…

4 Lärare [A, hos den här fanns ju det. Nej, inte, inte för övrigt, det tror 
jag inte, men där fanns ju tydligt. Sen vet inte. Det blir extra-
jobb i och för sig. Men, annars tror jag inte att det är… 

5 Adriana Mm::
6 Lärare Men, det är ju mycket dyrare mat, (    ) halal-slaktad  
7 Adriana Är det?
8 Lärare A::, ja, det kostar mycket mer, för det ska ju slaktas på ett 

speciellt sätt
9 Adriana Mm::
10 Lärare Och det krävs det ju mera resurser och sådär. Och då är klart, 

det kostar ju mer att köpa in. Så att det är bara de som, alltså 
de muslimerna som är troende, så djupt troende, som får det. 
Annas går det att äta vanlig ko, det som är gjort utav kokött. 
Det är långt if.., alltså, det är långtifrån alla muslimer som 
håller så hårt på traditionen. De flesta nöjer sig med att inte 
äta gris då.

 
Att läraren lyfter fram halal-frågan och för fram den till rektorn för att det 
ska behandlas är ett tecken på lärarens engagemang och vilja att de mus-
limska elevernas seder respekteras i skolan. Trots intentionen att respektera 
elevernas religiösa seder, belyser halal-händelsen och samtalet med läraren 
emellertid att pojkarnas religiösa tillhörighet ges en vidare innebörd när det 
aktualiseras. I lärarens utsaga innebär att vara muslim ett problem för mat-
personalen och skolan generellt i form av extra jobb och mer resurser. Lära-
rens förklaring till halal-händelsen börjar med ”lite dålig attityd” (rad 2) från 
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en enskild inom kökspersonalen, men tar därefter en mer generell ekonomisk 
dimension. Lärarens förklaring lyfter fram hur elever som inte följer samma 
kulturella normer och seder som de svenska innebär problem för skolan. 
Lärarens hänvisning till de muslimska eleverna i termer av ”…muslimer som 
är så troende så” (rad 2), ” …de muslimerna som är troende, så djupt troen-
de” (rad 10) och ”…det är långt ifrån alla muslimer som håller så hårt på 
traditionen” (rad 10), ger uttryck för de konsekvenser som det medför att 
positionera sig som troende muslimsk elev i skolan. Med hennes påpekande 
synliggörs samtidigt det bevarande av kulturella normer som sker i skolan.  

Frågor om högtider, traditioner, seder, kvinnosyn, syn på sexualitet, språk 
och så vidare, görs också relevanta i samband med de muslimska eleverna. 
Något som leder till att olika etniska och religiösa föreställningar aktualise-
ras i samband med det. Vid ett observationstillfälle (Obs 10/03-12) kunde 
diskussionen om Mohammedbilderna, nyaktuella när fältarbetet genomför-
des, ge upphov till samtal där en av de muslimska elevernas åsikt att Mo-
hammed inte borde avbildas kunde bemötas av lärarens budskap om vikten 
av att värna om den svenska pressfriheten. Det kunde dock ofta dyka upp 
mindre kontroversiella situationer. En sådan är vid ett observationstillfälle 
(Obs 3/02-14) när eleverna sitter vid samlingsbordet och en av de kvinnliga 
lärarnas mobil ringer. Hon läser mobilmeddelandet högt. Åhléns erbjuder 
henne ett par trosor och en bh för ett lågt pris. Amir, Noa och Jonas skrattar 
om meddelandets innehåll. Lärarna vänder sig till dem och frågar vad det är 
som är så roligt. Pojkarna säger: ”trosor och bh?” och skrattar. Läraren vän-
der sig till hela gruppen och säger att killarna är i behov av en lektion i sexu-
ell upplysning för att lära sig att se dessa situationer på ett mer naturligt sätt. 
Pojkarna fortsätter att skratta. Annika protesterar och ber dem att hålla tyst, 
hon säger att hon är också tjej och att de ska respektera tjejsaker också. Poj-
karna garvar ännu mer.  

Efter lektionen, ensamma med mig, kommenterar lärarna Åhléns-
händelsen. De hänvisar främst till pojkarnas religion när de förklarar deras 
beteende. Det trots att Jonas som inte är muslim aktivt deltog i att göra hän-
delsen till en rolig grej att skatta åt. Lärarens respons på pojkarnas första 
skratt blir en kommentar om elevens brist på sexuell kunskap. Elevernas 
fortsatta skratt kan betraktas som elevernas sätt att motstå lärarnas sätt att 
bemöta deras reaktioner kring Åhléns-händelsen. Ett motstånd som därefter 
förvandlas till ett utryck för elevernas traditionella kvinnosyn, kopplad till 
deras kultur och religion. Man kan säga att elevernas motståndspraktik kultu-
raliseras (Reimers 2005:149, 157) eller etnifieras (Johansson 2006:163). I 
likhet med AD/HD blir etnicitet en sorts tolkningsram med vilken olika 
handlingssätt och beteenden förklaras i etniska termer. Etnifieringen blir ett 
sätt för lärarna att iscensätta kulturnormativa praktiker och ge betydelse åt de 
muslimska elevernas respons. Det finns en rad exempel som synliggör hur 
lärarnas kulturnormativa praktiker aktualiseras och hur de besvaras med 
motstånd från elevernas sida. Det ska studeras närmare i det som följer med 
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hjälp av observationer kring några aktiviteter där ett kulturellt innehåll gör 
sig gällande.  

5.3.1. Alla hjärtans dag och påskpyssel  
Lärarnas toleranta attityd till de muslimska elevernas seder sätts ofta på prov 
när eleverna med hänvisning till religionen inte vill delta i de svenska kultu-
rella traditionerna. Noa är särskilt intressant i det här fallet. Lärarna visar 
medvetenhet om Noas starka religiösa övertygelse och vilja att följa mus-
limska seder, och Noa visar medvetenhet om att hans tro i konkreta sam-
manhang kolliderar med lärarnas. Han är därför ofta på sin vakt när det gäll-
er att förvara sin position som muslim.  

Ett exempel är observationen (Obs 3/02-14) kring Alla hjärtans dag. Re-
dan tidigt på morgonen, vid morgonsamlingen, inleder en av lärarna dagen 
med att dela ut choklad- och gummihjärtan till alla elever. Lite senare, efter 
rasten, kommer Noa och undrar om han får mer godis. Läraren vänder sig till 
honom och säger att ”det inte är bra för barn med AD/HD att äta så mycket 
godis”. Noa nöjer sig med svaret och går. Alla hjärtans dag firande fortsatte 
senare på dagen med en bildlektion där eleverna gör alla hjärtansdags-kort. 
De muslimska pojkarna säger att det inte vill delta i aktiviteten, men lärarna 
går vidare med aktiviteten utan att ta hänsyn till att eleverna vill avstå. Ele-
verna börjar då störa. Efter ett tag reagerar en av lärarna, och visar med 
mycket stark röst och tydlig kroppshållning att hon är arg. Stämningen ver-
kar lugna sig ett tag. Arbetet flyter på. Noa och Amir vill inte skriva någon-
ting på sina kort. Lärarna insisterar och förklarar att man inte behöver vara 
kär för att ge ett kort på alla hjärtans dag, man kan ge det till mamma eller 
pappa, menar de. Både Noa och Amir protesterar. Jag vänder mig till dem 
och frågar om det inte var bra idé att ge sina föräldrar ett kort. Amir vänder 
sig till mig och säger ”Vi muslimer ger inte sådana kort”. Noa tittar på mig 
med visst allvar och säger med ovanligt tydligt uttal: ”Man ska älska sin 
nästa varje dag, det behövs inte en speciell dag för att visa sin kärlek för 
andra”. Aktiviteten fortsätter. Amir fortsätter att störa och läraren att till-
rättavisa. Amir repeterar att han inte vill göra alla hjärtansdags-kort. Han 
förklarar att han inte ska ge det till någon ändå. Han reser sig från bordet, går 
till läraren och föreslår henne en alternativ aktivitet. Han lovar henne att 
arbeta koncentrerat med matematik några minuter, om han därefter får lov 
att spela dataspel resten av lektionen. Läraren accepterar lite motvilligt.  

Pojkarnas förhandlingsstrategier för att kringgå skolans aktiviteter gick 
inte alltid hem. Det kan ses vid ett senare tillfälle (Obs 13/03-20), vid en 
förberedande påskpysselaktivitet. Noa frågar läraren: ”Om man inte firar 
påsk, kan man då göra något annat istället?” Läraren svarar med irriterad 
ton att om de inte vill göra det, då kan de gå ensamma till klassrummet och 
arbeta med matematik, svenska, läsning eller liknade. Hon förklarar även att 
”det här handlar inte om Gud eller Jesus, utan det handlar bara om en liten 
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påskkyckling”. Noa och Amir stannar, men på samma sätt som med alla hjär-
tans-dag-pysslet arbetar de motvilligt och oengagerat (Obs 12/03-19). Akti-
viteten fortsätter nästa dag. Vid morgonsamlingen uppmanas eleverna att 
läsa det lilla meddelande som finns uppskrivet på tavlan efter schemat. Där 
står ”Glad påsk. Hoppas ni får många ägg! Puss”. Noa läser och säger ”men 
jag firar inte påsk!”. Läraren säger ingenting och Noa säger igen ”Jag firar 
inte påsk, det betyder att det är inte på riktigt”. Morgonsamlingen fortsätter, 
och medan Amir får ordet säger Noa ganska tyst ”Jesus… bajs, jag firar inte 
sådant, jag firar in…”. Jag sitter bredvid honom. Han vänder sig mot mig 
och säger tyst ”Du vet, jag aldrig i livet firar påsk”. Läraren höjer rösten och 
ber Noa att hålla tyst medan Amir pratar.  

Sättet på vilket den kulturella aktiviteten genomförs ger upphov till för-
handling mellan lärarna och eleverna. Eleverna gör försök att förhandla med 
förslag till alternativ aktiviteter, och även läraren gör det, fast mest i form av 
tillrättavisningar inför elevens vägran att delta i aktiviteten. Istället för en 
parallell pysseluppgift utan ett religiöst innehåll för de muslimska pojkarna, 
som inte går emot deras religiösa tro, använder lärarna tvång och tillrättavis-
ningar. Att eleverna inte blir lyssnade på, eller erbjuds alternativa aktiviteter 
som kan passa dem, för att undvika deras vilja att avstå från den gemen-
samma aktiviteten, är frestande att diskutera. Du Paul och Weyandt 
(2006:163f) exempelvis – som har berörts i tidigare kapitel – nämner före-
byggande strategier som kan hjälpa läraren att öka elevens engagemang och 
förebygga problematiskt elevbeteende i undervisningen, genom att bland 
annat ge barnet/eleven möjlighet att välja mellan olika typer av aktiviteter. 
De nämner samtidigt att dessa förebyggande åtgärder inte bereds plats i un-
dervisningen och att mest konsekvensbaserade och korrigerande tillrättavis-
ningar prioriteras istället, ett förhållningssätt som också är synligt i den här 
gruppen. Dock är det viktigt att lyfta fram i det här sammanhanget att samti-
digt som eleven positionerar sig mot lärarens normativa sätt att hantera sin 
pedagogiska praktik genom att lyfta fram sin religiösa tro, blir lärarens re-
spons att förminska den valda aktivitetens kulturnormativa innebörd med 
formuleringen att aktiviteten bara handlar om högtidsaktiviteter utan religiös 
innebörd. I och med det blir eleven etnifierad, medan lärarens aktivitet får en 
neutral prägel. När aktiviteten fortsätter nästa dag med firande av själva da-
gen, utan att lärarna heller den här gången tar hänsyn till hur de muslimska 
eleverna förhåller sig, leder det till starkare motstånd från de berörda elever-
na. En av elevernas tydliga motståndsyttringar kan därmed betraktas som en 
respons på den kulturbevarande hållning synlig i lärarnas pedagogiska prak-
tik.  

5.3.2. Religionskunskap 
Ett annat exempel på hur de muslimska eleverna gör motstånd genom att 
positionera sig i förhållande till lärarna kulturnormativa praktiker äger rum 
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vid en lektion i religionskunskap. Den ansvariga läraren för lektionen intro-
ducerar aktiviteten genom att säga ”Nu kommer det som flera av er har efter-
frågat”. Därefter delar hon ut två papper för varje elev, ber dem att skriva 
sina namn på dem och börjar läsa ur en religionsbok.9  
 
Excerpt 2a, videoinspelning (05-27):  
 
1 Nina Nu börjar jag läsa. I dag så handlar det om.., (det) får ni 

själva komma fram till föresten. E::, Finns Gud? Och så är 
(riks) frågetecken efter. Det betyder alltså att det är en fråga. 
Finns det en Gud?, eller finns det många gudar?

2 Noa En Gud…[((lyfter handen))
3 Nina                 [Me:., nu [läser jag, och jag, nej jag, vet[du, ok jag 

förstår, jag vill inte ha svar nu, nej
4 Mari                                  [Lyssna nu bara, du ska inte,[du ska inte 

fråga, inte prata…
5 Amir                                                                                 [((Skratt)) 
6 Mari …sen kommer svaret här ((pekar på Amirs tomma blad)) 
7 Nina Eller ingen alls. Vad händer när man dör? Lever man vidare 

någon annanstans? Eller blir man bara jord? Vad är för 
mening med livet? Har tigrar och solrosor kommit till av sig 
själva? 

8 Amir Vad då? Hur menar (    ) 
9 Nina Tigrar och solrosor. Har dem liksom bara blivit, eller? 
10 Amir En tiger…
11 Nina Är det någon som har skapat dem? Och vad är det för me-

ning med myggor egentligen? E:., här en bild av någon som 
sitter på en liten klippa ((visar bilden för alla)). °jag ska visa 
det också° ((säger till Annika som sitter längst fram och inte 
ser))

12 Noa Det borde bli på riktig-bild
13 Mari °Han funderar°
14 Nina Han funderar
15 Jonas Varför han satt ((härmar den som sitter och tänker på bil-

den))
16 Nina  Sitter i havet där och tänker: finns Gud?
17 Noa Sitter i vatten? ((Låter armen falla på bordet))
18 Nina ((Säger något till honom ganska tyst))
19 Amir  ((Gör en gest av hopplöshet))
20 Nina  Det finns många frågor och många svar, men alla, observe-

ra det, alla, har rätt att tro och fundera över livet. Det är 
viktigt att ingen annan bestämmer vad du ska tro ((pekar på 

                                                 
9 Den lästa delen markeras kursivt. 
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alla med pekfingret))
21 Amir ((Gäspar))
22 Noa ((Gnuggar ögat))
23 Nina Eller hur?
24 Amir Yes::
 
Intressant i excerpten är frågan om hur aktiviteten att prata om religion görs i 
praktiken, och hur ett tillsynes neutralt och politiskt korrekt läroinnehåll i 
interaktionen istället kan få en normativ innebörd. Valet av ämne är i sig inte 
så neutralt. Innehållet lyfter fram en universell syn på religiös pluralism och 
enskilt val av religiös övertygelse. Det innehållet är något som alla elever 
kommer att ha svårt att förhålla sig till som barn, men som berör de mus-
limska eleverna på ett speciellt sätt i och med deras religiösa position i grup-
pen. Även sättet att framställa innehållet tyder i flera avseende på en norma-
tiv framtoning. Eleverna ska lyssna först och sedan rita något (rad 6). Dis-
kussion är alltså utesluten. När läraren läser aktivitetens huvudfråga, om det 
finns en Gud eller många gudar (rad 1); och Noa vill ge sig in på en diskus-
sion (rad 2), reagerar båda lärarna och avvisar hans försök (rad 3, 4). Amir, 
som verkar förstå att lärarnas positionering inte bara siktar till att få Noa att 
lyssna och sedan rita, utan att hindra att Noas religiösa positionering kom-
mer fram, skrattar (rad 5).  

Från rad 7 till 19 möts lärarens försök av olika motståndsyttringar från 
eleverna (rad 8, 10, 12, 17, 19). När läraren på rad 20 försöker kontra elever-
nas motstånd mot den lästa texten, gör hon det genom att tydliggöra textens 
universella moraliska budskap. Hon betonar att ”…alla, har rätt att tro och 
fundera över livet”, och att ”Det är viktigt att ingen annan bestämmer vad du 
ska tro”, med betoning på ”alla” och ”ingen”, och därvid pekar hon på alla 
elever. Amirs respons är att gäspa (rad 21) och Noas att gnugga ögat (rad 
22). Nina vill försäkra sig om att hon nått fram med budskapet (rad 23), och 
Amir svarar med ett litet utdraget jakande (rad 24) på hennes fråga. Aktivite-
ten fortsätter strax därefter enligt följande: 
 
Excerpt 2-b, videoinspelning (05-27):  
 
25 Nina E::, man måste själv komma fram (till) vad man vill tro på, 

man måste själv bestämma. När man blir vuxen har man rätt 
att bestämma vad man vill tro på. [Förenta nationerna, eller 
FN som det kallas är en slags förening…

26 Noa                                                   [((Reser sig och drar penn-
hållaren som sitter bredvid Jonas med en överdriven rörelse, 
samtidigt faller hans penna från bordet))    

27 Nina  ((Tittar på Noa))
28 Mari  °Shs::::°
29 Nina  …för jordens alla länder. Ett viktigt dokument har FN skri-
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vit, alla människor är födda fria, alla har rätt att tro vad de 
vill […

30 Jonas        [((Sträcker sig och tar tillbaka pennhållaren som Noa 
tog))

31 Noa        [((Försöker hindrar Jonas från att göra det))
32 Jonas Ta inte den bara på din plats
33 Amir Aa::?
34 Mari Men, han ska ta några pennor han behöver, vi får vänta på 

att han är klar. Det stod ju bara på din plats förut… 
35 Jonas [Här stod det ((pekar i mitten av bordet))
36 Mari [..därför var han tvungen att ta hit den, eller hur?
37 Amir Aa::
38 Jonas [°Det stod..°
39 Nina [Em:., jag tar om det faktiskt. Jag tror inte att Noa och Jonas 

lyssnade
40 Jonas  ((Gäspar))
41 Nina Alla människor är födda fria. Alla rätt, [har rätt att tro VAD 

DE VILL… 
42 Noa ((Gör ljud när han tar pennorna))
43 Mari                                                                  [((Tar pennhållaren 

från Noa och lägger den mitt på bordet))
44 Noa                                                                  [((Mumlar något)) 
45 Nina Noa
46 Noa [Oo:::
47 Mari  [Det räcker så
48 Nina  Tycker du att det är jobbigt det jag läser?
49 Amir  [OOOooo:::::::::: ((Gäspar ljudligt och överdrivet))
50 Noa [OOOooo:::::::::: ((Gäspar ljudligt och överdrivet samtidigt)) 
51 Nina  Mm, för du stör nämligen ((till Noa))
52 Amir Lite ((skratt))
53 Nina [Förstår du? Jag läser ytterligare en gång 
54 Mari [°Shs::: shs:: shs::° ((till Amir))
55 Mari Annars får du sitta kvar, då får du faktiskt, Nina läsa [om på 

rasten för dig om inte du lyssnar ordentligt nu
56 Noa                                                                                        [((Lå-

ter huvud falla framåt i en gest av trötthet))
57 Noa [(    )
58 Mari [Du kan välja och lyssna nu eller sen
59 Amir Alla har… ((till Nina))
60 Nina Alla människor är födda fria, alla har rätt att tro vad de vill, 

att byta religion eller tro, och att ensamma eller tillsammans 
med andra utöva sin tro 

61 Amir ((Börjar mumla något medan Nina läser))
62 Mari ((Lägger handen på Amirs arm som för att signalera att hålla 
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tyst))
63 Nina Här är FN-huset i NewYork ((fortsätter))
 
På rad 25 repeterar läraren med egna ord det som hon nyss har läst, i ett kon-
sekvent försök att göra textens budskap gällande. I samma stund väcker hon 
det dilemma som tillämpningen av universella värdesystem ger upphov till, 
nämligen: när, för vem och i vilka sammanhang bör dessa egentligen gälla. I 
första meningen menar hon att ”man måste själv komma fram vad man vill 
tro på, man måste själv bestämma”, sedan korrigerar hon meningen, och 
menar att det egentligen inte gäller alla, som hon nyss påstod, utan istället 
”När man blir vuxen har man rätt att bestämma vad man vill tro på”. Däref-
ter fortsätter hon att läsa FN:s universella stadga.  

Från och med den stunden (rad 26) börjar Noa och Amir att ge tydligare 
utryck för motstånd mot lärarens aktivitet, något som båda lärarna försöker 
förhindra på olika sätt (rad 28, 34, 36, 39). Irriterad av att blir avbruten varje 
gång hon vill läsa, riktar sig Nina direkt till Noa (rad 45), och ställer den 
ledandande frågan ”Tycker du att det är jobbigt det jag läser?”, med vilken 
hon antyder att det är det värdeneutrala, universella och politiskt korrekta 
läroinnehållet som de inte håller med om. Både Noa och Amir ger ett 
gemensamt svar genom att samtidigt gäspa med en ljudligt överdriven gest 
(rad 49, 50). Med sin ickeverbala respons verkar eleverna kontra Ninas vink-
ling, samtidigt som de gör gällande att hennes sätt att framställa läroinnehål-
let inte är tilltalande och att de är uttråkade. Ninas svarar med att påpeka att 
Noa ”stör” (rad 51), något som Amir skrattar åt (rad 52). Mari, som hittills 
har försökt lugna stämningen (rad 13, 28, 34, 36, 43, 47, 53), använder sig 
nu av en varning. Noa får välja att antingen lyssna ordentligt på Ninas läs-
ning, eller sitta kvar under rasten och göra det (rad 55, 58). Nina fortsätter 
därpå sin läsning (rad 60) på uppmaning av Amir som verkar vilja avleda 
Maris tillrättavisning (rad 59). Amir fortsätter dock att göra motstånd (rad 
61), varvid Mari lägger handen på honom som ett sätt att bromsa honom (rad 
62).  

Trots att de muslimska eleverna inledningsvis visar sig motiverade att ak-
tivt delta i aktiviteten, och ger utryck för engagemang genom att lyfta han-
den och vilja tala om ett ämne som berör deras vardag på ett konkret sätt, är 
sättet att framställa innehållet i lektionen avgörande för att nå fram till dem 
och behålla deras uppmärksamhet. De kulturnormativa framställningar som 
tar form i lärarnas sätt att genomföra undervisningsaktiviteten och bemöta 
elevernas intresse för ämnet kan sägas motverka elevens lust att följa lära-
rens undervisning, och bidrar till uppkomsten av beteenden i form av mot-
ståndsyttringar som sedan betraktas som problematiska. I det som följer 
kommer att vidare belysas hur dessa motståndsyttringar inte bara tillskrivs 
en etnisk innebörd kopplad till elevernas religiösa tillhörighet, utan också 
relateras till de problematiska beteenden som kännetecknar elever som anses 
höra hemma i den särskilda undervisningsgruppen. Problematiseringen av 
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elevernas respons till lärarnas kulturnormativa praktiker kopplas därmed till 
tillskrivningen AD/HD.  

5.4. Etnicitet, funktionshinder och institutionell ordning 
i interferens 
Moser (2006:541ff) ser interferensbegreppet som en analytisk ingång för att 
förstå olika mekanismer och processer av social ojämlikhet som opererar i 
situerade vardagskontexter. Sociala kategoriordningar kan bilda olika typer 
av asymmetrier i och med att de både kan dyka upp och försvinna i interak-
tionen. Kategoriordningarna kan styrka varandra, men även neutralisera var-
andra och bli osynliggjorda, utan att upphöra att vara relevanta för förståel-
sen av de interaktionsprocesser som studeras. Med hjälp av Mosers interfe-
rensbegrepp kommer analysen av följande observationer riktas mot att bely-
sa, inte bara hur elevens etnicitet och funktionsnedsättning görs relevant och 
framhävs i termer av problem, utan också hur läraren som kategori och roll 
osynliggörs i interaktionen.  

5.4.1. Etnicitet och funktionshinder i samspel – att aktualisera 
elevens brytning och AD/HD  
Analysen av aktiviteterna kring Alla hjärtans dag, påskpyssel och religions-
kunskap har hittills belyst hur lärarnas kulturnormativa praktiker kan leda till 
motståndshandlingar från elevernas sida. Elevernas respons problematiseras 
dämed genom att de etnifieras. Med hjälp av tre observationer ska jag nu 
vidare belysa hur även de muslimska elevernas språkbruk utgör en etnisk 
markör som inte bara kan leda till etnifierande tolkningar, utan även till pro-
blematisering av deras beteende i termer av AD/HD. 

Några av elevernas erfarenhet av flerspråkighet utgör inte bara en annor-
lunda erfarenhet för eleverna i vardagen, utan lyfts fram som ett sätt för lä-
rarna att hantera olika situationer i undervisningen. Ett exempel på det (Obs 
8/03-05) aktualiseras vid en aktivitet som genomförs med ett kortspel. Akti-
viteten går ut på att den som står i tur väljer ett kort, och därpå läser och 
följer instruktioner som står skrivna på kortet. De andra deltagare försöka 
gissa ordet som står skrivet på kortet med hjälp av vad personen som följer 
kortets instruktioner gör. När det är Noas tur börjar han larva sig, vänder 
kortet upp och ner och låtsas försöka läsa det. Läraren kommenterar ”vad då 
Noa, läser du på arabiska, åt fel håll”. Noa slutar larva sig och säger med 
allvarsam ton att man inte skriver så på arabiska.  

En annan observation (Obs 12/03-19) som belyser hur andra språk än 
svenska görs till markör för etniskt skillnadsskapande äger rum vid en hög-
läsningsaktivitet. Boken heter ”Det gyllene svärdet”. Läraren läser: ”Den 
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första tiden Åsa bodde hos Boel och mig, tänkte Stein, trodde vi att hon var 
stum. Men så började hon tala. Och när hon sedan lärde sig vårt språk tala-
de hon inte som vi. Hon talade med främmande brytning”. Läraren avbryter 
sin högläsning en stund, riktar blicken mot Amir, Noa och Federico och 
kommenterar: ”Hon pratar som ni, med brytning som ni gör, ni pratar inte 
ren svenska”. Amir reagerar: ”Jag pratar inte med brytning”. Jonas hoppar 
in: ”Ju, man säger inte stjärna som ni gör”. Amir blir irriterad och säger till 
Jonas ”håll käften!”. Läraren fortsätter läsningen.  

Om observationen kan sägas, att lärarens påpekande om elevens sätt att 
prata skulle vara ett problem som är viktigt att lyfta fram i aktiviteten, leder 
till elevens motståndsyttringar mot den tillskrivningen. Men i Amirs fall är 
hans motpositionering inte riktad mot lärarens kulturnormativa hållning, utan 
mot Jonas som känner igen sig i den etniska, språkliga och kulturella ”vi”-
kategorigemenskap som läraren med sin kommentar aktualiserar. Amirs 
reaktion kan ändå tolkas som resultat av den situation som läraren med sin 
kommentar etablerar i högläsningsaktiviteten.  

Den tredje observationen görs också vid ett högläsningstillfälle (Obs 
7/03-04). Då och då stannar läraren upp och visar bilder ur boken för elever-
na. Eleverna börjar prata och kommentera bilden. När Amir kommenterar, 
uttalar han ordet stjärna igen. Läraren går in och korrigerar hans uttal. Amir 
förklarar att så pratar man i förorten. Läraren påminner honom om att så 
pratar man inte svenska. Amir protesterar och säger att det inte är fel svens-
ka. När Amir motsätter sig och inte vill ge upp sin åsikt, förklarar läraren att 
”barn som ni som har ADHD kommer att ha det hela livet. Därför måste ni 
lära er att leva med det och hantera det. De som inte gör det hamnar ofta i 
fängelse”. Läraren frågar därefter vad de brukar göra när de känner ilska, när 
de är arga. Ingen säger något. Hon fortsätter med sin förklaring, och föreslår 
att den som är arg ska gå på toa och lugna ner sig. Hon vänder sig till Annika 
och frågar vad hon gör när hon blir arg. Hon svarar att hon går ut och tar en 
runda eller går till ett annat rum tills hon har lugnat sig.  

De nämnda observationerna exemplifierar hur etnifiering av eleven ge-
nom stigmatiseringen av hans språkbruk leder till motståndshandlingar. 
Trots att det inte alltid är explicit uttalat, förvandlas elevernas motstånd mot 
kulturnormativa praktiker inte sällan till ett tecken på elevens funktionshin-
der. Man kan säga att etniska tillskrivningar, som kan ta form i termer av 
kulturella seder, högtider, religiösa föreställningar eller språkbruk, samspelar 
med funktionshinder med syfte att peka ut ett avvikande problematiskt elev-
beteende. Både etnifiering och tillskrivning av AD/HD kan betraktas som ett 
utövande av maktpraktiker med vilka elevens beteende i gruppen tolkas och 
ges olika betydelser.  
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5.4.2. Att aktualisera elevens hudfärg och AD/HD 
Lärarna i gruppen söker ofta tillfälle att informera sig om elevens familjeför-
hållanden. Aktiviteter som exempelvis morgonsamlingen, där eleverna om-
beds att berätta saker som de gjort föregående dag efter skolan, eller utveck-
lingssamtal där man har möjlighet att prata med föräldrarna, är exempel på 
sådana tillfällen. Lärarnas intresse för elevernas förhållanden utanför skolan 
kan förstås mot bakgrund av att verksamheten bygger på en kompensatorisk 
syn på eleverna. Lärarna behöver information om familjen för att bistå ele-
verna i skolan. Men det hindrar inte att den informationen också kan använ-
das i normativt syfte. 

Den information som lärarna får om elevens förhållanden utanför skolmil-
jön tolkas inte som en faktor som kan förklara elevens beteende, utan be-
handlas för det mesta som något separat. Det hindrar dock inte att informa-
tionen kan använda till etnifierande beskrivningar eller för att förstärka ele-
vens AD/HD-problematik. Inte sällan griper även den medicinska modellens 
retorik in, och ärftlighetsargument lyfts fram som orsak till elevens familje-
problem. Ett exempel på det är Amir, som har en hårdarbetande ensamståen-
de flerbarnsförälder, och därmed anses ha mycket ansvar på sina axlar. Vid 
ett observationstillfälle (Obs 9/03-06) får han beröm inför sina kamrater för 
att ”han går inte och leker efter skolan som alla andra, han går och hämtar 
sina syskon från fritis”. Att Amir får ta hand om sina syskon förklaras av en 
av lärarna som en kulturell sak. ”Afrikaner, eller utländska brukar ta ansvar 
över sin familj och sina syskon redan som barn” (Obs 17/04-17). Att Amirs 
syskon har blivit aktuella för diagnosutredning förklaras inte med de familje-
förhållanden som tillskrivs honom. Lärarna undrar istället om inte en av 
föräldrarna också bör få ADHD-diagnos. På min fråga om anledningen till 
det, svarar en av lärarna att AD/HD är ärftligt och att de flesta av elevernas 
föräldrar har AD/HD (Obs 7/03-04). 

En annan av lärarnas betänkligheter i Amirs fall är de rasistiska attityder 
som han utsätts för av några av kamraterna. Vid en observation (Obs 13/03-
20) exemplifierar en av lärarna dessa attityder med ett tillfälle när de skulle 
titta på Lilla aktuellt och en av eleverna med invandrarbakgrund säger, ”Nu 
blev det mörkt här”, och tittar på Amir. Vid en annan observation (Obs 
15/04-11) påpekar en annan lärare att Amir dröjer med borrmaskinen vid en 
träslöjdslektion för att inte samma elev ska få den. Hon menar att det är 
Amirs sätt att hämnas på eleven som är lite smygrasistisk mot honom. Sena-
re förklarar samma lärare att eleven anser att Amir är ”lågstående” och visar 
en mästrande attityd mot honom. Läraren konstaterar då att ”Amir har ett 
dubbelt handikapp, han har ADHD och han är svart, det gör honom dubbelt 
utsatt”. 

Att Amir har ett dubbelt handikapp betraktas som en möjlig beskrivning 
av de situationer han måste förhålla sig till i fråga om hans kamraters sätt att 
bemöta honom. Men kategoriseringar och tillskrivningar riktade mot Amir 
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kommer från båda håll, och medan läraren uppmärksammar de kategoriord-
ningar som sätts i spel av eleverna när de relaterar till varandra, blir de kate-
goriseringar och tillskrivningar de själva använder för att relatera till elever-
na, i termer av etnisk tillhörighet och dysfunktion, ouppmärksammade. Den-
na tankegång om lärarnas osynliga roll i aktualisering av kategorier och 
identitetstillskrivningar i gruppen ska belysas i följande avsnitt.  

5.4.3. Att aktualisera elevens hudfärg och AD/HD för att 
osynliggöra läropraktiker 
Det här avsnittet riktar fokus mot den roll som läraren som kategori och 
funktion spelar i uppkomsten av identitetskategorier som tillskrivs eleven 
med AD/HD, liksom den tendens lärarrollen har att göra sig osynlig när des-
sa kategorier och tillskrivningar aktualiseras. Det ska jag göra genom att 
med några observationer försöka teckna några av de kontexter där dessa 
beskrivningar och tillskrivningar finns med i interaktionen. Jag ska också 
lyfta fram hur lärarrollen görs osynlig när elevernas tillskrivs och tillskriver 
varandra kategorier och identiteter vilket i sin tur leder till att eleven tolkar 
dessa som individuella egenskaper och förstår och beskriver sig själva i de 
tillskrivna termerna.   

Analysen börjar med en observation (Obs 18/04-24) under en lektion i 
engelska. Lektionen börjar. Gruppen delas i två. Amir och Marcelo får lek-
tion med en lärare, och de andra eleverna med en annan lärare i ett annat 
rum. Jag följer den första gruppen. Läraren säger att de ska arbetar med glo-
sor. Amir protesterar. Han vill inte arbeta med glosorna för att han tycker att 
det är svårt. Amir säger ”om jag slipper göra glosorna då slutar jag låta”. 
Läraren säger ”det är därför du är orolig”. Amir fortsätter att protestera. 
Läraren visar tydligt med gester att hon börjar tappa tålamodet. De börjar 
arbeta med glosorna utan att prata mer om det. Lärare säger ett ord på svens-
ka och de skriver det på engelska. Amir och Marcelo tycker att det är svårt. 
Läraren tappar tålamodet och börjar tillrättavisa eleverna som ber om mer tid 
för att tänka. ”Vänta, du går för snabbt”, säger Amir. Läraren struntar i 
Amirs invändning och fortsätter att säga nästa ord. Marcelo säger då också 
”vänta”. Läraren visar sin irritation, tillrättavisar. Marcelo frågar ”hur skri-
ver man time?”. Lärare svarar inte på frågan och säger ”nästa ord...”. Mar-
celo säger ”kära nån, oj då”. Läraren säger irriterat ”du har inte tränat på 
orden, Marcelo”. Marcelo fortsätter att protestera för att han inte kan ordet 
och inte heller hinner tänka färdigt innan läraren säger nästa ord. Han slutar 
skriva, reser sig och går runt. Han tittar på almanackan, tittar på matsedeln, 
går och pratar med Amir. Amir tittar på honom och ler. Amir börjar reta 
honom. Marcelo svarar tillbaka. Läraren höjer rösten och säger ”Nu är du 
tyst Marcelo”. Marcelo sätter sig i sin bänk igen. Läraren fortsätter att säga 
ord som de ska översätta och skriva på pappret. Marcelo låtsas som om han 
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tappar pennan och öppnar sedan sin bänk och tittar inne i den. Läraren går 
fram till honom och drar ut honom från hans bänk, och tar honom ut till det 
lilla rummet bredvid. Saker och ting ramlar ner, bord och stolar flyttas kraf-
tigt. Amir sitter kvar i klassrummet och lyssnar tyst. Läraren går in i rummet, 
tar telefonen och säger att hon ska ringa Marcelos förälder. Läraren kommer 
tillbaka, sätter sig och börjar arbeta med Amir igen. Nu är Amir lugn. Jag går 
ut och tittar vad Marcelo gör. Han sitter tyst och arbetar med sin arbetsbok. 
Jag ser att han gråter. Jag går tillbaka till klassrummet. Efter att Marcelo har 
arbetat färdig i rummet bredvid, går han till klassrummet igen. Från dörren 
visar Marcelo att han har blivit färdigt med sin uppgift. Läraren ignorerar 
honom. Amir som har suttit i femton minuter med läraren, och har fått hjälp 
med stavning, är inte färdig än. När Marcelo säger att han är färdig, frågar 
Amir ”Vet han hur det stavas?”. Läraren svarar med sänkt röst ”Jag vet inte, 
jag får titta på det sen”. Marcelo lämnar rummet, stänger dörren efter sig. 
Den andra gruppen har blivit färdigt med sin engelska lektion sju minuter 
tidigare, kommer till klassrummet och börja knacka på dörren. Läraren öpp-
nar inte dörren förrän hon är färdig med Amir. Efter några minuter, under 
vilka barnen utanför skrikit och knackat på dörren, avslutar läraren sin eng-
elska lektion, utan att titta på Marcelo. Alla samlas i den trånga korridoren 
där de gör sig i ordning för att gå till matsalen. När Marcelo kommer börjar 
Amir reta honom. Amir frågar med hånfull ton om läraren har ringt hans 
förälder, men Marcelo svarar inte. Han frågar Marcelo samma sak flera 
gånger ”ska de ringa din /förälder/” och hånler lite. Marcelo säger inget. 
Efter några minuter, när Amir tröttnat på att reta Marcelo utan framgång, går 
Marcelo och lutar sig mot hans rygg. Hittills har ingen av lärarna sett vad 
som pågår mellan dem i korridoren. Amir är snabb att ge tillbaka. En av 
lärarna hinner se vad som sker de sista sekunderna och skriker till Marcelo 
som stannar till. Amir lugnar sig. Ute i korridoren på väg till matsalen fort-
sätter Amir att fråga Marcelo om läraren ska ringa hans förälder, och ler. 
Marcelo säger då ”Håll käften ditt bruna huvud”. Läraren som höll lektionen 
går bakom dem och pratar med de andra eleverna. När hon hör Marcelos 
förolämpning springer hon dit, vänder sig kraftigt mot Marcelo och skriker 
kraftigt mot honom att han inte ska tilltala Amir på det sättet. Marcelo stan-
nar till och lutar sig mot väggen som om han ville skydda sig mot lärarens 
skrik. Vi fortsätter att gå. Marcelo stannar kvar i korridoren. Ingen bryr sig 
mer om honom. Ingen av lärarna vänder tillbaka och pratar med honom. 

Isolerat från sitt sammanhang har den uttalade förolämpningen från en av 
eleverna en tydlig etniskt diskriminerande eller rent av rasistisk innebörd, 
vilket läraren reagerar kraftigt emot. När förolämpningen placeras i ett större 
sammanhang där det går att se bakgrunden till uppkomsten av förolämp-
ningen får den en bredare innebörd. Förolämpningen föregås av ett antal 
normativa praktiker, i form av tillrättavisningar och straffhandlingar från 
lärarens sida, vilka triggar en upptrappad stämning av motståndspositione-
ringar från elevernas sida. Eleverna är inte bara mål för denna praxis, utan 
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utnyttjar den asymmetri som lärarens normativa positioneringar ger upphov 
till för att i sin tur vinna en position gentemot kamraten. Trots att båda ele-
verna gör motstånd från början, och tycker att aktiviteten med glosorna så 
som läraren genomför den är för svår, riktar sig läraren mest till Marcelo när 
hon ser att han inte hänger med. Till slut blir han utvisad från klassrummet. 
När läraren har gjort gällande sin auktoritet gentemot eleven, söker Amir 
alliera sig med lärarens normativa positionering, genom att själv anta en 
fördömande hållning gentemot kamraten. Amir börjar därmed använda lära-
rens hot om att ringa Marcelos förälder för att reta Marcelo. Den rasistiska 
förolämpningen uppkommer i denna kontext.  

En närmare analys av observationen belyser att Marcelos etniska verbala 
förolämpningar mot Amir uppstår i en kontext som bäddar för elevernas 
handlingar. Klassrumskontexten relaterar inte enbart till eleverna som indi-
vider och deras attityder, utan relaterar också till orsaker och implikationer 
av relevant pedagogisk betydelse som existerat i samspelet mellan läraren 
och eleverna i gruppen. De nedsättande kategoriseringarna och identitetstill-
skrivningarna från elevens sida spirar ur en kollektivt iscensatt lärosituation, 
där både läraren och eleven positionerar sig gentemot varandra. Trots att 
läraren har en avgörande roll i hur situationen uppstår och utvecklas, står 
elevens problematiska beteende och tillskrivningar i fokus för lärarens nor-
mativa förståelse. Läraren som kategori och roll i situationen osynliggörs, 
medan elevens rasistiska förolämpning lyfts fram och problematiseras.  

Ett sista resonemang vad gäller lärarrollens tendens att gör sig osynlig 
som medaktör i dessa sammansatta och kollektivt konstituerade situationer, 
är att eleven i sin tur tenderar att tolka situationen i termer av en individuell 
och problematisk AD/HD identitet. Följande observation (Obs 9/03-06) vid 
en bildlektion i klassrummet kan belysa denna identitetsaspekt. Amir går till 
Federicos bänk och börja rota i den. Federico är petig med sina saker och blir 
arg på Amir. Federico skriker ”Rör inte min stol”. Läraren höjer rösten och 
tillrättavisar. Federico blir arg och välter omkull stolen på golvet, skriker till 
Amir ”Jag vill inte ha dina baciller på min stol”. Han sparkar papperskorgen 
så att innehållet flyger omkring, går hastigt ut och slänger igen dörren efter 
sig så att väggar och fönster skakar. Både lärare och elever stannar upp en 
stund och väntar. Till och med Amir sitter tyst och stilla på sin stol. Den 
assisterande läraren springer efter Federico. Den undervisande läraren stan-
nar i klassrummet, vänder sig mot Amir och säger med låg men anklagande 
röst: ”Måste du göra så? Måste du retas, Amir?”, ”Tycker du om att se Fe-
derico bli arg?”. Amir svarar tyst”Nej”. Läraren fortsätter: ”Tyckte du om att 
se Federico blir arg?”. Amir höjer rösten och svarar irriterat igen ”Nejjjj”. 
Senare under lektionen, medan elevernas målar och lyssnar på lite musik, 
kommenterar två lärare Amirs och Federicos bråk. I samband med det jäm-
för en av lärarna elevernas problem med Aspergers-gruppen som också till-
hör skolans specialverksamhet. Efter att ha berättar vilka eleverna i den 
gruppen är, förklarat deras problem, och jämfört grupperna med varandra, 
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sammanfattar läraren jämförelsen med att säga: ”Men de är inte så bråkiga 
som ni är”. Federico lyfter huvudet försiktigt, stirrar med tom blick på klass-
rumsdörren och frågar ”Finns det AD/HD barn på andra skolor också”. Utan 
att lyfta huvudet från pappret han målar på, och med en allvarlig ton, svarar 
Marcelo ”Ja, de finns överallt i världen”.  

I samtal med lärarna efter händelsen beskriver de Federicos uttalande mot 
Amir också som en förolämpning med rasistisk innebörd. Men Amirs över-
trädelse passerar inte ouppmärksammad den här gången. Han får sin tillrät-
tavisning som består mest av en bedömning av hans beteende, som gör ho-
nom ansvarig för Federicos utbrott. En tillrättavisning som Amir, om än 
motvilligt, accepterar. Det är dock viktigt att för det första påpeka att när 
Federico blir arg för att Amir rotar i hans bänk, är lärarens reaktion att till-
rättavisa Amir. Det andra är att man, utan att direkt koppla elevernas reak-
tioner till deras AD/HD, gör jämförelser med Aspergers-gruppen och på-
minner om att den inte är lika bråkig. Det kan ses som ett sätt att lyfta upp 
den specifika AD/HD-problematiken. Federico, som har lärt sig att använda 
AD/HD som tolkningsram för att förstå sig själv, avslutar lärarens resone-
mang med att fråga om det också finns AD/HD-barn på andra skolor. Marce-
lo skyndar sig att bekräfta detta genom att svara att visst, de finns i hela 
världen.  

Man kan säga att interaktionen mellan lärarna och eleverna i gruppen ak-
tualiserar både explicita och implicita förståelseformer genom vilka etnicitet 
och AD/HD konstrueras som tolkningsramar. Denna konstruktion ingår i ett 
ramverk av normativa praktiker som riktar sig till att problematisera indivi-
der som i sin elevposition har en tendens att underordnas i skolans institu-
tionella asymmetri. Elevernas är dock inte passiva i dessa situationer. Deras 
agentskap sker i form av positioneringar med vilka de försöker motstå nor-
mativa ordningar och introducera andra ordningar. Det är dock något som i 
sin tur kan används för att legitimera bilden av dem som problematiska. En 
viktig del av detta resonemang är att det finns en aspekt som har en tendens 
att falla bort i förståelsen av situationen, och det är lärarens ofta osynliga 
men bestämmande roll. När läraren utelämnas som medaktör och medskapa-
re i de situationer och beteenden som problematiseras, får eleven ensam som 
individ bära det problematiska beteendet som en identitetsmarkör. I och med 
dessa praktikers vardagliga och konsekventa användning exponeras eleverna 
för identitetsformerande processer som lär dem att se sig i termer av hinder 
och problem. Eleven lär sig därmed att använda dessa praktiker, inte bara för 
att förstå sig själv i normativa termer, utan också för att reproducera de 
maktförhållanden som dessa praktiker bär med sig.  
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5.5. Funktionshinder, etnicitet, social klass och 
institutionell ordning i interferens 
I medicinsk litteratur beskrivs att föräldrar med hög socioekonomisk nivå 
oftare anmäler sina barn till medicinsk utredning (Kopp 2010:11). I följande 
analys ska jag ta ett exempel från det empiriska materialet som inte följer det 
mönstret. Exemplet är intressant att analysera, då social tillhörighet blir ak-
tuell för att förklara hur olika positioner och identiteter förhandlas i gruppen. 
Med hjälp av exemplet blir lärarnas roll i förhållande till diagnosen och dia-
gnosutredningen mer synligt, samt även hur lärarens institutionella funktion 
möter motstånd inte bara från en elev utan även en av hans föräldrar.   

Med hänvisning till australiensiska statliga offentliga utredningar anger 
Graham (2007:585f) en tiofaldig ökning av AD/HD-diagnoser från 1988 till 
1998. Ökningen gäller i synnerhet pojkar mellan 5 och 14 år, men även 
bland flickor har skett en fördubbling av diagnoser som relaterar till psykiska 
och beteendeproblem. Graham menar att i medicinsk facklitteratur anses 
föräldrarna ansvara för den ökningen. Samtidigt visar annan forskning att det 
är lärarna som först föreslår diagnos och rekommenderar föräldrarna att få 
sina barn utredda av professionella. Graham (2007:586) påpekar också att 
åldern då barnen får diagnosen motsvarar deras inträde i skolsammanhang, 
och att de diagnostiska kriterierna (DSM-IV), som används för att diagnosti-
sera AD/HD relaterar till beteenden av betydelse i skolan, såsom koncentra-
tion och aktivitetsreglering. Detta styrker resonemanget om skolans och lä-
rarnas roll i diagnosen. Graham (2007:587) menar att det finns en mängd 
studier som lyfter fram de implikationer som AD/HD har för utbildningen. 
Men studier som lyfter fram den betydelse som utbildningsinstitutionerna 
har i fråga om AD/HD är påfallande frånvarande. Det gäller främst hur pato-
logiserande (Eng. psychopathologizing) diskurser och kategoriserings-
praktiker påverkar uppfattningen av elevbeteenden som störande (Eng. dis-
orderly). Graham (2007:588) menar att det finns en föreställning om att om 
man vill undersöka hur AD/HD konstrueras, måste man vända sig till andra 
instanser än skolan. Hon bemöter dock den föreställningen med argumentet 
att de beteenden som förkroppsligar AD/HD:s diagnostiska kriterier blir 
definierade i skolan, och då är det också skolan man ska vända sig till om 
man vill studera hur konstruktionen går till.  

I Sverige har Hjörne (2004: 50f) studerat skolans roll i diagnosutredning-
ar. Hon menar att diagnosen är ett resultat av en lång förhandlingsprocess. 
Den första fasen i processen är det som händer i klassrummet. När eleven 
har blivit uppfattad som problem av sin lärare i klassrummet rapporterar 
läraren det till rektor, som rapporterar vidare till elevvårdskonferensen där 
elevens problem diskuteras och beslut tas om att gå vidare med en utredning. 
När AD/HD-diagnosen kommer i fråga fortsätter processen genom att för-
äldrarna kontaktas, i syfte att vinna deras samtycke för den medicinska ut-
redningen. Sedan föräldrarnas samtycke är anskaffat genomförs psykologis-
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ka tester av eleven, och därefter undersöker en läkare motoriska funktioner 
hos barnet. Elevvårdskonferensen och rektorn tar därefter ett formellt beslut 
om den typ av assistans som eleven skall få, som kan vara personlig assi-
stans eller placering i en särskild undervisningsgrupp.  

I följande avsnitt kommer analysen att ta avstamp i slutfasen av diagnos-
processen. I fokus är en elev placerad i en särskild undervisningsgrupp, hans 
diagnos, och en av hans föräldrar förhållande till diagnosen. Av intresse är 
att belysa vad som händer när eleven blir uppfattad som problem av sina 
lärare och de positioneringar och förhandlingar det ger upphov till skolans 
konkreta praktik.  

5.5.1. Att göra funktionshinder relevant – lärarens roll i 
diagnosutredningen  
Moser (2005:668) menar att människor inte är funktionshindrade utan görs 
till det. Hon menar att ”… disability is not something a person is, but a per-
son becomes”. Den grundläggande frågan är därmed hur de görs till det. För 
att studera hur funktionshinder socialt konstrueras lägger Moser fokus på 
vilken typ av ordningar som uppstår ur vardagliga praktiker och hur de till-
lämpas. Hon menar att det inte bara är en typ av ordning som organiserar 
förståelsen om funktionshinder, utan flera ordningar som är verksamma när 
funktionshinder iscensätts och konstitueras i vardagliga praktiker. Med hjälp 
av en interferensanalys söker hon förstå hur funktionshinder konstitueras och 
vilka ordningar som kan ingå i den konstruktionen. I sin analys förflyttar sig 
Moser (2005) från Foucaults institutionella makt- och vetandepraktiker för 
att mer konkret utforska hur olika ordningar skapas i samspel mellan institu-
tionella praktiker och människors lokala strategier. Utifrån sina studier av 
funktionshindrade personer urskiljer hon flera lokala strategier som männi-
skor använder sig för att förhålla sig till funktionshinder. En av dem är att 
etablera en ordning som bygger på brist (Eng. ordering disability as lack), 
och som innebär att individen konstituerar sig själv och konstitueras av andra 
som begränsad och beroende, i behov av assistans. En annan strategi är att 
etablera en ordning som bygger på ödet eller acceptans av sitt öde (Eng. the 
order of fate), och som innebär en anpassning till situationen som funktions-
hindrad och att vara nöjd med den assistans man får. En tredje strategi är att 
etablera en ordning som bygger på att lyfta fram normalitet (Eng. the order 
of the normal), och som innebär att den funktionshindrade personen och/eller 
dess anhöriga lyfter fram kunnande och kompetens istället för begränsningar 
och hinder hos den funktionshindrade. Normalitetsordning beskriver Moser 
som en reaktion mot att människor med funktionshinder ofta berövas rätten 
att bli betraktade som kompetenta, de berövas sin agens och subjektivitet. 
Trots existensen av offentlig policy om funktionshinder, som påpekar beho-
vet att möjliggöra för funktionshindrade att leva ett normalt och aktivt liv, 
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utvecklar institutionerna praktiker som går mot den inriktningen, något som 
gör människor begränsade och beroende av assistans. Moser (2005:547ff) 
menar att en person kan konstitueras som funktionshindrad genom institu-
tionella praktiker och materialiteter (åtgärder, fysisk miljö osv.) och de rela-
tioner som dessa innebär. Hon förklara dock att det finns praktiker som för-
söker stå emot den inriktningen genom att konstituera individen som icke 
funktionshindrad, kapabel och med vanliga behov och drömmar. I det fallet 
hänvisar hon till det nätverk eller kollektiv av anhöriga som finns kring den 
funktionshindrade och som vill lyfta fram dennes möjligheter, kunnande och 
kompetenser. Den ordning som bygger på att lyfta fram normalitet och mot-
verka institutionella praktiker som konstruerar individer i termer av hinder 
och begränsningar är ganska framträdande i en av pojkarnas fall, Amirs, 
särskilt i relation till den roll som föräldern spelar i etableringen av den ord-
ningen. Det tankegången kommer att analyseras i det som följer.  

Av alla föräldrar som har sina barn i gruppen är Amirs förälder den enda 
som uttryckte reservationer över att sonen hade fått diagnosen AD/HD och 
blivit placerad i särskild undervisningsgrupp. Amirs diagnosutredning igång-
sattes när lärarna i Amirs ursprungsskola började uppfatta Amir som så pro-
blematisk att de inte kunde ha honom kvar i den ordinarie verksamheten. Vid 
ett samtal med Amirs förälder tog föräldern upp utredningsdokument som 
tillhandahölls. Inför samtalet undrade jag om jag kunde få ta del av doku-
menten, och föräldern skickade en kopia på dem några dagar senare. Här 
sammanfattas bara därmed grunddragen av dessa dokument av etiska skäl. 
Mina sammanfattningar av dokumenten belyser som jag kommer att visa det 
spänningsfält som skapas mellan diagnosen som en institutionell praktik, och 
lärarnas, en elevs och dennes förälders lokala strategier när de förhandlar 
dessa praktiker.  

I enlighet med den vedertagna praxis som redovisas i introduktionskapit-
let angående diagnosutredningen (Gillberg 2005, Socialstyrelsen 2005) hörs 
lärarna och föräldrarnas utsagor om Amirs beteendeproblem, genomförs 
intelligenstest och därefter resten av den medicinska undersökning som ska 
utmynna i en diagnos. Amir beskrivs av lärarna från sexårsverksamheten 
som snäll, gullig och normalbegåvad men lite rastlös, fladdrar med armarna, 
klipper till utan att förstå vad som hänt, förstör för de andra barnen och där-
för har svårt att behålla kompisar, tycker inte om att pyssla och rita och fus-
kar när han spelar spel. Det framgår inte hur dessa allmänna beskrivningar 
av Amirs beteende är kopplade till AD/HD, men lärarna anser att han klarar 
sig i sexårsverksamheten, dock inte det följande läsåret. Lärarna formulerar 
behovet av speciella inrättningar organiserade i enlighet med den medicinska 
modellens rekommendationer, alltså en liten grupp med mycket tillsyn. I 
årskurs 1 försvinner de små tecknen på positiv bedömning av Amirs beteen-
de, och enligt den beskrivning som görs verkar Amirs problem i skolan ha 
eskalerat och visat sig mycket tydligare. Man har tänkt vidare på specialpe-
dagogiska insatser, vilka beskrivs i termer av förhållningssätt, men som 
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egentligen motsvarar medicinskt inspirerade åtgärder som elevens behov av 
struktur. Därefter beskrivs de problematiska beteenden som lärarna anser sig 
se hos Amir med betonande superlativ. Den retorik som psykologbedöm-
ningen ger uttryck för i fråga om lärarnas beskrivningar om Amir, står i kon-
trast till föräldrarnas beskrivning. De beskriver en normal uppväxt och ut-
veckling, och erfarenhet av tvåspråkighet som har övergått till bättre färdig-
het i svenska än hemspråket och stabila familjerelationer. Amirs beskrivs 
som en frågvis nyfiken pojke, som tycker om skolan så mycket att han vill 
gå dit även på helgerna. Han anses ha gott självförtroende, vara social och ha 
lätt att ta kontakt med folk.  

Förutom lärarnas och föräldrarnas beskrivning, redovisas även testproce-
dur och resultat, som består av observation under ett testtillfälle och resulta-
tet av WISC-test. Observationen beskrivs kort med att Amir gärna följde 
med, jobbade bra, att testen kunde slutföras utan problem, och att Amir inte 
visade några särskilda svårigheter med koncentration och impulskontroll och 
uthållighet under testillfället. Det anmärks dock att Amir blev trött på slutet, 
något som förklaras av att klassen precis haft samling och suttit stilla i en 
halv timma. Det anmärks också att Amir kände efter på sin egen näsa, i stäl-
let för på personen som han befann sig med, när han skulle lägga pussel av 
ett ansikte. Observationerna leder inte till någon kommentar av hur de bete-
endena kopplas till AD/HD. De påpekas dock explicit att Amir ”visade inga 
särskilda svårigheter med koncentration, impulskontroll och uthållighet”. 

Testresultaten bygger främst på intelligenstesten WISC. Den beskrivs 
som ett intelligenstest som består av tolv deltest och som anses mäta fyra 
faktorer: verbal förståelse (förståelse av ord och begrepp), perceptuell orga-
nisation (förmåga att uppfatta världen och samarbete mellan ögon och hän-
der) samt uppmärksamhet och snabbhet. I testproceduren ingår även en så 
kallad Leiter-test, som anses mäta icke-verbala förmågor hos barnet. Resul-
tatet av WISC-testen är att Amirs verbala begåvning är normal, men inte 
hans icke-verbala begåvning, något som syns i Leiter-testen. I samband med 
att resultatet av intelligenstesten kortfattat redovisas i punktform, skrivs ock-
så följande: 
 
 • svårigheter att uppfatta och tolka sociala situationer och andra 

människors känslouttryck (omvittnat av lärarna); 
• svårigheter med koncentration och hyperaktivitet är inte ovanliga  

 
Vad det gäller punkten om att svårigheter med koncentration och hyperakti-
vitet inte är ovanliga, finns det inte en tydlig hänvisning. Men med tanke på 
att beskrivningen av observationen och testtillfället tydligt påpekar att Amir 
inte visade särskilda svårigheter med koncentration, impulskontroll eller 
uthållighet; och att föräldrarnas information i diagnosbedömningen inte hel-
ler vittnar om AD/HD-relaterade beteenden, är det bara lärarna i Amirs ur-
sprungsskola som det kan relateras till. Efter de två punkterna kommer ett 
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slutstycke där man påpekar Amirs svårigheter med koncentration, hyperakti-
vitet och impulsivitet, och att ”Trots en mycket tillrättalagd skolvistelse är 
lärarna helt eniga om att Amir uppvisar samtliga 18 symptom av AD/HD. 
Vartenda symptom som nämns utlöser en illustrerande berättelse. (se bak-
grundsinformation från lärarna i årskurs 1 för en kort sammanfattning)”. I 
sista stycket blir lärarnas roll för den bedömning som görs tydlig. Det är 
lärarnas illustrerande berättelser som svarar för identifieringen av de symtom 
som relateras till Amirs beteendeproblematik. Tesresultatet leder därmed till 
följande slutsatser och rekommendationer:  
 
 Störst hinder för /Amirs/ inlärning och utveckling är för närvarande 

dock hans svårigheter med koncentration, hyperaktivitet och impulsi-
vitet. Amir har stora särskilda behov och skulle må bra av att få un-
dervisning i en liten och lärartät grupp. 

 
I samband med Amirs koncentrations-, hyperaktivitets- och impulsivitets-
problematik, föreslås både en fortsatt utredning och medicinskt inspirerade 
pedagogiska åtgärder för att under den tid utredningen genomförs hantera 
det som lärarna uppfattar som hans största problem, alltså AD/HD. Slutligen 
pläderas för en fortsatt utredning, vilken görs till ett angeläget steg i sökande 
av Amirs beteendeproblem. Den sammanfattande bedömning som Amirs 
föräldrar fick efter att den fortsatta utredningen avslutades, består av knappt 
en halv sida. Där går att läsa bl. a. att Amir har blivit utredd av barnläkare, 
psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut; att information har inhämtas från 
skolan och journaldata; och att utredningen av flera skäl dragit ut i tiden. 
Förutom att än en gång påpeka resultatet av intelligenstesten går slutligen att 
läsa följande:  
 
 Han har en omogen motorik. Han har svårt att upprätthålla uppmärk-

samhet. Han har svårt att reglera sin aktivitetsnivå, är hyperaktiv och 
impulsiv. Dessa svårigheter är av den grad och art att kriterierna för 
diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bedöms 
vara uppfyllda. 
/Amir/ är på grund av sina svårigheter i behov av hjälp och stöd i sin 
vardag. Han behöver hjälp att hitta struktur och rutiner. Instruktioner 
bör vara korta och tydliga. Han bör beredas möjlighet till täta pauser. 
Behovet av hjälp och stöd bedöms föreligga under överskådlig tid.  

 
Kriterierna för Amirs diagnos anses slutligen vara uppfyllda, och en tid sena-
re placerades Amir i den särskilda undervisningsgruppen. Utredningsförfa-
randet som sagt följer regelrätt utredningspraxis i enlighet med det som har 
redovisas tidigare i studien. Utredningen innebär emellertid också en enkel-
riktad procedur avsedd att lyfta fram barnets svårigheter, och att framställa 
dessa som tillräckligt belagda individuella symptom. Ett intelligenstest som 
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har problematiserats för att ha otydlig och svagt understödd koppling till 
AD/HD-diagnosens etiologi och beteendeproblematik (se Kärfve 2001), och 
som inte anses ha ett diagnostiskt värde (Socialstyrelsen 2005), blandas med 
lärarens bedömningar av elevens AD/HD-relaterade beteende. Lärarnas be-
skrivningar av Amirs problem ges företräde i förhållande till föräldrarnas 
som inte lyfter fram dessa problem. Det minutiösa sökande efter bar-
nets/elevens individuella svårigheter och begränsningar som diagnosutred-
ningen innebär, kan vidare kontrasteras med att lärarnas roll i problematise-
ringen av barnets beteende undgår en lika minutiös granskning. Därmed blir 
den viktiga pedagogiska praktiken där dessa beteenden uppstår helt oupp-
märksammad. En noggrann pedagogisk utredning skulle i det här fallet ha 
varit av stor vikt. Detta främst med tanke på att det är inom ramen för den 
pedagogiska praktiken som dessa beteenden uppstår, tolkas och bedöms.  

Hjörne och Säljö (2004) har ingående studerat skolans och lärarnas roll i 
processen av identifiering och selektering av elever som anses ha behov av 
särskilt stöd. I sina studier av skolans elevvårdskonferenser menar de att 
skolpersonalens och lärarnas beskrivningar av barn som blir aktuella för 
diagnos AD/HD domineras av en medicinsk förståelse som kopplar orsaker 
till AD/HD till individuella, mentala och biologiska processer. Hjörne och 
Säljö (2004) menar att ingen analys görs av relationen mellan de påstådda 
problemen och det stora antal beteenden som beskrivs. Inte heller görs någon 
analys av de situationer som ger upphov till de problematiska beteenden som 
rapporteras, och som kan ge information om de kontexter där barn reagerar 
på ett störande och oförutsägbart sätt. Den dekontextualiserade förståelsen 
av barnets problem osynliggör lärarens roll i de problem som observeras och 
beskrivs. Hjörne och Säljö (2004) uppmärksammar också att det lätt uppstår 
en konsensus kring elevens individuella brister i elevvårdsteamet, trots de 
multidisciplinära kompetenser som finns i teamet. De uppmärksammar även 
avsaknaden av en kritisk blick, där de beskrivningar som aktualiserar elevens 
problematiska beteende lätt antas utan att bli ifrågasatta eller mer ingående 
diskuterade. Inga vidare frågor ställs som kan förklara när och var händel-
serna som refereras tar plats, eller som kan klargöra detaljerna kring omstän-
digheterna. Trots att beskrivningar som förs fram i konferenser är inkonse-
kventa, ambivalenta och motsägelsefulla, skapas ändå en konsensus i elev-
vårdsteamet om vilka egenskaper den avvikande eleven (Eng. the deviant 
pupil) har. Hjörne (2004:51) menar att de problem som beskrivs hos eleven 
aldrig blir sedda i ljuset av lärarnas pedagogiska aktiviteter eller andra var-
dagliga aspekter i klassrummet. Det blir sällan någon diskussion om på vil-
ket sätt olika pedagogiska praktiker inte passar specifika elever, eller hur 
dessa praktiker kunde modifieras för att stödja elever i svårigheter. Genom 
att lämna lärarnas pedagogiska praktiker oexaminerade, skapas en sorts tyst 
acceptans av de praktikerna. Logiken som understödjer det resonemanget är 
att det är eleverna som är problematiska medan skolans praktiker tas för 
givna. Hjörne (2004:60) menar även att ”The knowledge generated about the 
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pupils and their difficulties is not converted into collectively produced action 
plans with concrete pedagogical strategies and goals that can be tested and 
later evaluated”. Det går att generellt säga att skolans och lärarnas pedago-
gik anses irrelevant för att förstå de elevproblem som diskuteras. Det förs 
inte heller någon diskussion om hur lärare och elever agerar i lärosituationer. 
Ingen diskussion görs av hur praktikerna skulle kunna modifieras för att 
undvika den typen av problem som rapporteras.  

I det här fallet kan man låna ett av Foucaults (1992, 1993) resonemang 
och beskriva diagnosen som en produkt av makt- och vetandepraktik i vilken 
flera individer, iklädda viktiga institutionella roller (barnläkare, psykolog, 
sjukgymnast, arbetsterapeut osv.), använder olika procedurer styrkta med 
medicinsk och neuropsykiatrisk legitimitet för att identifiera och selektera 
avvikelser hos barnet för att sätta igång en normaliseringsprocess. Dessa 
förhållanden kan betraktas som en maktutövning, framförallt gentemot män-
niskor som inte har möjlighet att stå emot den diskursiva styrkan och legiti-
miteten av sådana bedömningar. Men kanske viktigare att tillägga är att des-
sa procedurer inte är möjliga utan att det finns någon utomstående som ska-
par och förmedlar berättelsen om den avvikande eleven. I Amirs fall är sko-
lans och främst lärarnas roll, om än osynlig, ändå ganska bestämmande. Lä-
rarna har möjlighet att i sin vardag positionera sig längs institutionella och 
sociala maktordningar för att skapa och förmedla bilden av den avvikande 
eleven. 

Lärarens institutionella funktion innebär dock sällan en oinskränkt 
maktutövning. Följande avsnitt kommer att belysa hur Amirs diagnos inte 
kan betraktas endast som en enkelriktad maktutövning i form av lärarnas 
diskursiva beskrivnings-, och selekterande praktiker av den avvikande ele-
ven. Amirs diagnos är också en förhandlingsarena där lärarnas positione-
ringar möter både Amirs och hans förälders motpositioneringar. I det fallet 
görs sig samspelet mellan etnicitet och social tillhörighet synlig när de posi-
tioneringarna förhandlas i praktiken.   

5.5.2. Funktionshinder, etnicitet och klass i interferens – att inte 
vilja acceptera diagnosen 
Hjörne (2004:52f) lyfter också fram ett fall i sin studie där en förälder ut-
tryckligen avslår möjligheten att få sitt barn utrett för neuropsykiatrisk dia-
gnos vid elevvårdskonferens. Hon förklarar att medan föräldern använder sig 
av ”normalitets”-argument som går ut på att sonens beteende är normalt, att 
han har förbättrats hemma och behöver tid för att mogna, driver skolan fram 
lösningar som implicerar en diagnosutredning (se även Moser 2005:671ff). 
Hjörne förklarar det som ett retoriskt drama (Eng. rhetorical drama) där en 
institutionell röst (Eng. institutional voice) och en vardagslivsröst (Eng. the 
voice of everyday life) möter varandra i förhandling kring elevens påstådda 
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AD/HD. I den institutionella rösten hörs experternas olika retoriska tekniker, 
som formulering av extrema förhållanden för att motivera beskrivningar av 
elevens avvikande beteende, för att övertyga föräldern om de positiva effek-
terna av utredningen. Med sin vardagslivsröst fortsätter föräldern att argu-
mentera emot dessa beskrivningar, genom att lyfta fram effekten av den 
stämpling som diagnosen innebär och de konsekvenserna den kommer att få 
för sonens framtid. I det som följer studeras hur dessa två röster får uttryck, 
inte i elevvårdskonferensen, men i den studerade gruppen. Här riktas studien 
till samspelet mellan lärarna i gruppen, Amir och hans förälder. 

Vid flera samtal med Amir hörde jag honom säga att han inte gillade att 
tillhöra Myran. Vid två observationstillfällen (Obs 3/02-14, Obs 21/05-09) 
frågar jag honom vad han tycker om sin placering. Förklaringarna han anger 
är att han inte trivs där och vill flytta därifrån. Han tycker att Myran är stö-
kigt och att han gillade sin ursprungliga skola mer. Men främst att han inte 
vill vara ett barn med AD/HD. Han säger också att han egentligen inte har 
fått någon riktig diagnos än, och att man snart ska göra tester för att se om 
han egentligen har AD/HD. Vid ett av dessa samtalstillfällen sitter han vid 
datorn, och jag passar på att fråga vem som ville att han skulle flytta till My-
ran, om det var föräldern. Han svarar att hans förälder inte ville det, och att 
det var lärarna vid Amirs ursprungskola som ville att han skulle omplaceras. 
Han upprepar med sänkt röst, medan han tittar på skärmen, att han inte vill 
vara ett barn med AD/HD. 

I samtal med en av lärarna (Obs 4/02-19) berättar hon att Amirs förälder 
inte vill acceptera att Amir har AD/HD och blivit placerad i en särskild un-
dervisningsgrupp. På min fråga om inte föräldern har rätt att vara med och 
bestämma om hur undervisningen för det egna barnet ska tillrättaläggas, 
svarar hon att det inte alltid är så, men hon avböjer att förklara varför. Vid ett 
annat tillfälle (Obs 17/04-17) frågar jag en annan lärare om vilka elever som 
medicineras, och hon svarar alla utom Amir och Jonas, Amir eftersom hans 
förälder inte vill acceptera att han har AD/HD. Vid ett annat samtal samma 
dag förklarar den första läraren också att lärarna på Amirs ursprungskola inte 
vill ha tillbaka Amir eftersom han var för stökig. Enligt läraren ringde ur-
sprungsskolans rektor till Myrans rektor och sa att de inte klarade av honom. 
De tyckte att Amir inte klarade av den sociala biten, var stökig och ständigt 
hamnade i bråk. Läraren förklarar att Amir inte kommer att accepteras i or-
dinarie undervisning igen. Samma dag går jag tillsammans med den aktuella 
läraren på rasten. Hon berättar då att hon ser att Amir är tyst och nedstämd 
för att Amirs förälder vill flytta honom från Myran. Hon säger igen att hans 
förälder inte vill acceptera att Amir har AD/HD, och hon tycker att det är fel: 
”/föräldern/ ska inte hålla på och bolla fram och tillbaka med sina barn”. 
Hon säger att Amir håller på att utredas, och att Amir inte klarar av det soci-
ala samspelet.  

En lärares syn på Amirs nedstämdhet kan också ses i anteckningar i 
Amirs loggbok och elevakten. Nedstämdhet förklaras bl.a. med den stress 
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som förälderns vägran att erkänna diagnosen skapar hos Amir. Här tas en 
anteckning från elevakten. 
 
 Bröt ihop i maten /---/. Varför har jag AD/HD, /föräldern/ säger att 

jag inte har det. Förslag psykolog, men /föräldern/ säger nej, han be-
höver inte det. 

 
Samma vecka skriver läraren i loggboken till /föräldern/ följande:  
 
 Ingen bra dag, har jobbat dåligt. Ledsen vid maten. Han mår inte bra 

psykiskt /---/. Han vill träffa en psykolog och det finns här på skolan. 
Är det ok?

 
Vid ett annat observationstillfälle (Obs 18/04-24) pratar jag med en lärare. 
Läraren berättar att Amirs utredning gjordes när han var sex år och att det 
var skolan själv som startade utredningen. Hon menar att den gjordes under 
en period då det var stökigt hemma hos Amir. På utvecklingssamtalet krävde 
Amirs föräldrar därför en ordentlig utredning.  

Sammanfattningsvis kan sägas att ett generellt drag i Amirs tidigare 
skolerfarenhet är att lärarna i Amirs ursprungsskola inte anser sig kunna ha 
honom på grund av hans svårigheter. Lärarna driver fram behovet av en ut-
redning som resulterar i att Amirs anses uppfylla kriterierna för en diagnos. 
Amirs förälder känner sig inte övertygad av utredningens resultat och ger 
uttryck för betänkligheter kring det. Det leder så småningom till att lärarna i 
Myran, där Amir placerades, ser som sin uppgift att övertyga föräldern om 
att Amir faktiskt har AD/HD, att Amir inte kommer att accepteras i hans 
tidigare grupp, och att bästa alternativet för honom är den särskilda under-
visningsgruppen. Lärarna försöker alltså övertala föräldern om behovet av 
diagnosen och omplaceringen, medan förälderns är ovillig att bli övertygad, 
något som de uttrycker vid olika sammanhang.  

Viktigt de förhållanden som skisseras ovan är att när den institutionella 
rösten möter vardagslivsrösten och föräldern försvarar sin sons sak gentemot 
det institutionella och sociala tryck som utövas mot dem, aktualiseras två 
ständigt samspelande sociala asymmetrier som i Amirs fall. Den ena är de 
rasistiska tillskrivningar som kamraterna uppvisar mot Amir, och den andra 
de tillskrivningar som han är mål för av lärarna vad det gäller Amirs funk-
tionshinder. Det går att se i följande fyra exempel från loggboken:  
 
Exempel 1: 
 
 Förälder: 

Amir var ledsen idag. Han säger att pojkarna kallar honom neger. Jag 
kan inte acceptera deras beteende. Ni måste göra något åt det. Obser-
vera att ingen elev i /Amirs ursprungsskola/ har kallat honom neger.  
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Lärare:
Vi har pratat om det detta. Händer det någon mer gång så blir det 
möte med förälder, barn och även att du är med.

 
Amirs förälder uppmärksammar lärarna om att Amir har blivit kallad för 
neger av kamraterna och motsätter sig tydligt den typen av rasistiska till-
skrivningar och kategoriseringar från skolkamraternas sida. Med sina tydliga 
uttalanden, ”Jag kan inte acceptera deras beteende” och ”Ni måste göra 
något åt det”, relaterar föräldern till att ingen har kallat Amir på det sättet i 
den ordinarie grupp som han hade tillhört tidigare. I och med det ifrågasätter 
föräldern både de tillskrivningar med rasistisk innebörd som Amir blir mål 
för av kamraterna, och att Amir är placerad i en särskild undervisningsgrupp 
utan förälderns övertygelse om att det är rätt plats för honom.  
 
Exempel 2: 
 
 Lärare:

Jobbar bra på lektionerna, men har lätt för att irritera sina kompisar 
tyvärr! 
Förälder:  
Amir säger att det är /elev 1/ som irriterar honom hela tiden, och den-
nes namn återkommer varje dag.  
Nu har Amir varit ett tag hos er. När ska vi träffas således för att prata 
om diagnosen. 

 
Att Amir har lätt att irritera sina kompisar är en återkommande beskrivning 
av Amir, som läraren påpekar. Föräldern positionerar sig mot dessa evalue-
rande beskrivningar av Amirs problematiska beteende från lärarnas sida 
genom att använda lärarens evaluering av Amirs beteende genom att lyfta 
fram den elev som Amir refererar till i sin redogörelse för de negativa rasis-
tiska händelserna. Strax därefter ifrågasätter föräldern åter Amirs närvaro i 
den särskilda undervisningsgruppen och diagnosen på ett tydligt sätt med 
meningarna: ”Nu har Amir varit ett tag hos er. När ska vi träffas således för 
att prata om diagnosen”. Ifrågasättande av Amirs diagnos och omplacering, 
liksom de rasistiska förolämpningar som han utsätts för, fortsätter som vi ser 
i följande exempel: 
 
Exempel 3: 
 
 Förälder:

Amir säger att /elev 2/ kallade honom neger. Han var ledsen. Amir 
känner att han inte hör ”hemma” (i) Myran. Det är hans egna ord. Han 
säger att alla är stökiga. Allt detta gör mig fundera om Amir ska fort-
sätta vara där. Jag vill träffa er så fort som möjligt tillsammans med 



178 

/namn/ skolpsykologen.
Lärare: 
Du kan komma till skolan /datum/. Om du vill att /skolpsykologen/ 
ska vara med så får du säga det till henne. 

 
Föräldern påpekar att Amir har blivit kallad för neger igen. Med den affekti-
va tillskrivningen, ”Han var ledsen”, påpekas Amirs utsatthet inför dessa 
situationer. Strax därefter kommer ifrågasättandet av Amirs placering i 
gruppen igen. Amir ”känner att inte hör hemma” i gruppen, något som gör 
att föräldern överväger om han ska fortsätta där. Föräldern vill därför ha en 
träff med skolpsykologen. Förälderns begäran att träffa skolpsykologen i 
samband med träffen bemöts av läraren med formuleringen ”Om du vill att 
/skolpsykologen/ ska vara med så får du säga det till henne” med vilken 
ansvaret för träffen förläggs till föräldern. En möjlig förklaring till lärarens 
svar kan vara att varje gång föräldern ifrågasätter sonens diagnos och ompla-
cering, förflyttar föräldern fokus och ansvar från Amir som individ, och de 
problem som tillskrivs honom, till specialverksamhetens och lärarnas svårig-
heter och problem med sin praktik. Utbytet mellan läraren och föräldern fort-
sätter i och med att de rasistiska förolämpningarna mot Amir fortsätter: 
 
Exempel 4: 
 
 Förälder:

Amir säger att /elev 3/ har kallat honom jävla neger. Det var inte igår. 
Lärare: 
Ja, detta hände i fredags han /elev 3/ har fått en ordentlig utskällning. 
Vi pratade om kränkningar. /Elev 3/:s försvar var att han endast sko-
jade. Men vi har sagt att så skojar man inte. 

 
Här uteblir förälderns ifrågasättande av diagnosen och omplaceringen av 
Amir. Istället lyfter hon fram Amirs etniska utsatthet i form av nedsättande 
rasistiska förolämpningar som en av eleverna i gruppen riktar mot honom. 
Läraren bemöter det med att visa att de tar förälderns argument på allvar 
med en uppvisning av auktoritet för att lugna föräldern. De beskriver en 
ordentlig utskällning och ett samtal om kränkningar i samband med händel-
sen. Elev 3 beskrivs ha förklarat sin handling med att han bara skojade, vil-
ket bemöts med ytterligare en tillrättavisning som påminner honom om att så 
skojar man inte.  

Hittills har belysts hur den ordinarie verksamheten ser diagnosutredning 
som ett sätt att remittera honom till den speciella undervisningens domän, 
eftersom de inte anser sig kunna hantera honom inom den ordinarie verk-
samhetens ramar. Den process som i och med utredningen igångsätts utmyn-
nar i en diagnos och att Amir placeras i en särskild undervisningsgrupp. I 
introduktionskapitlet nämndes att Grundskoleförordningen (1994), i enlighet 
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med skollagen (1985), föreskriver att särskilt stöd i första hand ska ges i den 
klass eller grupp som eleven tillhör, och att om behov av särskilt stöd anses 
finnas ska beslutet om placering av eleven ske efter samråd med eleven och 
elevens vårdnadshavare. Det svårt att inom ramen för den här studien ge svar 
på frågan huruvida man tagit man hänsyn till dessa direktiv för att ta beslut 
om diagnosutredning och placering i Amirs fall, särskilt i fråga om samrådet 
med vårdnadshavaren. Det är dock viktigt att notera att fallet ger upphov till 
frågor om de svårigheter dessa direktiv för med sig när de ska genomföras i 
praktiken. Dyson och Milward (2000) liksom Nilholm (2005, 2006, 2007) 
beskriver dessa svårigheter i termer av dilemman som utbildningssystem kan 
ställas inför. De menar att, trots att skolan strävar efter ett jämlikhetsideal 
som ser till individen utifrån dess egna förutsättningar och behov, bygger 
utbildningsverksamheten på en omfattande kategorisering av elever som 
värderar elevernas förmågor, något som leder till selektering och kompensa-
tion. Dessa grundläggande dilemman blir synliga i Amirs fall. Lärarna i den 
ordinarie verksamheten är tvungna att hantera dessa dilemman för att hjälpa 
Amir. Deras sätt att göra det är att i diagnosen se en möjlighet att problema-
tisera hans normalitet och funktionsduglighet som elev. Därför ger de stöd 
till en diagnos som bidrar till att selektera honom, för att kompensera det 
som betraktas som hans brister. I den särskilda undervisningsgruppen möter 
lärarna samma dilemma. De fortsätter därmed att bygga vidare på denna 
problematiska bild av Amir, och motverka förälderns ifrågasättande av 
Amirs diagnos och placering. Amirs förälder å sin sida försöker avlasta so-
nen från diagnosen och de stigmatiserande praktiker som diagnosen för med 
sig. Föräldern ger uttryck för positioneringar mot en diagnos som inte ter sig 
helt övertygande, vänder sig mot en specialverksamhet som inte erbjuder det 
undervisningsklimat som den utlovar, och som istället underordnar och ute-
sluter sonen som svart och som funktionshindrad elev.  

Med utgångspunkt från den analys som hittills har förts kan sägas att 
AD/HD-diagnosen för skolan och lärarna innebär svåra dilemman att hantera 
när man försöker tillämpa utbildningspolitiska intentioner i praktiken. För 
Amirs del innebär dessa förhållanden också svåra dilemman. Det finns flera 
asymmetrier som Amir möter i sin vardagliga interaktion i skolan, och som 
han måste lära sig att hantera och förhålla sig till. Som barn, elev, pojke, 
svart, muslim och funktionshindrad, är han tvungen att ständigt bemöta olika 
normativa praktiker och maktordningar. Dessa maktordningar dyker inte upp 
tillsammans i interaktionen, utan bildar olika konstellationer beroende på de 
sammanhang där de uppstår. I de exempel som har tagits upp är det dock 
också möjligt att se att Amir är inte ensam i det spänningsfält av positione-
ringar som uppstår i gruppen. Exemplen synliggör hur föräldern i exemplen 
konsekvent synliggör två av de maktordningar som sonen får bemöta: Amir 
som svart/neger och Amir som funktionshindrad. I dessa sammanhang pro-
blematiserar föräldern de rasistiska förolämpningar som Amirs utsätts för av 
kamraterna, samt ifrågasätter sonens funktionshinder och hans närvaro i en 
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särskild undervisningsgrupp där föräldern anser sonen inte hör hemma. Båda 
ordningarna samspelar i förälderns framställning av sonens situation i grup-
pen.  

Den aktiva uppsättning positioneringar som föräldern uppvisar anser jag 
lyfter fram en väsentlig aspekt i relation till den analys som förs här. Det har 
att göra med social tillhörighet. Klass är en social ordning av relevans för att 
förstå de positioneringar som föräldern i exemplen intar gentemot de institu-
tionella och sociala praktiker som möter honom och som vill tillskriva sonen 
begränsande kategoritillhörigheter och identiteter. Moser (2006:550f) menar 
att till skillnad från funktionshinder, genus och etnicitet är klass inte främst 
något som kan tillskrivas kroppen. Hon menar att även om klass kan sägas 
bli förkroppsligad i form av en rad praktiker, uttrycks den på ett mer hetero-
gent sätt. Moser hänvisar till Bourdieu (1984) när hon menar att klass skulle 
kunna förstås i form av olika sorters kapital eller sociala resurser, som socia-
la nätverk, symboler, utbildning, ekonomiska resurser, positioner och tekno-
logier. Dessa resurser möjliggör iscensättning och konstituering av specifika 
subjektiviteter, förkroppsliganden och sätt att vara. Moser går vidare med 
denna tankegång och menar att klass kan studeras på en mer konkret sätt 
genom att rikta fokus mot hur individen mobiliserar olika resurser. Hon stu-
derar exempelvis hur en förälder till en funktionshindrad kille lyckas få bätt-
re villkor för sin son än de villkor som de institutioner som han placeras i 
erbjuder honom. Det lyckas föräldern med genom att mobilisera olika socio-
ekonomiska resurser, exempelvis utbildning, yrkeskunskap, sociala nätverk 
och kontakter. Med hjälp av dessa resurser neutraliserar föräldern olika insti-
tutionella praktiker som framhäver sonens funktionshinder och som därmed 
begränsar sonens möjligheter till bättre villkor och personlig utveckling.  

Mosers (2006) tankar om mobilisering av resurser som socialmarkör kan 
användas för att ytterligare kasta ljus över Amirs fall. Amirs förälder är hög 
utbildad tjänsteman, två av de socialrelaterade resurser som Moser menar 
mobiliseras av föräldern i hennes fall. Dessa resurser kan betraktas som olika 
typer av kapitalformer (Bourdieu 1986), som disponerar förälder till ett spe-
cifikt sätt att handla och förhålla sig gentemot sin son skolgång och framtida 
utbildningsmöjligheter I synnerhet utbildning som kulturell kapital (Bour-
dieu & Passeron 1979), eller utbildningskapital (se Gytz O. & Møller Peder-
sen 2008), är en aspekt som föräldern lyfte fram som viktig, när jag vid ett 
samtal ställde frågan om vad sonen skulle göra efter avslutad skolgång. 
Amirs föräldrar uttryckte tydligt förhoppningen om att sonen skulle gå vida-
re med någon högskoleutbildning. Denna tydliga positioneringen kan förkla-
ra förälderns förmåga att visualisera situationen och problematisera de olika 
asymmetrier som sonen möter i gruppen, och som kan te sig begränsande för 
hans skolgång. Utbildningskapital därmed ses som resurser som rustar föräl-
dern med möjligheter att bemöta institutionella och sociala uttryck för 
asymmetrier och makt. Den hjälper förälder att positionera sig gentemot 
skolan och göra sonens funktionshinder mindre begränsande. Dessa positio-
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neringar ger föräldern möjlighet att överblicka och problematisera skolans 
institutionella och sociala funktion, bemöta specialverksamhetens stigmatise-
rande praktiker, för att förbättra sonens förutsättningar och blicka framåt vad 
det gäller sonens framtid. 

5.6. Elever utan behov av särskilt stöd och genus  
Förutom kategoriordningar som etnicitet och social tillhörighet, kan genus 
också innebära en parallell ordning med betydelse för den särskilda under-
visningsgruppens interaktion och för förståelsen av eleven i termer av funk-
tionshinder. Det här avsnittet avser att introducera några resonemang om 
funktionshinder och genus som kommer att utvecklas i de två kommande 
och sista kapitlen i avhandlingen. Analysen utgår från olika tillfällen där 
eleverna i gruppen deltar i olika lektioner med jämnåriga elever från ordina-
rie klasser i skolan. Dessa övningstillfällen genomförs med syfte att bereda 
vägen för att genomföra det uttalade målet att återinlemma specialeleverna i 
den ordinarie verksamheten. En närmare analys av dessa tillfällen väcker 
dock flera viktiga frågor om de skillnader som görs mellan elever utan behov 
av särskilt stöd och elever som anses vara i behov av särskilt stöd och sär-
skilda inrättningar i skolan. De väcker också frågor om de genusordningar 
som får plats i klassrummets interaktion och hur de bemöts och tolkas i prak-
tiken.  

5.6.1 Inkludering i praktiken – fyra syslöjdlektioner  
I samtal med flera av lärarna vid olika observationstillfällen (Obs 2/02-13, 
Obs 4/02-19, Obs 5/02-21) framkommer en kluven bild av särskilda under-
visningsgruppen som en alternativ verksamhet vid sidan av den ordinarie 
undervisningen. Lärarna menar att det finns för- och nackdelar med att ha 
särskilda undervisningsgrupper. En nackdel är att när elever med samma 
problematik är tillsammans triggar de varandra och förstärker varandras 
problem. En fördel är möjligheten att skapa en djupare relation till eleven än 
när de är i en stor grupp, och därmed större utrymme för att hantera elever-
nas problem mer specifikt. Några av lärarna anser dock att den särskilda 
undervisningsgruppen är en utmanande uppgift, och att man borde satsa på 
att ha bra assistenter i elevens ursprungliga klass istället. De menar också att 
den ordinarie skolan och lärarna är snabba och angelägna att bli av med så-
dana elever som stör och ställer till problem. De förklarar att det finns riktigt 
speciella elevfall, men att dessa fall sällan kan få hjälp inom skolans ramar. 
Enligt lärarna finns det inte tillräcklig med resurser i en särskild undervis-
ningsgrupp för att hjälpa dessa elever, och läraren kan känna sig maktlös 
inför denna situation. De speciella elevfallen behöver alternativa lösningar, 
exempelvis ett behandlingshem, vilket kommunen sällan vill lägga resurser 



182 

på. Eleverna bollas därmed fram och tillbaka mellan olika sociala myndighe-
ter tills de spårar ur. En av lärarna menar att föräldrarna har möjlighet att 
välja om de vill placera barnet i en särskild undervisningsgrupp eller i en 
vanlig klass med assistent. Ibland bekostar skolan assistent, men särskilda 
undervisningsgrupper brukar på ledningshåll betraktas som ett billigare al-
ternativ.  

I samtal med en av lärarna (Obs 19/05-07) menar hon att inkludering är 
en uttalad strävan från kommunen. Läraren förklarar att det är fult att tänka 
segregerande när det gäller de här barnen. Det är mycket modegrejer också 
menar hon, och att uppfattningen om hur specialundervisningen bör organi-
seras förändras med tiden. Hon själv tycker att särskilda undervisningsgrup-
per behövs, att inkludering inte fungerar hela tiden och att det finns många 
barn som inte klarar av att vara i en vanlig klass. Hon menar även att inklu-
deringen är svårare att genomföra i just det område där skolan och gruppen 
finns. Skolorna i området är generellt stökiga, och därför syns ADHD-
barnen inte så tydligt där. Hon förklarar att det har att göra med områdets 
sociala sammansättning, med många invandrare och icke-studiemotiverade 
elever. Hon förklarar att ett vanligt mönster i dessa skolor är att studiemoti-
verade familjer flyttar sina barn till friskolorna. Hon berättar också att hon 
läste en artikel i DN om att betygsätta lärarna. Hon tycker att det är orättvist 
eftersom det finns många goda lärare på de här skolorna, men att barnen inte 
presterar tillräckligt. Också i ett samtal med rektorn (Obs 16/04-16) frågar 
jag hur ledningen ser på inkludering. Rektorn svarar att man strävar efter en 
skola för alla, och att det är en process. Målet är att skapa lite sammanhang 
så att elever utvecklas och mår bra. Rektorn använder ordet ”korsett” för att 
förklara att det finns en normalitet man strävar efter. Skolan ska passa in i 
den korsetten, och normalitet kan vara 18 elever i en klass. I Myran saknar 
eleverna normala ramar, förklarar hon.  

Intresset för hur inkludering fungerar i praktiken gör att jag ber lärarna 
om att få följa några elever vid olika inkluderingstillfällen. De lektioner som 
väljs är slöjd, hemkunskap och gympa. En lärare från den studerade gruppen 
följer eleverna till den ordinarie klassen. Två av dem, en manlig och en 
kvinnlig lärare, följer med sina respektive elever vid de genomförda observa-
tionerna. Vid dessa tillfällen assisterar de inte sina elever, utan tittar endast 
på eller assisterar andra elever vid behov. När jag vid två av dessa tillfällen 
(Obs 27/05-20) frågar en av lärarna varför de inte assisterar sina egna elever, 
svarar hon att meningen med inkluderingen är att eleven så småningom ska 
kunna klara sig själv i en vanlig klass. När jag vid ett annat tillfälle (Obs 
4/02-19) ställer samma fråga till den andra läraren svarar han att han inte 
assisterar de egna eleverna eftersom de själva inte vill det. Han förklarar att 
de känner sig stämplade, och vill inte att de andra ska veta att de behöver 
hjälp. Jag frågar samma lärare om en av elevernas framtida möjlighet att 
tillhöra en vanlig klass. Han svarar att elevens möjligheter att återvända till 
en vanlig klass från den särskilda undervisningsgruppen under sin grundsko-
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levistelse betraktas som små. Inkluderingen verkar finnas mest som en möj-
lighet vid övergången till gymnasiet. I och med att det inte finns en tydlig 
tanke bakom inkluderingens mål och genomförande i praktiken, frågar jag 
rektorn (Obs 16/04-16) om de har någon tydlig plan för hur den implemente-
ras. Rektorn svarar att det gör det inte, och att det är något som hör till lärar-
nas arbete. Vid det tillfället passar jag på att fråga om assistenter skulle vara 
ett alternativ till särskilda undervisningsgrupper, så att inkluderingen inte 
skulle te sig som ett problem för eleven i framtiden. Rektorn svarar att den 
möjligheten inte finns i kommunens bild och planer.  

Utifrån samtalen med lärarna och rektorn kring hur de ser på inklude-
ringstillfällena kan sägas att verksamheten i den studerade gruppen aktuali-
serar praktiker som kan relateras till det som Haug (1998) kallar för segrege-
rande integrering. En kompensatorisk och normaliserande tanke låter sig 
urskiljas i lärarnas och rektorns sätt att förstå sin roll och förhålla sig till 
inkluderingssträvan. Att inkluderingstillfällena ändå fick plats i verksamhe-
ten visar däremot på en vilja till en mer inkluderande inriktning. Inklude-
ringstillfällena genomförs med ett uttalat syfte att pröva vägar till anpassning 
av eleven till den ordinarie verksamheten. Inkluderingsförsöken görs dock 
utan tydliga mål om hur den integreringen ska genomföras i praktiken. Otyd-
lighet, osäkerhet, liksom avsaknad av planering och gemensamma riktlinjer i 
förhållandet till försökens mening och mål motverkar därmed viljan till den 
inkludering som eftersträvas. Nilholm (2006, 2007) talar om ett urvattnat 
integreringsbegrepp där man bara fokuserar på elevernas naturliga olikheter, 
och inte på att skolans helhet ska förändras för att ge utrymme för elevvaria-
tion. Det är kanske tanken om eleven som essentiellt annorlunda, ofta i pro-
blematiska termer, som driver verksamheten i den särskilda undervisnings-
gruppen, och gör att goda visioner och intensioner inte hittar vägar att för-
verkligas i praktiken.  

Mitt intresse för hur inkluderingstillfällena fungerar växte allt eftersom 
fältstudien pågick. Därför bestämde jag mig för att följa Kalle och Annika 
mer konsekvent, för att med hjälp av observationer och anteckningar kart-
lägga några av deras syslöjdlektioner i en ordinarie femteklass bestående av 
cirka tretton elever. Jag genomförde fyra observationer (Obs 14/04-04, Obs 
15/04-11, Obs 21/05-09, Obs 25/05-16). Vid de fyra tillfällena fångar obser-
vationerna liknande mönster. En närmare analys av dessa mönster är viktig 
för att den ger vidare perspektiv på hur AD/HD-elevers problematiska bete-
ende tolkas och konstrueras i förhållande till den ordinarie verksamhetens 
elev. Analysen är också viktig för att ge perspektiv på hur genusordningar 
iscensätts och etableras i de sammanhang som studeras. Här redovisas endast 
två av de fyra observationstillfällena: det andra och tredje. Efterföljande 
analys görs på grundval av samtliga fyra observationstillfällen. De två valda 
exemplen är indelade i två delar. Första delen av de två exemplen redovisas 
och analyseras först. Därefter redovisas och analyseras den andra delen av 
respektive exempel.  
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Exempel 1a:  
 
Vid andra syslöjdslektionen (Obs 15/04-11) följer jag Kalle och Annika till 
den ordinarie femteklassen. Lektionen kan beskrivas som stökigare än den 
första. Kalle och Annika verkar försvinna i kaoset. Tre av pojkarna, de mest 
oroliga, sitter utan någon uppgift och utan att få någon vägledning under 
nästan hela lektionen. De pratar högt eller går runt och stör andras arbete. De 
sparkar på varandra eller på syslöjdmaterialet och skrattar. De springer efter 
varandra i klassrummet. Syslöjdläraren hinner uppmärksamma dem, men gör 
inget. Myrans lärare hjälper de andra eleverna i gruppen, men inte Annika 
eller Kalle. Kalle fortsätter sy ett fodral till sin mobil, som förra gången. 
Ingen verkar uppmärksamma vad han gör. Han arbetar nästan själv. Det-
samma gäller för Annika. När syslöjdläraren håller på avsluta lektionen, 
skriker en av killarna till en av sina kompisar ”Håll käften djävla hora”. 
Myrans lärare säger till pojken som har sagt det: ”Sa du att du var en 
hora?”, lite på skoj. Pojken säger ”Vad sa du? Att jag är en hora?”, ”Det sa 
du nyss”, säger läraren. ”Hur kan jag vara en hora, jag är ju en pojke, det är 
bara tjejer som kan vara hora, du är ju en hora?”. Läraren svarar ”Du kan 
vara hora om du klipper snoppen och får en slida”. Pojken vänder sig till 
kompisarna och börjar garva ”Vad sa hon?”. Syslöjdläraren går fram till 
pojken för att få tyst på honom, så att hon själv kan prata. Men pojken fort-
sätter ”Hon säger att jag ska bli en transvestit”. Myrans lärare ser att pojken 
vill göra en stor affär av det hela och går till honom och försöker lugna ner 
honom. Nu är både syslöjdläraren och Myrans lärare nära honom. Jag stan-
nar kvar vid dörren och hör inte längre vad som sägs. Syslöjdläraren verkar 
inse att det inte går att göra något mer åt situationen och avslutar lektionen, 
medan eleverna springer ut genom dörren och snabbt försvinner till matsa-
len.  
 
Exempel 2a: 
 
Vid tredje syslöjdlektionen (Obs 21/05-09) är vi lite försenade och möts av 
en lika stökig lektion som tidigare. Alla skriker och ingen lyssnar på syslöjd-
läraren. Den kvinnliga läraren höjer rösten och säger till dem att ställa undan 
sina mobiltelefoner. Eleverna skrattar åt henne. Argt går hon och försöker ta 
en tjejs mobiltelefon ifrån henne. Hon vägrar lämna den ifrån sig. Syslöjdlä-
raren ta fram en liten låda och uppmanar eleverna att lägga dit sina mobilte-
lefoner. Hon går till tjejen igen och ber henne att lägga sin mobil i lådan. 
Varken tjejen eller de andra som hon ber om det gör det. Hon ger upp medan 
de andra eleverna skriker åt henne saker och garvar. En tjej går mot dörren 
som om hon ska lämna rummet medan hon pratar i mobiltelefonen. Syslöjd-
läraren går bestämt till henne och rycker mobilen från hennes hand. Tjejen 
protesterar men får inte sin mobiltelefon tillbaka. Pojkarna skriker och gar-



185 

var. Lektionen fortsätter. Pojkarna arbetar inte med sina uppgifter och går 
runt och stör andra. En flicka sätter sig på bordet. Läraren beordrar henne att 
sätta sig på sin bänk. Tjejen lyder inte. Myrans lärare går och försöker över-
tyga henne om att sitta ordentligt. Medan det händer gör en pojke samma 
sak, fast med skorna på. Läraren skriker och tillrättavisar medan alla skrattar 
åt henne. Jag hinner inte se vad Kalle och Annika gör. Jag tittar på dem och 
ser dem sitta, titta och avvakta. Lektionen fortsätter. Jag hör syslöjdläraren 
skrika till pojkarna. De ignorerar henne. Hon verkar byta taktik. Hon kon-
centrerar sig nu på de elever som vill göra något. De andra väljer hon att 
glömma helt och hållet. Några av tjejerna börjar arbeta. Pojkarna pratar med 
varandra och bestämmer sig för att bilda en ring och spela fotboll med en 
tygboll de hittar på ett bord mitt i klassrummet. Medan några tjejer som sitter 
nära dörren arbetar, och syslöjdläraren hjälper andra tjejer i motsatta hörnan 
av rummet, går en av pojkarna och retar en av de tysta tjejerna vid dörren 
som sitter och arbetar. När flickan inte ger honom den uppmärksamhet han 
vill, lyfter han det vänstra benet i höjd med hennes rygg och sparkar henne. 
Hon håller sig fast vid bordet som för att balansera kroppen efter sparken. 
Hon tittar argt på honom men säger ingenting. Hon tittar runt omkring som 
om hon söker någon som kan hjälpa henne. Ingen förutom hennes kompis 
som sitter bredvid, och som i början av lektionen fick sin mobil beslagsta-
gen, ser det som händer. Pojken fortsätter reta flickan, hon tittar runt och 
söker en lärares blick. Men läraren i den motsatta hörnan omringas av tre 
elever som vill ha hjälp med strykjärnet. Myrans lärare å sin sida brottas med 
flickan som satte sig på bordet och som nu vägrar arbeta. Hon går runt och 
pratar med andra tjejer, och svarar då och då på pojkarnas retningar, som 
bland skratt riktas högljutt åt alla håll, till olika elever i klassen. Jag smyger 
långsamt mot dörren nära där flickan som blev sparkad och pojken fortfa-
rande pratar. Jag hör att han säger till henne ”Håll käften djävla hora… din 
fitta...”. Flickan säger ”Gå härifrån”. Pojken säger ”Höll käften, fitta”. 
Flickan sänker blicken och låtsas som om hon syr. De andra pojkarna som 
hade lugnat sig en stund tar bollen igen och böjar sparka den till varandra. 
Pojken lockas av leken, lämnar flickan i fred och går till dem. Jag riktar 
blicken till Kalle och Annika. Kalle arbetar totalt oberörd av vad som händer 
runt omkring honom. Han håller på att göra en mössa. Två av de stökiga 
pojkarna smyger ut från klassrummet, och efter tio minuter kommer de till-
baka utan att någon märker det. Jag söker Annika. Jag har missat henne mitt 
i händelserna. Jag går till rummen bredvid, där man kan hämta slöjdmaterial. 
Där finns två små rum. Hon är inte i det första rummet och dörren till det 
andra rummet är stängd. Jag går till Myrans lärare och frågar vart Annika har 
tagit vägen. Hon vet inte heller var hon är. Läraren går till slöjdläraren och 
frågar om hon har sett Annika. Syslöjdläraren säger att hon inte orkar se allt i 
ett sådant oväsen. Läraren går till de små rummen bredvid och tittar igen. 
Tre tjejer följer med. Den här gången öppnar läraren den andra dörren och då 
ser vi Annika sitta ensam och arbeta med sin sömnad. Läraren och de andra 
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går. Jag stannar med henne och pratar. Hon berättar att hon blir irriterad av 
oväsen och inte kan koncentrera sig. Några tjejer går in i materialrummet 
igen med slöjdläraren för att hämta något de behöver. En av tjejerna frågar 
”sitter du här helt ensam”. Annika svarar inte. Tjejen vänder sig till slöjdlä-
raren och frågar ”Varför sitter Annika här ensam?”. Läraren svarar ”Därför 
att det är ett sånt liv där ute och hon klarar sig själv alldeles utmärkt”. Sy-
slöjdläraren går till klassrummet. Jag följer med henne och lämnar Annika 
ensam. Den stökiga pojken som sparkade flickan kastar nu något till en an-
nan elev. Slöjdläraren ser det och ber honom att sitta och arbeta. Han skriker 
till henne ”Kom hit och lär mig då”. Slöjdläraren vänder sig till honom och 
med säger stark och bestämd röst: ”Du ska inte tala till mig på det sättet”. 
Pojken tar ett steg tillbaka, sätter sig på sin bänk och tystnar en stund. Slöjlä-
raren vänder sig från honom och hjälper eleven i tur. Pojken verkar vänta på 
slöjdläraren. Läraren närmar sig honom, växlar några ord med honom som 
jag inte hör för att jag är längre bort vid dörren, och går sedan igen. Jag ser 
att pojken fortsätter att gå runt och besöka, prata med och reta andra elever. 
Tre tjejer ber Myrans lärare om tillstånd att gå till toaletten. Hon ger dem 
tillstånd. De kommer inte tillbaka. Syslöjdläraren frågar vart flickorna tog 
vägen. Jag hade nyss sett dem gå utanför skolan och genom slöjdrummets 
stora fönster göra gester till kamraterna inne i rummet. Kompisarna inne i 
rummet sms:ar ivrigt. Flickorna verkar ha fått sms från kompisarna för de 
springer tillbaka och går skrattande in i klassrummet igen. Killen som satt på 
bordet har gjort flera försök att gå från klassrummet utan att lyckas. Nu skri-
ker han att han vill gå. Slöjdläraren säger att det är dags att plocka ihop.  

Fem aspekter kan lyftas fram som viktiga vid de fyra inkluderingstillfäl-
len som de två ovan redovisade tillfällena utgör exempel på . Den första är 
att undervisningens miljö är högljudd och stökig i den ordinarie klassen. Den 
andra är en ordinarielärare som inte får ordning på den spretiga ordinarie-
klassen, och som använder sig av tillrättavisningar och disciplinering i sina 
försök att möta elevolydnad. Den tredje är elevernas sätt att utmana klass-
rumsordningen och ifrågasätta lärarauktoriteten genom motstånd. Dessa tre 
första aspekter motsvarar ett generellt normativitet–motstånds-mönster som 
reglerar mötet mellan lärarauktoritet och elevolydnad. Ett tankesätt som oav-
sett om det handlar om ordinarie verksamhet eller specialundervisning ver-
kar vara en del av de flesta lärares vardagliga praktik. Den fjärde aspekten är 
att Annika och Kalle, som i egenskap av elever med AD/HD brukar tillskri-
vas de beteenden som eleverna i syslöjdgruppen uppvisar, och därför anses 
vara i behov av särskilt stöd, blir helt osynliga och arbetar helt självgående 
vid alla fyra tillfällena. Den aspekten kommer att vidareutvecklas med hjälp 
av följande två observationer, gjorda vid det andra och tredje inkluderings-
tillfället. Den femte aspekten återkommer jag till om en stund.  
 
Exempel 1b: 
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Vid den andra syslöjdlektionen (Obs 15/04-11), när lektionen närmar sig sitt 
slut och eleverna städar, uppmärksammar jag Myrans lärare på att Annika 
och Kalle var lugnast i klassen, och att i jämförelse med de andra killarna 
visade de inte några beteendeproblem. Läraren förklarar att ”Våra barn har 
en diagnos, för det första”, och för det andra att ”De är på smekmånad och 
passar sig. Kalle vill ju vara i en vanlig klass”. Hon förklarar också att om 
Kalle hamnar i en konfliktsituation skulle han inte klara av det på ett normalt 
sätt. Läraren exemplifierar det med när hon gick till pojken i syslöjdgruppen 
som stökade och uppmanade honom om att sluta göra det, något som han 
gjorde. Det skulle ha inte hänt med Kalle, menar hon. Läraren menar att 
även Annika har reagerat våldsamt tidigare. Hon anser att ”De skulle inte 
klara av en sådan situation helt enkelt”. Medan vi pratar kallar en av de 
stökiga pojkarna en annan elev för djävla hora. Därvid kommenterar läraren 
att elevernas beteende i den här skolan är speciellt. Hon förklarar att hon 
uppmärksammande det redan när hon kom hit för första gången. Hon menar 
att det är en ”mentalitet på skolan, de flesta är så, det har att göra med om-
rådet, det här är ett sånt område” säger hon.  
 
Exempel 2b:  
 
Vid den tredje syslöjdlektionen (Obs 21/05-09), också i samband med av-
slutning av lektionen och städning, pratar jag med Myrans lärare och säger 
att det är tredje gången jag har följt Annika och Kalle till syslöjd och märkt 
att klassen är mer stökig än Myran. Hon förklarar återigen att de har en dia-
gnos och att Annika till exempel aldrig skulle klara av de här elevernas men-
tala nivå. Hon menar också att Kalle heller inte skulle klara av det trots att 
han är jätteduktig. Jag undrar varför till exempel den utagerande pojken i den 
syslöjdgrupp som vi nyss har sett inte blivit diagnostiserad för AD/HD. Hon 
menar att det handlar mest om en ”attityd” som är vanlig på de här skolorna. 

När jag vid två tillfällen påpekar att Kalle och Annika har varit lugnast 
och helt självgående i klassen, liksom att deras beteendeproblem verkar för-
svinna helt i den ordinarie klassens miljö, lyfter läraren fram diagnosen som 
ett sätt att legitimera eller bevisa deras problem. Även Kalles vilja att tillhöra 
en vanlig klass tjänar som argument för att förklara att han lyckas kontrollera 
sitt AD/HD-beteende under lektionerna. De ordinarie elevernas beteende i 
den stökiga klassen förklaras däremot i termer av mentalitet eller attityd som 
kopplas till skolan och området. Hänvisningen till området bör ses i ljuset av 
att vid ett av mina samtal med en av lärarna har området kopplats till dess 
sociala och etniska sammansättning, och de specifika problem som anses 
höra till. Viktigt i sammanhanget är dock resonemanget att beteenden hos 
den särskilda undervisningsgruppens elever tolkas i termer av AD/HD, me-
dan samma beteenden hos den ordinarie gruppens elever tolkas i termer av 
attityd. Utifrån det resonemanget kan följande slutsatser dras. Den första är 
att när den särskilda undervisningsgruppens elever möter en vanlig klass, 
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oavsett likheter i klassrummiljön och de ordinarie elevernas och lärarnas sätt 
att bete sig och förhålla sig till varandra, förblir AD/HD en bestående tolk-
ningsram med vilken man förstår och bemöter den diagnostiserade elevens 
beteende. Den andra är att när en elev från den ordinarie verksamheten utför 
den problematiska handlingen förlorar handlingen sin relevans som känne-
tecknande för AD/HD. Diagnosbeteckningen försvinner då som en kategori 
och tolkningsram för att beskriva det problematiska elevbeteende. Det oöns-
kade och problematiska beteendet blir endast en oönskad handling hos den 
ordinarie verksamhetens elev. Den tredje slutsatsen är att dessa förhållanden 
synliggör att lärarnas möjlighet att etikettera elevbeteende är en viktig del av 
lärarnas diskursiva produktion. Den utgör en del av den tolkningsram som 
lärarnas praktiker bidrar att skapa. 

Den femte och sista aspekt som de fyra integreringstillfällena synliggör, 
och som är väldigt tydlig i båda de valda exemplen, omfattar mer konkret 
pojkarnas sätt att använda sig av sexistiska förolämpningar för att hantera 
relationer och förhandla positioner med lärare och kamrater i klassrummet. 
Den aspekten, som inte bara finns i den ordinarie gruppen utan även före-
kommer i den särskilda undervisningsgruppen, exponerar en tydlig genusdi-
mension som kännetecknar pojkarnas positioneringar. Existensen av denna 
genusdimension även i den särskilda undervisningsgruppen är relaterad till 
vad Myrans lärare säger om att Annika inte skulle klara av de här elevernas 
mentala nivå, och inte heller Kalle trots att han är jätteduktig. Skillnaden 
som läraren gör i fråga om pojkens och flickans mentala egenskaper vad 
gäller att hantera olika saker i vardagen tyder på ett genusbestämt sätt att 
förstå AD/HD-problematik. Denna genusdimension som pulserar lika starkt 
som etnicitet och klass, och som skapar ständiga spänningar i skolans och 
gruppens interaktion, kommer att analyseras mer ingående i de två följande 
kapitlen. I en närmare studie av denna genusdimension kommer jag att bely-
sa hur lärar- och elevkategorierna samspelar med andra kategoriordningar 
kopplade till femininitet och maskulinitet, och hur det ur dessa interferenser 
uppstår tanken om genusrelaterade former av AD/HD.  

5.7. Sammanfattning  
Det här kapitlet har utforskat det vidare samspelet mellan de institutionella 
kategorierna lärare och elev och sociala kategorier som funktionshinder, 
etnicitet, klass och genus. Kapitlet utgick från att samspelet mellan sociala 
kategorier aktualiserade olika ordningar som lärare och elever använde för 
att förhandla positioner i interaktionen. När etnicitet aktualiserades skedde 
det i form av olika kulturella och religiösa traditioner och seder. Det var 
något som i synnerhet hade betydelse för de muslimska pojkarna i gruppen. 
Trots att både lärare och elever gav uttryck för en ärlig vilja till kulturell och 
religiös respekt och samförstånd, innebar förhandlingar kring dessa aspekter 
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en utmaning i gruppens vardag. Från lärarhåll antog man positioner som 
motsvarade lärarnas institutionella kulturbevarande uppgift att förmedla och 
reproducera svensk tradition och kultur. Dessa positioneringar antog en 
normativ innebörd som hade betydelse för alla elever, men speciellt för de 
muslimska eleverna som tvingades till svåra ställningstaganden när de skulle 
rätta sig efter den innebörden. Lärarens kulturnormativa uppgift ledde där-
med till en etnifiering (Johansson 2006) av elevens beteende i de samman-
hang som beteendena blev problematiserade. Eleven gjorde i sin tur kultu-
rellt motstånd för att tydliggöra sin positionering som muslim, men inte utan 
att riskera att den positioneringen också problematiserades genom att kopp-
las till deras AD/HD. Etnicitet blev då en parallell tolkningsram som liksom 
AD/HD aktualiserade annorlundahet och skillnadskapande (León 2010) i 
tolkningen av elevernas hinder och problem. Dessa förhållanden hade i sin 
tur betydelse för elevens identitetsskapande, eftersom de lärde sig att uppfat-
ta sig själva i de tillskrivna termerna.  

Elevernas identitetskapande skedde enligt olika situerade och ofta sam-
verkande asymmetriska ordningar som både lärare och elever aktualiserade i 
interaktionen. Dessa ordningar bildade olika intersektioner (De los Reyes & 
Mulinari 2007, Lykke 2003, McCall 2005, Yuval Davis 2005) som gav de 
asymmetrier de innebar en situerad betydelse beroende av kontexten och de 
situationer som förhandlades. Trots att både lärarna och eleverna var aktiva i 
aktualiseringen av dessa ordningar hade läraren, som kategori och roll, en 
tendens att göra sig osynlig i det vardagliga samspelet. Den interferens (Mo-
ser 2005, 2006) som uppstod när läraren som kategori och roll osynliggjor-
des, bidrog till tillskrivningen av kategorier och identiteter riktade mot ele-
ven som individ som ratificerade eleven som problem. Lärarens roll i till-
skrivningen av problematiska elevidentiteter synliggjordes därmed med ut-
gångspunkt i en inblick i en diagnosutredning. Exemplet som togs upp belys-
te lärarens roll i processer av identifiering och selektering av avvikande 
elevbeteende som fick plats i skolan. I samband med det lyftes fram att lä-
rarna ställdes inför svåra utmaningar och dilemman när de som institutionel-
la representanter skulle genomföra inkluderande utbildningspolitiska inten-
tioner i praktiken. Samtidigt som lärarens uppgift är att värna om grundläg-
gande principer som jämlikhet och lika behandling, ska de också se till att 
elevens individuella behov av förutsättningar tillgodoses (se Dyson & Mill-
ward 2000, Nilholm 20005, 2006, 2007). Inför dessa svåra dilemman vände 
sig läraren till institutionella praktiker för identifiering, selektering och av-
gränsning av avvikande elevbeteende och efterföljande kompensatoriska 
åtgärder. Läraren var dock inte alltid ensam i processen av identifiering och 
selektering av problematiskt elevbeteende. En vidare inblick i exemplet syn-
liggjorde hur en elev och hans förälder positionerade sig i förhållande till 
diagnosens legitimitet och lärarens definitionsmakt. I och med det introduce-
rades alternativa ordningar som skapade andra tolkningsformer. Social till-
hörighet blev relevant i det sammanhanget. Den gjordes aktuell genom mo-
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bilisering av klassrelaterade resurser (Moser 2006), vilket gav föräldern i det 
analyserade exemplet bättre möjligheter att ge de kategorier och identiteter 
som tillskrevs sonen andra betydelser. Dessa resurser motiverade därmed 
förälderns sätt att bemöta och motverka de selekterings och stigmatiserings-
praktiker som sonen konfronterades med i gruppen, med förhoppningen att 
ge honom bättre utbildning och framtidsutsikter.  

Analysen av hur olika kategoriordningar samspelade i den ordinarie verk-
samheten i förhållande till specialverksamheten synliggjorde vidare att inter-
aktionskontexten är avgörande för de betydelser som tillfördes olika former 
av kategoriordningar. En närmare inblick i hur olika inkluderingsförsök 
genomfördes i gruppen belyste att elevens brott mot norm och ordning, i 
form av olydnad och språkbruk, kunde få olika betydelser beroende på i 
vilket sammanhang de uppstod. Ibland förstods dessa beteenden som en 
attityd kopplad till elevens sociala och etniska bakgrund, och ibland som 
tecken på funktionshinder. Det gick vidare att se att sexistiskt språkbruk, 
främst från pojkarnas sida, förekom i både den särskilda undervisningsgrup-
pen och i den ordinarie gruppen. Detta språkbruk användes av pojkarna för 
att vinna positioner i interaktionen och förhandla asymmetrier och makt i 
förhållande till lärare och kamrater. I kapitlet motiverades därmed behovet 
av att vidare utforska hur lärare och elever riktar sig mot ordningar relatera-
de till funktionshinder och genus, samt förhandlar dessa i situerade samman-
hang. I och med det kan samspelet i gruppen förstås som ett intersektionellt 
fält där olika ordningar aktualiserar sociala asymmetrier i termer av situerade 
relationer av makt.  
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6. Maskulina iscensättningar – motstånd och 
makt eller funktionshinder 

Det här kapitlet ska handla om hur pojkarna i den studerade gruppen använ-
der sig av olika kommunikativa resurser för att i språk och handling positio-
nera sig gentemot de kvinnliga lärarna och övriga elever i gruppen. I kapitlet 
studeras de interaktionsmekanismer som kännetecknar de kommunikativa 
praktiker som pojkarna aktualiserar. Fokus riktas främst mot hur samtalet 
mellan pojkarna och de kvinnliga lärarna organiseras, och hur deltagarna 
använder olika kategoriseringar och identitetstillskrivningar för att markera 
sin position i interaktionen. Kapitlets frågeställningar är: 
 
• Vilka kommunikativa resurser använder sig pojkarna av för att positio-

nera sig och bemöta normativa ordningar?  
• Vilka kategoriseringar och identitetstillskrivningar aktualiserar dessa 

positioneringar från både pojkarna och de kvinnliga lärarna? 
 
Frågeställningarna analyseras med utgångspunkt i hur pojkarna iscensätter 
motstånd mot ordning och regler som ska gälla i klassrummet, och hur de i 
detta sammanhang använder sig av språkliga förolämpningar. Analysen rik-
tas främst till hur förolämpningarnas konsekventa användning ger uttryck för 
en form av maskulin ordning som pojkarna använder för att motstå lärarnas 
normativa praktiker. Analysen inriktas också på hur pojkarna använder dessa 
ofta sexistiska förolämpningar för att förhandla positioner i termer av makt 
gentemot kvinnliga kamrater. Därefter belyser jag hur dessa maskulina 
iscensättningar tolkas i termer av medicinska funktionshinder eller avvikel-
ser hos pojkarna. Det betyder att kapitlet också kommer att handla om de 
intersektionella genomkorsningar och interferenser som uppstår i samspelet 
mellan institutionella kategorier som lärare och elev, och de olika kategorise-
ringar och identitetstillskrivningar som relaterar till genus och funktionshin-
der.   

6.1. Genus, maskulina iscensättningar och AD/HD  
Inom genusvetenskapen har man länge intresserat sig för relationen mellan 
kön och genus och huruvida den ena kopplar till natur och den andra till 
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kultur. Den senaste utvecklingen inom genusstudier har dock riktat speciellt 
intresse till begreppet kön inte som betecknande för naturliga biologiska 
egenskaper, utan istället som en språklig och diskursiv skapelse, som en 
social och kulturell tolkning av kroppens biologiska olikhter. En företrädare 
för denna inriktning är Judith Butler (1990, 1993). Butler lägger tonvikt vid 
språkets förmåga att skapa mening, och ger sin teori ett performativt och 
handlingsinriktat perspektiv. Hon använder sig av dessa två inriktningar för 
att förklara kön, genus, sexualitet och identitet som sociala och kulturella 
skapelser. Kön som både begrepp och handlingar regleras av en normativ 
heterosexuell matris och är en produkt av vardagliga diskursiva praktiker 
gällande i det samhället vi lever i (Butler 1990). Den heterosexuella matrisen 
eller normen innebär etablerade grunduppfattningar hos människor och sam-
hället som definierar gränser för normalitet och avvikelse vad gäller kön, 
genus och sexualitet. Butler (1993) har låtit sig inspireras av bland annat 
Michel Foucaults tankegångar om diskurs, kropp och makt. Men i motsats 
till Foucault studerar inte Butler heteronormativitet som produkt av historiskt 
och institutionellt bestämda maktpraktiker, utan som produkt av handlingar 
utsatta för den heterosexuella normens påverkan. Genom repetitiva vardagli-
ga handlingar eller sociala praktiker infogas individerna i vissa idé- och 
handlingsmönster. Enligt Butler finns det i dessa kommunikativa rutiner en 
kraft att konstituera subjekt genom att ständigt och oreflekterat hänvisa till 
och påminna om subjektets existens och egenskaper. En inre subjektiv upp-
fattning eller identitet konstitueras då genom repetitiva iscensättningar eller 
handlingar. Könsidentiteten utgör inte en naturlig del av en individ, utan är 
något som skapas genom rutinmässiga praktiker. Därför kan varken kön eller 
genus ses som uttryck för en autentisk inre verklighet, utan de är produkter 
av handlingar som skapar upplevelsen av denna inre verklighet. Ord, hand-
lingar, gester, begär skapar intryck av en inre genuskärna som upplevs som 
stabil. Denna kärna eller identitet är resultatet av en offentlig social diskurs, 
som genom att avgränsa genuskategorier upprättar subjektets existens (But-
ler 1990:136). Språk och handlingar är inte spontana företeelser fria från 
omgivningens påverkan. I varje individs handlingar går att se omedvetna 
regler och konventioner av betydelse för konstitueringen av det som uppfat-
tas som en sann och stabil genusidentitet (Butler 1993: 235). Sjökvist 
(1998:32) sammanfattar denna tankegång hos Butler. Hon menar att genom 
att ständigt eller performativt citera eller nämna normen materialiseras både 
kön som begrepp och kön som handling och identitet. Subjektet blir produkt 
av en ständig citering som ger det en status av "att vara": att vara exempelvis 
kvinna eller man. Det etablerade hegemoniska språket skapar falska begrepp, 
eftersom det förvandlar fiktiva enheter som från början har en lingvistisk 
realitet till substanser med vidhängda attribut som individerna tvingas tro på.  

En viktig utgångspunkt för den här studien är dock att det görande som 
både kön och genus innebär inte är en enmansföreställning, utan handlings-
sätt och rutiner som människor skapar i interaktion med andra. West och 
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Zimmerman (1987:126) menar att görandet av genus innebär ett komplex av 
socialt vägledda interaktionella och mikropolitiska aktiviteter som konstrue-
ras i termer av en maskulin eller en feminin ”natur”. När man studerar det 
sociala görandet av genus flyttar man fokus från individuella aspekter över 
till interaktionella och institutionella arenor. Det är givetvis individerna som 
gör genus, men görandet är situerat och genomfört i närvaro av andra männi-
skor som också är orienterade mot denna produktion. Jonsson (2007) menar 
att i enlighet med den konstruktivistiska syn som gäller inom genusforskning 
skapas kön och genus i vardaglig interaktion och i relation till heteronorma-
tiva diskurser om manlighet och kvinnlighet som råder i samhället. Precis 
som det finns en feminin norm som reglerar hur en flicka ska bete sig, finns 
det också en maskulin norm som dikterar vad som uppfattas som rätt sätt att 
vara kille på exempelvis i skolan. Den maskulina normen upprepas i form av 
handlingar och språkliga utryck för att slutligen framstå som något naturligt 
och givet. Men denna maskulina norm konstrueras inte bara i förhållandet 
till kvinnlig underordning, utan också i förhållande till andra maskuliniteter 
som anses avvika från den normerade maskuliniteten. Det innebär en hetero-
sexuell norm som inte bara rangordnar män och kvinnor i olika handlings- 
och normsystem, utan även skapar olika kategorier av maskuliniteter som 
goda eller problematiska. Den goda, moderna, vita, medelklassmanligheten 
sätts då emot problematiska maskulinitetsideal och iscensättningar. Den 
problematiska maskuliniteten tillskrivs olika grupper i samhället som inte 
förkroppsligar manlighetsidealet. Dessa grupper anses avvika från det man 
betraktar som normalt och eftersträvansvärt, och därför beskrivs som i behov 
av olika normaliseringsåtgärder. Jonsson menar också att inom traditionell 
skol- och utbildningsforskning har exempelvis gruppen pojkar med arbetar-
klassbakgrund betraktats som en sådan grupp. Han menar också att den se-
naste tiden har intresset riktas även mot pojkar med invandrarbakgrund och 
deras villkor i skolan. 

Jonsson (2007) beskriver skolan som en av samhällets arenor där genus-
ordningen återskapas och där det finns specifika betingelser för iscensättning 
av maskulinitet. Liksom andra feministiska teoretiker och genusforskare 
lyfter han fram motsättningen mellan skolans formella intentioner att mot-
verka traditionella könsroller och dess faktiska reproducerande av genus-
normer. Denna informella agenda kopplar Jonsson till begreppet ”den dolda 
läroplanen”, ett begrepp som har en lång tradition inom utbildningsforskning 
och som belyser de tysta informella mekanismer som styr undervisningen, i 
form av praktiker som utesluter individer från likvärdiga och demokratiska 
utbildningsmöjligheter. Jonsson förklarar vidare att på samma sätt som sko-
lans inofficiella agenda skapar olika sociala kategorier och identiteter relate-
rade till klass, genus och etnicitet, är individernas sociala relationer avgöran-
de i denna process. Genom olika kommunikativa praktiker skapar killarna i 
hans studie gemenskap och tillhörighet lika mycket som uteslutning och 
marginalisering. Han menar vidare att det inte räcker med att konstatera att 
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olika maskuliniteter iscensätts genom språket, utan att det krävs en mer de-
taljerad studie av vad killarna gör med olika språkliga utryck och handlingar 
i sin vardag. Han förklarar att män inte mekaniskt reproducerar stereotypa 
maskulina språk och handlingssätt, utan de kan använda sig av en bredare 
uppsättning språkliga resurser, och iscensätta dessa på ett komplext sätt. I sin 
studie undersöker Jonsson hur killar använder språk som verktyg för att 
iscensätta maskulinitet i skolsammanhang. Han följer en grupp killar med 
invandrarbakgrund i en språkklass för att förstå vad som är tillåtet och för-
bjudet för dem att säga och göra i skolvardagen, och hur det tillåtna och för-
bjudna är en viktig aspekt i konstruktionen av killarnas maskulinitet. Han 
förklarar hur killarna i hans studie använder grovt språk och sexistiska ut-
tryck i syfte att ifrågasätta normativa ordningar och ideal gällande i skolan, 
och för att i den kultur av utanförskap de befinner sig i kunna kommunicera 
etnisk och manlig gemenskap och tillhörighet.  

Även Evaldsson (2005) utgår i sin studie från en grupp skolbarn – både 
pojkar och flickor med arbetar- och invandrarbakgrund – för att beskriva 
olika kommunikativa praktiker som barnen aktualiserar i form av olika ned-
sättande kommentarer och förolämpningar med syfte att kommunicera ge-
menskap och tillhörighet. Evaldsson menar att de ömsesidiga förolämpning-
ar som barnen använder när de tilltalar varandra är kopplade till en serie 
negativa karaktäriseringar och attribut som hänvisar till mottagarens sociala 
tillhörighet (ägodelar, kläder osv.), etnisk tillhörighet (ex. graden av språk-
kunnighet i svenska) eller genus. Evaldsson kommer fram till att verbala 
förolämpningar iscensätts främst av pojkar och mot pojkar, och av den an-
ledningen är de språk- och samtalspraktiker som de använder sig av i dessa 
aktiviteter viktiga i skapandet av en lokal maskulin ordning. Hon hänvisar 
till tidigare forskning som visar att verbala förolämpningar är en aktivitet 
som dominerar bland arbetarpojkar och män, och att denna maskulina arbe-
tarkultur kännetecknas av bland annat självhävdelse, tufft beteende, konkur-
rens liksom olika utryck för missnöje med diverse normer och regler. Ett 
annat intressant resonemang hos Evaldsson (2005) är iakttagelsen att för-
olämpningar har studerats i detalj vad gäller struktur och form, men man har 
sällan studerat hur de används i vardaglig interaktion. En sådan utgångs-
punkt kan i min studie kasta ljus över hur pojkar, producerar eller gör mot-
stånd, är i maskopi eller överskrider dominerande kulturella och institutio-
nella ideologier och genusdiskurser med hjälp av verbala förolämpningar 
som samtalsform.  

Såväl Butlers tankegång om vikten av att lägga fokus på den vardagliga 
konstitueringen av en genusidentitet genom performativa iscensättningar, 
handlingssätt och praktiker, som Jonssons och Evaldssons tankar om arbetar- 
och invandrarkillarnas aktiva språkbruk och dess betydelse för att förstå 
olika mekanismer i konstituering av gemenskap och marginalisering, utgör 
analysingångar i det här och nästa kapitel. Intresset riktas mot pojkar med 
diagnosen AD/HD, en grupp vars språkpraktiker i form av sexistiskt språk 
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och verbala förolämpningar antar problematiska former. Kapitlet visar hur 
det språkbruk som annars problematiseras hos socialt och etniskt marginali-
serade pojkgrupper får medicinska och neuropsykiatriska betydelser när de 
iscensätts och konstitueras i vardagliga händelser och rutiner bland pojkar i 
en särskild undervisningsgrupp.  

Slutligen är det viktigt att lyfta fram att när genus iscensätts betraktas den 
iscensättningen inte enbart som en roll som spelas. Begreppet iscensättning 
inbegriper också det vardagliga arbete med vilket genus görs och konstitue-
ras (West & Zimmerman 1987:127). Också viktigt att lyfta fram är att 
Evaldsson fokuserar på kamratrelationerna i aktiviteter som pågår främst i 
skolans oftast vuxenfria miljöer, som raster och skolgårdar. Med utgångs-
punkt i det kommer jag i den här studien framför allt att undersöka elevernas 
och även lärarnas roll i elevernas språkliga produktion. Viktigt i Jonssons 
studie är att han lyfter fram betydelsen av språk för att skapa de inneslut-
nings- och uteslutningspraktiker som åstadkoms inom pojkgruppen manlig 
gemenskap. Min studie kommer också att undersöka killarnas språkliga 
praktiker, dock inte så mycket som ett sätt att kommunicerar och skapa man-
lig gemenskap, utan främst som ett sätt att positionera sig i termer av mot-
stånd och makt i förhållande till kvinnliga lärare och elever.  

6.2. Den hyperaktiva AD/HD-pojken  
I DSM-IV beskrivs hyperaktivitet generellt som svårighet att sitta still, rast-
löshet och pratsamhet (Socialstyrelsen 2005:27f). Gillberg (2005:36f) menar 
att några av de vanliga orden för att beskriva symptom kopplade till upp-
märksamhetssvårigheter är nedsatt koncentration, låg uthållighet, låg eller 
hög avledbarhet, svårigheter att reglera aktiviteter, oförmåga att sitta stilla. 
Även bristande impulskontroll och svårighet att planera ingår i beskrivning-
en av hyperaktivitet. Gillberg (2005:64) förklarar att trots att ADHD/DAMP-
problematik ibland kan te sig identisk hos flickor och pojkar, kan flickor visa 
sig mer hypoaktiva och socialt inbundna. Hos pojkar anses problematiken 
främst ta form i hyperaktiva och impulsiva termer. Nadeau m.fl. (2006:39) 
menar att  pojkarnas aktiviteter är inriktade på deltagande i samma aktivite-
ter, tävling, dominans, fysisk kapacitet, utforskande, risktagande och hög 
aktivitetsnivå än på verbal interaktion. Pojkar med AD/HD anses ”externali-
sera” sina behov genom att exempelvis kräva, argumentera, slåss, göra mot-
stånd eller störa (Nadeau m.fl. 2006:194). De är mer aktiva, störande och 
trotsiga (Nadeau m.fl. 2006:33).De anses de behöva hjälp att kontrollera och 
minska sina impulser och aggressioner och därmed bli mer följsamma (Na-
deau m.fl. 2006:247). I och med det passar pojkar med AD/HD-diagnos in i 
den beskrivning som Jonsson (2007) gör av grupper som avviker från upp-
ställda ideal om vad som ska betraktas som god maskulinitet, och blir därför 
klassade som problematiska.  
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Till AD/HD kopplas inte bara symptom som koncentrationssvårigheter, 
hyperaktivitet och impulsivitet, utan olika former av svårigheter med an-
passning, relationsproblem och svårighet att följa regler (Du Paul & We-
yandt 2006, Hjörne & Säljö 2007). Den hyperaktiva och impulsiva pojken i 
den studerade gruppens praktik är framförallt den utagerande pojke som har 
problem att hantera relationer med andra, som utmanar olika regler och nor-
mer, och som i språk och handling öppet utrycker sitt missnöje i diverse 
sammanhang. I det som följer ska dessa sidor hos den hyperaktiva och im-
pulsiva pojken belysas och analyseras. Trots att de sidorna gäller i större 
eller mindre grad för de flesta pojkarna i gruppen, lyfter jag i det här kapitlet 
fram en av pojkarna, Kalle. Anledningen till det är att det underlättar förstå-
elsen av hur lärarna och pojken förhandlar positioner, och hur dessa förhand-
lingar innebär att olika situerade ordningar aktualiseras för att ge interaktio-
nen mening.  

Kalles sätt att hantera relationer med kamrater och lärare problematiseras 
ofta i lärarnas vardagliga samtal. I början av fältstudiet märker jag att Kalle 
pendlar mellan de tre grupper som finns i den stora AD/HD gruppen. Han 
passas av de olika lärarna i dessa grupper medan de undervisar sina egna 
elever. Det finns även ett litet rum nära klassrummet där Kalle brukar få sin 
undervisning skild från de andra. Flera lärare turas om att undervisa honom 
med hänsyn till deras disponibla tid och deras mer eller mindre lyckade ut-
fall med honom. De flesta lärarna har inte helt lyckats etablera en relation 
med honom. Det finns bara två lärare som Kalle accepterar. Båda två anses 
av kollegor ha hög toleransgrad vad gäller Kalles motstånd mot prestation 
och hans verbala förolämpningar. I vissa stunder uppfattar jag Kalle som 
mäktig i sitt sätt att utmana andra och styra situationer, och i andra som 
mycket ensam och utlämnad med sitt problem. När han får enskilt arbete att 
genomföra i det lilla rummet bredvid, ser jag honom ofta gå runt och prata 
med andra elever och störa deras arbete. I rummet ligger hans böcker vid-
öppna. Han går ofta förbi Grupp 1 som han tillhör och försöker öppna dörren 
som hålls låst just för att han inte ska komma in och störa. Vid ett tillfälle 
öppnar någon klassrumsdörren och Kalle går snabbt in och skriker högt nå-
got, som för att markera att han har kommit in, därefter börjar han reta de 
andra eleverna.  

Kalles vänskapsrelationer med de andra pojkarna i gruppen anses inte hel-
ler vara fria från spänningar. Två kvinnliga lärare berättar vid en observation 
(Obs 15/04-11) om ett tillfälle där Federico hade delat ut inbjudningskort till 
sin födelsedag. Kalle tar emot kortet, tittar på det, uttrycker olika kommenta-
rer som ”A: vad töntigt” och slänger kortet åt sidan. Lärarna förklarar att 
Federico är Kalles ”knähund”, och att det är synd om Federico, som snällt 
hade delat ut kort till alla. De menar att anledningen till Kalles reaktion är att 
Linus var där. Kalle hade inte gjort så om inte Linus hade varit närvarande. 
Han ville visa sig tuff och imponera på honom. Linus är Kalles lite äldre 
kamrat från Grupp 2 i den stora AD/HD gruppen. De har länge haft en nära 
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vänskapsrelation. Någon gång under den period som jag följde Grupp 1 an-
togs Jesper, en ny elev i Grupp 2, som blev nära vän med Linus. Det gjorde 
att det uppstod konflikter mellan de tre pojkarna. Vid en observation (Obs 
9/03-06) beskriver en av lärarna det som en sorts ”triangeldrama” som på-
verkar speciellt Kalle. Läraren menar att Kalle älskar Linus, han är hans 
polare. I den konkurrens om vänskap som uppstår mellan killarna har Kalle 
tyvärr halkat efter. Kalles vänskapsrelation med Linus får uttryck i andra 
situationer. En av dessa som lärarna uppmärksammar äger rum vid en obser-
vation (Obs 8/03-05) där en av ledarna vid en ART-övning frågar eleverna 
vilken person de älskar mest. Medan de andra eleverna anger pappa eller 
mamma eller båda som svar, svarar Kalle istället Linus. När konkurrensen 
om Linus vänskap uppstår kopplas Kalles reaktioner till hans oförmåga att 
hantera sina motsägelsefulla känslor. I dessa situationer ger de kvinnliga 
lärarna uttryck för förståelse för Kalles situation genom att tänja gränserna 
vad gäller hans problematiska beteende.  

Ett exempel på det är följande observation när eleverna och lärarna är på 
väg till allrummet för att titta på Lilla löpsedeln, en schemalagd aktivitet som 
genomförs varje fredag med de tre smågrupperna. En av lärarna berättar att 
Kalle är nedstämd eftersom Grupp 2 ska åka hem till en av de manliga lärar-
na och titta på film. Enligt läraren är Kalle lite svartsjuk på att Jesper har 
tagit Linus uppmärksamhet från honom. När alla sitter tysta och tittar på 
Lilla Löpsedeln börjar Kalle kommentera nyheterna. När nyheten handlar 
om en politiker som har mördats, utbrister Kalle,”BRA!”. När den handlar 
om rättigheter för homosexuella, protesterar han och gestikulerar. När nyhe-
ten informerar om våldet i Gaza, skriker Kalle, ”Yes!”. Allt detta medan han 
pysslar med sin mobiltelefon. En av de kvinnliga lärarna ber honom att sän-
ka mobilens ljud så att han inte stör de andra, men han fortsätter. När läraren 
ber för andra gången svarar Kalle ”Håll käften”. Den kvinnliga läraren insi-
sterar, och Kalle skriker ”Håll käften djävla hora”. För att ge stöd till den 
kvinnliga läraren vänder sig en av de manliga lärarna mot Kalle och ber ho-
nom bestämt att hålla tyst. Men den kvinnliga läraren lugnar stämningen 
genom att ge Kalle en andra chans att sluta pyssla med sin mobil. Då blir det 
lugnt, och alla fortsätter att titta på programmet.  

Förutom Kalles kamratrelationer är hans sätt att använda sig av könsord, 
sexistiska utryck och olika språkliga förolämpningar något som förstärker 
bilden av honom som problematisk. Trots att de flesta pojkar i gruppen 
trotsar skolans normer för umgänge och samtal, och en flera av dem använ-
der sig av svordomar och könsord, får dessa handlingssätt en speciell dimen-
sion i Kalles fall. Ett exempel på det är vid ett observationstillfälle (Obs 
18/04-24) när rasten är slut och Kalle sitter i allrummet. Jag ser Gunnel 
komma in och be honom förbereda sig för lektionen. Kalle säger ”Håll käf-
ten djävla hora” och reser sig för att gå till lektionen. Vi lämnar allrummet 
och jag följer efter. I korridoren hör jag Gunnel säga med bestämd röst ”Hör 
du, du kallar mig inte så”. Kalle repeterar ”djävla hora, hora, hora”. 
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Kalle använder sig av könsord och sexistiska förolämpningar inte bara för 
att hantera relationsproblem och spontant uttrycka missnöje, utan också för 
att gå emot ordningen och ifrågasätta lärarens auktoritet. I Kalles loggbok 
och elevakt går det att se hur hans utagerande och hans språkanvändning be-
skrivs och problematiseras. Där hittar man ord som ”utbrott” och ”slår” 
kopplade till hans beteende, och även diverse kommentarer om hans språk-
bruk: ”Kallade /läraren/ för hora”,  ”Kallar mig djävla hora”, ”Musik. För-
stör och stör, får gå ut med mig”, ”Går in och skriker i klassrummet. Kallar 
mig för allt möjligt”, ”Ska vara stöddig inför andra äldre”, ”Otrevlig mot 
/läraren/, när hon ber honom ta bort mobil sa ’stoppa upp din mobil i fit-
tan’”, ”Runda ord”, ”Den här dagen har Kalle varit trevligare mot oss vux-
na. Tyvärr har hans mun snackat hela dagen – Mundiarré”, ”Kalles dag har 
varit ganska bra. Mundiarré som vanlig men ändå vänligare än vanligt”, 
”Dagen har varit sådär ’svordomar och ordbajseri’. Sexord”, ”Kalle vill 
alltid ha sina egna regler. Eller tänja på dem”.   

Förutom utagerande beskrivs Kalle även som intelligent. Ett exempel på 
det är vid ett samtal med en av slöjdlärarna. Efter att slöjdläraren påpekat 
Kalles problem med ilskekontroll och aggressivitet, beskriver han honom 
som väldigt duktigt, fattar snabbt, är självgående, kommer på egna idéer och 
tänker i flera led (Obs 15/04-11). Kalles intelligens får dock en vidare inne-
börd, eftersom den positiva innebörden i ordet intelligens inte undgår kopp-
lingen till hans problem. Kalles intelligens kommer till uttryck på olika sätt. 
Ett av dessa är att han anses vara ett steg före sina jämnåriga kamrater vad 
det gäller att tänka ut och åstadkomma olika situationer för att störa ordning-
en. Det problematiska i Kalles intelligens är att han kan lista ut sätt att utma-
na och trotsa normer och koder för samtal och umgänge i klassrummet. 

Denna problematiska intelligens som Kalle ger uttryck för kommer att be-
lysas närmare i följande videosekvens från en morgonsamling. Vid det till-
fället är flickan i gruppen, Annika, frånvarande eftersom hon har rest utom-
lands. Annika har skickat ett MMS till Gunnel med en bild där hon sitter på 
en restaurang med föräldern. Gunnel går runt och visar bilden för eleverna. 
De tittar på bilden och kommenterar den. 
 
Excerpt 1-a, videoinspelning (05-30):  
 
1 Jonas Hon bara sitter här i centrum ((det lokala centrumet)) 
2 Gunnel Nej, men vad kul att hon skickar (    ) skickat kort… 
3 Mari [(Där finns ju), det finns ju McDonalds, det finns si och 

så, men det (    )
4 Noa [(    ) inte alls det skulle bli [video
5 Kalle                                             [Skit, han börjar prata om 

dildo nu 
((Pekar på Noa och riktar sig mot Mari))

6 Amir ((Skattar och pekar på Noa))
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7 Mari Ne:: men, hallå::, tyst, ska du va här inne på samlingen 
((Till Kalle))

8 Kalle Men han sa ju det
9 Mari Men, bryr inte om det 
10 Kalle Jag kan säga hora, [bryr inte om det
11 Mari                               [Han (    ) så att han inte lyssnar på 

annat (   )
12 Kalle Då säger jag hora, bryr det inte om det då
13 Mari A:: det är en helt annan sak 
14 Kalle Då får jag också säga dildo, det är samma sak 
15 Noa Jag sa inte dildo, [jag sa […
16 Kalle                             [((Skrattar))
17 Gunnel                             [NE::, MEN STÄNG MUNNEN NU 

((Till Noa))
18 Amir                                                                                        

((skrattar))
19 Mari Nu har Kalle lyckats dra igång nånting här
20 Noa Vad då dra igång? ((till Mari))
21 Kalle A::, vad bra ((till Mari))
22 Mari Dig ((till Noa))
23 Noa Jag har inte dragit igång
24 Mari Nej, var tyst du då 
25 Kalle ((Skrattar))
 
Lärarnas föreställning att Kalle är ett steg före sina kamrater och är duktig på 
att läsa av situationer och utnyttja det för att störa ordningen, kommer till 
uttryck i Maris kommentar om Kalle ”lyckats dra igång nånting” (rad 19). 
Ordet ”video” (rad 4), som uppstår i samtalet mellan Mari och Noa (rad 3, 
4), blir i Kalles fantasi till ”dildo”, vilket används för att reta Noa (5, 8). Att 
Kalle väljer Noa för att göra en sådan kommentar är inte en slump. Han vet 
att Noa inte skulle ge sig in i ett sådant samtal med tanke på hans religiösa 
inställning. Senare i videosekvensen ifrågasätts Kalles närvaro vid samlingen 
av Mari, som ett sätt att motverka Kalles användning av ordet dildo (rad 7). 
Den sexuella innebörden i Kalles yttrande inte bara avleder samtalet om 
Annikas resa, utan utmanar klassrumsordningen vad det gäller vilka ämnen 
som ska tas upp, och på vilket sätt det ska göras. Kalles försök att med sexu-
ellt laddade kommentarer utmana förväntade koder för samtal i klassrummet 
bemöts av Mari med förklaringen att Kalle inte behöver bry sig om det som 
han påstod Noa hade sagt (rad 9). Kalle reagerar genom att ge uttryck för 
tydligt motstånd mot Maris försök att tysta ner samtalet, och därefter konsta-
tera att han kan säga, inte bara ordet ”dildo”, utan också ”hora”, och att det 
inte heller i det fallet finns någon anledning att bry sig (rad 10 till 14). Noa 
för sin del försöker försvara sig mot Kalles påstående om han har sagt ordet 
dildo (rad 15), men tystas ner av Gunnel (rad 17), medan Amir skattar (rad 6, 
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18). Noa försöker även försvara sig mot Maris påstående om att han låtit sig 
dras igång av Kalle (rad 20 till 23). Men han tystas ner igen, den här gången 
av Mari. Detta medan nu Kalle, genom att skratta ger uttryck för sin förtjus-
ning över situationen (rad 16, 25). Kalles problematiska intelligens relateras 
därmed till hans sätt att utmana regler för samtal som anses legitima i klass-
rummet. På lärarens påminnelse om regelbrottet svarar Kalle med ett uttalat 
motstånd mot lärarens auktoritet i form av att rikta språkliga förolämpningar 
mot lärarna.  

Jonsson (2007:85ff) menar att pojkars motstånd mot skolans normativa 
funktion är ett ämne som har diskuterats flitigt inom skol- och utbildnings-
forskning. Han lyfter fram Willis (1997) studie om arbetarklasskillars in-
vestering i en antiskolkultur som vänder sig mot de normativa medelklass-
ideal som gäller i skolan. Han lyfter även fram Connells (1999/1995) studier 
om skolan som en plats för reproduktion och skapande av maskuliniteter. I 
sin studie bygger Jonsson vidare på dessa tankespår genom att fokusera på 
konstruktionen av manligheten. Jonsson förklarar att man först bör fråga sig 
hur maskulina positioner skapas i olika sammanhang och situationer, istället 
för att ringa in vilka maskuliniteter som finns på en skola. På det sättet riktar 
han fokus på killarnas sätt att aktivt använda sig av olika kommunikativa 
resurser för att skapa maskulina förståelseformer, och ökar därmed insikten i 
hur maskuliniteter växer fram ur görandet, i handling och pågående tal. Ut-
ifrån de tankespåren kan man säga att i pojkarnas motstånd i gruppen går att 
utläsa ett missnöje med skolans normativa kulturer som är kopplat till deras 
sociala och etniska bakgrund, något som även har berörts i tidigare kapitel. 
Elevernas sätt att förhålla sig till skolan kan inte ses som skilt ifrån de aspek-
ter som utbildningsforskningen har lyft fram. Det finns dock vidare nivåer av 
denna problematik, något som endast en närmare studie av interaktionen i 
den särskilda undervisningsgruppen kan belysa. Den nivån kan sägas ha 
frambringats av aktörernas konkreta förutsättningar, såväl som deras gemen-
samma handlings- och värderingsproduktion (jmf. Goffman 1964, Heritage 
2002). I det följande kommer dessa nivåer att belysas genom att utgå från 
lärarnas och elevernas konkreta vardag i gruppen, och deras sätt att genom 
interaktionen ge normbrotten mening och betydelse. Startpunkten är att det 
inte är normerna i sig som skapar motstånd hos pojkarna, utan hur normativi-
tet iscensätts i praktiken och hur lärarna och eleverna positionerar sig i dessa 
situationer. Denna ingång kastar ljus över den pedagogiska situationen, lik-
som lärarnas och elevernas aktiva deltagande i dessa situationer. 

6.3. Motstånd mot ordning eller AD/HD 
Ordningsregler anses vara det mest konkreta sättet att skapa förutsättningar 
för umgänge och socialisation i skolan, eftersom de strukturerar skoltillvaron 
för både elever och lärare. Men ordningsreglerna villkorar också handlings-
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möjligheter och begränsar friheten, främst för eleverna. Jonsson (2007:85) 
menar att ”Skolledning och personal lägger ner mycket arbete på att hålla 
ordning i skolan. De försöker hitta gärningsmannen för olika överträdelser 
och man följer ibland upp regelöverträdelser med olika sanktioner”. På så 
sätt fungerar ordningsregler som markörer för att identifiera och sanktionera 
elevernas olovliga beteende. De ordningsregler som gäller i den studerade 
gruppen är exempelvis att inte ha mössa, keps eller jacka på sig i klassrum-
met, att ta av skorna innan man går in i klassrummet, att inte pyssla med 
mobiltelefonerna under lektionstiden osv. Viktigt med dessa ordningsregler 
är att de inte har en normativ betydelse i sig, utan den betydelsen blir till när 
de tillämpas och genom det sätt på vilket de tillämpas. Också viktigt är att 
elevernas motstånd mot reglerna kan anta olika former och ges olika bety-
delser. 

Vid ett observationstillfälle (Obs 13/03-20) efter en rast sitter Federico, 
Annika och Kalle vid samlingsbordet och målar. Den första kvinnliga läraren 
kommer in och startar en dator, och strax efter kommer den andra kvinnliga 
läraren in i klassrummet och ser Kalle sitta med jackan på. Hon ber honom 
att ta av sig jackan med förklaringen att man inte får ha jackan på i klass-
rummet. Kalle vill inte ta av den och säger att det är kallt. Den kvinnliga 
läraren insisterar, och han svarar: ”håll käften djävla hora”. Den kvinnliga 
läraren tar i honom, för att få ut honom i korridoren. Kalle svarar med att 
göra motstånd. Läraren håller i honom och Kalle sparkar och försöker bryta 
sig loss. Det hela slutar med att Kalle brottas ner. En av de manliga lärarna 
som går förbi i korridoren ser händelsen och går in, lyfter upp Kalle och tar 
ut honom från klassrummet. Efter det sitter Kalle på en bänk vid klädhäng-
arna tillsammans med den manliga och en av de kvinnliga lärarna som följde 
med. Hon reser sig och vi går till klassrummet igen. Vi stänger dörren och 
lämnar Kalle med den manliga läraren i korridoren. Efter händelsen följer 
jag lärarna för att hjälpa dem att ordna allrummet där de skulle titta på en 
film. En av lärarna passar på att än en gång förklara att Kalle ska följa reg-
lerna och att man inte kan ha speciella regler för honom. När eleverna kom-
mer in och filmen börjar, ropar en av de kvinnliga lärarna från allrummet på 
Kalle. Men Kalle sitter ensam ute i korridoren och pysslar med sin mobil 
under filmvisningen. Efter filmen går alla till klassrummet. Kalle följer med 
och sätter sig vid samlingsbordet med de andra, den här gången utan jacka. 
Påskägg delas ut den dagen. Var och en går fram till Gunnel och tar emot ett 
påskägg, utom Kalle. Han vill inte komma fram, men tar gärna emot ägget 
med ett leende. När alla har gått, närmar sig en av de kvinnliga lärarna mig 
och ber mig att uppmärksamma att Kalle kom in och satte sig utan jacka. 

Ordningsreglernas betydelse i den särskilda undervisningsgruppen hängde 
oftast på hur tydligt och konsekvent de användes. I det sammanhanget kan 
sägas att trots lärarnas vilja att göra ordningsreglerna gällande saknades en 
samsyn hos lärarna i den stora gruppen om vilka regler som skulle gälla och 
hur de skulle tillämpas. Olika lärare i den stora gruppen tolkade och tilläm-
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pade reglerna på sitt specifika sätt. Även i en och samma grupp kunde lärar-
na ibland känna för att vara mer tillåtande, och ibland inte. Det kan också 
nämnas att Kalle kunde vistas i olika grupper och fick då följa de specifika 
normer som gällde för varje grupp och lärare. Trots avsaknad av en samsyn i 
lärarnas sätt att förhålla sig och kommunicera reglernas betydelse och till-
lämpa dem, och de mer specifika förutsättningarna relaterade till Kalles un-
dervisning, inriktade sig lärarna på att problematisera Kalles brott mot ord-
ningsregler, och att påpeka att det viktigaste var att han skulle lära sig att 
följa reglerna. 

Tillämpning av regler och ordning innebär också en förhandling av posi-
tioner mellan Kalle och lärarna. Ett exempel på det inträffar några dagar 
efter förra observationen. Vid det observationstillfället (Obs 14/04-04) har 
samma lärare lektion med Kalle och Annika. Lektionen börjar och hon ber 
Kalle att ta av mössan, men han vill inte. Hon ber honom att ta fram boken 
för diktamen, men han svarar: ”Jag vill inte ta det djävla fucking papper”. 
När hon insisterar får hon svaret: ”Vad vill du din fitta”. Läraren vänder sig 
till mig och förklarar ”Han ska göra det han ska”. Kalle hör det och replike-
rar: ”Håll käften din djävla fitta”. Hon tittar på mig och kommenterar tyst, 
”Och här ställer man sig frågan: ska man ta strid eller ska man inte”. Hon 
vänder sig sedan till honom igen och säger bestämt: ”Ta av dig mössan”. 
Kalle svarar då: ”ok, då”, och tar av sig mössan. Läraren förklarar därefter 
för mig att ”Man ska inte låta dem diktera villkoren”. 

Efter att inledningsvis ha gjort motstånd mot regeln att ta av sig mössan i 
klassrummet och använt sig av verbala förolämpningar mot läraren för att 
tydliggöra sin position, kan Kalles medgörlighet i slutet av utbytet inte en-
dast tolkas som ett utryck för foglighet gentemot lärarens bestämda uppma-
ning att ta av sig mössan. Vid tidigare tillfällen hade Kalle gjort hårt mot-
stånd och utmanat mycket hårdare tillsägelser från samma lärare. Istället kan 
Kalles foglighet i det här fallet förstås som att hans motiv till motstånd vill-
koras av lärarens mer taktiska sätt att tillämpa sina krav och tillsägelser. När 
läraren menar att tillämpningen av normen beror på om hon vill ta strid eller 
inte låter hon se att regeln han gör motstånd mot inte är absolut, utan villko-
ras av lärarens förmåga att ta strid. I och med det visar Kalle att han kan läsa 
av situationer och anpassa sina impulsiva reaktioner till rådande förhållan-
den.  

Förutom att Kalle visar förmåga att anpassa sina handlingar till omstän-
digheterna, kan också hans sätt att göra motstånd och använda sig av verbala 
förolämpningar för att iscensätta sitt motstånd vara tecken på ett mer uttänkt 
sätt att aktualisera olika ordningar och att använda dessa för att ge uttryck för 
motstånd. Kalles användning av könsord och verbala förolämpningar innebär 
inte bara en språklig positionering mot normen och ordningen, utan är också 
riktade till läraren som kvinna. Man kan också säga att med sina sexistiska 
verbala förolämpningar aktualiserar Kalle en rad kategoriseringar och till-
skrivningar med vilka han positionerar sig gentemot lärarna som kvinnor för 
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att ifrågasätta deras auktoritet som lärare. Det finns därmed flera samspelan-
de aspekter av betydelse för att förstå Kalles sätt att motstå regler och ord-
ning i skolan. Dessa aspekter kommer att analyseras närmare senare i kapit-
let. Här är dock viktigt att säga att i några sammanhang relaterar lärarna poj-
karnas språkliga praktiker till deras socialisationsvillkor, medan vid andra 
tillfällen förklaras pojkarnas könsord och sexistiska språkrepertoar som en 
produkt av deras bristande impulskontroll och utagerande. Spänningen mel-
lan sociala aspekter och neuropsykiatriska förklaringar i lärarnas sätt att ka-
tegorisera pojkarnas beteende och språkpraktiker riktade mitt intresse mot att 
utforska just detta mer i detalj.  

I samband med diskussionen om sociala aspekters betydelse för bl.a. 
AD/HD-problematik förklarar Gillberg (2005:131ff) att begreppet ”sociala 
faktorer” är ett mycket vagt begrepp. Han menar att begreppet förekommer i 
böcker om psykiska problem utan att det tydligt definieras. Han anser att 
begreppet inrymmer allt från samhället i stort till barnets närmaste omgiv-
ning, kamrater, vänner, släktingar och familj. Ännu mer diffust är begreppet 
”psykosocial”. Begreppen social och psykosocial är aldrig entydiga. Han 
menar att det som kallas för psykosociala faktorer, som exempelvis alkoho-
lism hos föräldrarna, kan förklaras som biologiska orsaker, med hänvisning 
till ärftliga faktorer eller till miljögifters påverkan under graviditeten. Till 
och med brist på omsorg och tillsyn kan leda till ökad risk för skador i hjär-
nan hos barnet. Med dessa exempel vill han visa svårigheterna att renodla 
begrepp som sociala eller psykosociala faktorer vilka annars tas som själv-
klara. Han säger att han själv inte ger några tydliga förklaringar till dessa 
begrepp, men att det dock är viktigt för honom att påpeka problemet med att 
de är mångtydiga. ”Psykologiska faktorer”, menar Gillberg (2005:136), har 
då en närmare koppling till ADHD/DAMP-problematiken. Han menar att: 
 
 
 

Psykologiska faktorer syftar på hur individen upplever sig själv, sina 
svårigheter och omvärlden. Ett barn som från något års ålder får höra 
”Se upp! Akta dig! Akta bordet! Dra inte i duken! Där får du inte 
vara! Stopp! Jag blir vansinnig! Kan du aldrig vara stilla? Nu måste 
du lugna ner dig! Sitt stilla! Koncentrera dig på vad du håller på med! 
Stå still! Akta lille bror! Stäng munnen! Skynda på! Nu hör du på mig 
istället för att bara drömma! Skärp dig en enda gång! Jag vet att du 
kan bara du vill! Klumpeduns! Vi hinner inte om du inte skärper dig!” 
och tusen andra mycket värre saker – i allmänhet framsagda med 
irriterad eller ilsken stämma eller rent av vrålande raseri – kan knap-
past utveckla en positiv bild av sig själv. 

 
Enligt Gillberg (2005:136) innebär sådana uppmaningar från föräldrar, sys-
kon, jämnåriga, lärare och övrig personal att barn med ADHD/DAMP redan 
tidigt i livet känner sig som annorlunda och otillräckliga. Det resulterar i en 
negativ självuppfattning och allmän dumhetskänsla som leder till uppgiven-
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het. Gillberg verkar med den beskrivningen mena att psykologiska faktorer, 
som bäst beskriver AD/HD-problematik, är en produkt av att den initiala 
neuropsykiatriska problematiken orsakar beteenden som i kontakt med om-
givningen i efterhand förvandlas till psykologiska problem hos barnet.  

Jag går vidare med Gillbergs tankar och vill formulera samma problema-
tik fast utifrån en annan infallsvinkel. Vägledande i det här sammanhanget är 
Butlers (1990, 1993) analys av språkets förmåga att genom repetitiva hand-
lingssätt och sociala praktiker skapa identiteter med tillhörande attribut och 
egenskaper. Jag använder den analysingången, inte bara för att ge perspektiv 
på konstruktionen av genusidentiteter, utan av identiteten som funktions-
hindrad. Jag frågar mig om inte barn som redan vid sina första kontakter 
med skolan separeras från ordinarie skolgång och placeras i speciella inrätt-
ningar, och som varje dag därefter, från börjar av skoldagen till skoldagen är 
slut, bemöts med handlingar, ord, gester, attityder, osv. som påminner dem 
om att de är ett problem i undervisningen, att de är otillräckliga, att de stökar 
och stör andra, att de är impulsiva och hyperaktiva och har AD/HD, till slut 
också blir konstituerade som problematiska barn med AD/HD. Om ett barn 
som inte anses följa vuxnas krav på foglighet utsätts för pågående stigmati-
serande praktiker under stor del av sitt livs viktigaste socialisationstid så kan 
man inte förvänta sig annat än att barnet till slut förkroppsligar dessa prakti-
ker och gör dem till en del av sig själv. Med den formuleringen blir det möj-
ligt att ge perspektiv på begreppet ”sociala faktorer” som Gillberg avvisar 
som vagt. Nästa avsnitt kommer att utforska detta situerade sociala görande. 
Avsnittet kommer att belysa hur en neuropsykiatrisk förståelse av AD/HD 
kan nyanseras. Det ska göras genom att ge perspektiv på de vardagliga inslag 
av meningsskapande och socialisation som får utrymme i gruppens interak-
tion. Analysen kommer att avgränsas till ett av de viktigaste symtomen som 
kopplas till AD/HD, nämligen impulskontroll.  

6.4. ”Impulskontrollen, nada” – verbala förolämpningar 
och den impulsiva pojken med AD/HD 
Brist på impulskontroll är ett av de symptom som kopplas till den neuropsy-
kiatriska bilden av AD/HD (Gillberg 2005, Nadeau m.fl. 2002; Nilholm 
2007, Socialstyrelsen 2005). Det diagnostiska klassifikationssystemet DSM-
IV (Socialstyrelsen 2005:27f) förklarar impulsivitet enligt följande: a) kastar 
ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt, b) har ofta svårt 
att vänta på sin tur, c) avbryter eller inkräktar ofta på andra, exempelvis kas-
tar sig in i andras samtal och lekar. I DSM-IV:s spår beskriver Gillberg 
(2005:41f) brist på impulskontroll hos barn med ADHD/DAMP som ett 
beteende som kännetecknas av extrem pratsamhet, att avbryta andra både 
verbalt och i handling, och att börja tala rakt ut i luften. Gillberg menar ock-
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så att impulskontroll innebär att handla utan eftertanke, att det inte finns 
något avstånd mellan tanke och handling, och i några fall kan dålig impuls-
kontroll också innebära aggressiva utbrott och oförutsägbara explosiva 
våldshandlingar. Även Egidius (1995) beskriver i sitt psykologilexikon stör-
ningar i impulskontrollen generellt som explosiva vredesutbrott. Gillberg 
(2005:42) förklarar att det finns risk att utlösa den typen av handlingar hos 
en impulsstyrd pojke med ADHD/DAMP som blir missförstådd, retad eller 
hånad.  

Bristande impulskontroll är en av de tillskrivningar som lärarna i gruppen 
använder för att beskriva elevernas beteende i skolan och undervisningen. En 
närmare analys av vad som händer i klassrummets interaktion när ordet till-
skrivs Kalle visar inte bara tolkningen och tillämpningen av tillskrivningen i 
konkreta sammanhang, utan också de förhållanden som ligger till grund för 
dessa tillskrivningar. Vägen till att tillskrivningen ”impulskontroll” uttalas 
föregås av förhållanden som inte enbart kan förknippas med DSM-IV dia-
gnostiska kriterier eller explosiva vredesutbrott. Dessa förhållanden ska be-
lysas här. För att analysera hur tillskrivningen impulskontroll uppstår i grup-
pens interaktion tillämpas en analytisk ingång som lägger fokus på hur sam-
talet organiseras innan tillskrivningen uttalas.  

Drew och Heritage (1992), Heritage (1998:5), Zimmerman (1992), Zim-
merman och Boden (1991) menar att kännetecknande för samtal som äger 
rum i institutionella sammanhang generellt är att de är uppgiftsorienterade, 
förutsätter tydligt fördelade institutionella roller, och brukar organiseras i 
form av en uppsättning återkommande faser eller mönster som är kopplade 
till institutionens uppgiftsrelaterade former. Adelswärd (1995) och Drew och 
Heritage (1992) menar också att det finns en ojämlikhet eller asymmetri i 
institutionella samtal. Asymmetrierna bygger på olika aspekter, exempelvis 
a) en ojämn fördelning av tillgång till kunskap, b) hur fråga–svar-relationen 
utformas, dvs. vem som har kontrollen över vilka ämnen (Eng. topic) som 
ska tas upp och behandlas i samtalet, och c) spänningar i institution–individ-
relationen. Vilka de individer är som institutionen möter är dock viktigt för 
hur det institutionella samtalet utvecklas. Deltagare kan följa och bidra till 
ordningen eller på olika sätt motstå samtalets standardiserade rutinprogres-
sion. Om man tar skolan som utgångspunkt och klassrumssamtalet mer spe-
cifikt, kan man säga att kännetecknande för dessa samtal är att de brukar 
följa en sekventiell ordning i form av fråga–svar-bedömning (Eng. I-R-E) (se 
Aukrust 2003, Mehan 1979). Denna egenskap som kännetecknar klassrum-
mets samtal är associerad med skolans funktion. Läraren gör anspråk på att 
ha kunskap, och ställer av den anledningen frågor med syfte att både testa 
och öka elevernas kunskapsnivå (Drew & Heritage 1992:41, 49). I och med 
det har läraren möjlighet att driva samtalet och även kontrollera dess innehåll 
och turtagning. Eleven kan å sin sida kan motstå den samtalsordning som 
läraren försöker upprätthålla liksom lärarens anspråk på kunskap och kon-
troll.  
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I den här studien intresserar jag mig för mer övergripande mönster som 
samtalet mellan lärarna och eleverna följer, samt hur asymmetrierna mellan 
dem förhandlas fram under förloppet av dessa samtal. Analysen riktas mot 
att belysa hur samtalen ordnas, vilka mönster som kan urskiljas och vilka 
språkliga resurser som används av lärare och elever när de utifrån sina insti-
tutionsrelaterade uppgifter förhandlar positioneringar i de specifika situatio-
ner som studeras. Följande videosekvens exemplifierar hur klassrummets 
normativa ordning möts med motstånd och hur det motståndet därvid till-
skrivs eleven med hjälp av den AD/HD-relaterade beteckningen brist på 
impulskontroll. I fyra steg fångas det samtalsmönster som förenar alla ex-
cerpter. De två första stegen visar ungefär samma mönster som har analyse-
rats tidigare i studien. Det första är att läraren påminner om sin auktoritet 
gentemot eleverna och i synnerhet gentemot Kalle genom att diktera villko-
ren för aktiviteten, hur den ska genomföras. Det andra är att Kalle posi-
tionerar sig i termer av motstånd gentemot läraren. Det tredje steget är att 
konfrontationen mellan Kalle och lärarna trappas upp, något som leder till 
det fjärde och sista steget i detta samtalsmönster som innebär att Kalles be-
teende beskrivs som brist på impulskontroll. Här följer en modell av det 
samtalsmönster som analysen av sekvensen visar:  
 
 

 
 
Aktiviteten som ska studeras handlar om känslor. Läraren som leder aktivite-
ten introducerar den med ”Loppor med känslor”. Loppan kallas ett papper 
som viks ihop så att det får en speciell form och är målat med olika färger. 
Under den färgade delen står ord som beskriver känslor. När man får sin tur, 
räknar man ett antal gånger som man själv bestämmer med pappersloppan, 
väljer en färgad lucka, öppnar den, läser ordet som står skrivet, och spelar 
upp det med mimik och gester. När aktiviteten genomförs sitter elever och 
lärare i en ring. Den som får turen placerar sig i ringens mitt och försöker 
iscensätta ordet/känslan som de har läst i pappersloppan. De andra i ringen 
försöker då gissa ordet. Innan leken börjar förklarar läraren att eleverna kan 
viska i lärarens öra om de inte vet vad ordet betyder eller hur man visar det, 
så lärarna kan hjälpa dem med det. Aktiviteten börjar: 
 
Excerpt 2-a, videoinspelning (05-12):  
 
1 Mari Federico, vill du börja? ((avböjer med en nekande gest)) 
2 Kalle Jag vill börja
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3 Mari Gunnel, vill du börja 
4 Kalle Jag vill
5 Mari A::, jag vet, men jag tänkte inte först fråga dig
6 Amir ((Skrattar)) 
7 Kalle Din jävla kärring 
8 Mari Så ((räcker loppan till Gunnel))
9 Gunnel Får jag sätta mig eller ska jag stå?
10 Kalle Nej, det får du inte
11 Amir Du måste…
12 Mari Man kan göra själv, faktiskt, eller hur, ska vi göra så att 

man gör själv?
13 Kalle Men vad i helvete, idag eller? ((till Gunnel))
14 Gunnel Men, jag vill inte ha sönder den
15 Kalle Det är bara en skitsak
 
Anledningen till att Mari förbigår Kalles önskan om att få börja (rad 4) är 
oklar. Men med stöd i tidigare observationer kan det ses som ett sätt för Mari 
att markera att hon leder aktiviteten och att hon inte tänker tillåta Kalle att 
sätta igång något igen, så som man anser att han brukar göra. Kalle påminns 
då om den ordning som gäller, samtidigt som läraren uppvisar auktoritet. 
Kalle ska inte bara följa aktivitetens ordning, utan Maris specifika ordning. 
Vem som helst kan egentligen börja leken, och Mari söker någon frivillig, 
men inte just Kalle. Själva svaret ”A::, jag vet, men jag tänkte inte först frå-
ga dig” (rad 5) till Kalles spontana erbjudande att få börja kan uppfattas som 
ett starkt avvisande. Denna positionering, i kombination med en oklar anled-
ning till varför, får Kalle att reagera med en rad motståndshandlingar.   

Kalles respons, ”Din jävla kärring” (rad 7), kan tolkas som hans sätt att 
motstå den auktoritet som Mari iscensätter i sin roll som aktivitetens ledare. 
Maris ignorerar det Kalle säger och går vidare med aktiviteten (rad 8 och 9). 
Kalles efterföljande reaktioner är att fortsätta göra motstånd inte bara mot 
Mari, utan även mot Gunnel varje gång hon säger eller gör något (rad 10, 13, 
15). Trots att det är Mari som med sina normativa positioneringar inleder 
situationen, vänder sig Kalle mot båda kvinnliga lärarna som kollektiv. Båda 
representerar för honom den auktoritet som utan tydlig anledning nekar ho-
nom möjlighet att delta i aktiviteten. Detta mönster, där lärarauktoritet möter 
elevmotstånd håller i sig in i nästa excerpt. 

Aktiviteten fortsätter. Efter Amir blir det Annikas tur, och hon ber Mari 
om hjälp med loppan. Mari gör alla steg som Annika själv är tänkt att göra, 
tills Gunnel uppmanar Mari att låta Annika klara sig själv. Under tiden upp-
märksammar Kalle lärarens kommentarer och reaktioner. 
 
Excerpt 2-b, videoinspelning (05-12):  
 
16 Kalle Move bitch get out the way, get out… ((Sjunger)) 
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17 Annika ((Viskar till Mari))
18 Mari ((Viskar tillbaka))
19 Kalle Viskar ((låtsats som om han gissar ordet))
20 Mari 

och 
Annika

 
((Fortsätter att viska till varandra)) 

21 Kalle Viskar ((fortsätter att låtsasgissa och låtsasskratta tyst)) 
22 Gunnel Jag tror att det är så här att hon vill ha lite förslag om hur 

hon ska göra
23 Kalle Kan hon inte själv, alltså
24 Gunnel [Kanske om] hon vill kan göra [så kanske]
25 Kalle [Pufff:::::::::]                             [Move bitch] get out the 

way…
26 Gunnel Du får det alltså. [(Det faller…)

((Till Kalle))
27 Amir                             [((skratt))
 
I excerpten sjunger Kalle refrängen i en rapplåt när han ser det som utspelar 
sig under den pågående aktiviteten (rad 16). Innehållet i refrängen som Kalle 
sjunger, hänger ihop med Maris sätt att genomföra uppgiften. Han positione-
rar sig därmed mot det som utspelar sig i aktiviteten. Det utvecklar han vida-
re i sekvensen med låtsasgissningar och skratt när Annika och Mari viskar 
till varandra (rad 17 till 22), och även genom att fråga om inte Annika klarar 
av sin uppgift själv (rad 23). När Gunnel försöker bemöta Kalles protest 
genom att förklara Mari och Annikas agerande (rad 24), avbryter han henne 
genom att återvända till låtens refräng (rad 25). När Gunnel besvarar Kalles 
replik genom att vända refrängens innebörd mot honom (rad 26) skrattar 
Amir (rad 27).  

De två studerade excerpter kan än så länge sammanfattas med att lärarens 
sätt att upprätthålla aktivitetens ordning bemöts av Kalle med olika mot-
ståndshandlingar med vilka han positionerar sig och ifrågasätter ordningen. I 
excerpten är det svårt att veta om Amir skrattar åt Kalles replik eller åt Gun-
nels försök att återvinna sin position i meningsutbyte. Men pojkarnas sätt att 
använda olika språkliga resurser för att visa missnöje och göra motstånd 
tyder på färdigheter som inte enbart kan betraktas som impulsiva. Kalles 
användning av det sexistiska innehållet i rapplåten som en resurs kan ses 
som en mer uttänkt respons riktad mot att motverka den ordning som de 
kvinnliga lärarna försöker åstadkomma i aktiviteten. Amirs enkla handling 
att skratta bekräftar en förståelse av de maktförhållanden som utspelar sig i 
interaktionen. 

Viktigt att påpeka är att Kalle inte sjunger låten för att han råkade höra 
den någon gång. Jag såg honom flera gånger sitta i allrummet tillsammans 
med de äldre killarna i den studerade gruppen och gå in på internetsajter för 
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att bland annat titta på videor och lyssna på högaktuella rapp- och hiphoplå-
tar10.  

Kalles sexistiska förolämpningar aktualiserar flera av de språkliga fram-
ställningar som används i dessa låtar. Han använder konsekvent flera av de 
förolämpningarna för att positionera sig mot de kvinnliga lärarna och elever-
na, såsom kommer att belysas längre fram i studien. Viktigt i det samman-
hanget är att medan dessa språkliga framställningar betraktas som normala 
inslag i pojkarnas vardag och musikpreferenser, kan de också förvandlas till 
något problematiskt när pojkarna använder dem som en resurs för att sam-
spela och förhandla positioner i klassrummets interaktion. Vidare aktualise-
rar dessa framställningar kategoriseringar och tillskrivningar som inte bara 
har en utan flera betydelser, beroende på i vilket sammanhang de aktualise-
ras. Enligt Stokoe (2006:488) synliggör kategoriseringar situerade praktiker 
som medlemmarna använder i sin vardag. Studiet av hur kategoriseringar 

                                                 
10 Ett intresse för pojkarnas kulturyttringar och musiksmak fick mig att besöka dessa sajter 
och titta på låtarnas innehåll. Här följer den aktuella låten. Låten är av Ludacris, en 
rapp/hiphop-artist. 
 
Move bitch, get out the way 
Get out the way bitch, get out the way 
Move bitch, get out the way 
Get out the way bitch, get out the way 
OH NO! The fight's out 
I'ma 'bout to punch yo...lights out 
Get the FUCK back, guard ya grill 
There's somethin' wrong, we can't stay still 
I've been drankin' and bustin' two 
and I been thankin' of bustin' you 
Upside ya motherfuckin' forehead 
And if your friends jump in, "Ohhh right", they'll 
be mo' dead 
Causin' confusion, Disturbin Tha Peace 
Since not into lution', we run in the streets 
So bye-bye to all you groupies and golddiggers 
Is there a bumper on your ass? NO NIGGA! 
I'm doin' a hundred on the highway 
So if you do the speed limit, get the FUCK outta 
my way 
I'm D.U.I., hardly ever caught sober 
and you about to get ran the FUCK over 
BITCH! Watch out, watch out, watch out 
BITCH! Watch out, watch out, watch out, move 
Here I come, there I go 
UH OH! Don't jump bitch, move 
You see them headlights? You hear that fuckin' 
crowd? 
Start that goddamn show, I'm comin' through 
Hit the stage and knock the curtains down 
I'll be right back 
We buyin' bars out, showin' scars out 
We heard there's hoes out, so we brought the cars 
out  

I fuck the crowd up - that's what I do 
Young and successful - a sex symbol 
The bitches want me to fuck - true true 
Hold up wait up, shorty 
"Oh wazzzupp, get my dick sucked, what are 
yoouu doin'?" 
besides minding my fuckin' bussiness 
Tryin' to get my payment for child support soon 
Give me that truck and take that rental back 
Who bought these fuckin' T.V.'s and jewelry bitch, 
tell me that? 
No, I ain't bitter, I don't give a fuck 
But i'ma tell you like this bitch 
You better not walk in front of my tour bus 
Too bad I'm on the right track 
Beef, got the right mack 
Hit the trunk, grab the pump pump, Grab the peels 
cuz we robbin' tonight 
Beat the shit outta security, for stoppin the fight 
I got a fifth of the remy, fuck the Belve and 'cris 
I'm sellin' shit up in the club like I work in the 
bitch 
Fuck the dress codes, it's street clothes, we all 
street niggaz 
We on the dance floor, throwin' bows, beatin' up 
niggaz 
I'm from the D.E.C., tryin' to disrespect D.T.P. 
And watch the bottles start flyin' from the V.I.P. 
Fuck this rap shit, we clap bitch, two in your body 
Grab ya four, start a fight dog, ruin the party 
So move bitch, get out the way hoe 
All you faggot motherfuckers make way for 2-0 

 



210 

används är därför en central aspekt för förståelsen av hur fenomen som soci-
al kontroll och sexism produceras och tillämpas. Kategorier förstås i form av 
olika kategoribundna aktiviteter eller attribut. Dessa aktiviteter eller attribut 
relaterar till en uppsättning socialt och kulturellt laddade resurser som med-
lemmarna i en gemenskap använder för att handla och att värdera andras 
handlingar. Utifrån den logiken är det möjligt att studera hur en normativ 
genusmoral produceras genom medlemmarnas användning av kategorier och 
praktiker i konkreta sociala sammanhang (Stokoe 2006:476ff).  

Det kan sägas att Kalles förolämpningar består av kategoriseringar och 
tillskrivningar som aktualiserar en specifik social och kulturell bakgrunds-
kunskap med vilken han värderar andras handlingar. Den sexistiska ladd-
ningen i hans kategoriseringar relaterar till en genusförståelse som relaterar 
till kvinnors underordning. Frågan här är om Kalles användning av dessa 
förolämpningar tyder på en intentionalitet från hans sida. Moser (2006:545) 
motsätter sig tanken att det går att betrakta individens handlingar som strate-
giska och intentionella, med vilka individer på ett kontrollerat sätt mobilise-
rar resurser för att spela en specifik roll. Hon menar att en handling kan vara 
diskursiv, men individen gör inga reflexioner om de maktförhållanden som 
den diskursiva handlingen aktualiserar. Hon menar dock att handlingen ändå 
genomförs, och därmed framställs individen som genomför handlingen på ett 
specifikt sätt. Anledningen är att handlingens performativa makt ligger i att 
uttalandet är relaterat till en kulturell betydelse. Handlingen mobiliserar och 
återaktualiserar andra tidigare situationer eller händelser som bidrar till att 
den får en specifik mening för de individer som interagerar och för interak-
tionen i sig. Det går med andra ord inte att se hur Kalle tänker när han iscen-
sätter sina verbala förolämpningar. Bara att hans förolämpningar återaktuali-
serar betydelser som ansluter till en traditionell normativ genusordning. Där-
emot vill jag påstå att Kalles verbala framställningar inte är oordnade, spon-
tana och vanemässiga, utan mönstrade och riktade att åstadkomma specifika 
responshandlingar hos dem som de riktar sig till.  

Det går med andra ord att se att hans handlingar är inriktade på att åstad-
komma specifika resultat. Kalle behöver inte inse det vidare innehållet och 
konsekvensen av sina förolämpningar. Han vet bara att handlingarna brukar 
leda till något, eller åstadkomma något specifikt hos andra, och han använder 
den förståelsen för att uppnå det. Viktigt i det sammanhanget är också att när 
sexistiska kategoriseringar används av en känd rapp/hiphopare i en låt kan de 
betraktas som en del av pojkarnas liv och kultur. Men när pojkarna använder 
dessa i sitt vardagliga samspel i klassrummet med lärare i skolan blir dess 
användning problematiskt, och det kan blir ännu mer problematiskt om de 
används av en pojke med AD/HD. Dessa förhållanden synliggör en dubbel 
genusmoral som pojkarna måste lära sig hantera och förhålla sig till. Det sätt 
på vilket Kalle använder olika verbala förolämpningar tyder dock på att Kal-
le inte passivt reproducerar den ordningen. Kalle vet inte bara hur dessa sex-
istiska tillskrivningar och kategorier kan användas, utan också att det finns 
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en dubbelhet i genusmoralen som han kan dra nytta av. Kalle visar en förstå-
else om genusordningens samhälleliga legitimitet, samt i vilka sammanhang 
han kan använda denna specifika genusordning för att få den effekt av sitt 
motstånd som han vill åstadkomma.  

Nu, när excerpten har studerats utifrån olika mekanismer som spelar roll i 
hur normer och motståndshandlingar iscensätts i den särskilda undervis-
ningsgruppens vardagliga praktik, kommer studiet av videosekvensen att 
riktas mot analysen av de två sista stegen i de skisserade samtalsmönstret. 

Aktiviteten Loppor med känslor fortsätter med att Annika försöker illu-
strera ordet. Nu blir Kalles gissningar bland annat att hon ska kissa på sig. 
När några av killarna skrattar tittar Annika på sin klänning och försöker dra 
den från midjan nedåt flera gånger. När Kalle fortsätter med sina skämt, ljud 
och kommentarer får han medhåll från flera av kamraterna. Senare i leken 
blir det Marcelos tur. När killarna kommer på ordet och kommenterar det, 
börjar de garva. Gunnel hotar då just Kalle med utvisning från klassrummet, 
och han svarar som följer:  
 
Excerpt 2-c, videoinspelning (05-12):  
 
28 Kalle Bitch ((till Gunnel))
29 Mari Du får en chans till
30 Kalle Ok, ge mig den då ((han menar pappersloppan))
31 Mari Kalle, lyssna på mig  
32 Kalle A:::
33 Mari Om du stör hela tiden, nu är det sista chansen
34 Kalle AAA::: (get) ((han får pappersloppan av Mari))
35 Manlig 

lärare 
((Tittar in i rummet och går snabbt ut igen))

36 Kalle Försvinn jävel ((när läraren har gått))
37 Mari Du får gärna säga högt, så att vi hör ((till Kalle när han 

håller på att räkna och välja ordet))
38 Gunnel Skynda dig på då, skynda dig på, skynda på ((i skämt-

samt ton))
39 Kalle Håll käften [din djävla slampa]
40 Gunnel                    [Så sa du till mig], [så sade du till mig ], nu 

var det skoj där..
41 Mari                                                   [Nej, nej, nej, hallå::] 
42 Kalle Vad fan vill hon (skratt) ((medan Gunnel håller på att 

välja ord))
43 Gunnel Nu går jag igen::
44 Mari Du får inte göra mer än tio ((till Kalle))
45 Marcelo Tjugo, tjugotre ((räknar hur många gånger Kalle räknar)) 
46 Kalle Det är samma som Marcelo ((kastar loppan åt sidan)) 
47 Gunnel [Men ta om och gör om det dära
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48 Mari [(Gör om det)
49 Kalle ((Gör ingenting))
50 Mari Nehe:. OK:: ((tar pappersloppan från Marcelo)) 
 
Ordet ”Bitch” återkommer som ett sätt för Kalle att bemöta Gunnels varning 
om utvisning om han inte sköter sig. Just när Kalle svarar ”Bitch” (rad 28) på 
Gunnels varning om utvisning om han fortsätter att störa, erbjuder Mari Kal-
le en ”chans till” (rad 29). Maris kommentar är svår att tolka eftersom Kalle 
inte har fått någon chans under hela aktiviteten att delta mer än att iscensätta 
sitt missnöje. Men kommentaren, som kan uppfattas som en chans att få 
stanna om han sköter sig, tolkar Kalle snabbt som en chans att få sin tur i 
leken (rad 30). Mari tydliggör sitt budskap genom att påminna om samma 
varning som Gunnel utfärdat (rad 31 och 33). Kalle svarar jakande men irri-
terad av den villkorade chansen (rad 32 och 34), en irritation som verkar gå 
ut över den manliga läraren som tittar in och snabbt gick ut igen (35 och 36). 
Kalle tar sin tid, räknar tyst och verkar ha valt en hög siffra för att välja 
lucka. Fördröjningen utlöser flera reaktioner. En från Mari som utmanar 
honom att räkna högt (rad 37) och att inte räkna mer än tio gånger (rad 44), 
en från Gunnel som skämtsamt uppmanar Kalle att skynda sig (rad 38), och 
en från Marcelo som slutligen börjar räkna högt de tjugotre gånger som Kal-
le hade hunnit räkna (rad 45). Intressant med Gunnels mer direkta uppma-
ning – om än i skämtsamt ton – till Kalle att skynda på, är att den också har 
det underförstådda syftet att ”ge igen”. Det är något som syns tydligt när hon 
snabbt försöker förklara varför med genom att upprepa ”Så sa du till mig” 
(rad 40). Yttrandet hänvisar till det som hände i den aktuella aktivitetens 
första excerpt (rad 13), när Kalle blev uppretad för att han omotiverat nekats 
sin tur i leken och han säger till Gunnel: ”Men vad i helvete, idag eller?”. I 
det här fallet svarar Kalle med den starkare förolämpningen ”Håll käften din 
djävla slampa” (rad 39), som Gunnel snabbt försöker mildra med förklaring-
en ”Nu var det skoj där” (rad 40), när Mari lika snabbt försöker stoppa ut-
vecklingen med sin replik ”Nej, nej, nej, hallå::” (rad 41). Kalle låter sig 
inte skrämmas och positionerar sig mot det som Gunnel sa, med repliken 
”Vad fan vill hon” (rad 42) följs av skratt. Gunnel varnar igen om utvisning 
med uttrycket ”Nu går jag igen::” (rad 43). Den gradvisa upptrappningen av 
stämningen genom verbala yttringar mellan Kalle och lärarna utmynnar i att 
Kalle, som hittills har tagit sig ur alla stridigheter och äntligen lyckats läsa 
ordet på loppan, upptäcker att ordet redan har spelats upp av Marcelo (rad 
46). Han kastar då loppan åt sidan, och trots uppmaningar från båda lärarna 
avstår han från att göra om gestaltningen av ordet (rad 47 och 48).  

Lärarens ansträngning att upprätthålla ordningen genom normativa direk-
tiv möts konsekvent av motstånd från Kalle. En upprepning av samma hand-
lingsmönster leder till att situationen trappas upp och samtalet verkar 
överskrida tillåtna gränser för hur samspelet i klassrummet bör gå till. Lärar-
na bli mer utmanande i sina direktiv och Kalle grövre i sina sexistiska verba-



213 

la förolämpningar. Den upptrappning som den ökade spänningen mellan 
lärarens normativa praktiker och elevens motstånd ger upphov till, utmynnar 
i att lärarna problematiserar, inte precis de praktiker som har styrt samtalets 
utveckling, utan istället fokuserar på Kalles beteende, något som framgår i 
nästa och sista excerptet.  

Mari och Gunnel räknar vilka som inte har fått sin tur eftersom de ska 
börja en ny runda. Noa och Federico är kvar. När Noa får sin tur och börjar 
räkna för att välja ord reser sig Kalle från stolen, går till sin bänk och börjar 
plocka ihop sina saker och lägga i sin väska.  
 
Excerpt 2-d, videoinspelning (05-12):  
 
51 Mari Hallå:::

((Till Kalle))
52 Gunnel Du behöver inte springa och plocka nu, vi har lektion 
53 Kalle °(Håll käften)°
54 Gunnel Nej::, impulskontrollen, nada. 
 
Det långa samspel som föregår konstaterandet av Kalles brist på impulskon-
troll eller ”…impulskontrollen, nada” (rad 54), som Gunnel uttalar det, hade 
inte kunnat fångas på ett annat sätt än genom en noggrann analys av hela 
samtalssekvensen. Excerpterna synliggör hur Kalles delaktighet i aktiviteten 
förhindras, liksom hur hans närvaro i de olika aktiviteterna ifrågasätts och 
villkoras i form av tillrättavisningar, påminnelser och varningar. Sekvenser-
na synliggör också hur det enda alternativ som lämnas åt Kalle för att bemö-
ta klassrummets ordning och villkor är att motstå dem. Kalles motstånds-
handlingar är dock inte helt outtänkta och impulsiva, utan riktade att åstad-
komma något. Kalle ifrågasätter normer genom att positionera sig mot och 
bemöta lärarnas handlingslegitimitet och utryck för auktoritet. Han läser av 
interaktionens förutsättningar, dess möjligheter och begränsningar, och be-
möter dessa genom att i språk och handling mobilisera olika resurser för att 
markera sin plats i den.  

Evaldsson (2005) visar i sin studie att förolämpningar inte är sällsynta i 
skolans vardag, utan förekommer ofta i framförallt vissa pojkars interaktion. 
Grundat på studier om hur barn kommunicerar etnisk och social tillhörighet 
med hjälp av olika språkliga praktiker, analyserar hon närmare verbala för-
olämpningar som yngre pojkar riktar mot varandra. Hon visar hur dessa för-
olämpningar uppstår i sekventiella kontexter och följer specifika samtals-
strukturer som kännetecknas av ett komplext ömsesidigt responsarbete. Det 
responsarbetet karakteriseras av att verbala förolämpningar ofta följs av att 
repliker och argument återanvänds och kommenteras, att viktiga delar beto-
nas, och att kommentar och replik följs av skratt. Förolämpningar hör till en 
rad verbala lekar som är kollaborativt iscensatta genom alliering och mot-
stånd mot andras version. Det kräver en utvecklad social och kommunikativ 
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kompetens och komplexa samtalsstrategier som de barn måste lära sig att 
behärska som använder dessa. I den kompetensen ingår att kunna bemöta 
och hantera förolämpningar på ett både lekfullt och kontrollerat sätt. Pojkars 
användning av verbala förolämpningar innebär ett lekfullt men riskabelt 
samtalsutbyte, eftersom det kräver att deltagarna har en gemensam förståelse 
av hur förolämpningen används, så att mottagaren inte missuppfattar dess 
skämtsamma innebörd och betraktar den som ett personligt angrepp. Genom 
att inte betrakta förolämpningen som allvarligt, eller bemöta den med en 
seriös eller våldsam respons, upprätthåller pojkarna förolämpningens lekful-
la innebörd. Evaldsson förklarar att förolämpningens responsarbete kräver 
subtila kvaliteter, och att personen som den riktar sig till måste göra en rele-
vant tolkning och analys av det underliggande budskap som förolämpningen 
bär med sig.  

Evaldssons studie får dock en annan dimension i den här studien. Inte 
bara för att den handlar om AD/HD-barn, och inte om invandrar- och arbe-
tarbarn, utan för att användningen av förolämpningar i den studerade grup-
pen involverar elevernas relation till läraren. Gränsen för den tillåtna lekfull-
het som får utrymme i kamratrelationer i de lärarobevakade platser som 
Evaldsson studerar är inte densamma i klassrummet. I och med det kan upp-
trappningen av förolämpningen i gruppen förklaras med strängare villkor för 
tillåtet språk och handling i interaktionen. Den överdrivna upptrappningen 
av menings- och handlingsutbytet, och ibland urspårningen av aktiviteten 
som sker i den särskilda undervisningsgruppen, måste därför förstås i termer 
av elevernas respons till lärarnas behov av att upprätthålla ordningen genom 
en konstant uppvisning av normativa positioneringar och auktoritet i förhål-
lande till eleverna.  

Trots sina olika utgångspunkter låter båda studierna ändå se att liksom 
pojkar med invandrar- och arbetarbakgrund, använder pojkar med AD/HD 
komplexa resurser för att iscensätta sina verbala förolämpningar. Kalle an-
vänder dessa på ett konsekvent och riktat sätt. Han återanvänder samma ut-
ryck och argument, samtidigt som han betonar nyckelord i förolämpningen 
när deltagarna replikerar. Skrattet förekommer också från Kalles sida, liksom 
från de andra pojkarna, som ett sätt att söka allianser och stärka sin position i 
meningsutbytet gentemot de kvinnliga lärarna och kamraterna. Trots att Kal-
les responsarbete inte relateras till hans sociala eller etniska bakgrund, utan 
till hans bristande impulskontroll, visar en närmare studie av hans responsar-
bete ett kontrollerat och uttänkt sätt att ifrågasätta normativa koder genom att 
i språk och handling positionera sig i termer av motstånd mot dessa. Utifrån 
det perspektivet, som analysen av samtal tydliggör, är det svårt att betrakta 
Kalles problematiska beteende som en simpel produkt av impulsstyrda hand-
lingar relaterade till AD/HD.  

Det är dock lika vilseledande att påstå att lärarna konsekvent följer de 
normativa praktiker som analysen synliggör – utan att någon gång ifrågasätta 
deras inte sällan misslyckade utfall – för att de har en strategiskt formulerad 
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normativ agenda för att disciplinera den problematiska AD/HD-eleven. Den 
konsekventa upprepningen av dessa praktiker vittnar istället om bristande 
insikt i interaktionens villkor, och en omedvetenhet om betydelsen av samta-
lets mekanismer och mönster för den pedagogiska praktiken. Att vardaglig 
interaktion och kommunikation i olika sammanhang i skolan, liksom de 
normativa praktiker det aktualiserar, förblir ouppmärksammade kan sägas 
vara orsaken till att Kalle, liksom de andra pojkarna i den studerade gruppen, 
tillskrivs problematiska egenskaper och beteende. Det slutliga resultatet blir 
då lärarnas individualisering av elevernas problem, och en patologisering av 
deras beteende med hjälp en tillskrivning av neuropsykiatriska diagnoser. 
Det kommer avslutningsvis att belysas närmare i nästa och sista avsnitt.  

6.5. ”Jag tror att han har Tourettes”  
Studier om arbetar- och invandrarpojkars användning av verbala förolämp-
ningar har visat att språkliga framställningar innebär ett slags praktiker med 
vilka pojkarna skapar såväl ordningar för gemensam förståelse (Evaldsson 
2005) som handlar om olika processer av gruppsocialisation och motstånd 
(Jonsson 2007). Dessa praktiker tillskrivs inte sällan negativa attribut och 
problematiseras av skolan (Jonsson 2007). Det mönstret liknar pojkarnas 
förhållanden i den studerade gruppen, och det är inte en långsökt jämförelse: 
liksom andra grupper av pojkar lever pojkarna i den särskilda undervis-
ningsgruppen i de stigmatiseringsprocesser som normativa skol- och man-
lighetsideal skapar. Pojkarnas språkiga praktiker fyller dock en något annor-
lunda funktion i den särskilda undervisningsgruppen. De kan vara ett uttryck 
för protest mot normativa ordningar, ett sätt att skapa gemenskap, eller en 
resurs för att förhandla och utöva makt (Jonsson 2007). Den första funktio-
nen har belysts ingående i den här studien. Den andra kräver en mer specifik 
studie av kamratrelationsperspektiv som den här avhandlingen inte har. Men 
det kan i alla fall sägas att pojkarna i den studerade gruppen söker gemen-
skap i utanförskap. Det går att se i deras sätt att hantera ett stort behov av att 
få tillhöra, och av att inte bli utesluten. När Kalle exempelvis separeras från 
sin grupp (Grupp 1) och får enskild undervisning i det lilla rummet bredvid 
uttrycker han sin vilja att komma tillbaka, trots lärarnas vägran med hänvis-
ning till hans obstinata beteende. När han ställs i en konkurrenssituation i 
fråga om vänskap med Linus och uttrycker sitt missnöje med det, träder hans 
rädsla för att bli utesluten från den värdefulla vänskapsrelationen fram. Även 
i Amirs sätt att ständigt söka kontakt med andra tror jag mig kunna se ett 
stort behov av att tillhöra.  Dock som sagt, den aspekten får inte plats i denna 
studie. Kvar blir då den tredje funktionen. Kalles könsord och sexistiska 
förolämpningar kan förstås som ett sätt för honom att omförhandla asymme-
trier och makt i gruppen i förhållande till de kvinnliga lärarna och de kvinn-
liga skolkamraterna. Båda fallen synliggör hur Kalles språkliga framställ-
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ningar riktas till de två grupperna i deras egenskap av kvinnor. I det som 
följer ska dessa förhållanden analyseras närmare.  

6.5.1. Språkets förmåga att iscensätta maskulina ordningar 
Kalle bemöter de kvinnliga lärarnas normativa praktiker och ifrågasätter 
deras auktoritet genom att positionera sig gentemot dem som kvinnor. I och 
med denna interferens neutraliserar Kalle institutionella ordningar genom att 
aktivera genusmaktordningar vilka tillskriver det kvinnliga lärarna negativa 
genusrelaterade kategoriseringar. På det sättet kompenserar han sin institu-
tionella underordning som elev. Det kraftspel mellan olika ordningar som 
lärarna och pojkarna aktualiserar sker inte förutsättningslöst. Haraway 
(1988) menar att när aktörer interagerar gör de det med utgångspunkt från en 
gemensam förståelse av kontextens möjligheter och begränsningar, liksom 
de kunskaper, insikter och praktiska handlingssätt som aktörerna ger uttryck 
för. Aktörerna positionerar sig i sociala fält och situationer beroende på de 
referenser, kunskaper och erfarenheter som de bär med sig. Dessa vardagsre-
ferenser lyfts fram och görs synliga när aktörer interagerar med varandra. De 
får också olika betydelser på grundval av den kontext som aktörerna befinner 
sig i och vilken position de intar i de givna kontextuella maktförhållandena. 
Haraway kallar dessa vardagsreferenser för situerade kunskaper. Aktörerna 
har olika sätt att överväga olika handlingar beroende på deras situerade kun-
skaper. Också Hammersley (2003) och Wetherell (1998) lyfter fram att 
människor använder sig av olika diskursiva praktiker eller tolkningsrepertoa-
rer vilka existerar före de interaktionskontexter där de används, något som 
innebär att de måste vara relativt stabila egenskaper i människors kunnande 
och att de har blivit formade av tidigare diskursiva praktiker. Dessa vardags-
referenser och tolkningsrepertoarer är synliga i Kalles sätt att positionera sig 
i förhållande till lärarna. Han läser av kontextens möjligheter och begräns-
ningar, och använder sina kunskaper eller tolkningsrepertoarer för att bemöta 
lärarna. På det sättet får hans positioneringar också en diskursiv innebörd. 
Kalles positioneringar är inte bara interkontextuella utan även interdiskursi-
va (Jeffe 2009). De uppstår och får betydelse i den samtalskontext där han 
aktualiserar dem, samtidigt som de är relaterade till underliggande antagan-
den, processer och motivationer som kan avläsas av Kalles sätt att mobilisera 
motstånd mot lärarna. Det finns med andra ord en latent maktaspekt i Kalles 
verbala framställningar, som har stor betydelse för de genusdimensioner som 
aktualiserar och de resurser som Kalle mobiliserar med dessa framställning-
ar. Här ska den här maktaspekten i förhållande till de kvinnliga lärarna bely-
sas vidare. 

Vid en observation (Obs 22/05-12) på en rast spelar Kalle, Noa och Amir 
bandy på skolgården. Några barn från den ordinarie verksamheten kommer 
till Kalle och berättar att hans lillasyster har blivit slagen av en annan tjej. 
Nina som passar pojkarna säger åt honom att stanna, men han gör inte det. 



217 

Hon ber honom att lämna bandyklubban, men han tar den med sig. När han 
går frågar jag den kvinnliga läraren om det inte kan leda till något problem. 
Hon svarar att hon inte vet vad hon ska göra annars. Hon kan inte lämna 
Amir och Noa ensamma. Efter en stund kommer Mari som blir informerad 
av Nina om det som händer. Mari går till platsen och jag följer efter. När vi 
kommer fram står Kalle och de andra killarna bredvid en toalettdörr. Flickan 
som hotas av Kalle har låst in sig tillsammans med en flickkompis på toalet-
ten och vill inte öppna dörren. Mari ber Kalle att lämna flickan i fred och 
följa med tillbaka till avdelningen. Kalle svarar med svordomar och könsord, 
och skriker till flickan: ”jag kommer att döda dig din djävla turkfitta, din 
djävla hora”. Efter att ha försökt övertyga Kalle utan resultat ber Mari flick-
orna, fortfarande inlåsta på toaletten, att stanna där medan hon söker för-
stärkning i lärarrummet. Hon lovar komma tillbaka för att ta bort pojkarna 
från dörren och ordna upp situationen. Vi går till lärarrummet där flickornas 
lärarna sitter och pratar och dricker kaffe. Mari förklarar situationen och tre 
lärare reser sig snabbt upp. Innan de går frågar Mari lärarna om de någon 
gång har varit med om att ”slåss med Kalle”. Något som kan uppfattas som 
hennes sätt att förbereda lärarna på hur man behöver bemöta Kalle när han 
blir motstridig. Till slut går Mari och två lärare från den ordinarie verksam-
heten dit. När Kalle inser att han inte kan göra annat, drar han sig tillbaka på 
uppmaning av lärarna, men skriker att han ska hämnas på flickan. Kalle för-
svinner därefter i korridoren.  

Senare under dagen, på en lektion i svenska som de två andra kvinnliga 
lärarna håller i, kommer Mari in och passar på att berätta för Kalle (inför alla 
andra i klassen som inte var införstådda i händelsen) om vad som hände med 
flickan efter att hon låste sig in i toaletten och Kalle gått. Samtalet vid sam-
lingsbordet sker enligt följande:  
 
Excerpt 3-a, Videoinspelning (05-12):  
 
1 Mari Medan du skriver ((till läraren som håller lektionen)) 

kan jag berätta. Jag har pratat med mamma [och… 
((mamman till flickan))

2 Kalle                                                                               [och? 
(tror du) jag [bryr mig (    )

3 Mari                     [Marisa ((flickan som låste sig in)) har 
varit hemma och blivit ompysslad och- 

4 Kalle                                                       Ha:: [(  ) ((hånler och 
försöker säga något))

5 Mari                                                               [Men har gått 
tillbaka till skolan [(    )

6 Kalle                               [Inte bryr mig jag om det, jag ska 
ändå slå den där djävla kurddjäveln. 

7 Mari ((Tystnad))
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Det här meningsutbytet hade föregåtts av en rad tillrättavisningar riktade mot 
Kalles under den pågående lektionen, som inte hade att göra med händelsen 
med flickan under rasten, men som ändå har betydelse för Kalles sätt att 
svara. Läraren aktualiserar därmed händelsen (rad 1, 3, 5) som ett sätt att 
stärka lärarnas uppvisning av auktoritet gentemot Kalles motstånd under den 
pågående lektionen (rad 2, 4). Kalle uttalar slutligen en verbal förolämpning 
(rad 6) som kan beskrivas som en kategorisering laddad med etnisk diskri-
minerande/rasistisk innebörd, genom vilken flickan som den syftar på ned-
graderas. Viktigt att lyfta fram i det pågående samtalet är dock att Kalles 
förolämpning, till skillnad från när den tidigare vilka riktades direkt till 
flickan, nu är ämnade att bemöta lärarnas auktoritet. Förolämpningen är så 
stark och välplacerad i samtalet att den får tyst på lärarna, och specifikt Mari. 
Händelsen nämns inte mer under resten av aktiviteten. Kalle lär sig därmed 
att de kategoriseringar som han använder sig av för att iscensätta sina verba-
la förolämpningar, är laddade med innebörd och att han kan använda kraften 
i den innebörden för att vinna positioner i den pågående interaktionen. I ob-
servationen positionerar han sig i förhållande till flickan som ansattes, i vi-
deosekvensen i förhållande till de kvinnliga lärarna.   

För att kunna analysera Kalles sätt att kommunicera normativa maskulina 
ordningar med sina språkliga framställningar lånar jag här Connells begrepp 
hegemonisk maskulinitet, eller snarare Connell och Messerschmidts (2005) 
reviderade version av begreppet. I generella drag kan sägas att idén om he-
gemonisk maskulinitet uppkom i början av 1980-talet som en kritik mot den 
”manliga könsrollen” (Eng. male sex role). Istället föreslogs en modell av 
multipla maskuliniteter och maktrelationer. Begreppet hegemonisk maskuli-
nitet förstods som handlingsmönster som tillät män att dominera över kvin-
nor, och särskildes från andra former av underordnande maskuliniteter. Idén 
om multipla maskuliniteter gav därmed upphov till essentialiserande masku-
lina typologier, något som i början av 90-talet problematiserades. Begreppet 
hegemonisk maskulinitet gav därför upphov till en livlig diskussion (Connell 
& Messerschmidt 2005, Edley 2001, Speer 2001, Wetherell & Edley 1999). 
Connell och Messerschmidt (2005) och nämner själv Wetherell och Edleys 
(1999) kritik som särskilt givande för vidareutvecklingen av begreppet. Ed-
ley och Wetherell (1997:203) menar att maskulinitet inte har en fast och 
enhetlig mening. Det finns multipla sätt att konstruera maskulinitet. Det kan 
inte tillskrivas fasta egenskaper hos en specifik grupp män. Författarna me-
nar att begreppet är otillräckligt för att förstå hur män positionerar sig i ter-
mer av genus och vilka typer av maskulina identiteter som därmed konstitue-
ras. Män kan anta olika positioner i förhållande till konventionella uppfatt-
ningar om maskuliniteter, och maskuliniteten har många olika sätt att kon-
struera hegemonisk mening och identitet. Connell och Messerschmidt 
(2005:841) skriver vidare att: 
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 Wetherell and Edley (1999) suggest we should understand hegemonic 
norms as defining a subject position in discourse that is taken up stra-
tegically by men in particular circumstances. Hegemonic masculinity 
has multiple meanings /---/ Men can adopt hegemonic masculinity 
when it is desirable; but the same men can distance strategically from 
hegemonic masculinity at other moments. Consequently, “masculini-
ty” represents not a certain type of men but, rather, a way that men 
position themselves through discursive practices.  

 
Stokoe (1998:219) menar vidare att om man antar en diskursiv och/eller 
etnometodologisk analysinriktning kan genus organisatoriska principer bli 
studerad på interaktionens mikronivåer. Man kan se hur människor iscensät-
ter gör genus genom samtalet och hur genusidentitet uppstår genom diskur-
ser. Därmed kan man studera hur maskulinitet görs genom att studera mäns 
samtalspraktiker. Andersson (2008:139f) menar att forskningen har studerat 
maskulinitet i termer av diskurser, eller kulturella resurser som män använ-
der i sin vardag, men att det också är viktigt att se aktörskap i den konstruk-
tionen. Både Stokoe (1998:220) och Kitzinger (2000) menar att genus och 
maskulinitet mer konkret kan studeras i hur de iscensätts och förhandlas av 
deltagarna i konkreta situerade samtal. 

Med utgångspunkt från den förståelse av hegemonisk maskulinitet som 
redovisats ovan kan Kalles sexistiska förolämpningar mot de kvinnliga lä-
rarna och kamraterna förklaras på ett vidare sätt än som en produkt av hans 
diagnosproblematik. Resonemanget om patologiska explosiva reaktioner 
knutna till hans AD/HD kan vid den här tidpunkten, och efter den analys 
som hittills har gjorts i avhandlingen, kännas som en otillräcklig förklaring. 
Tanken att det kan vara tecken på en patriarkal ideologi som har tagit form i 
gruppen och förkroppsligas hos Kalle känns inte heller helt uttömmande. 
Däremot om man använder sig av Connell och Messerschmidts (2005:841) 
resonemang om att ”The concept of hegemonic masculinity is not intended as 
a catchall or as prime cause; it is a means of grasping a certain dynamic 
within the social process”, och följaktligen tolkar hegemonisk maskulinitet 
som ett sätt att fånga en specifik dynamik i gruppens vardagliga sociala pro-
cesser, blir det möjlig att förstå komplexiteten i Kalles sätt att iscensätta 
förolämpningar för att positionera sig och förhandla makt med andra. Kalle 
läser av omgivningen och situationerna, förstår vilka normer som är möjliga 
att utmana, och väljer bort vissa ordningar för att etablera andra som gagnar 
honom i gruppens interaktionsarena. Det betyder att Kalles förolämpningar 
inte är att betrakta som automatiska och impulsiva. Kalle inte endast repro-
ducerar makt genom att vara pojke/man. I samspelet med lärare och kamra-
ter har han lärt sig grunderna i ett genusmaktspel som har som princip en 
genusasymmetri, vilket såväl han som alla andra pojkar och män har möjlig-
het att situationellt använda till sin fördel.  
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Analysen av Kalles iscensättning av maskulin makt genom sina sexistiska 
verbala framställningar tar inte slut här. Hans positioneringar har en vidare 
betydelse för hur lärarna förhåller sig till det motstånd som hans framställ-
ning ger uttryck för. Det vill säga, hur Kalles motstånd senare antar formen 
av funktionshinder när hans språkliga praktiker förklaras av lärarna i termer 
av en diagnos. I det som följer ska det sistnämnda tankespåret utvecklas 
ytterligare. 

6.5.2. Funktionshinder och genus i interferens – att aktualisera 
AD/HD och osynliggöra maskulina iscensättningar  
Kalles sätt att använda sig av nedsättande språkliga framställningar är van-
ligt förekommande. I synnerhet sker det mot Annika med vilken han delar 
vardagen med i gruppen.  I Kalles loggböcker och elevakt beskrivs följande: 
”Klart dum kommentar mot Annika”, ”Sänker Annika”, ”Bra dag, men höll 
på att sänka Annika”, ”Frågade Annika om hon ville suga av hans kuk mot 
betalning. Vi har mejlat rektorn!!”, ”I matsalen, för Annika sade att han 
spottat på golvet, då hade hennes mamma sugit av hans kuk”, ”Sänker Anni-
ka så fort vi hade gemensamma saker”, ”Jobbig dag. På Annika hela tiden”, 
”Det har gått ganska bra. Just nu är han elak mot Annika. Ger elaka kom-
mentarer hela tiden”, ”Det var jobbigt för Kalle och oss andra de första 
timmarna innan medicinen gjorde sitt. Det tråkiga idag är att han har varit 
elak mot Annika; gett henne kommentarer hela dagen. Härmat henne när 
hon sagt något fel. Skriker i hennes öra när han vet att hon har känsliga 
öron”, ”Dagen har varit ganska bra. Tyvärr detta med Annika”.  

Kalles fall brukar diskuteras av lärarna vid olika morgonsamtal och lä-
rarmöten. Samtalen kretsar ofta kring hans svordomar, främst de som han 
riktar mot Annika. Vid ett av samtalen (Obs 6/02-22) diskuterade lärarna att 
arbeta fram en framgångsjournal som skulle ge honom möjlighet att komma 
tillbaka till sin grupp (Grupp 1). Journalen bestod av tre följande punkter: a) 
att han inte skulle säga djävla hora mer, b) att han ska göra färdigt sitt arbete 
enlig planering, och c) att han inte ska ge sig på Annika och kalla henne för 
djävla hora. Vid ett lärarmöte några dagar senare (Obs 7/03-04) visar Gunnel 
att de har gjort upp en plan för Kalle. I planen står följande: a) Han ska visa 
engagemang, b) Starta arbetet när läraren säger till, c) Komma in i klass-
rummet i tid, d) Belöningssystemet består av stjärnor. Om han inte uppför 
sig får han ingen stjärna. Han måste visa arbete inom viss tid för att bli inte-
grerad i sin grupp igen och slippa enskild undervisning, e) Han ska också få 
positivt beröm. Några dagar senare vid en observation (Obs 9/03-06) under 
ett morgonsamtal diskuterar lärarna de mål som de har ställt upp för Kalle. 
En av de kvinnliga lärarna säger att det viktigaste målet är att så mycket som 
möjligt ta bort ordet hora från hans ordförråd. Under samtalet resonerades 
det fram att det är viktigt att försöka ändra Kalles språkbruk genom att upp-
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mana honom att använda ett annat ord istället. Gunnel föreslår att Kalle blir 
uppmanad att säga ”lilla gumman”. En av de manliga lärarna går in i samta-
let och föreslår att Kalle ska säga: ”djävla fitta” istället. Han förklarar att det 
viktigaste är att Kalle kan säga ett annat ord än hora för att ”utprogrammera” 
honom. Mari tillägger dock att det inte är meningen att Kalle ska ersätta en 
svordom med en annan. Lärarna fortsätter att diskutera Kalle. De pratar om 
att han har sagt att han vill komma tillbaka till Grupp 1 permanent, men att 
när han är där skapar han ofta kaotiska situationer med sitt beteende och sina 
svordomar. Lärarnas idé är att utforma en plan för att integrera honom i 
gruppen. Planens huvudsakliga mål är att betydligt minska antalet ”djävla 
hora” per dag, något Kalle ska uppnå inom en period av tolv dagar, annars 
kan han inte komma tillbaka till gruppen igen. Eftersom Kalle anses ha ett 
obstinat beteende ska man börja om med att försöka nå målet under ytterli-
gare en tolvdagars period, om han misslyckas vid ett första försök. 

I mina samtal med lärarna följer jag deras funderingar kring genomföran-
det av målet, att ta bort ordet ”hora” från Kalles ordförråd. Flera dagar efter 
att målet hade formulerats, vid ett morgonsamtal (Obs 9/03-06), visar en av 
lärarna mig Kalles Framgångsjournal. Där står formulerade de olika punkter 
som de tidigare har kommit överens om, och som sedan diskuterats tillsam-
mans med representanter från socialtjänsten, Kalles föräldrar och Kalle själv. 
Hon berättar vidare att hon har pratat med Kalle om det i efterhand och upp-
täckt att han har missförstått kraven som skrivits i framgångsjournalen. Han 
trodde att det räckte med att inte säga hora till Annika. Läraren säger att nu 
har kraven tydliggjorts för honom och han är nu informerad att han inte ska 
säga hora överhuvudtaget. Flera dagar senare (Obs 11/03-13) tar jag upp det 
igen vid ett samtal med läraren, som berättar att Kalles framgångsfaktorer 
har omformulerats. Anledningen är att man inser att om man inte tar bort 
kravet på att Kalle ska sluta säga könsord, kommer han inte nå de uppställda 
målen. Läraren berättar också att trots att berörda myndigheter som hon har 
konsulterat har avslagit en sådan möjlighet, är hon ändå övertygad om att 
Kalle har Tourettes syndrom. Läraren förklarar att det är nästan omöjligt för 
honom att inte slänga ur sig sådana ord. Kvar på framgångjournalen finns då 
kravet på att avslutat arbete och att inte ge sig på Annika, kommenterar lära-
ren.  

Två månader senare när jag går ut och filmar pojkarna som spelar bandy 
vid ett annat observationstillfälle (Videoinspelning 05-27) pratar läraren om 
Kalles Tourettes-syndrom igen:  
 
 Kalle ska få en chans till nu på nationella proven i engelska. Han har 

sagt till sin /förälder/ att han klarar det, men det var bara det att när 
han och jag satt, och missar den planen, för att de pratar engelska och 
frågan då började med… ”Alltså håll käften djävla gubbe, djävla gub-
be säg för fan”, så att jag satt ((Skratt)) och skratta. Jag berättade för 
hans /förälder/ en gång. Så ska jag prata med skolsköterskan och höra 
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om hon kan skriva en remiss för att jag tror att han har Tourettes, och 
har han det så är det skönt att känna själv och veta, plus att han också 
vet. Men /föräldern/ har pratat med läkarna: ”Nej, nej, det behövs 
inte, han har en känslomässig störning”, säger man.

 
Utifrån sin neuropsykiatriska utgångspunkt, och med referens till det redovi-
sade i DSM-IV, beskriver Gillberg (2005:97f) Tourettes syndrom som olika 
motoriska och verbala ticks. Han menar att trots att det inte finns ett klart 
samband mellan Tourettes syndrom och AD/HD-DAMP-symtom, finns det 
studier som tyder på att hälften av alla fall med Tourettes uppfyller kriterier 
för AD/HD. Gillberg (2005:51,84) menar också att ett övermått av svordo-
mar eller ”fula ord” kan vara ett symptom på Tourettes syndrom. Denna 
neuropsykiatriska beskrivning ger utrymme för att tolka Kalles verbala för-
olämpningar som Tourettes syndrom, främst utifrån att lärarens förståelse av 
elevernas problem är influerad av en medicinsk förståelse och en kompensa-
torisk tanke. Det finns dock mycket annat i Kalles sociala omgivning som 
ger perspektiv och kan nyansera den här förståelsen. De förhållanden som 
analyserades ovan ger en inblick i hur de Kalles språkliga framställningar 
inte enkelt låter sig enbart kopplas till neuropsykiatriska tillskrivningar. Lä-
rarnas förståelse, som relaterar Kalles verbala förolämpningar till Tourettes, 
osynliggör den genusrelaterade maktaspekt som dessa förolämpningar inne-
bär, och som tillhandahåller honom redskap för att i egenskap av pojke ifrå-
gasätta lärarnas auktoritet som kvinnor. Att Kalles sexistiska verbala fram-
ställningar ses i termer av diagnoser och symptomatisk respons på omgiv-
ningens påfrestningar, osynliggör också att hans språkbruk har en koppling 
till ett institutionell ordning, med vilken Kalle kompenserar sin dubbla un-
derordning som elev och med AD/HD. Den interferens där Kalles sexistiska 
förolämpningar tolkas i termer av AD/HD eller Tourettes ger Kalle vidare 
möjlighet att genom sina kategoriseringar tillskriva även, Annika, en under-
ordnad position. Som manlig elev med den manliga formen av AD/HD kan 
han hävda sig gentemot Annika som elev med en kvinnlig form av AD/HD. 
En genusordning etableras som öppnar utrymme för att i vardagliga förhand-
lingar tilldela Annika en position längst ner i gruppens maktordningar. Dessa 
förhållanden kan i sin tur förklara Kalles möjlighet att på ett konsekvent sätt 
och på biologisk/medicinskt berättigad grund rikta sig mot flickan i gruppen 
i nedvärderande och sexistiska termer.  

Det är också viktigt att ge perspektiv på den neuropsykiatriska förklaring-
en med hjälp av en analys av pojkarnas relation till andra aspekter i deras 
sociala omgivning. Uttryck som ”Get my dick sucked” och de återkommande 
orden ”bitch”, ”fuck” eller ”fucking” i Kalles språkliga repertoar har en 
koppling till pojkarnas socialisationskontexter. Några uttryck är lånade i den 
specifika sekvens som studerades från en vanlig rapplåt, här för att förhandla 
positioneringar i klassrummet. Andra uttryck dyker upp i aktiviteten Loppor 
med känslor, och går att finna även i svensk form i loggbokens och elevak-
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tens beskrivning av Kalles sätt att förhålla sig till de kvinnliga lärarna och 
eleverna. Trots att Kalles verbala förolämpningar har en social innebörd, i 
och med att de kan relateras till hans vardag som pojke och till socialt sank-
tionerade musikpreferenser hos ungdomar, kan dessa förolämpningar inom 
skolan också ges en neuropsykiatrisk tolkning. I och med det blir Kalle till-
skriven kategorier och identiteter som definierar honom som problematisk 
elev.  

Vidare kan sägas att när pojkarna, i det här fallet Kalle, använder sig av 
verbala förolämpningar visar han en förståelse för dessa tillskrivningars in-
nebörd. Han visar förståelse för att förolämpningarna är inferensrika katego-
riseringar, bundna till aktiviteter där kvinnlig underordning i samhällelig 
mening är tydlig (Stokoe 2006, Stokoe & Smithson 2001). Att använda dessa 
kategorier är inte en okontrollerad reaktion hos Kalle. Han märker att han 
åstadkommer reaktioner från de kvinnliga lärarna och även från Annika, och 
att han kommunicerar makt när han använder dessa kategoriseringar för att 
omförhandla positioner med dem. 

I sin studie förklarar Jonsson (2007) killarnas språkliga praktiker som ett 
led i skapandet av maskulina gemenskaper för att hantera etnisk diskrimine-
ring och utanförkap i skolan. Killarnas förmåga att använda olika språkliga 
resurser för att kommunicera tillhörighet och manlig gemenskap spelar roll 
för deras sätt att förhålla sig till skolans normer. När killarna bryter mot 
klassrummets officiella språkbruk genom kategoriska uttalanden som ”arab-
fitta” eller säger att de ”hatar kurder”, visar de sin opposition mot den språk-
liga norm som gäller i klassrummet och ställer sig därmed utanför gemen-
skapen som den definieras av lärarna. På det sättet skapar pojkarnas brott 
mot skolans språkliga norm en känsla av gemenskap och samhörighet med 
den egna gruppen (Jonsson 2007:81f). Jonsson menar också att killarnas 
instrumentella sätt att använda sig av det förbjudna språket inte är helt harm-
löst. Att kalla en tjej för hora bekräftar könsordningen mellan ungdomar. En 
ordning som straffar tjejers sexuella frihet och uppmuntrar killarnas (Jonsson 
2207:114f). Jonsson (2007:265) menar att ordet hora har en reglerande och 
exkluderande effekt som begränsar tjejers utrymme i skolvardagen. Ord kan 
”såra”, det finns en kraft i orden, språket gör något, och i och med det kan 
dessa ord inte ses som oskyldiga handlingar. Jonsson (2007:135f) påminner 
att det är fel att reducera tjejerna till sårbara offer för killarnas språk. Han 
menar att det är problematiskt att återskapa en bild av tjejer som tysta eller 
tystade. Tjejer kan också använda ord som ”bitch” för att tilltala varandra, 
för att markera gränser mellan exempelvis normerande och exkluderande 
feminint genus. Han menar att verbala förolämpningar kan användas av olika 
grupper i olika sammanhang och att det är anledningen till att moraliserande 
över pojkarnas språkbruk är fel förståelsegrund för dessa språkliga praktiker. 
Inte bara ord utan deras förmåga till meningsskapande behöver kontextuali-
seras i specifika sammanhang för att man ska kunna förstå deras syfte och 
betydelse (Jonsson 2007, Jonsson & Milani 2009:74). Även Bamberg (2004) 



224 

menar att ett sätt att skapa maskulina identiteter är att skapa kontrast till det 
feminina genom att positionera sig mot kvinnliga kamrater och beskriva dem 
som promiskuösa, labila, barnsliga och i behov av uppmärksamhet. Med 
dessa tillskrivningar konstitueras en diskursiv maskulin moralisk ordning 
och en maskulin identitet i förhållande till en negativ feminin motpol som 
står för de moraliskt negativa egenskaperna. Liksom Jonsson menar Bam-
berg att flickor också kan engagera sig i dessa gränsdragande aktiviteter 
vilka skapar polaritet mellan de maskulina och feminina iscensättningarna. 
Men Bamberg tillägger att hos pojkar har det speciell betydelse. Han menar 
att det sätt på vilket tjejer beskrivs öppnar för en diskurs där pojkar positio-
nerar sig som moraliska agenter som kan tillskriva tjejer bra eller dåliga mo-
raliska attribut.  

Kontextualiseringen av det språkbruk som Kalle använder mot de kvinn-
liga lärarna och eleverna belyser att Kalle inte bara söker en plats i klassge-
menskapen eller i den rapp- och hiphopälskande maskulina gemenskapen när 
han använder nedsättande sexistiska utryck. Kalle visar också en förståelse 
för att han nedgraderar det som förknippas med det kvinnliga, något som 
ökar hans potentiella maktutrymme i klassrummet. Kalles sexistiska verbala 
förolämpningar innebär inte bara insikten om att ord ”sårar”, som Jonsson 
utrycker det, utan också att ord kan användas som ett systematiskt 
maktuttryck mot en hel grupp eller kategori som i en bredare samhällelig 
kontext betraktas i termer av underordning. I och med sina verbala fram-
ställningar övergår Kalle från att se sig själv i en underordnad position som 
en problematisk pojke och elev med AD/HD, till att se sig i termer av 
man/pojke i en mer övergripande genusordning som ger honom utrymme att 
förtrycka det kvinnliga. Det öppnar för resonemanget att de beteenden som 
läraren kopplar till Tourettes syndrom är också tydligt relaterade till de soci-
ala sammanhang där det uppstår och får sin betydelse. 

6.5.3. Funktionshinder och institutionell ordning i interferens  
– att aktualisera AD/HD för att osynliggöra lärarpraktiker  
Annikas utsatthet kan dock inte endast förklaras med en genusmaktordning 
som Kalle aktualiserar med sina verbala förolämpningar. Lärarnas sätt att 
bemöta dessa förhållanden spelar också en stor roll i sammanhanget. Med 
det syftar jag inte på resonemanget om att en sexistisk förolämpning kunde 
ersattas med en annan, utan på det lika utmanande resonemanget om att Kal-
le kan programmeras och att den programmeringen kunde göras om. Den 
individualiserande tolkningen gör att de komplexa situationer som bäddar för 
att förolämpningar kommer till stånd, liksom de sociala innebörder som 
människor tillskriver både situationen och förolämpningarna, ofta ger före-
träde för neurobiologiskt inspirerade föreställningar om de beteenden som 
problematiserades hos Kalle. Detta resonemang tyder på en föreställning om 
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att elevernas problem för det mesta går att relatera till deras nedsatta hjärn-
funktioner och neuropsykiatriska problem. En föreställning som leder till en 
bild av eleven som en felprogrammerad dator som fungerar i enlighet med 
hjärnans felinställda impulser. Föreställningen går att läsa in även i flera 
andra situationer, såsom Maris sätt att framställa sin varning till lärarna i den 
ordinarie verksamheten när Kalles söker den som slog systern, i de planer 
och mål som ställdes upp för att ta bort ordet hora från Kalles ordförråd. 
Även i Gunnels hänvisning till symptom och diagnoser, när Kalles beteende 
ska förklaras, syns en bild av Kalle som utlämnad till de fysiska krafter som 
styr hans beteende.   

Denna förståelse menar jag försvårar för lärarna att hantera många olika 
situationer. För det första förmedlar den en bild av eleven som en tickande 
bomb, fylld av impulsiva känslor, utlämnad till sitt patologiska beteende, och 
i behov av övervakning och hjälp. För det andra hindrar den lärarnas förstå-
else av andra problem relaterade till deras vardagliga pedagogiska praktik. 
För det tredje begränsar den deras förståelse av det komplexa samspel som 
äger rum mitt framför ögonen på dem, och som vittnar om elevernas förmå-
ga att ta till sig koder och mönster för samtal och interaktion, att förhandla 
och omformulera dem, och att vid behov använda eller motarbeta dessa 
mönster och koder. Motstånd från eleverna tolkas av lärarna inte i första 
hand som tecken på elevernas utvecklade förståelse av de olika mekanismer 
för interaktion som studien hittills har beskrivit, utan som tecken på elever-
nas neuropsykiatriska problem. 

Analysen visar att i lärarnas förståelse av Kalles språkbruk och beteende 
går neuropsykiatriska moraliska antaganden hand i hand med en klassrums-
moral. Detta kluriga samspel förvandlar den legitimerande makt som den 
medicinska moralen har till den dominerande förståelsegrund som lärarna 
ofta använder för att legitimera sin egen klassrumsmoral. Denna moral gör 
att pojkarnas positioneringar ofta läses som AD/HD-symptom eller liknande 
tillskrivningar, något som konkret kan belysas med att oavsett i vilken kon-
text Kalles reaktioner uppstår beskrivs de i termer av impulskontroll och 
hans verbala förolämpningar i termer av Tourettes syndrom. Samtalet med 
sköterskan och möjligheten att skicka en remiss blir därmed lärarens institu-
tionella genväg att lösa problemet, en kortare genväg som låter läraren bortse 
ifrån sin egen pedagogiska praktik. En instrumentell förståelse från lärarens 
sida låter sig därmed urskiljas. Den förståelsen innebär att diagnoser alltid 
finns till hands för att förklara och hantera det som lärarna med sin kompen-
satoriska förståelse och normativa praktik inte lyckas med. 

Den sammansatta bild av AD/HD som träder fram ur klassrummets var-
dagliga interaktion visar att AD/HD inte endast kan betraktas som en klinisk 
diagnos som ska hanteras i skolan. Analysen av diagnosens innebörd i den 
pedagogiska praktiken uppvisar ett mer komplext samspel mellan människor 
som aktivt förhåller sig till varandra genom att använda olika kategorisering-
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ar och identitetstillskrivningar för att positionera sig och förhandla sociala 
asymmetrier och makt. 

6.6. Sammanfattning 
Kapitlet tog sin utgångspunkt i att pojkarnas motstånd mot skolans ordning i 
den studerade gruppen, kunde jämföras med studier om arbetar- och invand-
rarpojkars motståndsstrategier mot normativa skolkulturer (Jonsson 2007, 
Willis 1997). Hos pojkarna i gruppen tolkades dock uttryck för motstånd 
mot gällande normsystem i termer av AD/HD-relaterade symtom. Kapitlet 
sökte därmed belysa att pojkarnas motstånd mot skolans normativa kulturer 
kunde få olika betydelser och tolkas på olika sätt i olika kontexter. Pojkarnas 
motstånd studerades i termer av pojkarnas sätt att förhålla sig till regler för 
socialisation och umgänge, ordningen i klassrummet och språkbruk. Kapitlet 
utgick från att pojkarnas förhållningssätt till de regler och normer som gällde 
i gruppen gav uttryck för en maskulin ordning, som har förmåga att skapa 
hierarkier, inte bara i termer av maskulin och feminin över- och underord-
ning, utan även i termer av en maskulin norm i förhållande till andra pro-
blematiska maskuliniteter (Jonsson 2007). Förståelsen av de maskulina 
iscensättningar som tog plats i gruppen nyanserades därmed och förstods i 
termer av mer komplexa situerade processer, där kategoriseringar och identi-
tetstillskrivningar mobiliserades för att förhandla institutionella och genusre-
laterade asymmetrier och makt. 

I Kapitlet analyserades elevernas motstånd i form av mer konkreta prakti-
ker som får utrymme i gruppens interaktion. Dessa praktiker tenderade att 
följa mönster och asymmetriska förhållanden som tog form och mening i 
gruppens vardagliga samtal (Adelswärd 1995, Drew & Heritage 1992, Heri-
tage 1998, Zimmerman 1992, Zimmerman & Boden 1991). Med hjälp av ett 
exempel, där beteckningen impulskontroll aktualiserades av läraren och där 
pojken i fråga tillskrevs brist på impulskontroll, framkom att impulshand-
lingen inte bara dök upp okontrollerat, irrationellt och oförväntat. Impuls-
handlingen visade sig vara inbäddad i en social och pedagogisk praktik, och 
föregick av en rad handlingar där normativitet och motståndspositioneringar 
möttes och förhandlades. En närmare analys av dessa processer visade hur 
ett kraftspel av ordningar sattes i gång genom användningen av olika resur-
ser i vardagliga samtal. I de exemplen som studerades aktualiserade en av 
pojkarna alternativa ordningar för att göra motstånd mot lärarnas uppvisning 
av auktoritet. Han gjorde det genom att använda sig av verbala sexistiska 
förolämpningar, vilka aktualiserade en genusnormativ ordning för att posi-
tionera sig gentemot de kvinnliga lärarnas institutionella auktoritet. Analysen 
visade därefter en upptrappning av situationen genom en konsekvent upp-
repning av kollektivt iscensatta mönster av normativa positioneringar och 
motståndspositioneringar mellan de kvinnliga lärarna och pojken. Trots att 
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pojkens motståndsiscensättningar uppstod i sociala sammanhang där olika 
kategoriordningar aktualiserades genom lärarna och eleverna kollaborativt 
iscensatta praktiker, tillgrep läraren slutligen en diagnostisk tillskrivning 
riktad mot den specifika eleven som individ. Med tillskrivningen bekräftades 
därmed bilden av eleven som bärare av problematiska individuella egenska-
per, medan läraren oproblematiskt legitimerade sin praktik. 
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7. Kvinnlig AD/HD – den feminina andra  

Det här kapitlet fortsätter att utforska vardagliga kategoriseringspraktiker 
och identitetstillskrivningar relaterade till genus och funktionshinder, sådana 
som lärare och elever i tal och handling aktualiserar i den studerade gruppen. 
Kapitlet utgår från diagnosen AD/HD och dess betydelse för både reproduk-
tion och konstruktion av genusordningar och identiteter. Speciellt intresse 
riktas till diagnosens betydelse och funktion för konstitueringen av den enda 
flickan i gruppen, Annika, som den problematiska feminina andra. Kapitlets 
frågeställningar är: 
 
• Hur konstrueras den problematiska flickan i relation till diagnosen 

AD/HD?  
• Vilka interaktions- och samtalsresurser aktualiseras av både pojkarna 

och lärarna i denna konstruktion? 
 
Frågeställningarna kommer att analyseras med utgångspunkt från en kon-
struktionistisk förståelse av femininitet och maskulinitet. I analysen av det 
empiriska materialet kommer den medicinska beskrivningen av pojkars och 
främst flickors AD/HD att sättas i relation till beskrivningen av konkreta 
situationer i klassrummet. Denna analysingång kommer att synliggöra inter-
aktionens och samtalets kraft att producera och reproducera föreställningar 
om femininitet och maskulinitet i förhållande till AD/HD. Kapitlet lyfter 
fram den vardagliga interaktionen i den studerade gruppen liksom samtalets 
betydelse för att tillskriva eleverna kategorier och identiteter kopplade till 
genus och AD/HD.  

7.1. Flickors AD/HD och de tre undergrupperna 
I medicinskt inriktad forskning har man på senare tid formulerat tanken om 
en kvinnlig AD/HD för att beskriva de mer specifika symptom som flick-
or/kvinnor, vilka tillskrivs denna problematik, anses uppvisa. För att kunna 
analysera hur denna specifika form av AD/HD ter sig i den studerade grup-
pen kommer det här avsnittet att inledningsvis redogöra för hur de tre under-
grupperna som beskrivs i DSM-IV har omformulerats och anpassats till att 
gälla flickors specifika problematik. Redogörelsen har betydelse för att för-
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stå beskrivningen av flickans roll och situation i gruppen, vilken därefter 
kommer att mer ingående presenteras och analyseras.  

Med utgångspunkt i DSM-IV urskiljer Nadeau m. fl. (2002) tre AD/HD-
undergrupper för sorteringen av flickor med AD/HD:  
 
1. Den hyperaktiva/impulsiva gruppen 
2. Den uppmärksamhetsstörda/avledbara (blyga/tillbakadragna) gruppen 
3. Den kombinerade gruppen 
 
Här ska redovisas några grundläggande drag som den medicinska forskning-
en tillskriver dessa grupper. 

7.1.1. Den hyperaktiva och impulsiva flickan 
Flickor i den hyperaktiva/impulsiva undergruppen anses ha symptom som 
liknar de som pojkar har. De upplevs som högljudda, fysiskt aktiva, påflug-
na, trotsiga, aggressiva, något som står i stark kontrast till den tysta och följ-
samma stereotypen av en flicka (Nadeau m.fl. 2002:60). Redan i förskoleål-
dern kan dessa beteendemönster iakttas. Nadeau m.fl. (2002:105) beskriver 
flickor inom denna grupp som ”hyperverbala” eller ”hyperpratsamma”. De 
är viljestarka och vill gärna bestämma (Nadeau m.fl. 2002:106). De har pro-
blem med att sitta still, pratar, ställer frågor och avbryter konstant. ”De gillar 
att dominera i alla lägen och kräver mycket uppmärksamhet. De anstränger 
sig verkligen för att vara i centrum för uppmärksamheten och visar tydligt 
sitt missnöje om de inte får den rollen” (Nadeau m.fl. 2002:111). De gråter 
ofta, är negativa och ombytliga, ”Ena dagen vill de inte sova middag; nästa 
dag kan de sova hur mycket som helst” (Nadeau m.fl. 2002:112). Detta 
mönster, som författarna anser framträder i förskoleåldern, fortsätter i låg- 
och mellanstadieåldern. Trots mognad och mer avancerad kognitiv förmåga, 
vilka hjälper flickan att behärska sina impulser, ligger hon fortfarande ändå 
efter sina kamrater vad det gäller social kompetens. Beskrivningen kopplas 
också till flickors specifika mognadsutveckling, vilket för flickor innebär 
hormonsvängningar och sårbar självkänsla och att de är i riskzonen för psy-
kiska problem. ”Utan kontroll och bekräftelse kan deras intensiva och om-
bytliga känslor utlösa förvirring och konflikt, vilket kan leda till problem. 
Denna problematik kan förvärra AD/HD-symptomen och göra tillståndet 
svårbehandlat” (Nadeau m.fl. 2002:145).  

7.1.2. Den uppmärksamhetsstörda och avledbara flickan 
Denna undergrupps motsvarighet hos flickor föredrar Nadeau m.fl. (2006) 
att kalla för den ”blyga/tillbakadragna gruppen”. De menar att majoriteten 
av flickorna faller inom denna grupp. Redan i förskoleåldern uppfattas dessa 
flickor i allmänhet som ”undfallande”, ”intar en passiv roll vad avser stu-
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dieprestationer”, ”kan vara hypoaktiva eller direkt slöa”, och kan ”te sig 
narkoleptiska”. Dessa flickor uppmärksammas sällan av läraren eftersom de 
inte avviker från den kulturella normen (Nadeau m.fl. 2002:62). De ”sitter 
längst bak i klassrummet och ställer inte till med några problem”, ”Deras 
tankar är någon helt annanstans”, De kan uppfattas som ”ute i det blå” eller 
”inte särskilt smarta” (Nadeau m.fl. 2002:109).  

Flickor i den blyga/tillbakadragna gruppen ter sig väldigt annorlunda än 
de hyperaktiva/ impulsiva, något som gör att de kan hamna utanför. Man kan 
se dem sitta i gruppens periferi och iaktta de andra barnen. De anses vara 
dagdrömmare och lätt avledas från sin uppgift. ”De har det svårt att gå över 
från en uppgift till en annan och befinner sig alltid ett steg efter de andra”. 
Beskrivningen fortsätter: 
 
 De kan också förlägga eller tappa bort vantar, mössor, jackor och till 

och med skor. Det kan förefalla som om dessa flickor föredrar att leka 
ensamma och de kan ofta blir överdrivet fokuserade på en aktivitet. 
De förlorar sig i det de håller på med och är omedvetna om vad som 
pågår runt omkring dem. Ibland kan de verka förvirrade. Middags-
vilan och upplockningen efter en aktivitet är svåra moment, eftersom 
de innebär förändringar. Flickorna är inte särskilt anpassningsbara 
och har problem med nya rutiner och ny personal. Utflykter innebär 
problem, genom att de medför avbrott i rutinerna och byte av miljö.  
/---/ Förmåga att följa instruktioner, liksom den auditiva bearbetning-
en, kan vara försenad för dessa flickor. De kan ha svårt att uttrycka 
sig och/eller ha en egentlig språkförsening. De kan ha problem med 
att hålla kvar uppmärksamheten när de lyssnar på en berättelse som 
någon läser, och kanske inte kan redogöra klart och redigt för vad 
som har hänt hemma eller under skoldagen. Visuellt stöd kan hjälpa 
dem att orientera sig, och behovet av att inget ska förändras är påtag-
ligt (Nadeau m.fl. 2006:112f).

 
Enligt Nadeau m.fl. (2002:135f) fortsätter samma mönster under låg- och 
mellanstadiet. Flickorna gör mindre väsen av sig, kan sitta och dagdrömma, 
har svårt att följa anvisningar eller bli klara med uppgifter under lektionstid. 
Flickorna beskrivs även som rara och blyga, och anses bära en dålig själv-
känsla inombords.   

7.1.3. Flickor i den kombinerade gruppen 
Flickor som platsar i den kombinerade undergruppen anses stämma bättre in 
på könsrollsförväntningarna. Nadeau m.fl. (2002:135) förklarar att för dessa 
flickor ”kan tendensen att gå till ytterligheter anta former som stämmer bätt-
re överens med traditionella könsrollsmönster”. De anses uppträda mindre 
aggressivt, trotsigt och upproriskt än pojkar. De är rastlösa, nervösa, prat-
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samma, fnittriga, har svårt att arbeta tyst och lugnt. Författarna menar att 
lärarna kan beskriva dem som: ”lätta att bringa ur balans”, ”avbryter andra 
stup i ett” och ”hoppar från ämne till ämne utan naturliga övergångar” eller 
tvärtom, ”hänger sig kvar vid ett givet ämne i all oändlighet”. De ”har lätt 
för att överreagera känslomässigt, med humörsvängningar, intensiva dispy-
ter eller tårar” (Nadeau m.fl. 2002:61). En längre beskrivning av gruppen är 
följande: 
 
 När de väl har kommit igång kan deras ilska trappas upp till oanade 

höjder, och de kan kasta ur sig kategoriska uttalanden som ”jag kom-
mer aldrig mer att prata med dig” eller ”Du är den elakaste människa 
jag någonsin träffat”. Hemma kan de vara lättirriterade, vresiga och 
svårmotiverade, med låg frustrationströskel. En del flickor kan ha 
oerhörda svårigheter med att stiga upp och ge sig i väg hemifrån, med 
den följden att de gång på gång kommer för sent till skolan. De kan 
klargöra att de inte alls är tillfreds med sitt liv, och alltihop ”är ditt 
fel”. En annan vanlig copingstrategi är att inför kamrater lägga sig till 
med rollen som pajas, för att dölja hur slarvig, glömsk och förvirrad 
man är. Den som inte har tillräckligt med självförtroende för att bli 
antingen ledare eller tyrann, kan ta på sig en undergiven roll som 
åtminstone gör att hon kan upprätthålla vissa relationer, hellre än att 
stöta bort andra (Nadeau m.fl. 2002:61f).

 
Två aspekter kan lyftas fram utifrån den beskrivning som görs av de tre un-
dergrupperna gällande flickor med AD/HD. Den första är att avgränsningen 
aktualiserar traditionella genusföreställningar om kvinnlighet. Beskrivningen 
kan kopplas till essentiella föreställningar om flickors och pojkars närmast 
inneboende egenskaper. På så sätt reproduceras dikotoma föreställningar om 
flickor och pojkar med specifika egenskaper och beteende. Denna genusste-
reotypa avgränsning av diagnosen kan sägas uppfylla en dubbel funktion. 
Samtidigt som diagnosen anpassas till ett övergripande genussystem, åter-
skapar och legitimerar diagnosen systemets genuslogik. Den andra aspekten 
är att de mer precisa beskrivningar som anses höra till de mer avgränsade 
undergrupperna kan betraktas som generaliserande, utspridda och oprecisa 
på samma gång. Även Nadeau m.fl. (2002:104) tydliggör att många flickor 
visar upp karakteristika från båda undergrupperna och inte följer något tyd-
ligt mönster. På så sätt öppnas möjligheter upp för hur kategorierna ska tol-
kas och beskrivas.  

De blyga/tillbakadragna undergruppen har speciell relevans i fallet med 
Annika eftersom hon tillskrivs egenskaper som anses känneteckna den un-
dergruppen. Det är dock svårt att få Annika att passa helt in undergruppen. 
Själva beskrivningen av undergruppen visar flera osammanhängande drag. 
En av dessa är, hur beskrivningen av den ”undfallande” och ”direkt slöa” 
blyga/tillbakadragna flickan, som ”intar en passiv roll vad avser studiepre-
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stationer”, hänger ihop med den flickan som ”ofta blir överdrivet fokuserad 
på en aktivitet” och ”förlorar sig i det de håller på med och är omedvetna 
om vad som pågår runt omkring dem”. Dubbeltydigheten i dessa beskriv-
ningar öppnar upp för en bred palett av tolkningar som är svåra att konkreti-
sera. Själva beskrivningen ”ibland kan de verka förvirrade” är så generell att 
de knappast går att relatera till något specifikt hos Annika. Visst kunde An-
nika ibland verka förvirrad i olika situationer men det gjorde pojkarna också, 
och lärarna med för den delen. Beskrivningarna om hennes beteende relate-
rar sällan till problem med utflykter eller anpassning till nya rutiner, personal 
och miljö. Problem med borttappade vantar är inte något som lyfts fram, att 
hon glömde gympakläder kunde hända, men det gjorde pojkarna också. Be-
skrivningar om svårigheter att hålla kvar koncentrationen vid sagostunder är 
nästan obefintliga, och speciellt behov av visuellt stöd för att orientera sig 
kommer inte på tal. Däremot kan beskrivning om att ”Deras beteende gör att 
de hamnar utanför”, att ”man ser de ofta iaktta de andra barnen från grup-
pens periferi”, och att ”det kan förefalla som dessa flickor föredrar att leka 
ensamma” passa in på bilden av Annika. Dessa drag kan dock förklaras på 
flera andra sätt än en medicinsk diagnos som via könsbestämda biologiska 
förutsättningar utlöser kvinnliga symptom hos flickan. Detta kommer närma-
re att belysas i det som följer.  

7.2. Att förkroppsliga den feminina AD/HD 
Det här avsnittet ska belysa hur den blyga och tillbakadragna AD/HD-
flickan tar form i vardagens interaktion i den särskilda undervisningsgrup-
pen. Avsnittet ska utforska hur olika kategoriseringar används för att tillskri-
va Annika olika egenskaper och beteenden som betraktas som problematis-
ka.  

Kännetecknande för Grupp 1 är olika former av spänningar mellan flickan 
i gruppen och pojkarna. De kommer till uttryck med jämna mellanrum i oli-
ka sammanhang. Annika kan jag beskriva som en lugn och tyst flicka, nog-
grann med sitt utseende och sina saker. Hennes arbetsbänk står längst fram i 
klassrummet där hon för det mesta sitter tyst och självgående gör sina indi-
viduella uppgifter ”skyddad” av sin gråa skärm.11 Hon sitter också alltid 
längst fram vid samlingsbordet, nära de kvinnliga lärarna, när de genomför 
olika gemensamma aktiviteter. Annika skriker aldrig, hon tappar sällan kon-
trollen. Hon är så pass tyst och lugn att jag en gång frågar lärarna hur hennes 
problem kommer till uttryck. Lärarna förklarar att Annika hade haft en stor-
mig period tidigare, men att den hade avtagit, och hon blivit en tyst och lugn 
flicka.  

                                                 
11  Bänkarna i klassrummet var separerade av ca 1,5 meter höga grå skärmar. 
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Annika tar sällan lika mycket plats som pojkarna i klassrummet. Vid akti-
viteter som morgonsamlingarna, där barnen blir ombedda att berätta lite om 
gårdagens händelser efter skoldagen, är Annikas redogörelse kort och osä-
ker. Pojkarnas berättelser däremot brukar sträcka sig över mer tid än vad 
som bör disponeras. De sätter även ofta igång att prata med varandra när det 
blir Annikas tur. Exempel på det är följande observationer: Vid ett tillfälle 
(Obs 21/05-09) avbryter en av lärarna Annikas redogörelse för att säga till 
pojkarna ”Nä, men, respekten för Annika är helt borta nu”. När läraren med 
sin kommentar drar till sig pojkarnas uppmärksamhet, och Annika därefter 
lyckas mumla något kort som ingen hör, avslutar läraren aktiviteten genom 
att säga högt ”Ok nu är det högläsning”. Vid ett annat tillfälle (Obs 22/05-
12) när det blir Annikas tur att prata, börjar killarna skratta. Läraren ber dem 
att visa respekt för Annika, men Kalle skriker istället: ”respekt din djävla, 
rest in peace”. En annan gång (Obs 14/04-04), när Annika inte vill arbeta 
med multiplikationsövningarna efter en avslutad aktivitet och läraren försö-
ker uppmana henne att göra övningarna, skriker Amir högt: ”loser!” till An-
nika. Också vid en ART-övning (Obs 12/03-19), när en av ledarna ber Amir 
att visa respekt för Annika och lyssna på henne när hon pratar, kommenterar 
Kalle: ”Vem bryr sig om henne”. Dessa situationer upprepas ofta. Ibland 
reagerar lärarna när de uppmärksammar något. Men för det mesta villkoras 
deras engagemang i frågan av deras tid, och kanske ingen lust att bland 
många andra saker som händer i skolvardagen rikta uppmärksamheten till 
just det. Ibland görs sporadiska insatser. I Annikas loggbok går att läsa till 
exempel: ”I dag har vi pratat om respekt. För det finns några killar som inte 
visar Annika respekt. Jag tror att Annika är nöjd”. 

Under rasterna går Annika ensam för det mesta. Då och då går hon runt 
och pratar med sin enda väninna, en flicka från en annan ordinarie klass i 
skolan. En gång på en rast sitter hon ensam och tittar på när pojkarna spelar 
bandy. När jag närmar mig henne och undrar varför hon inte spelar bandy 
med pojkarna svarar hon att hon ville det, men att klubborna inte räcker till 
för henne. Det går inte att ta miste på den hårda konkurrens som råder om de 
bästa klubborna, vilket pojkarna brukar utkämpa före rasten, något som 
tvingar lärarna att ha ett särskilt schema. Men jag ser sällan heller någon 
lärare fråga Annika om hon vill spela, eller uppmana pojkarna att räkna med 
henne när de sätter igång med spelet. Tvärtom, i hennes elevakt går att läsa 
hur en lärare påpekar hur hon blev ”sur pga hon inte fick ha en hockey-
klubba”. Annikas utanförskap i förhållande till pojkarnas gemensamma akti-
viteter etableras inte bara när det gäller en aktivitet som bandy, som förutsät-
ter tuffa tag och beredskap till fysisk styrka för att platsa i leken, utan även 
när det gäller tillgång till datorer, en aktivitet där hon kunde ha hävdat sig 
utan några hinder knutna till föreställningar om fysisk manlig eller kvinnlig 
styrka. Vid flera tillfällen ser jag Annika stanna ensam i klassrummet på 
rasten, medan pojkarna springer på varandra och tränger sig för att få en 
dator att spela på.  
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Det finns en sorts outtalad förståelse eller logik bland lärarna om att An-
nika inte utgör ett ordningsproblem, och att hon inte behöver samma tid och 
engagemang från lärarna som killarna i gruppen. Inom denna logik finns det 
till exempel möjlighet för Annika att, på egen begäran, få sin belöningsut-
flykt i form av att vara hjälpreda i köket under en hel dag. Belöningsutflykter 
som gäller alla i klassrummet består annars av museibesök, besök till histo-
riska platser, promenader, gå ut och fiska och bada eller äta på McDonalds 
med lärarna. Vid ett tillfälle, när jag har sett Annika stå bakom stora diskan-
ordningen och ta emot min och flera andras tallrikar och bestick efter lun-
chen, går jag till skolans fotbollsplan för att filma några av hennes klasskam-
rater sparka boll. Medan jag filmar (videoinspelning 06-04) passar jag på att 
fråga en av de kvinnliga lärarna bl. a. om Annika vill ha sin belöningsutflykt 
ensam i köket. Läraren svarar då: 
 
 Hon är en sån som gärna gör saker själv. Hon har ju valt till exempel 

att göra saker i köket en hel dag, hjälpa till med disken och så där. Det 
valde hon som en stjärnutflykt. Det fick hon jättegärna göra. Hon är 
ju lite ensamvarg och så. Mentalt är hon ju sån. Så för henne funkar 
det jättebra. Andra barn vill hemskt gärna ha en kompis med. De 
tycker att det är jätte roligt att man har nån med sig.

 
I lärarens beskrivning om att Annika ”gärna gör saker själv”, att hon är ”lite 
ensamvarg” och därför har valt att vara hjälpreda i köket som stjärnutflykt, 
görs hänvisning inte bara till hennes egen vilja, utan också att hon ”är en 
sån” eller ”Mentalt är hon ju sån”. I de beskrivningarna går att se ett möns-
ter av vardagliga genuspraktiker som fixerar och närmast essentialiserar 
Annikas handlingar. En närmare inblick i de kontexter där dessa handlingar 
uppstår låter dock se att Annikas egen vilja och specifika personlighetsdrag 
inte ensamma kan förklara hennes handlingar. Istället går att se att de aktivi-
teter som Annika ägnar sig åt äger rum utifrån den indelning som finns vad 
det gäller gruppens gemensamma aktiviteter. Indelningen mellan hennes och 
pojkarnas aktiviteter följer också ett genusrelaterat mönster av föreställning-
ar om pojk- och flicksysslor. Den frågan som kan lyftas fram i det här fallet 
är inte i första hand att Annika vill praktisera i köket, och att det av tradition 
är en genusrelaterad aktivitet. Istället kan man se att pojkarna ägnar sin fritid 
och sina stjärnutflykter åt att endast roa sig. De deltar i aktiviteter som stär-
ker socialisation och gemenskap. Samtidigt låter man Annika byta ut sin 
stjärnutflykt till aktiviteter som hon kan klara av själv, skild från pojkarnas 
gemenskap, något som förstärker Annikas utanförskap i gruppen. Hon upp-
muntras sällan att ta för sig, att ta plats, att kräva utrymme och hävda sig. 
Hon är bara den snälla, och för det mesta tysta, feminina flickan som är 
självgående och därmed kan frigöra tid för lärarna så de kan ägna sig åt de 
krävande pojkarna istället.  
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Mycket av genusforskningen har hittills inriktat sin uppmärksamhet mot 
att klargöra de mekanismer som ligger till grund för både produktion och 
reproduktion av genus. Både institutionella praktiker och vardagliga hand-
lingar har stått i fokus för genusforskningen intresse. Skolan som en plats för 
vardaglig interaktion och meningsutbyte har inte undgått detta forskningsin-
tresse. En del av den genusinriktade skolforskningen (Ambjörnsson 2004, 
Jonsson 2007, Tallberg-Broman 2002) har synliggjort hur skolan idag, men 
även historiskt, har varit en arena för reproduktion och skapande av genusfö-
reställningar. Den har också synliggjort mekanismer av inkludering och ex-
kludering, och därmed av underordning och överordning, som hör till genus-
konstruktionen. En orsak som anges ligga bakom att skolan, trots officiella 
och uttalade strävanden efter jämlikhet och att motverka genusnormer, fort-
sätter att vara en plats för genusreproduktion är att den har utgått från en 
särartsprincip. Denna särartstanke, trots sitt specifika jämlikhetsbudskap, 
utgår från heteronormativ förståelse som biologiserar och essentialiserar det 
manliga och det kvinnliga. En inblick i beskrivningen av kvinnliga egenska-
per eller kvinnlig särart i gruppen synliggör det vardagliga görande av genus 
som det innebär. Det belyser även att det finns vardagliga interaktionsmöns-
ter som bidrar till konstruktionen av genus liksom lärarnas och elevernas roll 
i detta. I det som följer kommer dessa mekanismer att mer ingående belysas 
när Annikas iscensättningar av en stereotyp femininitet problematiseras, 
samt vilken roll lärarna och pojkarna har i det.  

7.2.1. Problematisk femininitet 
Annikas lugna och kvinnliga framtoning passar in i traditionella genusföre-
ställningar om hur en flicka ska vara och bete sig. Hon passar också in i 
normativa föreställningar i fråga om skolans och klassrummets ordningska-
non. Varför blir hon då ett problem för lärarna och pojkarna i gruppen? Vil-
ka normer bryter hon mot? Vilka aspekter av hennes beteende utmanar andra 
i gruppen? 

Annika betraktas av de kvinnliga lärarna som överkänslig och lättretlig, 
en föreställning som kommer till uttryck i många olika sammanhang, och i 
samtal med lärarna. I Annikas elevakt och loggbok kan urskiljas följande 
exempel på det: ”Annika blev ledsen”, ”Blev arg”, ”Sur och tvär”, ”Annika 
är deppig”, ”Lättirriterad”, ”Har huvudvärk”. Dessa beskrivningar hänger 
ofta ihop med hennes sätt att förhålla sig till pojkarnas starka röster och 
bryska tempo. Loggboken och elevakten ger även exempel på det: ”Bra dag. 
Annika blev irriterad på /pojke 1/. Hon tycker att han låter för mycket”, 
”Annika är ganska trött på killarna särskilt /pojke 2/, som är dum mot henne 
varje dag, trött på alla ljud”, ”Annika blev sur på killarna”, ”Hon är ganska 
trött på killarna”, ”Annika blir väldigt irriterad på sina klasskamrater ibland 
i onödan”. Denna uppfattning om Annikas lättretlighet och överkänslighet 
löper paradoxalt nog parallellt med lärarnas oroliga samtal om flickans ut-
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satthet och om den behandling hon utsätts för av kamraterna i gruppen. Det 
verkar finnas i det här fallet också en outtalad föreställning om att Annika 
bör ha någon sorts beredskap att tåla den behandling hon får. När hon inte 
gör det, och säger ifrån, sätts hennes reaktioner inte i relation till hennes 
behov av att blir behandlad med respekt, utan i relation till hennes intolerans 
eller irritabilitet inför pojkarnas beteende. Viktigt i det sammanhanget är nog 
att irritabiliteten relateras till hennes AD/HD. Den förståelsen gäller inte bara 
lärarna, utan kan få uttryck även hos föräldrarna. I följande ordväxling som 
uppstår i loggboken mellan lärarna och Annikas förälder kan man se hur 
Annikas beteende relateras till hennes specifika AD/HD:  
 
Exempel 1:   
 
 Lärare:

Annika blev sur och arg idag pga hon förlorade i ett ma-spel som hon 
spelade med /lärens namn/. Dålig förlorare är hon tyvärr ofta. 
Förälder: 
Det beror ju på hennes funktionshinder att det är svårt att ta vissa 
saker! Har man AD/HD så är man en känslomänniska. 
Lärare: 
Det vet jag också men vi jobbar på att det ska bli bättre.

 
En annan aspekt är att Annikas reaktioner uppfattas inte bara i termer av 
funktionshinder. Annikas förälder påminner vid några tillfällen i loggboken 
om Annika utsatthet i gruppen. I och med det lyfter föräldern fram och pro-
blematiserar pojkarnas beteende. Det går att se i nästa exempel. 
 
Exempel 2: 
 
 Förälder:

…Sedan är det av stor vikt, att /elev 1/ låter Annika vara i fred på 
skoltid (Ringde dig om detta!). För att hon ska kunna lära sig något så 
måste hon få lugn och ro, det har jag lämnat intyg om på förra året. 
Lärare: 
Ingen har fått någon lapp [….].

 
I det här fallet flyttar Annikas förälder fokus från Annikas funktionshinder 
över till pojkarnas beteende, genom att påminna om ett intyg som styrker 
behovet av att se över förhållanden kring Annika. Något som läraren bemö-
ter med att ifrågasätta existensen av intyget, istället för att bemöta förälderns 
anmärkning om behovet av en lugn läromiljö för Annika.  

Ett annat led i hur Annikas problematik i gruppen tolkas och får mening 
är att förälderns påpekande om den sociala miljöns betydelse för Annikas 
problematik inte kopplas till diagnosen. Den sociala dynamiken i gruppen 



237 

anses inte i första hand relevant för att förklara omständigheterna kring An-
nika, och hennes reaktioner i förhållande till pojkarna, utan tvärtom. Det blir 
Annikas mer specifika funktionshinder kopplad till en essentiell genusförstå-
else som istället lyfts fram förklaring. Det kan ses i följande loggboksutdrag: 
 
Exempel 3:   
 
 Förälder: 

…Ha en bra nästa vecka. Försök få grabbarna att minska på retandet 
på Annika, det är ju så att hennes form av funktionshinder är att lätt ta 
till sig, typiskt för tjejer. Grabbarna är mer aggressiva.

 
Lärarna försöker visa en vilja att göra något för att förbättra Annikas skol-
miljö. Följande loggboksutdrag kan vara ett exempel. Föräldern å sin sida 
påminner dock om att det inte räcker med sporadiska insatser för att hjälpa 
Annika, utan att hela hennes skolmiljö behöver ses över: 
 
Exempel 4: 
 
 Lärare: 

Jag har pratat med /elev 1/ om det vi pratade om i morse. I dag har det 
varit en sådan dag att /elev 1/ har varit extra vänlig mot Annika. 
Förälder: 
Det räcker inte med idag! Annika behöver lugn och ro i sin skolmiljö. 

 
Som framgår av de exempel som beskrivs ovan blir sättet att bemöta konflik-
ten mellan Annika och pojkarna inte sällan en problematisering av Annikas 
specifika AD/HD-beteende som orsak till situationerna. Lärarnas och även 
förälderns uppfattning är att det inte i grunden är pojkarnas sätt att bemöta 
Annika som utgör problemet, utan Annikas specifika AD/HD som på olika 
sätt ställer till problem för lärarna och utlöser reaktioner hos pojkarna. För-
äldern försöker dock i alla fall i viss mån problematisera lärarnas prioritering 
av pojkarnas handlingsutrymme. 

Trots att Annikas beteende passar in i traditionella genusmönster och föl-
jer skolans ordningsregler, går det ändå emot de beteenden som majoriteten 
av pojkar i gruppen uppvisar. Därför relateras Annikas lättretlighet och 
överkänslighet till problematiska konsekvenser för pojkarnas beteende, och 
verkar delvis förklara deras förhållningssätt gentemot henne. Att Annikas 
beteende tolkas i termer av intolerans inför pojkarna, och inte i termer av hur 
pojkarna behandlar henne, leder till resonemanget att pojkarnas specifika 
AD/HD blir en sorts norm i gruppen, till vilken Annika ska anpassa sig. Det 
leder vidare till det ännu mer intressanta resonemanget att AD/HD, som i 
tidigare kapitel förklarades som en övergripande tolkningsram som används 
för att oavsett etniska och klassmässiga förutsättningar tolka elevernas bete-
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ende, klyvs i två tolkningsramar kopplade dels till den manliga och dels till 
kvinnliga typen av AD/HD. Den traditionella dikotoma genusdiskursen har 
tillräcklig kraft för att dela den diskursiva konstruktionen av AD/HD, och ur 
den delningen träder den ”känslomässiga AD/HD-flickan” fram. I och med 
det öppnas utrymme för att Annikas beteende ändå betraktas som problema-
tiskt, trots att det inte ställer till problem i skol- och genusnormativa termer. 

Sättet att bemöta Annikas beteende i relation till pojkarna blir medicine-
ring, i stället för att ge perspektiv och motverka de genusordningar som ak-
tualiseras i relation till henne. Medicinen gör henne mer passiv, tillräckligt 
dämpad för att tolerera pojkarnas sätt att bemöta henne. I Annikas loggbok 
och elevakt återkommer påminnelser till föräldern från lärarhåll om att ta-
bletterna håller på att ta slut. Ibland låter läraren se den funktion som Anni-
kas medicinering och effekterna av den har i undervisningen, något som 
följande exempel kan belysa: ”Annika har inte tagit sin medicin hemma. Det 
märktes, det var svårt att koncentrera sig. Efter lunch bättre koncentration”, 
”Slut på Annikas medicin. Det märks på koncentrationen och tålamodet att 
hon inte fått hemma”, ”Det märktes i dag att Annika inte har tagit någon 
medicin hemma idag. Svårt med koncentrationen. Bättre efter lunchen när 
medicinen i skolan började verka”, ”Ingen medicin på morgonen hemma... 
Det märktes på koncentrationen. Väldigt tyst när /elev 1/ är i klassrummet. 
Är han inte där då är hon mycket gladare”, ”Annika är ganska lättirriterad 
eftersom hon inte tar medicin på morgonen”. Annika hålls således lugn med 
hjälp medicinen, som ger henne inte bara bättre koncentration, utan också 
högre toleranströskel. Medicinen har dock inte bara viktiga implikationer för 
lärarnas praktik, utan även för eleverna och deras relationer med varandra. I 
följande avsnitt kommer att mer ingående analyseras de implikationer som 
medicinen har i gruppens interaktion, främst i fråga om hur både lärarna och 
pojkarna samspelar för att tillskriva Annika hennes specifika roll i gruppen. 
För detta syfte tillämpas en interferensanalys som synliggör de olika ord-
ningar som Annikas interaktion med lärare och kamrater i gruppen aktualise-
rar.  

7.3. Interferenser mellan genus, funktionshinder och 
institutionell ordning 
Som kvinnlig elev, med en feminin framtoning som problematiseras, kon-
fronteras Annika med främst två maktordningar som ofta görs synliga i in-
teraktionen i gruppen. Den ena är den som jag här kommer att kalla läro-
normativ ordning, som tillskriver Annika kategorier och identiteter som elev 
i skolan, den andra är en genusrelaterad ordning som aktualiserar traditionel-
la relationer av manlig och kvinnlig över- och underordning. Benämningen 
läronormativ ordning används för att tydliggöra att ordningen är knuten till 
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lärarens förhållningssätt till Annika som elev, samt för att skilja den från den 
genusnormativa ordning som lärare och pojkar aktualiserar när de förhåller 
sig till Annika. Konsekvenserna av aktualiseringen av dessa olika ordningar i 
gruppens interaktion kommer att studeras i det som följer med hjälp av me-
dicinens sociala funktion i gruppen. Följande modell kan underlätta förståel-
sen av de förhållanden som omger Annika. Modellen är tänkt att vägleda 
analysen av interaktion och samtal i kommande fältmaterial: 
 

 
 
De tre kommande excerpterna som ska studeras är tagna från samma video-
inspelade aktivitet. De har delats upp i fyra excerpter för att bättre analyse-
ras. Excerpterna visar ett mönster där fem moment återkommer. Det första är 
att Annikas tar plats och hennes aktivitet uppmärksammas och bedöms. Det 
andra är att olika läro- och genusnormativa ordningar aktualiseras för att 
evaluera Annikas aktivitet. Det sker i form av påminnelser om att ge henne 
medicin, men även genom att ifrågasätta vad hon gör och säger. Det tredje är 
att Annikas svårigheter att göra motstånd mot dessa maktordningar leder till 
en upptrappning av de läro- och genusnormativa positioneringarna, exem-
pelvis i form av uppmaningar att dra sig tillbaka eller nedsättande tillskriv-
ningar riktade mot henne. Den fjärde är ytterligare kontroll och begränsning 
av Annikas handlingsutrymme. Det femte innebär att Annikas beteende pro-
blematiseras genom kategoriseringar och tillskrivningar som hänvisar till 
hennes specifika AD/HD. Det sista momentet är att inte synligt i videosek-
venserna men analyseras med utgångspunkt i olika observationssituationer 
där lärarna tolkar och förhåller sig till Annikas depressioner. 

7.3.1. Medicinens vidare mening – att aktualisera problematisk 
femininitet för att osynliggöra läro- och maskulina praktiker 
Annikas position och roll i gruppen leder till att hon sällan tar utrymme eller 
gör saker som kan uppfattas som utmanade eller störande för andra. När hon 
gör något som avviker från hennes vanliga passiva beteende reagerar alla. 
Ett exempel på det är följande observation (Obs 11/03-13). Vid en lektion i 
engelska sitter Annika, Jonas och Noa och arbetar. När Annika berättade om 
en händelse som hon hade varit med om tidigare och skojade om det, frågade 
pojkarna om hon hade tagit sin medicin. Annika drar sig tillbaka, nästan 
automatiskt, och fortsätter att tyst arbeta med sin uppgift resten av lektionen. 
Med hänvisning till Annikas medicin följer också andra nedsättande uttryck 

Flickan tar 
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Normativitet

(läro- och 
genusnormativa 
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Upptrappning
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med vilka pojkarna positionerar sig gentemot henne och får henne att återta 
sin skygga roll i klassen. Detta mönster kommer att analyseras i följande 
videosekvens.  

I den valda videoinspelade aktiviteten sitter eleverna i klassrummet och ri-
tar teckningar som ska bli avskedspresent till några lärare som ska sluta. Anni-
ka och Jonas sitter vid sina respektive bänkar. De andra pojkarna sitter vid 
samlingsbordet och pratar och umgås medan de ritar. Vid sidan av bilden ska 
eleverna skriva en avskedstext som en av de kvinnliga lärarna har skrivit på 
tavlan, där bland annat ordet ”kram” ska skrivas före elevernas namnteckning. 
 
Excerpt 1-a, videoinspelning (06-04):  
 
1 Federico Gunnel::::, ska jag skriva  ”Federico”
2 Marcelo Tjock synd, [alla härmar
3 Gunnel                     [Kram:::::
4 Federico Var?
5 Gunnel Under det så står det ordet ”kram” ((reser sig och pekar 

på ordet på tavlan))
6 Marcelo Fan, alla härmar, Federico
7 Gunnel Kram:::, och så där dit namn 
8 Annika Kram:::
9 Marcelo [A..så, hon är (    ) idag. 
10 Annika [Kram, kram 
11 Marcelo När hon kom hit, hon sa bara ”flytta på dig”
12 Gunnel [Annika?  
13 Kalle [Sa Annika det?
14 Kalle Det är bara för att ni (    )
15 Marcelo [Nej
16 Gunnel [Nej, för att hon inte har tagit sin medicin och då är hon 

lite kaxigare. 
17 Kalle Fett synd, alltså [ska man slå henne, [så att (hon håller) 

käften, den där (°djävla horan°)                                           
18 Gunnel                           [Du får ta av skorna ((Till Marcelo)) 
19 Marcelo                                                            [(    )
20 Gunnel Ta av dig skorna ((till Marcelo))
21 Kalle A:: då ska jag också ta och.., utan min medicin
22 Marcelo Jag ska också det, OCH BLI MER KAXIGARE:::: 
23 Noa [I går jag (tog) inte min medicin 
24 Gunnel [Hör du du, då blir du bara jobbig ((Till Marcelo)) 
25 Noa [Gunnel, Gunnel… ((kallar på Gunnel som svarar Mar-

celo))
26 Marcelo [A::: (vad är det) då ((svarar till Gunnel))
27 Gunnel [Du är kaxig ändå ((till Marcelo))
28 Noa [Gunnel, i går jag tog inte min medicin, min mamma 

glömde
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Innan videosekvensen startar sitter Annika vid sin bänk bakom skärmen som 
är placerad på ett sätt så att hon är nästan osynlig i klassrummet. Hon varken 
syns eller hörs under långa perioder. Det gör henne så frånvarande att det 
ibland blir svårt att veta om hon sitter där eller någon annanstans i byggna-
den. I det här fallet blir man påmind om hennes närvaro i och med att hon 
några minuter innan sekvensen börjar säger något bakom skärmen, och Mar-
celo som inte riktigt hör vad hon säger ber henne hålla käften. När videose-
kvensen börjar repeterar Annika ordet ”kram”, som Gunnel har uttalat kort 
innan (rad 8, 10). Denna handling från Annikas sida utlöser en rad kommen-
tarer från både läraren och pojkarna. Samtidigt som pojkarna själva pratar, 
umgås och samtalar vid samlingsbordet medan de ritar, rör de sig friare i 
rummet utan att någon har någon synpunkt på deras livliga aktivitet. Marcelo 
klagar på att Annika har sagt ”flytta på dig” till honom (rad 9, 11), medan 
Gunnel och Kalle lite överraskade frågar om Annika verkligen sa så (rad 12, 
13). Gunnel förklarar därvid att anledningen är ”att hon inte har tagit sin 
medicin”, och att hon därför är ”lite kaxigare” (rad 16). Det är svårt att veta 
varför läraren bedömer Annikas beteende i dessa termer. Man kan knappast 
uppfatta Annikas uttalande som kaxiga. Men med tanke på att Annikas ut-
rymme i gruppen brukar vara begränsat, blir det inte konstigt att hennes utta-
lade och beteende blir synliga och nu bedömda som kaxiga, och medicinen 
som ett medel att dämpa denna påstådda kaxighet. Lärarnas evaluering av 
Annikas beteende öppnar därmed upp för Kalles möjlighet att rikta nedsät-
tande kommentarer och tillskrivningar mot Annika (rad 17). Kanske för att 
han vet att konsekvenserna av dessa handlingar sällan blir märkbara, som i 
det här fallet. Hans uttalande ”… ska man slå henne, så att (hon håller) käf-
ten…” (rad 17) är en möjlig handling i klassrummet, och ibland passerar 
förbi lite obemärkt av lärarna. Det är svårt att inte uppmärksamma att medan 
Annikas uttalande utsätts för granskning och bedömning av både lärare och 
elever, så slipper Kalles förolämpningar det. Det finns ett tydligt ojämlikt 
språk- och handlingsutrymme för pojkarna och flickan i olika situationer i 
klassrummet, liksom för den kontroll flickan får uppleva.   

Både lärarna och pojkarna aktualiserar olika normativa praktiker i förhål-
lande till Annika genom att hänvisa till hennes behov av medicin. Men den 
praktiken kan även användas i förhållande till pojkarna. Skillnaden mellan 
Annika och pojkarna är att pojkarna positionerar sig och gör motstånd mot 
läraren. Både Kalle och Marcelo kan tänka sig att slippa ta medicinen, så 
som Annika har gjort, och därmed ”BLI MER KAXIGARE”, som Marcelo 
uttrycker det (rad 21, 22), och får medhåll av Noa. Med sitt svar till Marcelo, 
och trots den skämtsamma tonen, försöker läraren återta argumentet med att 
utan medicin skulle han bli ”bara jobbig” (rad 23). Samtidigt försöker Noa 
föra fram tanken om att han var utan medicin dagen innan, eftersom hans 
förälder glömde ge honom den, och därmed antyda att han kunnat ta sig ige-
nom skoldagen ändå. Det säger han utan att lyckas få gehör hos Gunnel (rad 
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23 till 28). Samtidig försöker Gunnel skämtsamt överrösta Marcelos och 
Noas ifrågasättande av behovet av medicinen, genom att påstå att Marcelo 
”är kaxig ändå”, alltså även när han tar medicin (rad 27). 

Med hänvisning till medicinen kan eleverna generellt evalueras och till-
skrivas problematiska kategorier och identiteter. I Annikas specifika fall kan 
det även användas av både lärarna och pojkarna för att reglera hennes aktivi-
tet ner och passivisera henne. En passivisering som motsvarar genusförvänt-
ningarna på flickors ordning och foglighet. Men medan pojkarna gör mot-
stånd mot lärarnas normativa praktiker har Annika svårare att hävda sig mot 
de två samspelande maktordningar som lärarna och pojkarna genom sina 
handlingar och språkliga iscensättningar gör gällande i interaktionen. Annika 
ger sällan uttryck för motstånd, något som gör att hon konfronteras med en 
vidare upptrappning av bedömningar, nedsättande tillskrivningar och katego-
riseringar. Detta bidrar till att ytterligare begränsa och kontrollera hennes 
utrymme i interaktionen. Det kommer att belysas med hjälp av de tre sista 
excerpterna i sekvensen.  

Aktiviteten fortskrider och eleverna fortsätter att umgås vid samlingsbor-
det. Efter 17 minuter går Annika från sin hörna och börjar prata med Jonas 
som sitter vid bänken mittemot henne. Cirka två minuter efter att Annika 
trätt fram från sin hörna uppmärksammas hennes aktivitet igen. Den här 
gången av en av lärarna. 
 
Excerpt 1-b, videoinspelning (06-04):  
 
29 Mari Annika är väldigt…
30 Kalle Hon stör, ge henne medicin 
31 Gunnel Nej, det är tur att hon är lite störig, som alla andra 
32 Mari Hon får del av gracerna lite 
33 Gunnel Ja, precis
34 Federico A:, då får du säga oss inte heller tyst (    )
35 Gunnel Jag måste.. [Hon är (    )
36 Kalle                    [SSShh::::: skrik inte.
37 Gunnel Är du klar Annika?
38 Annika Nej jag ska måla
39 Gunnel A:. men, sätt dig i fart då 
 
Den här gången är det Mari, en av lärarna som sitter vid samlingsbordet med 
pojkarna, som uppmärksammar Annikas samtal med Jonas i ett hörn av 
klassrummet. Mari menar att ”Annika är väldigt…”, ett uttalande som hon 
inte avslutar, men som tyder på hon avser att göra en bedömning av Annikas 
handling (rad 29). Kalle fyller snabbt på med bedömningen att ”hon stör”, 
liksom uppmaningen att ”ge henne medicin” (rad 30). När Gunnel förklarar 
att Annikas störighet är likadan som de andra elevernas, och att ”det är tur” 
att hon någon gång stör (rad 31), replikerar Mari att Annika kan ”få del av 
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gracerna” i alla fall (rad 32), ett uttalande med vilket hon menar att Annika 
åtminstone för tillfället kan få det utrymme och de privilegier som pojkarna 
annars har. Viktigt i sammanhanget är att trots lärarens konstaterande att alla 
andra stör, alltså pojkarna, blir det ändå bara flickans ”störighet” som upp-
märksammas i den pågående aktiviteten och när hon börjar samtala med en 
annan elev. När Gunnel bekräftar, med ett ”ja, precis” (rad 33), att Annika 
kan få en viss jämlik behandling i förhållande till pojkarna, reagerar pojkar-
na. De ifrågasätter tanken att Annika kan ha sådana privilegier. Federico 
motsätter sig jämlikhetsbudskapet i lärarnas formulering genom att ifrågasät-
ta lärarnas rätt att tysta ner ”oss”, alltså pojkarna (rad 34). När Gunnel då 
försöker förklara hur hon resonerar (rad 35) avbryter Kalle (rad 36). Båda 
pojkarna riktar sig mot lärarens budskap att ”det är tur att hon är lite störig, 
som alla andra”. Med sina motpositioneringar ger pojkarna uttryck för en 
förståelse som förvägrar flickan en jämlik behandling i förhållande till dem 
själva. Intressant är dock att den förståelsen verkar influera lärarens inledan-
de försök att försvara Annikas rätt att få utrymme i det pågående samspelet i 
klassen. Mellan raderna 37 och 39 byter Gunnel sin position i fråga om An-
nikas rätt att ”få del av gracerna lite”, och med bestämd ton beordrar hon 
Annika att sluta prata och bli färdig med uppgiften. När lärarens och elever-
nas positioneringar riktade att bedöma och kontrollera Annikas utrymme i 
aktiviteten sammanfaller och blir en sorts legitim kollektiv förståelseform i 
förhållande till henne, sker en upptrappning av de nedsättande uttalandena 
från pojkarnas sida. Hur det går till belyses i nästa excerpt.  

Samtalet fortsätter vid samlingsbordet. Efter en stund går Annika från sin 
hörna igen, och försöker berätta för killarna och lärarna vid samlingsbordet 
om en gång då hon slog sig mot ett bord. 
 
Excerpt 1-c, videoinspelning (06-04):  
 
40 Annika [Gunnel, jag har blivit slagen flera gång…jag…titta, 

titta...[då, då kan förstå ni att, att.. 
41 Kalle            [A..så, EEEEE EEEEF::::                                        
42 Mari E, e, e… ((försöker bromsa Kalle lite))
43 Annika [På, på, på, på, på ….((börjar stamma))
44 Kalle [EEEEEFF:::::
45 Mari [Nej:: ((vänder sig till Kalle))
46 Kalle EEEEFFF:::
47 Annika [På, en sånt här…(bordet )…
48 Kalle [EEEEFF::::::
49 Annika Och sen, måste jag [ko..ko..ka in det på kanten här ((går 

tillbaka till sin hörna lite generad))
50 Kalle                                [Alltså har hon fått hjärnskakning, 

den dära…
51 Annika Han hatar mig ((om Kalle))
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52 Federico Gunnel, (    ) igår. Jag gick med min pappa […..
53 Jonas                                                                       [De hatar 

dig för du är så smart ((skrattar))
54 Annika Jag hatar dig ((till Jonas))
55 Jonas Alla hatar dig ((till Annika))
 
Från rad 41 riktar pojkarna en rad nedlåtande uttalanden mot Annikas försök 
att ta plats i det gemensamma samtalet som pågår vid samlingsbordet. Kalle 
skriker högt upprepade gånger något EEEEFF-ljud (rad 41, 44, 46, 48) mot 
Annika när hon utan framgång och stammande försöker berätta om när hon 
slog sig en gång mot ett bord (40, 43, 47, 49). Vid bara två tillfällen ingriper 
Mari med ett svagt ”E, e, e” (rad 42) och en försiktigt ”Nej:.” (rad 45) som 
inte hörs på grund av Kalles skrik. När Annika ändå försöker avsluta det hon 
ska säga (rad 43, 47, 49), trots Kalle upprepade försök att tysta ner henne 
(44, 46, 48), lanserar han den nedsättande kommentaren ”Alltså, har hon fått 
hjärnskakning, den dära…” (rad 50). Upptrappningen av de nedsättande 
kommentarerna mot Annika slutar dock inte här. När Annika tolkar Kalles 
öppna och fritt framförda verbala förolämpningar mot henne med meningen 
”Han hatar mig”, med ett högre röstläge, dock utan att skrika (rad 51), byter 
Federico ämne (rad 52). Jonas, som för en stund sedan pratade med Annika 
och därmed hjälpte henne att ”störa” de andra, ansluter sig till pojkarnas 
angrepp mot Annika. Hans sätt att göra det är att ifrågasätta Annikas intelli-
gens med förklaringen att de hatar henne för att ”hon är så smart” (rad 53). 
Annika upptäcker ironin i uttalandet och försvarar sig med den enda mening 
hon lyckats säga, ”jag hatar dig” (rad 54), utan att blir avbruten. Slutligen 
överröstar henne Jonas med meningen ”Alla hatar dig” (rad 55).  

Samtalet mellan pojkarna och lärarna fortsätter vid samlingsbordet. Anni-
ka går till sin hörna och fortsätter att rita tyst. Ett par gånger söker hon kon-
takt med Jonas. Men hon blir hänvisad till sin bänk och tillsagd att bli färdig 
med teckningen. Vid det sista av dessa tillfällen leder det till ytterligare upp-
trappning av förolämpningarna mot Annika. Det kan ses i följande och sista 
excerpten: 
 
Excerpt 1-d, videoinspelning (06-04): 
 
56 Gunnel ANNIKA OCH JONAS ((riktat till båda för att de skrat-

tar))
57 Kalle HÅLL INTE PÅ, DIN CP ((till Annika))
58 Gunnel  Ne:. men, du ska inte säga nåt ((till Kalle))
59 Kalle ÄR DU STÖRD IDAG, ELLER, du fan ramlat och fått 

(slag) i huvudet när [du (    ) ((till Annika))
60 Gunnel                                 [Gör så att det blir klart ((till Kalle)) 
61 Annika                                 [°Nej, det är du ° ((till Kalle från sin 

bänk))
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62 Kalle Håll käften, kolla på din CP ((till Gunnel))
63 Gunnel Nu vill jag att du tystnar och […… ((till Annika)) 
64 Kalle                                                [HIII, HIII, HIII, HII-

II……HIII. HIII ((låtsas skratta))
65 Gunnel ((Går till Jonas och pratar med honom och plockar saker 

runt hans bänk))
66 Kalle Ha:::::, Ha:::: ((Låtsas skratta)) CP::: 
 
Den här gången beordrar Gunnel med höjd röst både Annika och Jonas (rad 
656) att vara tysta. Strax efter Gunnels tillrättavisning riktar Kalle sina ver-
bala förolämpningar mot Annika genom att skrika bland annat ordet ”CP” åt 
henne (rad 57). Trots att Gunnel påminner Kalle om att det inte är hans utan 
hennes uppgift att få Annika att bli tyst (rad 58), trappar Kalle upp sina på-
hopp mot Annika (rad 59). Från sin bänk verkar Annika mumla någon sorts 
försiktigt utryck för motstånd i form av ”°Nej, det är du°” (rad 61) som svar 
på Kalles förolämpning, ”ÄR DU STÖRD, ELLER…” (rad 59). Trots det 
kränkande innehållet i Kalles förolämpningar stoppas dessa inte av Gunnel. 
Gunnel försöker istället få Kalle att sluta och uppmanar honom att fokusera 
på sitt arbete igen (rad 60). Hon får dock tillbaka ett lika kraftigt svar i form 
”Håll käften, kolla på din CP” (rad 62). Konstigt nog går då Gunnel och 
försöker tysta ner den tysta Annika, istället för den högljudda Kalle (rad 63). 
Något som Kalle finner lustigt och använder för att skratta åt Annika (rad 
64). Gunnel går därefter till Jonas och pratar med honom och plockar upp 
hans saker från golvet (rad 65), medan Kalle fortsätter att skratt åt och 
verbalt förolämpa Annika (rad 66).   

En närmare analys av excerpten synliggör att lärarnas och pojkarnas sam-
talspraktiker aktualiserar läronormativa och genusordningar med den effek-
ten att Annikas utrymme och möjlighet till handling i klassrummet begrän-
sas. Det kan också ses i lärarnas och elevernas påpekanden om Annikas be-
hov av medicin, vilket blir ett sätt att bedöma och kontrollera hennes aktivi-
tet. Detsamma gäller de olika verbala förolämpningar som pojkarna riktar 
mot henne. Även genom att inte låta Annika prata, att avbryta och tysta ner 
henne hindras Annika att ta plats och göra sin röst hörd. Samtalet förvandlas 
därmed till ett fält av olika praktiker som stigmatiserar och utesluter henne.  

Den efterkommande upptrappningen av de praktiker som samtalet uppvi-
sar blir möjlig tack vore den legitimitet dessa ordningar har vunnit i samtalet. 
Stokoe (2006:470, 476) menar att en analys av samhällelig manlig dominans 
bör inledas med en studie av hur denna dominans tar form i social interak-
tion, och mer konkret i de samtalspraktiker och resurser som iscensätts i 
konkreta sammanhang. Det kan ses till exempel i hur turordningen i samtalet 
organiseras, vilka ämnen som tas upp, eller i hur mycket utrymme deltagarna 
har i samtalsutbytet. Genom att belysa hur dessa praktiker organiseras och 
hur det påverkar kvinnors delaktighet i samtalet kan man påvisa existensen 
av en specifik genusordning. Excerpterna synliggör samtalsmönster som 
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stärker pojkarnas sätt att förhålla sig i termer av makt gentemot Annika. I de 
markerade orden och meningarna syns en språklig makt i form av kategorier 
och identitetstillskrivningar, kopplade till aktiviteter och egenskaper med 
nedsättande innebörd. Genom olika kategoriseringar och tillskrivningar 
(”hora” och ”CP”), nedsättande kommentarer (”Alltså har hon fått hjärn-
skakning, den dära…”, ”ÄR DU STÖRD IDAG, ELLER?”, ”Hon är så 
smart” i ironiskt ton, ”Alla hatar dig”, osv.) och handlingssätt (att avbryta 
och inte låta henne att tala till punkt osv.), riktade att bedöma Annikas bete-
ende, framförhandlas och upprätthålls den genusordning som Stokoe upp-
märksammar. Det är en ordning som begränsar Annikas utrymmesfrihet och 
ytterligare ökar pojkarnas. Även medicinen har en social funktion att spela 
kopplad till de asymmetriska genusförhållanden som skapas i samtalet. De 
förkommande påpekandena om Annikas medicin är att betrakta som en 
verkningsfull positionering för att mobilisera makt mot henne från lärarna 
och elevernas sida. De excerpter som har analyserats belyser hur både lärar-
na och pojkarna använder medicinen som ett medel för att få Annika att be-
hålla sin tillbakadragna plats i interaktionen.  

Intressant i det här sammanhanget är lärarens roll i de beskrivna förhål-
landena. Här vill jag tydligt påpeka att de kvinnliga lärarna ofta gav uttryck 
för en medvetenhet om Annikas utsatthet i gruppen och en ärlig vilja att göra 
något åt det. Frågor man kan ställa är därför: Varför reagerar inte lärarna och 
på något sätt förebygger eller stoppar pojkarnas upptrappning av förolämp-
ningarna? Varför blir det möjligt för pojkarna att öppet rikta nedsättande 
kategoriseringar och tillskrivningar mot Annika? Varför vänder sig lärarna 
mot Annika och tystar ner henne istället för de pojkar, som riktar nedsättan-
de kommentarer och verbala angrepp mot henne?  

Studien har hittills visat hur olika kategoriseringar och identitetstillskriv-
ningar är delar av en rad olika praktiker med vilka elevernas problematiska 
beteenden tolkas och bemöts. Det har också visats att dessa kategoriseringar 
och tillskrivningar, liksom de maktasymmetrier de medför, istället för att 
aktualisera separata kategorier i interaktionen, korsar, överlappar och neutra-
liserar varandra, och att det är i dessa intersektioner och interferenser som 
handlingarna får mening. Genom en konstellation av olika möjliga positione-
ringar får kategoriseringarnas innebörd en situerad betydelse. Goffman skul-
le kalla det för interaktionens ”syntax”, det vill säga förhållanden skapade av 
aktörernas gemensamma handlingar, där språket och handlingar utrycks, 
ratificeras och undermineras, och där en vis moralisk ordning uppstår (se 
Heritage 2001). Denna syntax är grunden till att lärarnas, pojkarnas och An-
nikas handlingar och positioneringarna möts, och deras kategoriseringar och 
identitetstillskrivningar tar form. I denna syntax upprätthålls en kontextuell 
moralisk ordning. Denna ordning gör det möjligt att utifrån föreställningar 
om AD/HD som funktionshinder problematisera både pojkarnas och Anni-
kas maskulina respektive feminina yttringar, samtidigt som en traditionell 
genusförståelse som underordnar Annikas utrymme och behov återställs. I 
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lärarnas genusnormativa föreställningsvärld ska pojkens behov prioriteras 
och flickan vara följsam och hänga med (se Tallberg-Broman 2002). Det 
intersektionella samspelet mellan institutionella och sociala ordningar som 
interaktionen i gruppen aktualiserar skapar en kontext av möjliga eller omöj-
liga handlingar. Den situerade interaktionen skapar sin egen moraliska ord-
ning, sina egna regler, sin egen logik. I den kontext och i den moraliska ord-
ning som uppstår blir det möjligt, inte bara för pojkarna utan även för lärar-
na, att förhålla sig gentemot Annika i termer av makt, och för Annikas del att 
underordna sig denna makt. Den situerade moraliska ordningen som interak-
tionen skapar gör det möjligt för lärarna att med en föreställning om legiti-
mitet handla som de gör i relation till i fråga om Annika.  

7.4. Diagnosens instrumentella funktion – att aktualisera 
flickans AD/HD 
Det här avsnittet ska utforska hur lärares och elevers gemensamma hand-
lingsproduktion i gruppens vardag leder till kategoriserings och tillskriv-
ningspraktiker som sedan kopplas till skolans organisation och rutiner för 
identifiering och selektering av elever med funktionshinder (jmf Heritage 
2001). Mer specifikt kommer avsnittet att analysera hur Annikas problema-
tiska beteende kopplas till hennes AD/HD genom lärarnas användning av 
olika institutionella rutiner och procedurer tillgängliga i skolan för identifie-
ring och sortering av elever i behov av särskilt stöd. Inledningsvis kommer 
olika neuropsykiatriskt definierade tankegångar om sekundära symptom som 
anses vara kopplade till den kvinnliga formen av AD/HD redovisas. Sedan 
ska dessa symptom studeras i relation till Annikas specifika AD/HD-
problematik.  

7.4.1. Genusbestämda sekundära symptom 
Medicinska och neuropsykiatriskt inspirerade studier (Gillberg 2005:76f, 
Nadeau m.fl. 2006:149) anger att en majoritet av personer med AD/HD ock-
så visar flera former av psykologiska eller psykiatriska störningar, såsom 
depression, beteendeproblem, missbruk, tvångssyndrom, ångestsyndrom och 
inlärningssvårigheter. Även i det här finns en könsaspekt som definierar hur 
dessa störningar ser ut för pojkar och flickor. Nadeau m. fl. (2002:41) menar 
att pojkar med AD/HD anses mer ofta utveckla uppförandestörningar och 
antisocialt beteende. Pojkarna ”externaliserar” sina behov genom att kräva, 
argumentera, slåss, göra motstånd eller störa. Flickor däremot anses ha mer 
”internaliserade symtom” eller störningar, samt utveckla kognitiva störning-
ar, inlärningssvårigheter, depression och ångest. De visar inte sina känslor 
utåt, och är mer socialt tillbakadragna än pojkar. 
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Hur dessa genusbestämda sekundära symtom hänger ihop med huvud-
symptomen AD/HD är dock mindre klart. Kopp (2010:10) menar att pojkar 
uppvisar mer trotsproblematik (Eng. oppositional defiant disorder) och bete-
endeproblematik (Eng. conduct disorder). Hon tillägger därefter ”although 
this is due to the gender and not to AD/HD”. Hon ger inte någon ytterligare 
förklaring om kopplingen mellan huvud- och tilläggsproblematiken. Hon 
menar vidare att jämfört med pojkar uppvisar flickor med AD/HD oftare 
depression och ängslighet. Även här menar hon att ”Again, this has been 
attributed to gender, and not AD/HD”. Nadeau m.fl. (2002), däremot, ger en 
del förklaringar till hur den genusrelaterade tilläggsproblematiken är relate-
rad till ADHD:  
 
 Sekundära pålagringar uppkommer efter hand som ett resultat av den 

ångest och/eller depression som är reaktioner på de initiala AD/HD 
symtomen. Ångest och depression gör den redan tidigare svåra upp-
giften att hantera AD/HD-symptom till en kamp präglad av känslo-
mässigt kaos (Nadeau m.fl 2002:77).  
Tendensen att internalisera symptomen gör att flickor med AD/HD 
oftare utvecklar en annan samtidig störning; det kan gälla förstäm-
ningssyndrom (till exempel depression), ångestsyndrom och somati-
seringssyndrom. För många flickor leder ofta tidiga upplevelser av 
misslyckanden socialt och i skolan till en upptrappning av ett mönster 
av dålig självkänsla, irritabilitet, uppgivenhet och inlärd hjälplöshet 
(Nadeau m.fl 2002:218). 
För det första är det avgörande att man fastställer att AD/HD är den 
rätta diagnosen. I fall då det finns depression med i bilden är det vik-
tigt att komma fram till om de depressiva symtomen är sekundära till 
funktionsstörningen och den dåliga självkänsla som hänger ihop med 
AD/HD, eller om det är fråga om en egentlig depression utöver 
AD/HD-diagnosen (Nadeau m.fl 2002:235). 

 
Den beskrivningen förklarar sekundära symptom hos flickor som ett resultat 
av a) de reaktioner som de initiala AD/HD-symptomen orsakar, b) deras 
tendens att internalisera symptom, eller c) deras misslyckande socialt och i 
skolan, något som leder till dålig självkänsla, irritabilitet, uppgivenhet och 
inlärd hjälplöshet. Man förklarar även att det finns två typer av depressiva 
tillstånd. Den första är en ”egentlig depression”, som beskrivs som primär 
och som framställs som helt skild från själva diagnosen. Den andra är sekun-
dära depressiva tillstånd kopplade till AD/HD, och vilkas relation med dia-
gnosens huvudsymptom man inte tydligt förklarar, men som enligt beskriv-
ningen ovan verkar innebära ett slags individuell psykisk tendens att interna-
lisera de problem som diagnosen skapar hos flickor. Utifrån dessa beskriv-
ningar är det svårt av att veta om författarna menar att tilläggsproblematiken 
följer med själva diagnosen, eller om de menar att sociala aspekter och dia-
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gnosens stigma orsakar problematiken, något som sedan på något sätt blir 
psykologiskt. Samma förhållanden diskuterades i förra kapitlet i samband 
med Kalles impulsivitet och verbala förolämpningar. I det sammanhanget 
menar Gillberg (2005:62) att uppemot hälften av alla barn med AD/HD-
DAMP kommer i kontakt med barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Anled-
ningen är att man missförstått svårigheterna som primärt psykologiskt be-
tingade. Han skriver att ”Det är ingen tvekan om att många av de symptom 
som barnet uppvisar i denna ålder ska uppfattas som sekundära psykiska 
pålagringar på en primärt neurobiologisk funktionsstörning”.  Den beskriv-
ning Gillberg gör en mer direkt koppling mellan sekundära påläggningar och 
den neuropsykiatriska störningen, men lämnar samtidigt en mer tydlig för-
klaring om den kopplingen obesvarad. Slutligen kan sägas att till svårighe-
terna att få förståelse för hur sekundära symptom som depression och ångest 
hänger ihop med AD/HD-diagnosen hos flickor hör även att de centralstimu-
lerande medel som används för att behandla AD/HD-symptom kan orsaka 
ångest och depression (Nadeau m. fl 2002:235).  

Oavsett den ouppklarade frågan om relationen mellan biologiska, psyko-
logiska, psykosociala och sociala aspekters betydelse för AD/HD och tillhö-
rande tilläggsdiagnostik, är tilläggsproblem en viktig aspekt för förståelsen 
av Annikas plats i gruppen, och därför värd att undersöka vidare. Nedan 
kommer ett mer konkret resonemang att skisseras kring hur diagnosens se-
kundära problematik inte enbart kan betraktas som en individuell inre de-
pressiv respons på de påfrestningar som primära AD/HD-symptom eller 
problematik skapar hos flickor med AD/HD diagnos. Vad som kan tolkas 
som diagnosens sekundära problematik tar istället form i gruppens praktik 
och de konkreta sociala interaktionssituationer som där skapas. För ändamå-
let kommer de genusrelaterade sekundära symptom som skisseras i litteratu-
ren nu att sättas i förhållande till hur bilden av den känsliga och deprimerade 
flickan växer fram ur olika beskrivningar, kategoriseringar och identitetstill-
skrivningar som lärare och elever aktualiserar i relation till Annika.  

7.4.2. Den känsliga och deprimerade flickan  
Tidigare i studien berördes relationen mellan Annika och Kalle och det 
komplexa spänningsfält av positioneringar som deras relation skapar i grup-
pens interaktion. Även tidigare har sagts att pojkarnas förhållningssätt till 
flickan inte är något som enbart kan tillskrivas Kalle. Förhållningssättet kan 
sägas vara något som skapas i och med gruppens inre dynamik och den upp-
sättning positioneringar som vardagligt iscensätts där. Här ska tas ett exem-
pel med en annan av pojkarna, Amir som, i likhet med de andra pojkarna i 
gruppen, personifierar den hyperaktiva störiga pojken. Amirs störiga beteen-
de kommer att analyseras i relation till Annikas känslighet och depressiva 
tendenser.  
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Amir uppfattas av lärarna som duktig och allmänbildad, dock som störig 
och retsam av både lärare och kamraterna. Amir vänder sig ofta till sina 
kamrater och söker kontakt med dem, vare sig de vill eller inte. Det leder 
ofta till spänningar mellan dem, och efterföljande tillrättavisningar från lä-
rarna. Typiskt för Amir anses vara hans ljud, gester och ordlekar som ibland 
uppfattas som lite udda. I Amirs loggbok och elevakt går att läsa exempelvis: 
”Låter hela dagen. Mycket lustig i sitt beteende, larvig och klumpig”, ”Re-
tar”, ”Provocerar”, ”Får igång (andra)”, ”Mycket stökig och störande”, 
”Allmänt störig”, ”Konstiga ljud, kan inte låta bli och röra andra” osv. Be-
skrivningarna av Amir kan dock inte endast betraktas som individuella egen-
skaper hos honom, utan något han skapar i samspel med lärarna och de andra 
eleverna. Intressant med de situationer som specifikt involverar Amir och 
Annika är att varje gång Annika klagar på Amirs ljud och kommentarer, blir 
Amir själv retad och svarar med att ge tillbaka. En del av mönstret är också 
att lärarna inte uppmärksammar dessa situationer, eller gör det men betraktar 
dem som en sorts vana. Ibland säger man till Amir att inte göra om det och 
be Annika om ursäkt. Ett exempel på det går att läsa i loggboken: ”I dag kom 
tyvärr Amir i slagsmål med Annika. Amir retar henne genom att säga ’sina 
konstiga ord’. Amir slog till Annika och tvärtom. Vi har pratat om det, Amir 
har sagt förlåt till Annika”. En annan intressant aspekt av de situationer som 
uppstår mellan Amir och Annika är, liksom i samband med Kalle, att Anni-
kas perspektiv tenderar att hamna i skymundan. Annikas klagomål över poj-
karnas sätt att behandla henne anses som ett problem hos Annika, och där-
med något som behöver åtgärdas hos henne istället. I Annikas loggbok går 
att läsa till exempel: ”OBS! Jag har slut på Annikas medicin, OBS! Annika 
har blivit sur på Amir idag och ältar att Amir har gjort det eller det. Men 
Amir behöver bara öppna munnen så tjatar Annika”. Att Annikas medicin 
har tagit slut, i samband med att hon blivit sur på Amir och ältar sin klagan, 
exponerar denna syn på att det är Annikas, och inte pojkarnas, beteende som 
är problemet i dessa sammanhang. Formuleringen att Amir bara behöver 
öppna munnen för att Annika ska tjata blir en bekräftelse på det. Beskriv-
ningen att Annika ”klagar lite mycket på Amir”, som också är ett uttryck 
hämtat från hennes loggbok, visar att Annikas situation i fråga om pojkarnas 
sätt att förhålla sig till henne bemöts genom att hon skuldbeläggs. Denna 
situation, som inte bara kommer till uttryck i loggboken eller elevakten utan 
också i form av handlingar i gruppens vardag, lär sig pojkarna att läsa av, 
känna igen och använda till sin fördel.  

Följande videosekvenser belyser samspelet lite närmare. De tre excerpter-
na är tagna från en lektion i svenska. Eleverna och två kvinnliga lärare går på 
skogspromenad i skolans närhet för att samla på ord som eleverna kan se, 
lukta, höra och känna i skogen. Lärarna skriver ner orden för att diskutera 
dem med eleverna i klassrummet efteråt. Bland alla röster och samtal som 
pågår parallellt väljer jag de samtal där Annika är inblandad.  
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Excerpt 2-a, videoinspelning (05-27):  
 
1 Annika Här, treklöver
2 Jonas Det är inte treklöver. Det är annat (   ) ((Jonas och Annika 

fortsätter att prata med varandra))
3 Mari Här:.., Jonas, här har vi ormbunke…
4 Gunnel Där har vi en ormbunke 
5 Mari Skillnaden ser du?
6 Annika (Det jag såg) var en treklöver.
7 Jonas Det är inte en treklöver 
8 Annika Ja:: ((fortsätter att gå))
9 Jonas Nej, det är nånting annat som (    ) du kan äta ((från långt 

håll))
10 Annika Jag tittar på (    ) här uppe
11 Jonas Mari, eller hur är det här treklöver 
12 Mari Det är harsyra […
13 Jonas                         [A:: DET ÄR HARSYRA ANNIKA] ((till 

Annika som är flera meter bort))
14 Annika Nej, (jag tycker) att det är treklöver
15 Mari Det här är harsyra…
16 Amir Nej ((närmar sig Annika))
17 Jonas Det är harsyra
18 Mari …Det kan man äta
19 Annika Det är ändå samma sak  
20 Amir Nej ((fortsätter vidare och närmar sig Annika))
21 Mari Nej, det är inte samma sak alls…
22 Annika A::: ((försöker gå iväg, men Amir går bakom henne)) 
23 Amir Det är inte samma ((går efter Annika))
24 Mari …Lilla madam
25 Amir  Nej, det är det inte
26 Annika Dan.. dan.. dan.. ((gör ljud för att slippa höra vad Amir 

säger))
27 Amir Nej::: Dan.. dan, dummer
28 Annika Sluta
29 Amir Dummer
30 Annika Sluta
31 Amir Dummer
32 Annika Sluta
33 Amir Dummer
34 Annika MEN SLUTA
35 Gunnel Ne::, men..
36 Amir °Du är dummer° 
37 Annika  SLUTA:::
38 Amir  Dum, du är dum i dag. Du ser inte skillnaden mellan orm-

bunke och fyrklöver. Vad är det med dig. Är det ormbunke 
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eller fyrklöver. Hon kan inte se skillnad mellan dem. Vad 
är de med dig. Du måste lära dig att ormbunke och fyrklö-
ver inte är samma sak ((har hunnit ikapp henne, går paral-
lellt och passerar förbi))

39  Annika ((Lämnar skogsstigen och går in i skogen))
40 Amir (Världens) bra, och kom aldrig tillbaka
41 Annika ((Försvinner ur synhåll))
42 Gunnel Kom nu Annika, här då, Annika, det är här vi ska gå Anni-

ka
43 Annika ((Kommer inte tillbaka))
 
Både elever och lärare går runt och tittar på olika växter i skogen och namn-
ger dem medan Gunnel antecknar. När Annika pekar på en treklöver (rad 1), 
korrigerar Jonas snabbt Annikas påstående och tillägger att det är något an-
nat (rad 2). Mari och Gunnel försöker avleda Jonas uppmärksamhet genom 
att visa honom en ormbunke (rad 3, 4, 5). Det är dock viktigt för Annika att 
påpeka att det hon såg är en treklöver (rad 6, 8), och lika viktigt för Jonas att 
säga att det inte är det (rad 7, 9). Detta sker utan att någon av lärarna försö-
ker lösa upp meningsskiljaktigheten. 

Annika fortsätter att gå vidare på stigen (rad 10). Jonas frågar då Mari om 
giltigheten i hans påstående (rad 11). Mari svarar att det Annika hittat är en 
harsyra (rad 12). När Jonas har fått bekräftat att han hade rätt, skriker han till 
Annika, som nu är flera meter bort, att det är harsyra och inte vad Annika har 
påstått (rad 13). Annika svarar att för henne är det en treklöver. Just då träder 
Mari in i treklöver-harsyra-diskussionen mellan Annika och Jonas, och kor-
rigerar Annika genom att säga att det är harsyra (rad 15). Lika plötsligt trä-
der Amir fram och ger sig in i samtalet för att gå med i det gemensamma 
försöket att kontra Annika genom att med ett ”Nej” säga att hon har fel (rad 
16). Jonas repeterar då att det är harsyra (rad 17), och Mari upplyser att även 
harsyra går att äta (rad 18). När Annika svarar att det är ”ändå samma sak” 
(19), replikerar Amir åter med ett ”Nej” (rad 20), och påstår att ”Det är inte 
samma” (rad 23). Mari förenar sig nu till detta gemensamma sätt att värdera 
Annikas positionering i treklöver-harsyra-frågan genom att på ett mer be-
stämt sätt säga till Annika ”Nej, det är inte samma sak alls…” (rad 21), med 
den korta meningssvansen ”… lilla madam” (rad 24). 

Förutom att Annikas insats under samtalet uppmärksammas och bedöms 
får hon även uppleva en upptrappning av situationen. Den tilltänkta lärositu-
ationen har förvandlats till en situation där Annika får försvara sin åsikt mot 
ett kollektivt ifrågasättande från både kamrater och läraren. Annika går vida-
re längs stigen och Amir får då fritt utrymmet att fortsätta ifrågasätta Annika 
genom att rikta sig mot henne med upprepade nedlåtande tillskrivningar (rad 
25 till 38). Amirs tillskrivningar leder till att Annika lämnar stigen och för-
svinner in i skogen (34), följd av Amirs uppmaning att inte komma tillbaka 
(rad 40) och Gunnels uppmaning att komma tillbaka (rad 42).  
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Senare i aktiviteten har eleverna fortsatt framåt på stigen. Lärarna samlar 
dem igen och Gunnel ropar en sista gång på Annika. När hon inte ger några 
tecken ifrån sig, fortsätter de vidare utan henne. Efter en stund frågar Gunnel 
Amir om vad som hände mellan honom och Annika, och då uppstår följande 
dialog mellan dem:  
 
Excerpt 2-b, videoinspelning (05-27):  
 
44 Gunnel Lät du mycket eftersom Annika går på det
45 Amir Va?
46 Gunnel Lät du mycket?
47 Amir Hon, hon, hon börjar tjafsa, du vet, hon får alltid ((böjer 

sig och plockar något från marken))
48 Gunnel Ja, jag vet, du behöver bara öppnar munnen så börjar hon. 

Jag ska prata med Annika om det sen
 
I Gunnel första uttalande går att se hur hon med sin fråga söker en förklaring 
som passar in i den förståelse hon redan har av det som brukar hända mellan 
Amir och Annika (rad 44). När Amir frågar vad hon menar (rad 45), förenk-
lar Gunnel frågan till vad som brukar gälla för Amir i liknande situationer 
(rad 46). Amir ger ett svar som bekräftar lärarens bild av det som pågår i 
dessa sammanhang, nämligen att ”det är hon som börjar tjafsa, du vet…” 
(rad 47). Gunnel konstaterar därmed att hon vet redan det som Amir påstår, 
att det är Annika som initierar situationen. Med utgångspunkt från den ge-
mensamma förståelse som Gunnel och Amir etablerat om vad som hände 
kommer Gunnel att ha ett samtal med Annika (rad 48).  

I följande excerpt ses hur läraren diskuterar händelsen med Annika. Ex-
cerpten synliggör hur det leder till att Annika görs ensam ansvarig för den 
kollektivt iscensatta situationen i skogen. Liksom hur hennes handlingar 
värderas och ifrågasätts medan lärarnas och kamraternas roll och handlingar 
osynliggörs. Annikas beteende bedöms med beskrivningar som har som syf-
te att konstruera hennes beteende som problem. Det sätt på vilket samtalet 
utformas visar inte bara på den kontroll som Annika som elev och flicka får 
finna sig i, utan också hur hennes handlingar begränsas och styrs in i genus-
normativa ordningar som paradoxalt nog också problematiseras. 

Aktiviteten fortsatte cirka en halv timme till. Pojkarna plockar växter, lär 
sig nya ord och växtnamn, och kommer tillbaka till skolan. Efter lektionen i 
skogen blir det rast, och jag går ut för att filma pojkarna som spelar bandy på 
skolgården. Där står Gunnel och pratar med Annika:  
 
Excerpt 2-c, videoinspelning (05-27): 
 
49 Gunnel Alltså, hur ska vi göra, jag [blir ju orolig, du bara försv… 

Nej, men Annika du..
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50 Annika                                             [Men jag menar, vet du, vet du 
vad, (mamma), vet du, jag sa, kan du sluta vara så elak med 
mig… han bara fortsätter och fortsätter, jag sa det att han 
skulle[… ((gråter, pratar snabbt och verkar pressad, försva-
rar sig))

51 Gunnel          [Ne::, men du bara försvann. Amir har gjort [precis 
som vi har sagt

52 Annika                                                                                 [Men, 
men, men vet du vad han sa då, vänta, ”bra, kom aldrig till 
mig tillbaka”                                                                             

53 Gunnel A:: det var elakt sagt, det kan jag förstå. [Men att du… 
54 Annika                                                                  [Det här går inte å 

gå längre ((gråter))  
55 Gunnel Varför kommer inte du och berättar det för mig? För att jag 

känner så här Annika. Så fort Amir, han behöver bara öpp-
na munnen, bara kommer så känner (du) å, nu har Amir 
gjort så, du liksom förstorar du upp det hela. [Det blir så 
stort ((med tillrättavisande ton))

56 Annika                                                                         [Men, jag 
menar, jag menar, han kommer[…

57 Gunnel                                                   [Ne:, men du går..varför 
kom du inte till Mari eller mig och sa det? Då hade jag 
kunnat prata med Amir 

58 Annika Ne:., ni håller på å pratar
59 Gunnel Ja, men du kan komma fram till oss inte bara försvinna. Jag 

ropade på dig flera gånger. Jag var inte orolig att du för-
svunnit så, jag trodde att du ska komma, men det första jag 
gjorde var å titta om du var inne i klassrummet. Jag gick in 
och såg att du kom. Och så[…

60 Annika                                             [Ja också[…
61 Gunnel                                                            [Ja, just det, det är det 

du har hakat upp dig på, så fort han… det minsta han gör så 
känner du... och det är [fel Annika.

62 Annika                                      [Men.. han är alltid elak ((gråter)) 
63 Gunnel Nej:::, [det ska du inte säga
64 Annika            [Jo:::
65 Gunnel Nej. [Om du liksom..
66 Annika         [På.. på..på, men Jonas och Federico, Jonas och Fede-

rico och Noa säger det, och så fast de är (    ) kompisar 
säger också att han är elak.

67 Gunnel Också ((ironiskt ton))
68 Annika [A:::
69 Gunnel [Men då är ni allihopa elaka, tycker jag. Du är elak på ditt 

sätt och alla är elaka på sitt sätt. Nej det går inte att göra så, 
utan du kommer fram och reder ut det direkt, inte bara går. 
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70 Annika Då kommer jag [(    ) en knytnäve
71 Gunnel                           [Då kommer du fram till mig och säger det 
72 Annika Nej, jag tänker ge honom en knytnäve
73 Gunnel Nej, det ska du inte alls göra
 
I början av sekvensen görs Annika ansvarig för att hon lämnar gruppen utan 
att säga till (rad 49), och Annika försöker förklara varför hon lämnade grup-
pen (rad 50). Gunnel insisterar med argumentet som att Annika försvann, 
samt försvarar Amir för att han gjort precis som lärarna sagt (rad 51). När 
läraren inte lyssnar på Annikas version och fortsätter att försvara Amir, för-
söker Annika förklara vad Amir sagt till henne (rad 52). Läraren medger då 
att det var elakt av Amir, men fortsätter ändå att problematisera att Annika 
avvek från gruppen (rad 52, 55). Annika ser att hon inte får gehör och lära-
ren och gråter (rad 54). Läraren frågar då Annika än en gång varför hon inte 
kom och berättade för henne vad som hänt (rad 55).  

Annikas upprepade försök att förklara sin version av händelsen (rad 50, 
52, 56, 60) avbryts av lärarens konsekventa argument att Annika försvann 
och inte kom och berättade vad som hänt (rad 51, 57, 59, 71). Detta kan be-
traktas som paradoxalt, med tanke på att Annika under hela samtalet försökt 
förklara sin version utan att lyckas helt, samtidigt som läraren kontinuerligt 
förbiser Annikas version och försvarar Amirs. Läraren verkar ha bestämt sig 
för att Annika är den känsliga irriterade flickan som utlöser (självklara) reak-
tioner hos Amir, något som också syns i hennes uttalande: ”Varför kommer 
inte du och berättar det för mig? För att jag känner så här Annika. Så fort 
Amir, han behöver bara öppna munnen, bara kommer så känner (du) å, nu 
har Amir gjort så, du liksom förstorat du upp det hela. Det blir så stort” (rad 
55). Lärarens sätt att bemöta Annika kan sägas mestadels bestå av normativa 
bedömningar i form av upprepade frågor om varför Annika försvann, och 
varför hon inte kom och berättade för läraren. Det normativa innehållet lig-
ger inte i frågorna i sig, utan i att Annika görs individuellt ansvarig för hän-
delseutvecklingen. Lärarens positionering kommer också till uttryck i samta-
lets höga tempo, där Annika avbryts och inte ges tid att riktigt förklara sin 
version. Annikas förklaring få inte heller gehör och underprioriteras i förhål-
lande till Amirs version. Lärarens generella förståelse av det som händer 
mellan Annika och Amir kan sammanfattas med uttryck som att Annika 
”hakat upp sig” på vad Amir gör, något som därmed bedöms som ”fel” (rad 
61).  

Lärarens upprepade sätt att problematisera Annikas beteende orsakar två 
tydligt motsatta positioneringar i det pågående samtalet: läraren som skuld-
belägger, bedömer och ifrågasätter Annika, och Annika som försöker försva-
ra sig genom att göra motstånd mot dessa tillskrivningar. Lärarens evalue-
rande positionering åtföljs av Annikas försök att bekräfta sin syn på Amirs 
handlingar genom att hänvisa till vad de andra pojkarna i klassen tycker om 
Amirs beteende (rad 66). Annikas motpositionering ifrågasätts dock Gunnel 
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(rad 67). När läraren ser att Annika inte ger upp, och att det inte går att över-
tyga henne om att det är hon som är problemet, förklarar läraren att Annika 
är elak på sitt sätt och alla andra är elaka på sitt sätt (rad 69). På det sättet 
upprätthåller Gunnel en sorts jämlikhetstillstånd, åtminstone vad gäller allas 
förmodade elakhet, med vilken hon kan ifrågasätta Annikas version. Annikas 
sista utväg i den polarisering som uppstått är att använda hot om fysisk ag-
gression (rad 70, 72). Dock används det inte mot läraren som inte velat lyss-
na på henne och konsekvent ifrågasatt henne, utan mot Amir och den legiti-
mitet hans sätt att förhålla sig gentemot henne givits av läraren.  

Strax efter samtalet mellan läraren och Annika pratar jag med läraren. 
Hon förklarar händelsen lite sammanfattat och tillägger att ”Hon provocerar 
fram det här”, och att ”Hon har ju lite konstig beteende”. Lärarens positione-
ringar med vilka Annikas handlingar bedöms kan ha sin förklaring i att lära-
ren befann sig längre bak längs stigen och inte såg eller hörde vad som hän-
de mellan Annika och Amir. Men sättet att uppfatta Annika som känslig och 
irritabel i förhållande till pojkarna är dock ett återkommande mönster i lära-
rens beskrivningar som också kommer till uttryck på andra sätt och i olika 
sammanhang. Lärarnas och kamraternas sätt att förhålla sig till Annika, samt 
deras sätt att tillskriva henne problematiska kategorier och identiteter så som 
excerpterna har synliggjort, kommer till uttryck i vardagliga praktiker som 
bidrar till att begränsa och kontrollera Annika handlingsutrymme och tilldela 
henne en tillbakadragen roll i gruppen. Viktigt är också att Annikas respons 
till dessa socialt skapade förhållanden tolkas inte i relation till de kontexter 
där de uppstår, utan i termer av hennes specifika form av kvinnlig AD/HD. 
Detta resonemang kommer att utvecklas mer i följande avsnitt.  

7.4.3. Flickans depressioner 
Annika utsätts inte sällan för sådana påfrestningar som analysen av interak-
tionen och samtalet synliggör, något som påverkar hennes självförtroende på 
ett markant sätt och leder till nedstämdhet från hennes sida. Vid ett av mina 
samtal med henne, som äger rum efter den sista syslöjdlektionen (Obs 25/05-
16) i samband med de inkluderingstillfällena som redovisades i tredje kapit-
let, går det att se denna hennes nedstämdhet. Annika hade haft en ansträng-
ande dag, med flera situationer som jag uppfattat som väldigt påfrestande för 
henne. Jag går till klassrummet under lunchrasten eftersom jag tror att jag 
kan vara ensam och ostörd där för att komplettera mina anteckningar, samt 
filma rummet i detalj ifall jag behöver rekonstruera det senare. När jag ska 
börja filma hör jag något röra sig i rummet, när jag tittar efter vad som låter 
hittar jag Annika sittande vid sin bänk bakom skärmen och rita. Jag börjar 
samtala med henne. Under samtalet, och medan hon rekonstruerar händelser 
kring sammanhang i skolvardagen, använder hon följande meningar som 
talar väldigt mycket om hur hon bedömer sig själv i dessa sammanhang: 
”Jag tror att de hatar mig” ((eleverna på syslöjd, både pojkar och flickor)), 
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”Det är inte ens roligt att gå här”, ”Jag vill inte gå i skolan länge” ((gråter)), 
”Jag verkar inte passa in i den här skolan”((gråter)), ”Jag passar inte in 
nånstans” ((gråter)), ”Jag vill vara hemma, ligga i sängen” ((gråter)), ”Jag 
har inte så mycket kompisar”, ”Förut, när jag var mindre, hade jag jätte-
många kompisar. Och sen, när jag började på det.., de märkte att jag hade 
AD/HD, då började de reta och… (  ) någon började och skämta och det. 
Fast jag tyckte inte att det var rätt, så där snälla skämt och det. Då blir jag 
rätt sur och det. Då, de tycker så där: ’Vi… kom igen, vi går och frågar hen-
ne (   )’”, ”Jag vill bara helst inte finnas”, ”Jag vill inte finnas”, ”Jag vill 
bara gå upp till himlen” ((gråter)). De beskrivningar Annika gör kan kopplas 
till de konkreta sociala interaktionskontexter som lärarna ger uttryck för att 
vara medvetna om, och som de betraktar som ett problem hos Annika. Ändå 
kopplas Annikas nedstämdhet ständigt till ett depressivt tillstånd som hennes 
AD/HD antas orsaka. Det här avsnittet kommer att gå närmare in på hur 
lärarna tolkar och hanterar Annikas depressioner.  

Vid ett observationstillfälle (Obs 7/03-04), när det är lunchdags och alla 
förbereder sig för att gå till matsalen, går Amir till Annika och viskar något i 
hennes öra. Jag hör Annika då svara att hon hatar Amir. Annika går ut till 
korridoren och Amir följer efter. De är på väg till matsalen medan de andra 
är kvar i avdelningen och gör sig i ordning. Jag går bakom Amir och ser 
honom följa efter henne och viska saker i hennes öra, och att göra ljud och 
gester precis framför henne så att hon inte kan gå. Jag närmar mig dem och 
ber honom låta bli, men han skrattar och fortsätter. Annika börjar gå snabbt 
och Amir följer efter henne och skriker saker till henne. Annika springer och 
Amir springer efter henne. I matsalen fortsätter han att följa efter och reta 
henne. Jag går tillbaka för att hämta någon av lärarna, och hittar en manlig 
lärare i korridoren. Jag ber honom att springa till matsalen där de befinner 
sig. Han skyndar sig. När han kommer till matsalen går han till Amir och 
håller i honom. Jag ser Annika stå längst bak i matsalens högra hörna med 
bestickhållare i handen och kasta bestick från cirka tio meters avstånd mot 
Amir som skrattar medan han gömmer sig under ett matbord. Jag går mot 
Annika som gråter och tar bestickhållaren från hennes hand. Hon lämnar 
matsalen springande. Jag går tillbaka till den manliga läraren och berättar att 
Annika har gått långt från skolan in till det lokala centrum, men han visar 
inget intresse. Jag berättar därefter om händelsen för en av de kvinnliga lä-
rarna som kommer in i matsalen, och hon förklarar att det inte är något pro-
blem. Annika kommer säkert tillbaka. Efter det sitter alla, även Amir, lugnt 
och äter lunch. Efter lunchen går jag tillbaka till klassrummet och ser Annika 
sitta ensam vid samlingsbordet. 

Kort därefter kommer alla pojkar in från lunchrasten. När Kalle går in och 
ser Annika sitta vid samlingsbordet skriker han till henne ”du sitter på min 
stol, det är min stol” medan han kraftigt drar stolen där hon sitter så att hon 
ramlar. En manlig lärare hinner se det från korridoren och tar honom hårt 
och drar ut honom från klassrummet. Kalle sparkar åt alla håll, skriker svor-
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domar och välter saker på sin väg ut. Den manliga läraren har svårt att hålla i 
honom. I rummet bredvid låser den manliga läraren in sig med honom. Vi 
hör Kalle gråta och skrika i flera minuter. Alla tystnar. Ingen kommenterar 
situationen, inte heller den kvinnliga läraren som är där. När skoldagen är 
slut träffar jag Annika vid skolans ingång. Hon verkade nedstämd och vill 
inte prata med mig.  

En av lärarna beskriver händelsen i Annikas elevakt med: ”Sur och tvär. 
Kastar kniv i matsalen mot Amir som älskar att göra ljud och imitera Anni-
ka. Annika går ut utan jacka. Tar en lång promenad. Tillbaka får äta i klass-
rummet”.  Tillskrivningen ”Sur och tvär” står för en förståelse av händelsen 
som en individuell reaktion hos Annika. Med detta konstaterande, som ute-
lämnar hela det föregående händelseförloppet, sammanfattar och samtidigt 
bedömer läraren Annikas agerande som problem. Att Amir älskar att göra 
sina ljud och imitera Annika framställs som anledningen till att Annika spå-
rat ur och kastat bestick mot honom i matsalen. Trots att Annika gick från 
skolan ensam i riktning mot det lokala centrum, utan att någon lärare brydde 
sig om det, påpekas att Annika ”Tar en lång promenad”, och ”utan jacka”.  

Denna individualiserande beskrivning av Annikas problem är ingen en-
gångsföreteelse. Dagen efter, vid en observation (Obs 8/03-05), berättar en 
av de kvinnliga lärarna att Annikas förälder har ringt och sagt att Annika är 
deprimerad och självmordsbenägen. Läraren berättade då att de har pratat 
med läraren som är ansvarig för den särskilda undervisningsgruppen för 
introverta flickor för att undersöka möjlighet att placera Annika där i stället.  

Några dagar senare (Obs 11/03-13) frågar jag en av de kvinnliga lärarna 
om Annikas situation igen. Vid det tillfället förklarar hon att med stöd i la-
gen LSS12 kan Annika bli omflyttad till gruppen för introverta flickor. Hon 
förklarar också att enligt lagen måste eleven ha något psykosocialt problem 
för att få hjälp från socialtjänsten. Läraren berättar att de ska argumentera för 
att flickan är självmordsbenägen. De har även konsulterat Annikas förälder 
som accepterat det försöket. Den kvinnliga läraren förklarar också att Anni-
kas diagnos ställdes när hon var 5 år och den behövde ”aktualiseras”. I och 
med aktualiseringen av diagnosen kommer Annika att genomgå en WISC-
test för att fastställa hennes intelligens och utvecklingsnivå.  

Cirka en vecka senare (Obs 13/03-20) pratar jag med annan kvinnlig lära-
re, som bland annat menar att Annika befinner sig på särskolenivå. Hon ska 
genomgå en intelligenstest för att man ska kunna uppskatta hennes nivå. 
Mari menar att Annika behöver andra resurser än vad skolan har att erbjuda. 
De skulle behöva en annan skolform och ett annat skolmaterial som är an-
passat för hennes nivå och problem. Hon förklarar att gruppen för introverta 
flickor samarbetar med Socialtjänsten. Socialtjänsten tar hand om fall med 
psykologiska problem, hemproblem, skolk och sociala problem och om barn 
som mår psykiskt dåligt. Annikas självmordstankar kan betraktas som ett 
                                                 
12 Står för ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”. 
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psykologiskt problem. Mari menar att det är en praktisk lösning för Annika. 
Hon skulle må bättre på verksamheten för introverta flickor.  

Jag följer utvecklingen kring aktualiseringen av Annikas diagnos och 
hennes tester och omplaceringen via mina samtal med lärarna. När vi pratar 
om det tar de ofta upp Annikas familjeförhållande och hennes utsatthet vad 
gäller pojkars attityd mot henne. I samband med det, och utan att klargöra 
kopplingen till dessa förhållanden, påpekas ofta hennes depressiva tendenser 
och irritabilitet, liksom hennes låga skolprestation och mognadsutveckling.  

En tid senare (Obs 20/05-08) pratar jag med den första läraren igen. Hon 
berättar att hon har sagt till Annikas förälder att Annika stammar och att hon 
behöver en talpedagog. Föräldern anser inte att Annika stammar, utan att hon 
behöver lite tid för att tänka färdigt och medan hon gör det repeterar hon 
ordet tills att hon kommer på vad hon ska säga. Läraren tycker i alla fall att 
hon stammar och därför behöver en talpedagog. Hon har dessutom anmält 
henne till intelligenstesten för att hon anser att hon är ett ”särbarn” och lig-
ger lite efter i sin intellektuella utveckling. Placeringen i gruppen för intro-
verta flickor har inte gått igenom. De behöver tillstånd från Socialtjänsten, 
och för att få det måste Annikas problem uppfylla vissa kriterier som de inte 
gör. Därför kan hon inte placeras i den gruppen. Hon hänvisar mig till LSS 
kriterierna, som hon inte har i huvudet. 

Efter att skolpsykologen hade gjort de nödvändiga rutintesterna kring An-
nikas fall framkommer att hon är normalbegåvad men understimulerad.  

Inte bara Kalles påstådda Tourettes syndrom, utan också Annikas depres-
sion och självmordsbenägenhet är exempel på lärarnas sätt att använda sig av 
procedurer och praktiker som skolan erbjuder för att hantera elevernas speci-
fika skolproblem. En mer instrumentell hållning utkristalliseras därmed från 
lärarnas sida i dessa sammanhang. I Annikas fall innebär beställningen av en 
omvärdering av diagnosen ett sätt från lärarnas sida att mobilisera resurser 
som de anser Annika behöver, och som de trots sitt specialinriktade arbete 
inte kan erbjuda henne. Att framställa Annikas depressioner som ett 
psykosocialt problem för att involvera socialtjänsten och kunna placera hen-
ne i gruppen för introverta flickor kan därmed ses som lärarnas instrumentel-
la sätt att hantera Annikas situation. Lärarnas instrumentella hantering av 
Annikas problem osynliggör därmed de sociala omständigheterna kring hen-
nes utsatta situation i gruppen. Annika bemöts därför med olika praktiker 
tillgängliga i skolan för att identifiera och selektera elever som anses ha pro-
blem. De praktikerna involverar patologisering av elevens individuella bete-
ende, och en instrummentell syn på kompensatoriska åtgärder som eleven 
anses behöva. Praktikerna tillämpas i gruppen utan man noggrant överväger 
vare sig konsekvenser av dessa för elevernas lärande, identitet och socialisa-
tion eller för lärarnas pedagogiska arbete. Dessa praktiker bidrar därmed att 
stärka bilden av avvikande elever och lämnar lärarnas och skolans roll i 
sammanhanget obeaktad.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att liksom Kalle visar Annikas fall att lä-
rarnas sätt att hantera de pedagogiska utmaningar som de ställs inför, ut-
mynnar i en individualisering och problematisering av elevbeteenden, samt 
tillskrivningar av diagnostiska kategorier och identiteter. Denna individuali-
sering och problematisering legitimeras med hjälp av olika procedurer som 
skolan som institution gör tillgängliga för att åtgärda elevernas behov av 
särskilt stöd.  Detta görs trots att de beteenden som bedöms uppstår i kollek-
tiv iscensatta interaktionssammanhang och får olika betydelser beroende på 
de situationer där de uppstår. 

7.5. Sammanfattning 
Det här kapitlet har undersökt hur det problematiska feminina andra träder 
fram ur klassrummets interaktion. Kapitlet började med att ge exempel på 
hur medicinsk litteratur beskriver olika typer av AD/HD som anses finnas 
hos flickor (Kopp 2011, Nadeau m.fl. 2002), och hur den beskrivningen 
bygger på en stereotyp genuslogik om flickors och pojkars förhållningssätt 
och beteende. En av de beskrivna undergrupperna i litteraturen passade in på 
beskrivningen av flickan i gruppen. Därför analyserades denna beskrivning i 
förhållande till konkreta skolsituationer med flickan, pojkarna och lärarna i 
gruppens vardag. Ett huvudresonemang var att flickans beteende går att rela-
tera till andra aspekter som har att göra med den sociala interaktionen i 
gruppen och som är starkt relaterade till lärarnas pedagogiska praktik. Ana-
lysen byggde på ett resonemang om att flickans passiva och nedtonade roll i 
gruppen var inbäddade i subtila men konsekventa praktiker som bidrog till 
att konstruera henne som problematisk. Med stöd i genusinriktad skolforsk-
ning (Ambjörnsson 2004, Jonsson 2007, Tallberg-Broman 2002) relaterades 
detta görande till seglivade mönster av produktion och reproduktion av köns-
roller i skolan. En närmare analys av materialet visade vidare hur denna pro-
duktion och reproduktion gick till i konkreta situationer, och hur den inklu-
derade flera aktörer, flera sociala situationer och flera samtidiga praktiker, 
asymmetrier och ordningar i ständigt samspel. Trots att flickan följde sko-
lans förväntningar vad det gäller skol- och traditionellt genusbeteende be-
traktades hon som problematisk. Den problematiseringen log i att hon var för 
känslig för att passa in i pojkarnas höga ton och tempo. Föreställningen be-
traktades som en sorts lokal norm som konstruerades av gruppens inre dy-
namik, utifrån vilken den känsliga flickans beteende definierades. Flickan 
fick därmed positionera sig i förhållande till både läro- och genusnormativa 
praktiker som tillskrev henne negativa egenskaper och som begränsade hen-
nes utrymme i gruppen. Dessa förhållanden belystes närmare med en analys 
av videoinspelningarna där ett visst mönster kunde skönjas. Mönstret visade 
att flickans aktivitet begränsades, att hon blev föremål för verbala förolämp-
ningar, samt att hennes tal- och handlingsutrymme var inskränkt och villko-
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rat. Man kan säga att dessa praktiker skapade situerade moraliska ordningar 
och att dessa ordningar följde vissa situerade regler och logiker. Pojkarna 
och lärarna aktualiserade olika asymmetrier för att positionera sig gentemot 
flickan i termer av kontroll och makt. Effekten som dessa praktiker fick för 
flickan förklarades dock inte i termer av de sociala och pedagogiska interak-
tionsprocesser som möjliggjorde de uppkomna förhållandena, utan i termer 
av diagnosrelaterade och individuella depressiva tillstånd hos flickan. Det i 
sin tur ledde till att de läro- och genusnormativa praktiker som aktiverades i 
kollektivt iscensatta sociala sammanhang blev osynliggjorda, och att proce-
durer för identifiering, selektering och patologisering av den avvikande ele-
ven i skolan sattes i gång.  
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8. Sammanfattande diskussion  

Med den här avhandlingen har jag velat synliggöra den komplexitet och de 
utmaningar som vardagen innebär i en särskild undervisningsgrupp beståen-
de av elever med diagnos AD/HD. Genom att närmare studera några av de 
vardagliga processer som äger rum i samspelet mellan lärarna och eleverna i 
gruppen har jag strävat efter att ge nya perspektiv och infallsvinklar på dia-
gnosen AD/HD. Viktigt att påpeka är att jag inte tror mig ha skildrat verk-
ligheten i gruppen. Den uppgiften är omöjlig att genomföra. Istället har jag 
selektivt avgränsat specifika situationer ur det empiriska materialet. Dessa 
situationer kännetecknas av att lärarens institutionella uppgift, att genomföra 
sin undervisning och upprätthålla ordningen, aktualiserar normativa positio-
neringar som möts av motstånd från eleverna. Syftet med denna avgränsning 
har varit att studera hur dessa situationer är sammansatta, och vilka resurser 
som aktiveras av såväl lärare som elever i gruppen. Med valet av situationer 
har jag sökt ge perspektiv på och öka förståelsen för viktiga processer som 
spelar roll för konstitueringen av eleven med AD/HD-problematik i gruppen. 
Utgångspunkten är att AD/HD inte bara är ett medicinskt och neuropsykiat-
riskt fenomen, utan också ett socialt fenomen som konstitueras och får bety-
delse i konkreta pedagogiska situationer. För att studera AD/HD diagnosens 
situerade pedagogiska dimensioner använder avhandlingen både en etnome-
todologisk och en intersektionell ansats. Den etnometodologiska ansatsen 
har bidragit till att lyfta fram interaktionen och samtalets förmåga att konsti-
tuera och skapa mening i olika situerade processer som lärarna och eleverna 
är engagerade i. Samtal och interaktion förstås inte som neutrala kommuni-
kativa processer, utan som spänningsfält av relationer som förhandlas och får 
betydelse där de uppstår.  

Studiens analytiska intresse har riktats som sagt mot situationer där nor-
mativitet och motstånd möter varandra, och hur lärare och elever aktivt och 
situerat positionerar sig och förhandlar dessa situationer. Positioneringarna 
aktualiserar olika beskrivningar, kategoriseringar och identitetstillskrivning-
ar relaterade till såväl institutionella ordningar (lärare–elev) som sociala 
ordningar relaterade till funktionshinder, etnicitet, genus och klass. De insti-
tutionella och sociala kategoriordningar som aktualiseras i interaktionen har 
inte en betydelse för sig, utan samspelar med varandra och bildar olika inter-
sektioner. Kategoriordningarna används konsekvent i interaktionen för att 
kommunicera asymmetrier och förhandla makt. Man kan säga att interaktion 
och samtal i gruppen aktualiserar olika kategoriseringar, beskrivningar och 
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identitetstillskrivningar, liksom olika ordningar relaterade till dessa. Interak-
tionen aktualiserar också positioneringar som tillför de aktualiserade katego-
riordningarna situerade betydelser. Såväl de kategoriordningarna som aktua-
liseras som de positioneringar som ger dessa ordningar en specifik betydelse 
utgör praktiker. Dessa praktiker är grunden för hur interaktionen i gruppen 
tar form, vilka socialisations- och identitetsprocesser den interaktionen sätter 
igång, och vilka konsekvenser det medför för lärarna och eleverna. 

8.1. Lärare och elever – interaktion, identitet, 
socialisation och lärande 
Avhandlingen har inledningsvis belyst olika medicinska och beteendeföränd-
rande åtgärder som används för att bemöta elever med AD/HD i den stude-
rade gruppen. Viktigt med dessa åtgärder är att de har en tendens att betrak-
tas som generella och allmängiltiga sätt att kompensera specifika brister hos 
eleverna som individer. Det gör att de sammanhang där de brister som pro-
blematiseras tolkas och får sin betydelse osynliggörs. En närmare inblick i 
tillämpningen av åtgärder som social färdighetsträning visar betydelsen av 
dessa sammanhang i pedagogisk praktik. Exempel som tagits upp belyser 
hur de handlingar eller beteenden som problematiseras hos eleven inte kan 
betraktas som individuella handlingar, utan även involverar lärarnas och 
kamraternas handlingar. Man kan säga att handlingarna och beteendena spi-
rar ur en konkret social situation som lärarna och eleverna aktivt är med om 
att skapa och ge betydelse (jmf. Goffman 1964, Hester & Francis 2002). När 
dessa gemensamma handlingar och beteenden tolkas görs det dock i termer 
av problematiska beteenden, som enbart tillskrivs eleverna. Också viktigt 
med de studerade exemplen är att ett utagerande elevbeteende i vissa sam-
manhang bedöms av läraren som tecken på brist på impulskontroll, och i 
andra sammanhang som en berättigad normal handling som upprätthåller en 
sorts maktbalans mellan eleverna. Det problematiska elevbeteendet får där-
med olika situerade betydelser. Vidare ger en närmare analys av den praktis-
ka tillämpningen av belöningssystemet, som är en etablerad beteendemodifi-
erande åtgärd i gruppen, en bredare inblick i de komplexa pedagogiska bety-
delser som dessa åtgärder kan få. Förutom att vara ett sätt på vilket läraren 
försöker strukturera vardagen för eleven, innebär belöningssystemet också 
en arena där olika lärar- och elevpositioner och identiteter förhandlas och tar 
form. Med tillämpningen av belöningssystemet blir lärarens funktion i grun-
den normativ. Utifrån sin auktoritet som vuxen och lärare bedömer läraren 
elevens handlingar, när de ska belönas eller alternativt bestraffas genom en 
utebliven belöning. Eleverna ges ingen rätt eller röst i de situationer som de 
bedöms i. Därtill blir de tillskrivna identiteter som lyfter fram deras tillkor-
takommanden och problem. Eleven kan därför uppfatta belöningssystemet, 
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inte som ett medel att motivera sig och prestera ämnesmässigt och med gott 
beteende, utan snarare tvärtom, ett mål som motverkar sitt eget syfte. Belö-
ningssystemet kan även bli ett sätt att uppmuntra eleven att kringgå regler 
och motstå ordningar. Analysen av hur belöningssystemet organiseras i prak-
tiken låter slutligen se att det även kan innebära att eleverna aktivt lär sig hur 
normativitet blir till och iscensätts. Eleverna lär sig att pröva sig fram i rela-
tion till de asymmetrier och den makt som befästs samt att själva tillämpa 
dessa i samspel med lärare och kamrater. Maktförskjutningar mellan institu-
tionella positioneringar som lärare och elev kan följaktligen uppstå, åtmin-
stone stundvis, varefter makten nästan alltid återtas av läraren. Asymmetrier 
och makt blir därmed läroinnehåll som skapas och reproduceras i gruppens 
vardagliga pedagogiska praktik. Sammanfattande kan sägas att de medicins-
ka och beteendemodifierande åtgärder som tillämpas i den särskilda under-
visningsgruppen avser att ge eleven struktur i vardagen och ett konkret mål 
att sträva efter. I praktiken har dock dessa åtgärder en mer komplex inne-
börd. Interaktionen i gruppen visar att de interpersonella relationer som in-
teraktionen ger upphov till uppstår i komplexa sociala sammanhang som 
bäddar för en mängd olika handlingsmöjligheter och tolkningar. I linje med 
vad Du Paul & Weyandt (2006) visar, i de beteendemodifierande åtgärderna 
som tillämpas i gruppen beaktas inte variationen i de situationer som upp-
står, och inte heller de olika människor och faktorer som ingår i dessa situa-
tioner.  

Lärarnas egna sätt att förhålla sig till och bemöta eleverna har också stor 
betydelse för de interaktionsprocesser som äger rum i gruppen. En inblick i 
de beskrivningar som lärarna aktualiserar när de refererar till eleverna bely-
ser inte bara influenserna av en medicinsk förståelse, utan även att de lyfter 
fram elevens individuella brister och begränsningar. Förutom att ett patolo-
giserande fokus finns i lärarnas beskrivningar av eleverna, där diagnoser, 
handikapp och funktionshinder lyfts fram, följer också en instrumentell för-
ståelse. Därmed kommer lärarnas användning av dessa elevbeskrivningar att 
understödja behovet av diagnos och av extraresurser, som kompenserar för 
de beskrivna tillkortakommandena hos eleven. Intressant är också att de 
beskrivningar som lärarna använder i skolvardagen för att föra fram den 
specifika förståelsen av eleven som problematisk, antar inte bara en pseudo-
medicinsk terminologi utan blandas även med moraliska tillskrivningar. 
Förekomsten och innehållet i dessa beskrivningar och tillskrivningar kan ses 
som tolkningsramar inom vilka elevernas beteende och prestation förstås, 
bedöms och hanteras i skolvardagen. De kan därmed betraktas utifrån vad 
Wetherell (2001a) ser som diskursiva praktiker, vilka uppstår i vardagliga 
handlingar och i interaktion mellan lärarna och eleverna, och vilka har tydli-
ga effekter för hur eleverna lär sig att identifiera sig själva. Effekterna av 
dessa beskrivningar för elevernas identitetsformeringar ligger i att eleverna 
lär sig att se sig själva i termer av individuella problem och begränsningar. 
Det är just när eleverna använder sig av dessa förståelseformer i situerade 
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sammanhang som deras identitetsformering syns som starkast. Även om den 
här förståelsen är situerad och sker i nuet, kan den också tänkas ha effekter 
på hur eleven beskriver sig själva i framtida sammanhang. De situerade be-
skrivningspraktikerna kan sägas bli varaktiga i och med att eleverna inte bara 
passivt tar emot lärarnas tillskrivningar. De identiteter som eleverna iscen-
sätter kan förstås i termer av hur eleverna tar emot, positionerar sig och om-
förhandlar de beskrivningar, kategoriseringar och tillskrivningar som riktas 
mot dem i interaktionen med lärarna. Det sätt på vilket en elevidentitet eta-
bleras som en del av en aktiv och förhandlingsbar process, kommer till ut-
tryck i relation till något så konkret som medicineringen. HD/HD-medicinen 
inte endast en medicinsk funktion, utan också en social och pedagogisk 
funktion i gruppen. Talet om medicinen dyker ofta upp och dess mening 
förhandlas i olika situationer. Eleverna kan positionera sig för eller emot 
lärarnas direktiv (även i relation till familjens och vänners önskemål) att ta 
medicinen, och i den förhandlingen skapas en ordning. Lärarna legitimerar 
sin auktoritet i förhållandet till elevens medgivande eller vägran att ta medi-
cinen, och eleven ratificeras och ratificerar sig själv som begränsad och i 
behov av medicin. I och med de interaktionsprocesser som äger rum i klass-
rummet förvandlas lärarnas pedagogiska praktik, och de svårigheter den 
praktiken har, till elevens egen identitet. En identitet som bygger på att vara 
en elev med inneboende svårigheter, dvs. en jag-avvikande-villkorad-
begränsad-elev-människa.  

Lärarnas sätt att genomföra sin undervisningspraktik är också kopplat till 
socialisations- och identitetsprocesser av betydelse för eleverna i gruppen. 
Lärarens institutionella funktion innebär att olika normativa praktiker iscen-
sätts, genom vilka läraren strukturerar och reglerar undervisningsaktiviteten. 
Dessa praktiker har studerats i form av positioneringar med vilka läraren 
kommunicerar sin roll och auktoritet i förhållande till eleverna. Det är viktigt 
att påpeka att lärarna använder sig av sin auktoritet, inte som ett individuellt 
förhållningssätt till sin lärarroll, utan som en del av sin institutionella uppgift 
att upprätthålla ordning och genomföra sitt undervisning. På samma sätt kan 
elevernas respons till dessa praktiker i form av motstånd inte endast betrak-
tas som individuella patologiska reaktioner knutna till elevernas AD/HD, 
utan bör ses i ljuset av det samspel av positioneringar som skolans institutio-
nella ordning bidrar till att skapa. En annan viktig utgångspunkt i analysen 
av lärarnas normativa praktiker är att dessa inte är något som endast känne-
tecknar lärarna i den studerade särskilda undervisningsgruppen. Även forsk-
ning om AD/HD lyfter fram förekomsten av konsekvensbaserade åtgärder 
som tillrättavisningar och straffåtgärder, på bekostnad av mer pedagogiskt 
lagda undervisningsinriktade åtgärder eller förebyggande och självstyrande 
beteendemodifierande åtgärder (Du Paul & Weyandt 2006). En närmare 
insyn i hur dessa åtgärder tillämpas i gruppen belyser de socialisations-, 
identitets- och läroprocesser som de sätter igång. Vad gäller användning av 
tillrättavisningar kan man se hur stämningen trappas upp och leder till ett 
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spel av positioneringar där både lärarna och eleverna evaluerar varandra och 
tillskriver varandra negativa identiteter och känslostämningar. Vad gäller 
straffpraktiker, mer konkret hot om utvisning, går det att se hur dessa inte 
endast används som ett sätt att bemöta utagerande och impulsivitet, utan 
också kan ges en pedagogisk funktion i undervisningen. De används av lära-
ren för att få igenom sin undervisning när elevernas respons inte motsvarar 
lärarens förväntningar. I den situationen får hot om utvisning inte bara en 
normativ funktion för att bemöta elevens uppmärksamhetsbrist eller proble-
matiska AD/HD-beteende, utan kan också användas av läraren för att kom-
pensera svagheter i den egna pedagogiska praktiken. Vad gäller praktiken att 
ignorera ett problematiskt beteende (Kos m.fl 2006) kan man se hur det mo-
mentana auktoritetsvakuum som läraren lämnar återtas av andra situerade 
ordningar. Dessa ordningar aktualiseras i form av verbala förolämpningar 
vilka eleverna tillsammans hjälper varandra att etablera (jmf. Evaldsson 
2002, 2005; Jonsson 2007). I dessa språkliga ordningar ingår en maktutöv-
ning där eleverna riktar nedsättande kategoriseringar och tillskrivningar mot 
varandra för att vinna positioner i interaktionen. När lärarna låter bli att inta 
normativa positioneringar genom att ignorera elevernas verbala förolämp-
ningar övertas lärarens uteblivna auktoritet av elevernas egna sampelsord-
ningar. Med dessa ordningar aktualiserar eleverna sina egna situerade norm-
system. Pojkarna i det analyserade fallet etablerar ett normsystem genom att 
i nedsättande termer använda sig av kategoriseringar och tillskrivningar för 
att positionera sig, förhandla och kommunicera makt gentemot kamrater.  

Utifrån de analyserade exemplen kan vi se hur det ur interaktionen upp-
står glidningar i de institutionella asymmetrierna mellan lärare och elever, 
och hur eleverna prövar på och lär sig att använda makt. Makt och asymme-
trier blir därmed något som produceras, lärs ut och reproduceras i interaktio-
nen. Eleven lär sig inte bara att underordna sig makten, utan även att använ-
da och reproducera den i andra sammanhang. Den mest intressanta aspekten 
av de läroprocesser som interaktionen i grupper sätter i gång, i relation till 
hur normativitet som praktik iscensätts, är dock att lärarna själva ger ledtrå-
dar för hur den praktiken kan utformas för att åstadkomma en annan effekt 
hos eleven. Ett av exemplen om hot om utvisning som togs upp visar att när 
en normativ positionering från lärarens sida skapar problematiska mot-
ståndsyttringar hos eleverna så har läraren möjlighet att ändra eller och kan-
ske till och med förebygga dessa. Lärarens funktion har fortfarande ett nor-
mativt innehåll i och med att läraren har bestämt villkoren för hur lärositua-
tionen organiseras och genomförs. Men här fokuserar läraren på sin vägle-
dande funktion, på att underlätta elevens tillägnande av läroinnehållet och på 
att lyfta fram elevens kunnande. Läraren skapar därmed en mer gynnsam 
lärosituation, och läroinnehållet blir ett annat. Den institutionella asymmetrin 
tonas ned. Det sistnämnda är ett förhållningssätt från lärarens sida som ligger 
mer i linje med vad som förväntas vara det centrala pedagogiska innehållet i 
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förhållande till elever i behov av särskilt stöd (Salamancadeklarationen 
1996).  

Genom en närmare analys av de interaktions- och samtalsmönster som 
äger rum i gruppen har den här studien kunnat visa betydelsen av dessa 
mönster för etableringen av vardagliga praktiker riktade mot att skapa me-
ning om eleven med diagnos AD/HD. Analysen har också visat hur ur 
mönstren urkristalliseras praktiker som har betydelse för förståelsen av olika 
processer av identitet, socialisation och lärande som får plats i gruppen. Be-
hovet av att vidare undersöka praktikerna framstår därmed som angelägget, 
främst vad det gäller hur de hänger ihop och konstitueras. Också viktigt är 
att studera vilka ytterligare variationer i de praktiker kan kasta ljus över pro-
cesser av betydelse för lärarens undervisning och elevens liv och lärande i 
skolan. Slutligen synliggör analysen att det finns viktiga didaktiska aspekter 
kopplade till de processer av identitet och socialisation som äger rum i grup-
pen, och som är värda att utforska vidare. 

8.2. Intersektioner och interferenser – institutionella och 
sociala ordningar i samspel  
Idag saknas i stort studier av särskilda undervisningsgrupper som i detalj 
utforskar komplexiteten i relationen mellan lärare och elever samt denna 
relation i ett vidare perspektiv. Ett viktigt bidrag i den här studien har varit 
att belysa den komplexiteten genom att analysera hur olika ordningar relate-
rade till etnicitet, klass och genus samspelar med varandra och omförhandlas 
i vardagligt samspel. Studien har visat att institutionella och sociala katego-
riordningar inte aktualiseras en i taget och innebär inte fasta kategoridikoto-
mier, utan samspelar med varandra och är varierande och gränsöverskridan-
de. Vad det gäller sociala ordningar kan sägas att precis som det finns olika 
sätt att förhålla sig till och iscensätta genus, finns det olika sätt att förhålla 
sig till och iscensätta funktionshinder och att kommunicera den förståelsen 
till andra. Det finns även olika sätt att kommunicera klasstillhörighet eller 
etnicitet. När exempelvis etnicitet träder fram i undervisningsgruppens var-
dag sker det ofta i samband med andra kategoribildningar som funktionshin-
der eller AD/HD. En viktig analysingång som hjälper att förstå detta inter-
sektionella samspel är att det ofta uppstår olika intra-kategoriska (MaCall 
2005) konstellationer som aktualiserar varierande situerade maktordningar. 
Därtill kommer att det kan uppstå interferenser (Moser 2005, 2006), vilka 
mer specifikt innebär att samtidigt som samspelet mellan kategoriordningar 
som etnicitet och funktionshinder träder fram, kan institutionella kategori-
ordningar som lärare och elev bli osynliggjorda. De osynliggjorda kategori-
erna spelar ändå en viktig roll i hur interaktionen tar form. Jag har därför 
använt mig av en interferensanalys som synliggör det komplexa samspelet 
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mellan kategorier och kategoriordningar i situerade interaktionssamman-
hang. En annan viktig utgångspunkt, som hänger ihop med det ovan sagda, 
är att kategorierna och de ordningar som aktualiseras i interaktionen inte är 
givna utan ingår i en pågående görandeprocesser (jmf. Antaki & Widdicim-
be, 1998). Både lärarna och eleverna förhåller sig aktivt till en rad olika ka-
tegorier, förhandlar dem, öppnar med hjälp av dem upp möjligheter och in-
kluderingsprocesser, likaväl som de skapar avgränsning, selektering och 
uteslutning.  

En närmare inblick i hur etnicitet görs relevant i vardagen visar hur lärar-
na och eleverna använder sig av kategoriseringar och tillskrivningar relatera-
de till religion, seder och språk för att förhandla och kommunicera sin för-
ståelse kring dessa i interaktionen. Detta blir mest synligt när de muslimska 
eleverna lyfter fram sin religiösa tillhörighet och sina seder som något viktigt 
att räkna med i skolsammanhang. Trots kulturellt och religiöst samförstånd 
och tolerans utsätts lärarnas och elevernas vardag för olika utmaningar när 
olika kategoriordningar aktualiseras och förhandlas. För de muslimska ele-
verna innebär dessa utmaningar ett främmandegörande som kulturellt annor-
lunda elever. Inte bara halal-händelsen utan också de kulturella pysselaktivi-
teterna, lektionen i religionskunskap och påminnelsen om problematisk 
språkfärdighet i förhållande till den språkliga normen är exempel på detta 
vardagliga främmandegörande. Till det hör även praktiken att etnifieriera 
(Johansson 2006) den muslimska eleven. Etnifieringen kan betraktas som en 
kulturnormativ praktik, med vilken elevernas sätt att lyfta fram sin kulturella 
identitet och göra motstånd mot kulturell normalisering kan användas av 
lärarna som en tolkningsram, vilken liksom AD/HD lyfts fram för att förkla-
ra eleven som kulturellt annorlunda. Intressant med etnicitet, sedd som ett 
samspel mellan kulturnormativa ordningar som möter kulturellt motstånd, är 
att problematiseringen av elevens etniska positioneringar uppstår i samspel 
med andra ordningar. Det innebär att när elevens etnicitet tillskrivs proble-
matiska egenskaper har dessa tillskrivningar även en tendens att samtidigt 
anta formen av t.ex. funktionshinder. Lärarens kulturbevarande praktiker 
uttryckta i form av elevens etniska annorlundahet, exempelvis religion, seder 
och språkbrytning, kan i interaktionen även relateras till elevens funktions-
hinder eller AD/HD. Denna möjlighet att spela med och sätta olika typer av 
kategoriordningar i arbete kan både lärarna och de muslimska pojkarnas 
kamrater använda för att förhandla positioner i interaktionen. Exempelvis 
uppmärksammar lärarna en av de muslimska pojkarnas dubbla utsatthet som 
svart och diagnostiserad med AD/HD. När denna utsatthet förklaras hänvisar 
läraren till pojkarnas kamrater. Läraren som en samspelande kategori och 
social aktör i förekomsten av dessa kategoriseringar och identitetstillskriv-
ningar försvinner därmed från den beskrivning och osynliggörs.  

Mitt intresse för att läraren som kategori, roll och funktion lätt blir osynlig 
när problematiska situationer beskrivs och tillskrivs eleverna, ledde till att 
ytterligare en samspelande kategoriordning fick relevans för hur den vardag-
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liga interaktionen utkristalliserar sig i gruppen. Den kategori som åsyftas är 
social tillhörighet, eller klass, som markör och resurs i interaktionen. Analy-
sen tar sin utgångspunkt i lärarens roll i en diagnosutredning av en elev. När-
läsning av fallet visade den ouppmärksammade men ändå viktiga rollen som 
lärarna spelar i diagnosutredningen. När eleven sedan placerades i den sär-
skilda undervisningsgruppen fortsatte den process som redan startat under 
utredningen i vilken skolans och lärarens institutionella röst mötte förälderns 
vardagslivsröst (Hjörne 2004). Från lärarhåll försökte man medvetandegöra 
både eleven och hans förälder om elevens diagnosproblematik, för att få dem 
att accepterar diagnostillskrivningen. Föräldern å sin sida gav utryck för 
motstånd gentemot diagnostillskrivningen. Detta genom att lyfta fram de 
olika normativa ordningar som sonen utsattes för, d.v.s. sonen som 
svart/neger och sonen som funktionshindrad/diagnostiserad med AD/HD. 
Enligt föräldern hade sonen inte behövt uppleva denna dubbla utsatthet i sin 
ursprungliga ordinarie undervisningsgrupp. Genom sin positionering sätter 
föräldern fingret inte bara på de selekterings- och uteslutningsprocesser som 
sonen utsätts för, utan också synligör lärarnas ansvar i processen. Det belyser 
även de konsekvenser det har för lärarens roll i den pedagogiska praktiken. 
Min analys går därmed i linje med tidigare forskning (Hjörne 2004, Hjörne 
& Säljö 2004) som visar hur lärarnas dekontextualiserande, individualise-
rande, kompensatoriska förståelse av elevernas skolsvårigheter effektivt 
döljer lärarens egen roll. Samtidigt skapas hinder för en självkritisk blick 
som kan ge lärare perspektiv på den egna pedagogiska praktiken och andra 
vardagliga aspekter i klassrummet. Läraren är dock inte ensam i det spän-
ningsfält av relationer som samspelet i gruppen innebär. I exemplet som 
analyserades är föräldern aktivt engagerad i elevens skol- och undervis-
ningsmiljö. Förälderns ifrågasättande av de kategoriseringar och identitets-
tillskrivningar som riktades mot sonen utgjorde en stark motvikt i spännings-
fältet av relationer som skapades i gruppen. Förmågan att reflektera över och 
stå emot dessa kategoriseringars och tillskrivningars makt förklaras utifrån 
föräldrars utbildningsbakgrund. Den bakgrund innebär kunskaper och resur-
ser eller kapital (Bourdieu 1986, Bourdieu & Passeron 1979) som föräldern 
mobiliserar (Moser 2005, 2006) för att positionera sig och bemöta institutio-
nella och sociala kategoriseringspraktiker för selektering och exkludering 
som sonen utsätts för (jmf. Moser 2005, 2006).  

Till detta samspel av intersektioner och interferenser mellan kategorise-
ringar som får utrymme i gruppens vardag tillkommer en genusdimension. 
Genus är en ofta närvarande kategoriordning som finner olika uttrycksfor-
mer, samt iscensätts och verbaliseras på olika sätt i gruppen. Viktigt med 
genus som social ordning är också att den ofta aktualiseras och förhandlas, 
och att dess förekomst är ganska synlig oavsett om det handlar om ordinarie 
eller särskild undervisning. Också viktigt är att genusordningen, oavsett or-
ganisatorisk verksamhetsform, utgör ett tydligt medel som pojkarna använ-
der sig av för att hantera relationer med andra. Den ordningen aktualiseras 
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exempelvis i form av olika sexistiska språkliga framställningar som pojkarna 
använder för att motstå etablerade ordningar, positionera sig, och själva ut-
öva makt (jmf. Jonsson 2007). Skillnaden i hur genusordningen aktualiseras 
är att i den ordinarie verksamheten riskerar inte elevens problematiska bete-
ende att kopplas till AD/HD, utan kopplas till en attityd hos eleven, eller till 
andra sociala och etniska aspekter i elevens omgivning. I den speciella verk-
samheten gäller istället en förekommande etikettering av dessa beteenden i 
termer av AD/HD. Denna genusdimension och dess koppling till AD/HD ges 
därför ett speciellt utrymme i avhandlingen.  

8.3. Problematiska genusiscensättningar – maskulina 
och feminina ordningar och situerade maktförhandlingar  
Avhandlingen utgör ett bidrag till forskning av särskilda undervisningsgrup-
per genom dess fördjupning i intersektionen mellan de institutionella katego-
rierna läraren och eleven, och dess relation till kategoriseringar och katego-
riordningar relaterade till genus och funktionshinder. Utgångspunkten för 
analysen har varit att den gemensamma produktionen av mening kring de 
kategoriordningar som förekommer i gruppen ger upphov till återkommande 
iscensättningar som ger utrymme för en maskulin ordning att träda fram, 
förhandlas och etableras i olika interaktionssammanhang. Mobiliseringen av 
maskulina iscensättningar i interaktionen har betydelse för pojkarnas identi-
tet och socialisation i gruppen (jmf. Jonsson 2007). Den identiteten kan ses i 
form av performativa handlingssätt och rutiner, vilkas förekomst bidrar till 
att skapa en bestämd maskulin identitet (jmf. Butler 1990, 1993). Det per-
formativa perspektivet kompletteras därför med en interaktionsinriktad ana-
lys, där genusgörandet förstås som socialt skapade mikropolitiska aktiviteter 
där maskulina och feminina iscensättningar etableras och naturaliseras situe-
rat och i samspel med andra (West & Zimmerman 1987). Genuskonstruktio-
nen ses därmed i form av ett spel av positioneringar och kategoriordningar 
som möter varandra i vardaglig interaktion och samtal, och vars förekomst 
har förmåga att frambringa identitetsformeringar i termer av problematiska 
genus och funktionshinder. En annan utgångspunkt har varit att precis som 
femininitet har definierats i förhållande till maskulina normativa ordningar, 
analyseras här en maskulin ordning. Den  har inte bara förmåga att kommu-
nicera asymmetrier i förhållande till det feminina, utan också i förhållande 
till andra typer av maskulinitet som inte följer den ideala maskulinitetens 
norm. I analysen av hur maskulinitet iscensätts görs inga försök att typifiera 
olika problematiska maskuliniteter som får utrymme i gruppen. Istället görs 
ett försök att förstå hur maskulinitet lokalt kommuniceras och vilka situerade 
ordningar som därmed konstitueras (jmf. Evaldsson 2005, Jonsson 2007).  
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En inblick i hur pojkarna iscensätter motstånd mot normativa ordningar, 
och hur det motståndet kategoriseras av lärarna, visar inledningsvis ett möns-
ter som innebär att lärares och elevers metoder för att skapa mening, och för 
att förhandla och kommunicera sin förståelse i interaktionen (jmf. Freebody 
& Freiburg, 2000), innebär spänningar kopplade till etablerade institutionella 
interaktions- och samtalsformer (Adelswärd 1995, Drew & Heritage 1992, 
Heritage 1998, Zimmerman 1992, Zimmerman & Boden 1991). I dessa 
spänningar aktualiseras olika kategoriseringar och identitetstillskrivningar 
från båda sidor, vilka ofta utmynnar i ett utpekande av eleven som problem-
bärare. Detta sin tur osynliggör lärarnas roll och funktion i dessa situationer. 
Problematisering av pojkarnas beteende i de analyserade exemplen görs mer 
konkret i termer av tillskrivningar som lyfter fram användningen av ett pro-
blematiskt språkbruk, vägran att finna sig i ordningsregler, eller impulsivitet. 
Vid en närmare analys av hur tillskrivningen impulsivitet aktualiseras skönjs 
ett samtalsmönster där upprepade normativa positioneringar från lärarens 
sida möter upprepat motstånd från elevens sida. Därmed sker en upptrapp-
ning av situationen som utmynnar i att ingen av parterna vinner något, åt-
minstone inte pedagogiskt sett, mer än hur man praktiskt lär sig att iscensätta 
hierarkier, makt och uteslutning. Dock, som flera gånger tidigare har belysts, 
är läraren inte ensam om att iscensätta normativa ordningar i interaktionen. I 
det studerade fallet innebär pojkens motstånd inte bara en respons på lära-
rens auktoritet utan även en uppvisning av deras förståelse av en genusrelate-
rad maskulin ordning (jmf. Connell 2005, Willis 1977). Den ordningen akti-
veras som en resurs i interaktionen och används med syfte att utmana de 
kvinnliga lärarnas auktoritet genom att med sexistiska och nedsättande ver-
bala framställningar rikta sig mot dem som kvinnor. Genom att aktualisera 
genusordningens asymmetrier med dessa sexistiska förolämpningarna kan 
pojken utmana och neutralisera institutionsordningar som har makt att till-
skriva honom problematiska beteenden som elev och som pojke.  

Jag påstår därmed att pojkens sexistiska verbala förolämpningar visar på 
en förståelse av förolämpningarnas innebörd, och att de på ett konsekvent 
sätt har lärt sig att använda dem mot de kvinnliga lärarna och kamraterna. 
Trots att det inte är en del av den här studien tror jag att det är viktigt att 
nämna att i den äldre gruppen (Grupp 2), som består av bara manliga lärare 
och elever, förekom också från elevernas sida verbala förolämpningar. Det 
finns en specifik genusinnebörd i dessa framställningar när de riktas mot de 
manliga lärarna som är värd att vidare utforska i ett senare skede. Viktigt är 
ändå att notera att när dessa förolämpningar uppstod, när den manliga lära-
ren försökte upprätthålla sin läro- och fostringsauktoritet, lyckades eleverna 
beröva honom inte bara hans integritet som lärare utan också den respekt och 
auktoritet som hans roll byggde på. Det innebar moment där de manliga 
lärarna verkade utlämnade, och pojkarna visste vad de åstadkom med dessa 
språkliga framställningar. Samma momentana integritets- och auktoritetsbe-
rövande ägde rum mot de kvinnliga lärarna. Skillnaden var att pojkarnas 
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förolämpningar mot dem var mer vanligt förekommande och på sätt och viss 
mer ”normala”. Det gjorde att de kvinnliga lärarna ofta lät dem passera, nå-
got som åstadkom en viss ”naturalisering” av framställningarna. När de nå-
gon gång satte stopp för förolämpningarna kunde situationen urarta, ibland 
på ett väldigt olyckligt sätt. Efter att dessa situationer ägt rum uppstod oftast 
tystnad, en spänd stämning, nervösa korta kommentarer som avledde händel-
sen eller försökte bearbeta den. Jag såg också gråt, utryck för frustration och 
tomma blickar.  

Det är emellertid också viktigt att åter påminna om att dessa situationer 
inte bara dyker upp ur tomma intet. De är inte heller en produkt av individu-
ella egenskaper hos vare sig läraren eller eleven. De är istället en produkt av 
situerade processer där normativitet möter motstånd och motstånd därmed 
problematiseras. Det sociala samspelet, och den viktiga pedagogiska inne-
börden detta samspel omfattar, har dock en tendens att passera obemärkt 
förbi. Det vardagliga görandet av såväl sociala som institutionella asymmet-
riska ordningar blir osynligt. Likaså förbises de läroprocesser som sätts 
igång och som skapar och reproducerar genusasymmetrier, liksom de socia-
lisationsmönster och identitetsformeringar som etableras, legitimeras och 
reproduceras i dessa pedagogiska sammanhang. Det som blir kvar är till-
skrivningspraktiker från lärarens sida som biologiserar och patologiserar 
individuella elevbeteenden. Dessa tillskrivningar kan därmed sägas ha funk-
tionen att avleda lärarens pedagogiska förståelse, och därmed förståelsen för 
de läro- och socialisationsprocesser som läraren är med och skapar och även 
har ansvar för.  

Ungefär samma mönster av biologisering och patologisering av socialt 
konstruerade genusordningar i gruppens vardagliga förhandlingar utkristalli-
seras när studien utforskar hur den enda flickan i gruppen konstrueras som 
problem, samt vilka ordningar som samspelar i denna konstruktion. Inled-
ningsvis förklarades hur medicinsk litteratur beskriver tre AD/HD-
flickundergrupper (Nadeau m.fl. 2002), och hur den beskrivningen är relate-
rad till produktion och reproduktion av en traditionell genusordning. Där 
påpekas hur de typifieringar som den medicinska litteraturen beskriver av 
olika beteenden som flickor med AD/HD anses uppvisa är oprecisa och öpp-
na för tolkningar. Det förklarades också att en av de aspekter som lyfts fram 
i dessa typifieringar passar på flickan i den studerade gruppen, främst hennes 
blyga plats och roll. Den beskrivningen kan dock relateras till mycket annat 
som händer i flickans skolvardag än till en specifik typ av AD/HD hos flick-
or.  

Vardagen för flickan i gruppen kännetecknas av att hon inte tar mycket 
plats, att hon får klara av uppgifter och aktiviteter själv och ibland vara i 
andra sammanhang än ihop med pojkarna. I en av lärarnas beskrivningar av 
flickan förklaras denna sociala avskildhet som individuella, personliga eller 
mentala egenskaper hos flickan. Lärarens beskrivning av flickans specifika 
beteende ger uttryck för en särartsprincip med vilken flickans handlingar 
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essentialiseras och relateras till en traditionell genuslogik (Ambjörnsson 
2004, Tallberg- Borman 2002), vilket i vardagspraktiken innebär en bortpri-
oritering av hennes behov av utrymme och socialisation på lika villkor i den 
pojkdominerade gruppen. Också viktigt i relation till flickan är att trots att 
hennes beteende följer traditionella klassrums- och genusordningar uppfattas 
det som problematiskt. Detta sker genom att beskriva henne i termer av 
känslighet, irritabilitet och lättretlighet när hon reagerar på pojkarnas sätt att 
förhålla sig till henne, något som följaktligen kopplas till hennes specifika 
AD/HD. Problematiseringen av flickans beteende kan generellt sägas bli 
legitimerad av en lokal ordning som skapas i gruppen. När pojkarnas speci-
fika AD/HD-beteende har blivit legitimt blir det som en norm som flickan 
ska anpassa sig till. När hon inte gör det, uppstår föreställningen om den 
känslomässiga flickan som också blir synlig i lärarnas beskrivningar. Flick-
ans beteende kan dock inte betraktas i essentiella termer, utan som inbäddat i 
pedagogiska praktiker som avgränsar, särskiljer och upprätthåller genuslogi-
ker. En analys av videomaterialet belyser närmare situationer där genus- och 
läronormativa praktiker iscensätts. När flickan tar plats i interaktionen och 
hennes närvaro uppmärksammas, blir hon mål för värderande kommentarer 
från både pojkarna och lärarna. Kommentarerna inriktas på kontroll och 
normalisering av flickans beteende. Hänvisningar till flickans behov av me-
dicinering, följd av en rad nedsättande tillskrivningar och kategoriseringar 
riktade mot henne, blir för pojkarna ett sätt att upprätthålla en genusordning 
som gagnar deras maktpositioneringar i interaktionen. Lärarna ansluter sig 
naturligtvis inte till de nedsättande tillskrivningar som flickan utsätts för. 
Men den lugna foglighet som läraren uppvisar i förhållande till sekvensen av 
bedömningar och upptrappningen av nedsättande kommentarer från pojkar-
nas sida, kan tolkas som en medgörlighet och en tyst samstämmighet kring 
tanken att det är lite fritt fram och legitimt att rikta sig mot flickan i dessa 
termer. 

Flickans utsatthet är tidvis smärtsamt synlig i de analyserade videose-
kvenserna, något som vittnar om läro- och genusasymmetriers styrka att 
skapa relationer av makt och underordning i gruppens interaktion. Den sam-
verkande styrkan i de två ordningarna skapar situationer där kontrollen av 
flickan exponeras på ett tydligt sätt. Förutom att behöva bemöta sexistiska 
och nedsättande kommentarer och bli problematiserad för sin reaktion mot 
dessa, är att bli ifrågasatt, att inte bli trodd och att inte bli prioriterad i sam-
manhang där hon skulle behöva det exempel på hennes underordnade posi-
tion och den kontrollerande funktion denna underordning medför. Också 
viktigt att lyfta fram är att dessa situationer innebär inte bara villkor som hon 
måste lära sig att bemöta och hantera i sin vardag i skolan. De innebär fram-
förallt en identitetskonstituerande grund utifrån vilken hon definierar sig 
själv i termer av otillräcklighet, som ibland tangerar en självkänsla av intig-
het. Praktikerna som ger upphov till dessa uttryck förblir ouppmärksamma-
de, såsom vi flera gånger har belyst. Praktiker som skapar dessa relationer av 
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underordning och överordning har en tendens att legitimera sig själva och 
därmed betraktas som normala inslag i gruppens interaktion. Dessutom, och 
precis som med pojkfallet tidigare, skylls dessa praktiker över med diagno-
sen som täckmantel. Det sociala samspel som ger upphov till flickans reak-
tioner ges av lärarna ett instrumentell tolkning i termer av individuella pato-
logiska depressiva respons.  

Ett generellt resonemang i fråga om analysen av genus som social ordning 
i gruppen, och även dess samspel med andra ordningar, är dock att det inte 
går att definiera någon tydlig fast punkt vad gäller hur de asymmetrier som 
iscensätts ska användas för att förstå hur medlemmarna i gruppen förhåller 
sig till makt. Det går inte att säga att lärarna alltid har makt, eller att eleverna 
(eller föräldrarna) alltid har det heller. Det går inte heller att säga att de pojk-
fall som analyserades visar att de alltid var i underordning. Makt iscensätts 
med utgångspunkt i de positioneringar som förhandlas. Den är beroende av 
den specifika situation som studeras, liksom de utrymmen och kontexter som 
dessa situationer skapar. Pojkarna uttrycker till och med en förståelse av 
maktens intersektionella egenskaper. De visade förståelse för att makten 
kunde förhandlas och förflyttas, och de använde den förståelsen flitigt i in-
teraktionen. Flickan var däremot en utmaning för min analys. Det var svårt 
att finna några tydliga uttryck för motstånd från hennes sida. Hennes posi-
tioneringar var för det mesta nedtonade, och hon gav ofta uttryck för utsatt-
het. Att bevittna, tolka, teckna och försöka förstå mig på den utsatthet som 
flickan gav utryck för var ett av mina svåraste moment under hela avhand-
lingens genomförande. För mig är flickan en påminnelse om att genusord-
ningen har en sällsynt social kraft och dess essentialiserande särartstendenser 
är seglivade. De tendenserna är dessutom svåra att fånga, betraktas som na-
turliga inslag i en människans liv och reproduceras genom subtila processer i 
vardagliga praktiker.  

8.4. Egen läroprocess, metodreflektioner och 
pedagogiska forskningsutsikter  
Min egen läroprocess under de cirka fem år som genomförandet av den här 
avhandlingen har inneburit är och kommer att fortsätta vara enormt berikan-
de. Jag fick privilegiet att närma mig skolans verklighet, och mer konkret 
dess specialpedagogiska verksamhet, med den enda uppgiften att utforska 
några av de vardagsnära processer som äger rum där. Väl bland barn och 
vuxna som ägnar sin vardag åt en av de mest grundläggande uppgifter som 
ett modernt samhälle har, kunde jag fånga bråkdelar av de komplexa proces-
ser av lärande och socialisation som bara skolan kan åstadkomma. Genom 
fältarbetet i kombination med analyser av fältanteckningar och videoinspel-
ningar av skolans vardagspraktik vidgades min förståelse inte bara för ele-
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vernas situation utan också för lärarnas svåra uppgift och ansträngningar, för 
deras vardagliga arbete att skapa villkor för lärande och socialisation för 
elever. Å andra sidan såg jag också som framkommit av mina näranalyser en 
stark makt i lärarrollen. Då menar jag inte bara lärarens normativa funktion, 
att bestämma villkoren för sin undervisning och sin fostringsfunktion, utan 
även makt att skapa förutsättningar och omforma villkoren för ett barns liv. 
Läraren har makt att definiera, bedöma och selektera elever, makt att med 
sin praktik skapa inkluderings- och exkluderingsprocesser av stor betydelse 
för elevernas framtid. I och med det har läraren inte bara ett stort symboliskt 
värde för sina elever. Läraren är också en människogörare, en person med 
uppgiften att sätta igång och vidmakthålla viktiga processer av socialisation 
och identitetsformering av betydelse för eleverna. 

Jag såg dock i min studie mer än så, och detta blev den svårare delen av 
avhandlingen att praktiskt dokumentera, undersöka och formulera. Jag såg 
flera viljor, förhållningssätt, ordningar och asymmetrier i samspel, utöver 
just lärarens, i förhållande till eleven. Jag såg flera samtidiga sociala och 
pedagogiska processer i vilka jag maktlöst och tidvis med känsla av frustra-
tion höll på att drunkna i när jag försökte analysera dem. Så småningom 
kände jag hur den komplexitet som jag till en början upplevde som en be-
lastning började bli min motivation. Jag började inse att förenklande analys-
modeller var otillräckliga, och antog utmaningen att försöka teckna de kom-
plexa situationer som interaktionen i gruppen innebar. Med hjälp av videoin-
spelningar och fältanteckningar kunde jag efterhand hantera komplexiteten. 
Jag riktade därmed mitt intresse mot återkommande situationer där normati-
vitet och motstånd möter varandra. Jag ansåg att situationerna var av stor 
relevans för att förstå lärar–elev- och elev–elev-relationer, liksom det inter-
aktionsprocesser det gav upphov till. Jag kunde därmed studera närmare 
konstitueringen problematiska elevidentiteter i specialpedagogisk verksam-
heten, liksom det spänningsfältet av relationer det gav upphov till. Det fanns 
flera andra mer didaktiskt orienterade verksamheter som är tät sammanlän-
kade med de processer av identitet och socialisation, men jag hann utveckla 
inte utveckla dessa. När jag väl kom fram till det stadiet i min analytiska 
mognadsprocess nåddes jag av ytterligare insikter som kommer att vara 
grundläggande i mitt fortsatta forskningsarbete, som jag formulerar som 
följer.  

Min fortsatta forskning vill jag rikta till att ge lärare perspektiv och förut-
sättningar för en bättre rustad lärarroll, en roll som innehåller förståelse för 
den variation som vardagen i skolan och undervisningen utgör (se Carlgren 
& Marton 2000, Dysthe 1996, Tallberg-Broman m.fl. 2002). De komplexa 
sammanhang som skolan och läraren står inför idag behöver lärare som lever 
upp till dessa förväntningar. Jag vill fördjupa mig i de praktiker som gör att 
läraren producerar och reproducerar, och t.o.m. transplanterar dominerande 
förståelseformer, utan en genomtänkt granskning av dessa förstålelsers bety-
delse, nytta och konsekvenser för sin egen verksamhet och för elevernas 
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socialisation, identitet och lärande. I och med det kan läraren få bättre förut-
sättningar att blir varse och medvetandegöra sig själv om de viktiga proces-
ser som hon/han åstadkommer med sin praktik. Det finns flera processer av 
relevans. I den är studien behandlades exempelvis olika selekteringsproces-
ser som sätts igång, eller kanske till och med framtvingas, för att särskilja 
den problematiska eleven med AD/HD. Förståelse för dessa processer är 
viktigt, särskilt om de sätts i gång för att kompensera brister i lärarens egen 
pedagogiska praktik. Några rekommendationer eller förslag på åtgärder till 
läraren om hur hon/han bör hantera sin pedagogiska praktik tror jag blir föga 
givande. Själv betraktar jag det som att omyndigförklara läraren i sin profes-
sionella roll. Med min fortsatta forskning vill jag istället bidra till att syn-
liggöra de sociala och interaktionsprocesser som äger rum i det pedagogiska 
rummet, dekonstruera och analysera dem, samt förstå deras situerade meka-
nismer och processer. Med dessa kunskaper kan läraren själv, med utgångs-
punkt i egna förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter, 
omformulera sin praktik och ge den en bredare riktning. 

Den andra insikten är att visst är eleven i flera avseenden tydligt under-
ordnad i sin vardag i skolan och måste konfrontera flera asymmetrier. Men 
eleven har också förmåga att skapa utrymme för förhandling och kommuni-
kation av makt i förhållande till lärarna och kamraterna. Genom vardagliga 
socialisationsprocesser lär sig eleven att röra sig mellan olika asymmetrier 
för att hantera relationer. I min fortsatta forskning ser jag fram emot att stu-
dera hur asymmetrierna iscensätts, förkroppsligas och materialiseras av ele-
verna i klassrummets praktik. Jag vill studera de sociala och identitetsska-
pande processer de ger upphov till och hur olika kategorier och maktord-
ningar samspelar i de processerna. Kunskaper om dessa förhållanden kan 
hjälpa läraren att undvika att hamna i vardagliga pedagogiska återvänds-
gränder, att bättre förstå de mekanismer av reproduktion av hierarkier och 
makt som tar plats i den pedagogiska praktiken, och därmed ha bättre red-
skap för att pedagogiskt förändra och skapa nytt.  

De medicinska och beteendemodifierande modeller som dominerar för-
ståelsen av eleverna med AD/HD går i individualiserande och kompensato-
riska tankespår som förlägger problem hos elevens hjärnfunktioner eller 
beteenden. Den specialpedagogiska verksamhet som riktas till att bemöta 
elever med AD/HD följer samma tankespår. Medicinska och beteendeför-
ändrande åtgärder och praktiker görs därmed tillgängliga för att kompensera 
elevens problem i undervisning. Den här avhandlingen har visar att den stu-
derade särskilda undervisningsgruppen inte är ett undantag. Den visar också 
att det sättet att förstå eleven med speciella behov i skolan och undervisning-
en behöver nyanseras. Med hjälp av en etnometodologisk och intersektionell 
ansatskombination och med etnografiska anteckningar och videoinspelningar 
som redskap, försökte jag teckna en bild av några av de komplexa processer 
som kan åstadkommas i den specialpedagogiska verksamhetens vardag. Med 
utgångspunkt från de insikter som studien resulterade i, vill jag slutligen 
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betona behovet att vidareutforska dessa processer för att vidga förståelsen 
och öppna utrymme för alternativa sätt att bemöta den speciella elevens be-
hov i skolan. 
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Summary  

This dissertation is about Attention Deficit Hyperactivity disorder AD/HD, 
and focuses on how the diagnosis is understood and managed in school prac-
tice. The aim is to provide perspectives on some of the everyday interaction 
processes between teachers and their pupils. It seeks to highlight the com-
plexities and challenges that this diagnosis presents to a special teaching 
group that operates in affiliation with a school in a suburb of a multicultural 
Swedish municipality. During the period of study, the group was composed 
of between 12 and 13 pupils, ranging in the age from 12 to 15. The majority 
of the pupils in the group were boys.  

The study more specifically focused on situations in which normativity 
faced resistance in the group’s interaction, and how these situations are re-
lated to AD/HD. These situations occur when the teacher’s institutional mis-
sion to teach and maintain order through normative positionings is met with 
resistance from the pupils. This limitation aims to study how these situations 
are constituted, and the resources that are activated by both teachers and 
pupils in those situations. With this selection of situations, I have attempted 
to give perspective on and increase an understanding of processes that are 
central to the social construction of pupils with AD/HD in the group. The 
starting point is that AD/HD is not just a medical and neuropsychiatric phe-
nomenon, but also a social phenomenon that is constituted and becomes 
significant  in practical teaching situations. Apart from the introduction the 
study has seven chapters. 

Chapter 2: AD/HD and special education 
This chapter provides a general background on AD/HD and special educa-
tion, two areas of research that are central to this thesis. The chapter begins 
with outlining some aspects that are relevant to an understanding of AD/HD 
as a medical diagnosis, and which are also relevant to the analysis of the 
empirical data. Following this, I give an introduction to some important as-
pects within the field of special education. This provides background infor-
mation on pupils with special teaching needs, including how they are unders-
tood and managed in the school context. The fact that an AD/HD diagnosis 
is a medical and neuropsychiatric product makes the field’s way of formulat-
ing such a diagnosis into an important basis for understanding the practices 
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that take place within the teaching group. Another starting point for the the-
sis is that although international and Swedish school policies are oriented 
toward promoting a more inclusive education, the field of special education 
is influenced by individualizing and compensatory principles, which impact 
how the school’s practices are implemented (Nilholm 2006, 2007). This 
situation creates dilemmas that must be confronted in the school’s daily 
practices (Nilholm 2007). It is thus important to examine how these dilem-
mas take place in concrete situations in the special teaching group. This 
study then seeks to gain insight into how some of those dilemmas emerge 
and take shape in the daily practices of the studied group. 

The chapter draws on the idea that pupils’ behaviors associated with 
AD/HD are a reality in the classroom and constitute a challenge for school 
and teachers. However, it stresses that these behaviors emerge in many dif-
ferent contexts where they are interpreted and are given meaning. Therefore, 
it is important to study both the significance of problematic behaviors in 
situated contexts, and the practices used to address these behaviors. The 
thesis highlights various practices taking place in the group’s daily interac-
tion, in order to understand the importance that such practices have on  both 
the pupil’s socialization and identity formation.  

Chapter 3: Theoretical and methodological approaches 
To examine the practices that emerge and take shape in the group, the study 
combines both an ethnomethodological and an intersectional approach. The 
ethnomethodological approach provides a perspective on how the partici-
pants in the special teaching group, through interaction and conversation, 
actively negotiate categories and identities. The perspective helps to high-
light the importance of interaction and conversation to constitute different 
situated processes in which teachers and pupils are engaged. Interaction and 
conversation are not understood as neutral communicative processes, but as 
a field of tension in which member’s understandings and positionings are 
negotiated and get meaning. The intersectional approach provides a perspec-
tive on the interplay between categorizations and identity attributions that 
take place in the conversation. This analytical input helps in the study of 
how teachers and pupils situate and actively position themselves and nego-
tiate these situations. The member’s various positionings actualize different 
descriptions, categorizations, and identity attributions associated with both 
institutional orders (like the teacher-pupil order), and social orders related to 
disability, ethnicity, gender and class. The institutional and social category 
orders that arise interact with each other and form various intersections. The 
different category orders that emerge are used by the members of the group 
to communicate and negotiate power asymmetries. In sum, the interaction in 
the group actualizes different orderings through description, categorization 
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and identity attributions. They also actualize positionings by which their 
categorizations and identity attributions get meaning. Categorization and 
positionings are therefore practices that play an important role for how inte-
raction in the group takes shape, what kind of socialization and identity 
processes it helps give rise to, and what consequences these processes entail 
for the teachers and the pupils. 

Chapter 4: AD/HD in the practice of special teaching 
This chapter deals with the importance of the diagnosis of AD/HD in the 
daily practices of the special teaching group. It studies how the problematic 
pupil with AD/HD is constructed, as well as which interaction and conversa-
tional mechanisms are involved in this construction. The focus is on how the 
diagnosis becomes actualized, described and negotiated, what challenges it 
represents for both teachers and pupils, and the impact those challenges have 
on the pupils’ identity formations. The chapter begins by highlighting the 
various medical (Gillberg 2005) and behavioral interventions (Du Paul & 
Weyandt 2006, Hjörne 2004, Nilholm 2007) that are incorporated into the 
daily practices of the group and are aimed at improving the pupils’ achieve-
ments. These medical and behavioral models therefore influence the teach-
ers’ attitudes and knowledge, and their way of organizing and conducting 
their practices. They represent a specific experience for the pupils that are 
relevant to their identity. The medical model explains ADHD as a biologi-
cally based disability. The behavioral models from their perspective perceive 
ADHD as deviant behaviors that may be modified by exercising reinforce-
ment methods and techniques. However, such interventions tend to ignore 
the complex interactional processes taking place in the group’s real-world 
environment (Du Paul & Weyandt 2006). The practical application of the 
models’ interventions shows that the pedagogical circumstances surrounding 
the pupil are more complex than indicated by such individualizing and gene-
ralizing models. The examples studied reveal instead that the behaviors 
problematized in the classroom are collaboratively performed, and are given 
meaning in situational contexts. 

The chapter also studies some descriptional practices that take place in the 
group, and the processes of socialization and identity connected with it. De-
scriptions are discursively shaped in speech and action (Wetherell 1998, 
Hammersley 2003), and contribute in formulating the pupils’ behavior in 
terms of deviations and problems (Hjörne & Säljö 2004, Karlsson 2007). 
Based on such descriptions, the pupils are made conscious of their limita-
tions. Yet doing this, is not a one-way process where the teacher adds prop-
erties and identities that pupils embrace. In daily events and routines,  the 
teachers and  pupils together turn everyday interactions into a place for 
evoking those problematic identities. They made this possible by positioning 
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within the interaction, negotiating meaning and power and constituting iden-
tities. 

Finally, the chapter studies how the interplay between normativity and re-
sistance is established in situated practices, and how these practices generate 
different situated moral orderings of importance for interaction in the group. 
To understand these practices, it is necessary to give nuance to the traditional 
view of looking at the relationship between teacher and pupil (Prout 2005, 
Hutchby & Moran-Ellis 1998, Corsaro 1997, Freebody & Freiberg 2000). 
The idea is to highlight the active role of the pupil in the interactions. Fur-
ther, the manner in which the teacher raises normative positionings in the 
group is analogous to behavioral interventions described in research about 
pupils with ADHD. Some of the interventions are prudent reprimands, re-
moval from classroom (Du Paul & Weyandt 2006) and planning ignoring 
(Kos et al 2006). A closer examination of prudent reprimands as a practice, 
however, demonstrates how it implies a collective orchestrated interplay. 
The interplay involves teachers and pupils adopting positionings that lead to 
an escalation of the situation. The escalation then leads to a set of evalua-
tions by which teachers and pupils ascribe negative identities to each other, 
and make each other responsible for the events in question/that took place. 
Although the situation is collaborative staging, and no room for remedial 
work is given (Goffman 1972), the pupil is punished as an individual and is 
made responsible for the collectively constructed situation. Conducting an 
analysis of the removal from the classroom as a normative practice illustrates 
that such a removal does not always occur as a result of the teacher’s re-
sponse to pupils’ impulsivity, but as a way for teachers to manage their 
teaching practice. The analysis also shows how the practice is not only an 
exercise of the teacher’s authority, but also a learning content that the pupil 
learns to use and reproduce in other contexts. However, the analysis also 
shows that when a teacher’s practice changes to reprimands and threats of 
removal, to a practice based on guidance and assisting the pupil’s learning 
process, problematic reactions by the pupil can be prevented. This practice 
can produce very different responses that help the pupil feel the desire to 
know and learn. Finally, the analysis shows that the practice of ignoring the 
pupil’s problematic behavior is not a successful alternative. The normative 
vacuum that teachers leave behind can be replaced by other situated orders 
that pupils establish to create alternative forms of interaction (Evaldsson 
1997, 2002, 2005). This leads to the argument that neither the norm itself nor 
the teacher’s normative function can alone explain the situations that have 
been created. The main point is how the norm is applied, how the teacher’s 
normative function is staged, and, more importantly, what kinds of orderings 
are allowed to emerge in those situations. 
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Chapter 5: The special teaching group as an 
intersectional arena 
This chapter further explores the interplay between the institutional catego-
ries of teacher and pupil, and social categories such as disability, ethnicity, 
class and gender. The chapter assumes that the intersection between social 
categories displays various orderings that teachers and pupils use to nego-
tiate positions in the interaction. When ethnicity is displayed, it takes on the 
form of various cultural and religious traditions. On the part of the teachers, 
they assumed positionings congruent with their institutional role to commu-
nicate and reproduce Swedish tradition and culture. In specific contexts, 
these positionings adopt a normative significance. They can be understood as 
culturally normative practices. Such practices are particularly relevant to the 
Muslim boys in the group, though they are forced to face the different cul-
tural content of them. The teacher's cultural normative practices thereby lead 
to a kind of culturalization content (Reimers 2005), through that the pupil’s 
behavior is problematized. The pupils, in turn, engage in cultural resistance 
to clarify their positionings as Muslims. Yet this does not happen without the 
risk of  this positioning also getting problematized and then linked to their 
ADHD. Ethnicity and AD/HD become two parallel interpretive repertoires 
that can be used to create cultural difference (León 2010), and disability-
based difference when interpreting pupils’ difficulties. These conditions in 
turn are important for the construction of pupils’ identities, as they learn to 
view themselves in such ascribed terms.  

The chapter continues by studying the role that social class plays on rela-
tionships that take place in the group. Social class is studied in terms of how 
different resources are mobilized to resist ADHD as a diagnosis and as a 
stigmatizing identity. The analysis begins by showing the importance of the 
teacher’s role in the diagnosis. Yet the teacher is rarely alone in defining the 
pupils’ problems. A closer look into one case shows that one pupil and his 
parent resist the legitimacy of the diagnosis and the teacher’s power to de-
fine. With this, social class as an alternative ordering that creates other inter-
pretative frames is introduced. This happens through the parent's mobiliza-
tion of class-related resources (Moser 2005, 2006), such as education, by 
which the parent assigns other meanings to negative categories and identities 
ascribed to his son. These resources help the parent resist attributions in so 
as to provide for better future opportunities for  the son.  

An important aspect to stress is that teachers, as institutional representa-
tives, face difficult challenges and dilemmas when trying to put the inclusive 
educational policy into practice. While teachers implement fundamental 
principles of equality, they must ensure that the pupils’ individual needs are 
also provided for.  When faced with difficult dilemmas (Dyson & Millward 
2000, Nilholm 2005, 2006, 2007), teachers turn instead to institutional prac-
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tices for the identification and selection of pupils’ problematic behavior and 
subsequent remedial practices.   

Finally, the chapter analyzes what happens when some of the pupils of the 
special teaching group occasionally attend a mainstream class. The observed 
situations illustrate that the pupils’ violation of rules and order, in the form 
of disobedience and verbal insults, can have different significations, depend-
ing on the contexts in which they occur. The disruptive behaviors of the 
mainstream pupil are interpreted as an attitude or as being related to the pu-
pil’s environment. Similar behavior on behalf of the pupil in the special 
teaching group is interpreted in terms of AD/HD. Furthermore, a final obser-
vation is that sexist verbal insults, mostly from the boys’ side, is a practice 
that occurs in both the special education group and in the mainstream group. 
These verbal insults are used by the boys to win positionings in the interac-
tion, and to negotiate asymmetries in relation to teachers and peers. 

Chapter 6: Masculine performances – resistance and 
power or disability 
This chapter continues to study the communicative practices the boys in the 
studied group engaged in. The focus is mainly on how the conversation be-
tween the boys and female teachers are organized, and how participants use 
different categorizations and identity attributions to display positionings in 
the interaction. The analysis departs from how the boys display resistance 
against both order and rules that apply in the classroom, and how they use 
different verbal insults to do so. The analysis is primarily directed at show-
ing how the consistent use of verbal insults expresses a form of masculine 
order that the boys in the case studied established to resist female teachers’ 
normative practices. The analysis shows how the teachers interpreted these 
performances in terms of disability. 

Early research on schools studied boys’ resistance against normative 
school cultures as being related to their social or ethnic background (Jonsson 
2007, Willis 1997). Among the boys in this group, however, the same ex-
pressions of resistance are also interpreted in terms of ADHD-related symp-
toms. Thus, the chapter highlights the idea that there are other aspects related 
to the boys’ resistance strategies in the studied group that are important to 
take into account. The analysis starts with the idea that a normative gender 
ordering (Butler 1990, 1993) can be communicated not only in terms of 
masculine and feminine superiority and inferiority, but also in terms of a 
masculine norm in relation to other problematic masculinities (Jonsson 
2007). Further, this understanding of masculinity is interpreted as involving 
more complex, situated processes mobilized in interaction in order to adopt 
positioning, and negotiate institutional and gender asymmetries and power. 
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The pupils’ resistance is then analyzed within more concrete practices in the 
classroom’s interaction. These practices tend to follow patterns and asymme-
trical relationships visible in daily conversations (Adelswärd 1995, Drew & 
Heritage 1992, Heritage 1998, Zimmerman 1992, Zimmerman & Boden 
1991). The example that is analyzed has to do with one of the teachers attri-
buting a lack in impulse control to one of the pupils. The case shows that the 
impulsive action of the pupil does not appear to be uncontrolled, irrational 
and unexpected, but embedded in the teaching practice. This attribution is 
preceded by a series of acts that follow a pattern in which a series of norma-
tive and resistance positionings meet and negotiate. The opportunity to ana-
lyze these processes more closely shows how different orderings are set in 
motion by the use of various conversational resources. The boy displays 
alternative orderings with such categorizations in order to resist the teachers’ 
initial display of authority. The pupil does this by making use of verbal sex-
ist insults, by which he displays a gender normative order to position himself 
against the female teacher’s institutional authority. The analysis then shows 
an escalation of the situation through a consistent repetition of collectively 
orchestrated patterns of both normative positionings and resistance position-
ings between the female teachers and the boy. Although the situation 
emerges in a social context and through a variety of collaborative orches-
trated practices that both teachers and pupils use in the interaction, the teach-
er finally makes use of a diagnostic attribution of a lack in impulse control 
directed toward the pupil as an individual. With this attribution, the teacher 
reinforced the depiction of the pupil as a carrier of problematic individual 
characteristics, while the teacher unproblematically legitimizes its practice. 

Chapter 7: Feminine AD/HD – the feminine Other 
This chapter studies the construction of the problematic girl with AD/HD, 
and the interactional resources used in this construction. The chapter departs 
from the diagnosis of ADHD, and its relevance to both reproduction and the 
construction of gender orderings and identities. Special attention is paid to 
the meaning of the diagnosis and the function of constituting the only girl in 
the group as the problematic feminine other. The chapter begins by provid-
ing examples of how the medical literature describing the various types of 
ADHD considered being characteristic among girls (Kopp 2011, Nadeau et 
al 2002), and how that description is based on a stereotypical gendered logic 
of the biology and behavior of both girls and boys. However, among the 
subgroups described in the literature (Nadeau et al 2002), there is a descrip-
tion that corresponds girl in the studied teaching group, whose behavior pas-
sive and quiet. However, these traits in the girl are embedded in subtle but 
consistent practices that help to construct her as problematic. A central ar-
gument has thus been that the girl’s behavior can be related to other aspects 



285 

that take place in the group and that are closely related to the boys’ and 
teachers’ practices. On the basis of gender-oriented educational research 
(Ambjörnsson 2004, Jonsson 2007, Tallberg Broman 2002), this social con-
struction is analyzed in terms of patterns of production and reproduction of 
gender roles in school. A closer analysis of the material also shows how this 
production and reproduction of gender is made in concrete situations. It 
shows how it includes several actors, social situations and simultaneous 
practices, asymmetries and orderings in constant interaction.  

Although the girl follows the school’s rules and norms, and her behavior 
also fits into a traditional gender ordering, she is regarded as being proble-
matic. The issue is that she is too sensitive and irritable to fit into the boys' 
high dynamic and tempo. This conception can be understood as a kind of 
local norm constructed by the group’s internal dynamics, from which the 
sensitive girl's behavior is defined. The girl then has to position herself in 
relation to both the educational and gender normative practices, which nega-
tive qualities to her, and limit her space in the group. The conditions sur-
rounding the girl have been illustrated in detail, with an analysis of video 
sequences in which a certain pattern emerges. The pattern shows that the 
girl’s activities become limited, and that she turns into subject of verbal in-
sults. Her speech and freedom of action also become limited and conditional. 
These practices create situated moral orderings that follow certain rules and 
situated logics. The boys and teachers display various asymmetries in order 
to position themselves in terms of control and power in relation to the girl. 
The effect these practices have for the girl are not explained in terms of so-
cial and educational interaction processes that enable the resulting condi-
tions, but in terms of the diagnosis-related and individual depressive state of 
the girl. This, in turn, leads to a situation in which the teaching and gendered 
normative practices that are collectively displayed in the everyday interac-
tional contexts of the group go unseen and remain unproblematized. 

Chapter 8 : Concluding remarks  
This chapter summarizes the main content of the thesis. It concludes that the 
special educational activities that exist for pupils dealing with AD/HD fol-
low medical and behavioral models that locate the problem of the pupils in 
their brain functions or behaviors. Those models thereby influence the prac-
tices that teachers implement to meet the pupils’ learning needs, and give 
those practices an individualizing and compensational meaning. The main 
contribution of the thesis in this regard is the insight that there are many 
diverse ways of understanding pupils with special teaching needs in schools. 
There are many other aspects that need to be taken into account in order to 
understand the meaning of the AD/HD in the daily practices of schools. In 
every chapter, the thesis draws a picture of some of the complex processes 
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that take place in the group’s interaction and conversation. One of the main 
points discussed with respect to this is that there are simultaneous processes 
of socialization, identity construction and learning that are of significance to 
members of the group. Another point is that social categorizations and order-
ings are staged in interaction in the form of different conversational re-
sources, and that they play an important role in how the pupil’s problems are 
defined. A final point is that pupils are not only subject to asymmetries in 
power relations, but also that they learn to apply those practices. Based on 
this, the thesis ultimately stresses the need to explore these processes more 
closely in order to broaden our understanding and open up for alternative 
ways of addressing the special needs of the pupils in school. 
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