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Sammanfattning  

ADHD var ett intresseväckande fenomen i den pedagogiska och specialpedagogiska debatten genom 

att det som företeelse ökade i den svenska grundskolan. Studiens syfte var att genom en kritisk 

diskursanalys problematisera samt analysera, om och hur låg- och mellanstadielärare bidrog till 

konstruktionen av fenomenet ADHD vid en grundskola. Uppsatsen tog sin vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkt i kritisk realism och använde begrepp samt tillämpliga delar från Bourdieus och 

Foucaults teoribildningar. Genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer, gavs en 

möjlig ansats till förståelse för fenomenet. På fältet etablerade fenomenet förhållanden vilka 

konstituerade och uppehöll en efterfrågan på diagnostisering, medicinering tillika kategoriska 

pedagogiska- och specialpedagogiska modeller. Detta ägde särskilt rum när behovet av struktur och 

ordning uppstod i klassrummet samt när lärare upplevde stress och otillräcklighet i sin yrkesutövning. 

Hos gruppen av informanter var denna efterfrågan på diagnoser uttalad och utbredd samtidigt som 

den tonades ned i betydelse. I denna studie framfördes synpunkten på att en hegemonisk 

diskursordning uppehållen av bland annat normaliserande makt fann sin tillämpning inom olika 

sociala nivåer av organisationen. Normalitetsdiskursen var bland annat iklädd medicinska, 

psykiatriska, psykologiska men även pedagogiska och specialpedagogiska attribut beroende på vilket 

ärende som fanns på agendan och vilka agenter som närvarade.  Genom ett ingrepp i elevens identitet 

förflyttades vederbörande in i en abnormitet vilken verkställdes genom medlemskapet i den 

exkluderade gruppen kallad de här barnen. Det pedagogiska samtalet hos grundskollärarna angående 

eleverna uppehöll sig ofta kring fenomenet vilket i sig tjänade som normbildare och stabilisator av 

hierarkiska maktstrukturer på fältet. De krafter som gjorde att detta förhållande uppstod i 

organisationen gick att studera diskursivt.  Studien gav en möjlig tolkning vilken kunde vara fruktsam 

i lärares strävan efter förståelse för och därmed möjlighet att omkonstruera sin pedagogiska och 

specialpedagogiska yrkesroll. 

 

Nyckelord: Diagnos, grundskola, makt, normalitet, specialpedagogik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Specialpedagogik och pedagogik är ämnesområden som fångat mitt intresse under större delen av mitt 

yrkesverksamma liv. Den märkbara förändring som ägt rum under det senaste decenniet genom 

accentuerandet av olika neuropsykiatriska diagnoser har lämnat ett avtryck framför allt i mötet mellan 

skola och barn. Ett raster av olika generaliserade identiteter har ställts fram som tolkningsmodeller i 

denna relation vilket jag har upplevt som intresseväckande. Att denna form av praktik har varit 

efterfrågad och anspråksfull har enligt min uppfattning inneburit ett avsteg från relationella 

möjligheter till förmån för en kultur där resultat och kategoriska förklaringsmodeller är i fokus. 

Förståelse för den märkbara och problematiska distributionen av ADHD diagnosen genom en skolas 

diskursordning är kanske ett steg närmare i möjligheten att belysa denna tingens ordning? Detta har 

varit intressant att betrakta genom de metodologiska och analytiska verktyg som studien har använt. I 

denna erfarenhet uppstod ett möte med de krafter som möjligen ligger bakom fenomenet ADHD hos 

lärare. Att erbjudas förmånen att studera detta fenomen gör att jag vill rikta ett särskilt tack till de 

informanter som så generöst delat med sig av sina erfarenheter. Tacksamma tankar vill jag även rikta 

till min handledare Jörgen From vid Umeå universitet vars jordnära förhållningssätt samt pedagogiska 

kompetens varit en förutsättning för att detta arbete skulle nå sin slutstation. Att studien ställt stora 

krav på uppmärksamhet har inte minst märkts genom hur min egen tid varit disciplinerad under det 

senaste halvåret varför min stora tacksamhet sträcker sig till min hustru Annika. Tack för ditt oändliga 

tålamod. 
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Inledning  

Att ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) är en diagnos som i dagsläget befinner sig i 

rampljuset inom det pedagogiska och det specialpedagogiska verksamhetsfältet är kanske ingen 

överdrift. Det finns ett spektrum av förklaringsmodeller till diagnosen som sträcker sig från teorier 

med bakgrund i social konstruktionism såväl som i biologi och medicin. Exempelvis gör Sinn (2008) 

gällande att det finns en koppling mellan förekomsten av diagnosen ADHD och en lägre nivå av 

fettsyran Omega-3 i kosten. Principen att relatera till kost som förklaringsmodell är i och för sig ingen 

nyhet då det redan på 1960-talet diskuterades huruvida födoämnesallergi var relaterat till 

hyperaktivitet hos barn enligt Smith (2012). Biederman (2012) problematiserar att ADHD är en 

företeelse som har eskalerat i Skandinavien och han talar därmed om en överdiagnostisering i vilken 

ADHD oftare tas till som förklaringsmodell då pedagogiken samt specialpedagogiken misslyckas med 

sina uppdrag.  

 

Om detta skulle ha en koppling till svenska folkets sjunkande fiskkonsumtion och därmed lägre nivå av 

fettsyror i kosten låter jag emellertid vara osagt. Att problematisera denna tingens ordning och belysa 

fenomenet ADHD blir emellertid utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv angeläget. 

Olika beskrivningar och åtgärder med avseende på hur fenomenet ADHD diskursivt konstrueras är 

odlade i varierande sorters ontologisk mylla vilket resulterar i varierande epistemologiskt synsätt. 

Floran av pedagogiska samt specialpedagogiska tolkningar och föreställningar om hur diagnosen 

uppkommer samt hur den ska bemötas är innehållsrik. Förståelse för hur lärare uppfattar fenomenet 

belyser varför särskilda sorters åtgärder och insatser efterfrågas enligt Börjesson och Palmblad (2003). 

Förståelse för hur ADHD diskursivt konstrueras och erfarenheterna av detta i den pedagogiska och 

specialpedagogiska vardagen kan gynna en emancipation (frigörelse) från mytbildningar och 

vandringslegender, ofruktsamma positioner där vetenskap och beprövad erfarenhet inte står i fokus. 

Hur lärare talar om och uppfattar fenomenet ADHD är meningsfullt att belysa då denna aktivitet 

konstituerar hur begreppet används i skolans vardag. Den vardag som betraktas inrymmer fem 

avpersonifierade låg- och mellanstadielärare. Studien koncentrerar hur denna grupp diskursivt skapar 

mening runt fenomenet ADHD samt vad detta får för sociala konsekvenser enligt arbetsordningen för 

kritisk diskursanalys (Fairclough, 1992).  

 

Studien utförs i det ontologiska antagandet av kritisk realism som vetenskapsfilosofisk beröringspunkt 

(Bashkar, 1997). Vidare begagnas en kvalitativ ansats genom en kritisk diskursanalys (Fairclough, 

1992; 2003) utifrån texter vilka innehåller transkriberingen från semistrukturerade enskilda 

intervjuer. Ordet diskurs avser i denna studie den definition som presenteras enligt, “The term 

discourse (in what is widely called ´discourse analysis`) signals the particular view of language in use”  

(Fairclough 2003, s. 3). I detta begrepp inryms enligt Fairclough (2003) tanken om hur mänsklig 

aktivitet i form av språket bestämmer hur människan konstruerar samt uppfattar olika fenomen. Vår 

uppfattning och vårt förhållande till omvärlden konstitueras och konstrueras därmed till stor del av 

språket. När skolan är en social organisation ligger det nära till hands att anta att det pedagogiska och 

specialpedagogiska samtalet och praktiken fungerar utifrån dessa premisser. 

 

Den här studien strävar efter att tillhandahålla en möjlighet ”att upptäcka en tolkande repertoar” 

(Bryman, 2011, s. 477). Medicinska-, pedagogiska-, specialpedagogiska- och sociala diskurser 

ifrågasätts snarare än att studien skulle gynna vardagsuppfattningar som i ett specialpedagogiskt 

perspektiv inte alltid är fruktsamma. Nilholm, Almqvist, Göransson och Lindqvist (2012) påpekar att 

det råder en diskrepans på fältet med avseende på vem som efterfrågar diagnostisering samt vem som 

riggar för verkställandet. I högre utsträckning kommer detta önskemål på diagnostisering från de 

yrkesverksamma lärarna som i vardagen står eleven närmast medan vissa styrdokument  företrädesvis 

speglar en mer relationell inställning till den specialpedagogiska problematiken enligt Nilholm et al. 

(2012). Vad som med avseende på ADHD, sägs och görs inom skolan på individ-, organisations- och 
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gruppnivå tenderar därför att vara olika beroende på vem som agerar och uttalar sig. Skolverket (2014) 

begränsar dock utrymmet för att i åtgärdsprogram frottera sig runt diagnoser när statsmakten gör 

gällande att. 

 

Om en elev har en medicinsk diagnos, till exempel Aspergers syndrom eller ADHD, utgör 

angivandet av diagnosen inte en beskrivning av elevens behov av särskilt stöd. I 

beskrivningen av den gjorda pedagogiska bedömningen kan det vara lämpligt att inte alls 

nämna eventuella diagnoser, utan i stället fokusera på elevens eventuella behov av särskilt 

stöd. En diagnos kan aldrig ge en bild av vilket särskilt stöd en enskild elev är i behov av. 

(Skolverket, 2014, s. 32f) 

 

Att medicinering fungerar på ett symtom är inte ett bevis på att ursprunget till symtomet är det 

antagna. Stress och oro framhålls som viktiga ingredienser i ADHD-problematiken och därför går det 

att ställa sig frågande till om diagnosen är endast medicinsk till sin natur eller ett symtom på ett mer 

krav- och stressfyllt samhälle (Freitag et al., 2013)? Hela individens livssituation behöver tas i 

beaktande då pedagogiska och specialpedagogisk åtgärder ska planeras vilket föreslås av Illeris et al. 

(2009). Utifrån denna position av osäkerhet angående fenomenet ADHD finns ett behov av förståelse 

för att möjliggöra en fruktsam konstruktion av pedagogiken och specialpedagogiken. När diskurser 

kan antas ha en markant påverkan på fältet (Foucault, 1975) framstår det som intressant att analysera 

den sociala praktik vilken uppstår ur diskurserna och diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 

2000).   

 

Vad är då den sociala praktik som avses i texten? Med detta menas i grund och botten den 

begreppsvärld och strukturering av sociala mekanismer vilka återfinns i Bourdieus (1977; 1988; 1995) 

teori/filosofi. Genom tillämpningen av den sociala teorin (Winther Jørgensen & Phillips 2000), i detta 

fall Bourdieus, framträder en möjlig bild. Fairclough (1992) pekar på att en social teori måste 

användas för att diskursanalysen ska få ett pragmatiskt värde och inte förbli en ensamstående 

textanalys. Fairclough föreslår därmed en blandning av diskursanalys och kompletterande teoretisk 

analys. När det dessutom finns en synbar maktaspekt i studien finner jag det som fruktsamt att 

ytterligare placera resultatet från diskursanalysen inom Foucaults (1961; 1975) begreppsvärld. 

Foucaults tankar kring bland annat makro- och mikronivåer fann jag tangerade den enskilda skolans 

fysiska organisation. Denna var lokaliserad till individ-, grupp- och organisationsnivå vilket därigenom 

kunde tydliggöra inom vilka gränser makt kunde betraktas. Detta i syftet att skapa en avgränsning för 

studien och i detta klargöra även den fysiska sociala strukturen med dess aktörer. Fairclough (1992) 

anför det som betydelsefullt att isolera var punkter av makt uppkommer och i trohet mot hans koncept 

valde jag att även göra så i min studie. Det är denna tanke om makt hos Foucault (Bryman, 2011) som 

bland annat inspirerat till Faircloughs (1992; 2003) variant av den kritiska diskursanalysen. I nästa 

avsnitt görs ett försök att beskriva studiens syfte och forskningsfrågor. Forskningsfråga ett besvaras av 

diskursanalysen. Forskningsfråga två undersöks därför med denna nyss nämnda sociala arsenal och 

besvaras med nämnda arrangemang inom ramen av Faircloughs (1992) metod. 
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Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att genom en kritisk diskursanalys problematisera samt analysera, om och hur låg- 

och mellanstadielärare bidrar till konstruktionen av fenomenet ADHD vid en grundskola. 

 

Studiens strävan är att genom nedanstående forskningsfrågor åskådliggöra dess syfte. 

 Hur konstrueras diskursfältet runt begreppet ADHD hos lärare vid en grundskoleenhet? 

 Vilken relation finns det mellan diskurserna och omliggande sociala praktik? 
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ADHD 

Denna del av uppsatsen innehåller en presentation av fenomenet ADHD ur olika aspekter. 

 

Det finns siffror som gör gällande i vilken omfattning ADHD figurerar i samhället, ”Attention-deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) is a serious and relatively common psychiatric condition affecting 3% 

to 5% of all school age children and affecting a larger proportion of male than female subjects” enligt 

Davids et al. (2005, s. 291).  Senare studier anför ännu högre siffror till statistiken ”An additional 12 % 

met the criteria for childhood ADHD” (Rydén et al., 2009, s. 239). Det finns därför en statistisk 

möjlighet att åtminstone en person i en klasskonstellation på 30 elever uppvisar symtom på den 

specifika diagnosen. Om klassen har fler pojkar så ökar sannolikheten för detta förhållande. Taylor 

(2007) beskriver ADHD och de särskilda symtom som kännetecknar diagnosen. Han pekar på tre 

signifikanta kännetecken som alla tre måste finnas kliniskt konstaterade för att diagnosen ADHD ska 

vara medicinskt aktuell. Ouppmärksamhet, impulsivitet, överaktivitet och anför vidare att ”The best 

way to identify a child with over activity is not on the football field” (Taylor, 2007, s. 6). ADHD tycks 

märkas då kravet på lugn är som störst. Som tidigare framförts påstås enligt Taylor (2007) att 

symtomen utgöras i form av en treklang, ökad impulsivitet, minskad uppmärksamhet och 

överaktivitet. Dessa tre signifikanter förstärks i otrygga miljöer enligt Taylor, där ADHD kan ta sig 

olika uttryck från individ till individ. I ett mer biologiskt och genetiskt perspektiv kan arvet betonas 

som den största faktorn för att diagnosen uppstår. Exempelvis framförs att hemmamiljön är 

densamma hos syskonpar där det ena syskonet har ADHD samtidigt som det andra inte har fått någon 

diagnos (Anney et al., 2011). 

 

Det påstås att den skotske läkaren Alexander Crichton (1763–1856) framförde den första kända 

studien angående ”Attention and Its Diseases” (Smith, 2012, s. 28). Talet om de hyperaktiva barnen 

har ägt rum utifrån i tiden gällande diskurser och normer, ”Slumpmässiga upptäckter under 

nittonhundratalets början medförde att hyperaktivitet och uppmärksamhetsproblem tidigt kopplades 

samman med neurologiska skador. Forskning kring symtomen drevs vidare också inom neurologin 

och i psykiatrin kom det biologiska perspektivet att dominera”, (Carlberg, 2014, s. 8). Därmed är det 

utifrån Carlberg framställt att grundantagandet runt hyperaktivitet primärt har fokuserat på biologiska 

förklaringsmodeller. Genom vad som närmast kan beskrivas som en slump vid behandling av 

huvudvärk, vilken uppstod till följd av en annan medicinsk åtgärd på barn under 1930-talet i USA 

upptäcktes följande 

 

”Bradley upptäckte att behandlingen hade gynnsam effekt på beteendet hos utagerande barn 

med inlärningssvårigheter. Han iscensatte en studie med 30 barn och kunde visa att hälften 

av dem nådde dramatiska förbättringar efter amfetaminbehandling. De blev lugnare, 

fungerade bättre socialt och skolresultaten sköt i höjden” (Carlberg, 2014, s. 9) 

 

Smith (2012) påpekar att före 1950 talet så var dokumentationen runt hyperaktivitet spontan och 

slumpmässig. Fenomenet presenteras därför oftare i den tidigare historien mer utifrån karaktären av 

individuella egenskaper hos särskilt drivna och motiverade personer enligt Smith (2012). Smith 

framför som exempel Winston Churchill som hade en exceptionell arbetsförmåga och fortsätter 

beskriva att detta ofta uppfattades som positivt då det vittnade om en kraftfullhet och beslutsamhet 

hos individen. Det framförs att ”Alltsedan sekelskiftet nittonhundra, då problembarnen i samhället på 

allvar började skapas” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 18). Med detta så avser de föregående 

författarna upprättandet av de kataloger med beskrivningar och definitioner vilka förmedlar en 

systematisering på problematiskt beteende hos barn. Det biologiska perspektivet innebär att barnet 

blir betraktat som med behov vilket är ett perspektiv där en individbunden problematik uppstår enligt 

Skrtic (1991). Skrtic menar vidare att med denna speciella människosyn kommer per automatik 
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kategoriska lösningar genom vilka den avvikande personen ska normaliseras. När samhället fokuserar 

ensidigt på den kvalitativa måluppfyllelsen av betyg för att hjälpa denna strävan framåt uppstår en 

paradox enligt Skrtic (1991). Nämligen att en ensidig fokusering på måluppfyllelsen blir liknelsevis 

talat, som att vilja nå resmålet utan att vilja genomföra resan. Här pekar Skrtic (1991) på inkludering 

och demokratisering som viktiga vägar för att gynna måluppfyllelsen i skolan. Hos Vygotskij (1978) 

föreslås relationella förklaringar och metoder angående pedagogiken. Förklaringsmodeller som intar 

ett sociokulturellt perspektiv kan beskriva skolsvårigheter utifrån elever i behov av särskilt stöd 

(Persson, 2013). Därmed betraktas kontexten, särskilt den språkliga (Vygotskij, 1978) runt eleven som 

primär förklaringsmodell i en problematik. 

 

ADHD nämns första gången 1987 i DSM-IIIR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

(American psychiatric association, 1987) därefter uppdateras inom psykiatrin regelbundet olika förslag 

på beskrivningar av fenomenet ADHD. I jämförelse innehåller den senaste varianten DSM 5 

(American Psychiatric Association DSM-5 Task Force, 2013) variationer vilka omfattar exempelvis 

markanta förnyelser inom vilka åldrar som diagnostiseringen kan anses som gällande. Carlberg (2014) 

anför att det i Sverige blir aktuellt med behandling av hyperaktivitet med hjälp av amfetaminliknande 

preparat först 2002 genom introduktionen av det medicinska preparatet Metylfenidat. Preparatet 

ligger enligt Carlberg (2014) som verksam substans i mediciner avsedda för ADHD, exempelvis 

Concerta och Ritalina.  

 

The reason why the history of hyperactivity has been sought in past centuries and decades 

has been to reinforce the notion that such behaviour has nothing to do with the social 

environment; it is all about neurological factors which are rooted in genetics and, therefore, 

are timeless and universal. Competing explanations for such behaviour are conspicuously 

absent. (Smith, 2012, s. 25) 

 

Därmed betonas de genetiska förutsättningarna före de miljörelaterade som viktiga. Forskning har 

menat sig fastslå att det finns signifikanta drag i hjärnfunktionen hos människor med diagnosen 

ADHD (Ljungberg, 2008). Att medicinskt kunna fastslå denna skillnad är dock inte något som talar för 

att företeelsen i sig har ett medicinskt ursprung när andra studier påvisar att hjärnan är plastisk och 

därmed föränderlig (Buitelaar et al., 2014). Däremot kan medicinering minska symtomen på det som 

kännetecknar ADHD. I sig utgör denna medicinska effekt inte något bevis för att ursprunget skulle 

vara genetiskt vilket i sig är problematiskt då ADHD är en symtomdiagnos enligt Taylor (2007). En 

lyckad medicinering av någonting som föreslås vara ADHD ligger nära en klassisk cirkelargumentation 

(Taylor, 2007) där tvärsäkra uttalanden om genetiken som helt dominerande förklaringsmodell är 

olämplig. 
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ADHD och skolan 

I denna del av studien framförs beskrivningen av en forskningsfront där olika perspektiv intar 

positionen av en fond genom vilken en aktuell förståelse för fenomenet kan erhållas. 

 

Att ADHD är en företeelse som återfinns på expertisens bord med resultatet att åtkomsten och 

tolkningen av fältet är exklusiv och i många stycken moraliserande belyses av Palmblad (2002). Sist 

nämnde författare påpekar att det ägt rum en förskjutning mot ett mer kliniskt resonemang vilket har 

banat väg för ett förhållningssätt som lättare tar sig i uttryck med dikotomiserande termer. Det ligger 

därmed en övertygelse och självsäkerhet i den medicinska diagnosen vilket avspeglar sig i talet om 

ADHD. Lärare ingår i samhällets personella arsenal av tillskriven klokhet och lägger som yrkesgrupp 

sina avtryck i den diagnostiserande processen. Genom denna aura blir lärare oftare förknippade med 

att vara expertis i ärenden som berör ADHD och tillmäts oftare positionen att komma med 

välgrundade lösningar ”Expert-based normalization efforts have gradually increased in scope and have 

partly changed in character over time” (Palmblad, 2002, s. 95).  Som behandling föreskrivs träning av 

arbetsminnet vilket framhålls som en framgångsfaktor då det gäller att öka impulskontrollen hos 

elever diagnostiserade med ADHD (Birchwood & Daley, 2010). Vidare påpekas att anförd aktivitet 

stärker fokuseringsförmågan.  Detta gynnar lärandet då det enligt nyss nämnda studie, förbättrar den 

kognitiva kapaciteten hos elevgruppen där symtom på ADHD är konstaterat. Samtidigt belyser 

forskning om arbetsminnets funktion och komplexitet (Freitag et al., 2013) att det spatiala och verbala 

arbetsminnet påverkas negativt av oro och depression. Barn diagnostiserade med ADHD beskrivs 

uppvisa en större påverkan av arbetsminnet genom oro och depression än så kallade normala barn 

(Freitag et al., 2013) Kopplingen mellan oro och depression samt försämrat arbetsminne är därmed 

konstaterat. Detta leder till att de primära symptomen för ADHD, ökad impulsivitet, minskad 

uppmärksamhet och överaktivitet förstärks i otrygga miljöer. Detta ställer större utmaningar på 

pedagogers förmåga att kunna entusiasmera och skapa trygghet. Posner, Rothbart och Tang (2012) 

beskriver att hjärnan är i behov av vila och återhämtning för att klara av att växla mellan olika 

tillstånd. Att hantera och reglera stress blir i det perspektivet en viktig specialpedagogisk kompetens. 

 

Dessa växlingar mellan vila och anspänning är enligt Posner et al. (2012) nödvändiga för att behålla 

hjärnans plasticitet, använda rätt modus för en uppgift och gynna återhämtning av hjärnfunktionerna. 

Erhålls inte vila så kan hjärnan i högre grad behålla ett tillstånd av stress och överaktivitet vilket 

framhålls som skadligt för minnesfunktionerna. Därmed finns det utifrån ett medicinskt perspektiv 

mycket som talar för att en miljö med begränsad stressnivå är att föredra för en individ som är 

diagnostiserad med ADHD.  Var finns då ADHD? Är diagnosen en intra eller interpersonell företeelse? 

Så som intrapersonell företeelse tvistas det om huruvida diagnosen är en psykologisk appropriering 

eller om den kan lokaliseras till olika områden i den mänskliga hjärnan. ”Here we aimed to assess this 

hypothesis in humans by associating individual differences in cognitive flexibility with white matter 

microstructure of the basalganglia” (Buitelaar et al., 2014). ADHD blir i det resonemanget en 

medicinsk fråga där hjärnforskningen söker att bringa klarhet. Att diagnosen behandlas till synes 

framgångsrikt både med farmakologiska och icke farmakologiska metoder (Bradbury, 2013) vilket 

antyder att fenomenet är komplext och berör individ-, grupp- och organisationsnivå inom den 

pedagogiska och specialpedagogiska verksamheten. 

 

ADHD kopplas till språkliga svårigheter (Grob, Gut, Heckmann, Meyer & Schmid, 2012) vilket 

påpekas inte vara liktydigt med en lägre intelligens. Att ADHD i sig inte innebär en nedsättning av 

intelligens är viktigt att påpeka enligt Merrell och Tymms (2011), men däremot kan ADHD upplevas 

som ett hinder i den akademiska utvecklingen. Att kontexten i betydelsen hur pedagoger arrangerar 

mötet i en klassrumssituation är enligt Antrop, Bal, Deboutte, Deschepper, Imeraj, Royers och 

Sonuga-Barke, (2013) den enskilt största faktorn till varför ADHD blir ett funktionshinder snarare än 

bristen på kognitiva egenskaper hos en elev. Hur pedagoger tolkar och arrangerar mötet med elever 
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tillskrivna diagnosen ADHD blir i denna mening den enskilt viktigaste faktorn för om detta ska bli 

framgångsrikt, vilket framförs av nyss nämnda forskargrupp. Om relationer och dialog är viktiga 

framgångsfaktorer så tillåter detta förhållande inte användandet av allt för generella 

specialpedagogiska och pedagogiska penseldrag då varje elev har sin personlighet och sin historia. Här 

kan situationen tolkas problematiskt då medicinen söker att definiera generella drag hos bärare av 

diagnosen, exempelvis framförs att generella dysfunktioner placerade till vissa centra i hjärnan ger 

likartade funktionsnedsättningar i de olika individerna (Ferrin & Vance, 2014). Att människor är olika 

och att ADHD tar sig olika uttryck, inte minst i ett genusperspektiv visar Andersen et al. (2013). De 

framhåller att ADHD ger olika karakteristika hos flickor respektive pojkar. Flickor med ADHD visar 

exempelvis på en större frekvens av upplevd ångest medan pojkar inom samma grupp oftare är 

gränsöverskridande i sitt beteende. Den sistnämnde gruppen blir därför mer synlig medan flickor 

lättare hamnar i skymundan enligt (Andersen et al., 2013). Detta kan betyda att mallen för ADHD mer 

äger en maskulin prägel medan flickor därmed lättare bemöts felaktigt då de inte passar in i den 

rådande genus-hegemonin. Hegemoni betyder övervälde, herravälde, ledarskap (Svenska akademins 

ordbok, u.å.) och innebär i denna studie när en diskurs tilldelas en exklusiv, ledande position med 

tolkningsföreträde.  

 

Att människor rör sig mellan olika livsmiljöer och livsvärldar i form av exempelvis skola och hem talar 

för att pedagogers möte med diagnostiserade elever måste förstås i en större kontext. Familjer med 

barn som har ADHD behöver som helhet terapi och stöd för att kunna äga en möjlighet att göra 

framsteg vilket framförs hos Bradbury (2013). Detta behöver inte med nödvändighet utesluta att 

processer samtidigt äger rum på olika arenor. Pedagogers kompetens och förmåga att bemöta den 

enskilda/enskilde eleven bör därför antas som betydelsefull specialpedagogisk kompetens oavsett 

mötet äger rum i ett vanligt klassrum eller i någon av specialpedagogikens miljöer. Grob, et.al.(2012) 

menar att elever med ADHD har, beroende på pedagogiskt bemötande, en högre motivation att uppnå 

mål än så kallade vanliga elever och ADHD skulle därför i detta perspektiv kunna betraktas som en 

akademisk tillgång. Vikten av pedagogers förmåga att tydliggöra målen för undervisningen är en 

framgångsfaktor enligt Gawrilow, Gold, Guderjahn och Stadler (2013) då elever med ADHD beskrivs 

vara mer receptiva för konkretiserade personliga mål. I denna betydelse är därmed inte ett 

förmedlande av ett studiemål till en elev med ADHD med nödvändighet en negativ handling eller ett 

socialt rangerande utan kanske snarare en förutsättning för eleven att lyckas.  

 

Som det framförs hos Lee och Zentall (2012) kan motivationsfaktorn antas vara en nyckel som 

kognitivt öppnar upp för lärande hos elever diagnostiserade för symtom på ADHD vilket berör en 

viktig förmåga hos pedagogen i det lärande mötet.  Här framhålls vidare att en viktig faktor för elevers 

akademiska framgångar är närvaron av en kunnig pedagog som kan lägga väl anpassade kunskapsmål 

som är relevanta och stimulerande för eleven. I denna kontext blir lärarens förmåga att synliggöra och 

att utmana till nya erövringar i kunskapsområdet en viktig kunskapsfrämjande faktor. Asha, DuPaul, 

George, Junod, Kristi och Robert (2006) framför att” students with ADHD exhibited statistically 

significant lower rates of academic engagement and higher rates of off-task behaviours”. Påståendet 

planterar en viss förväntan på elever med ADHD, hos berörda pedagoger. Samtidigt slår sistnämnda 

undersökning fast att elever med den aktuella diagnosen har en konstaterat lägre 

uppmärksamhetsnivå i en undervisningssituation som kräver en större grad av självkontroll och 

koncentration. Detta oavsett om undervisningen bedrivs i en anpassad studiegrupp med ett mindre 

elevantal och högre lärartäthet samt att det är undervisningens innehåll som är avgörande för den 

akademiska framgången för den nämnda elevgruppen vilket görs gällande av Asha et al. (2006). 

Exempelvis så var matematik och naturvetenskapliga ämnen i högre grad aktiviteter där elever med 

diagnosen ADHD visade på en kortare tid av koncentration och engagemang för uppgiften oavsett 

kontext. I sist nämnda studie så pekar resultatet på pedagogers betydelse utifrån deras förmåga att 

sålla i stoffet och servera en väl sammansatt kunskapsmeny. Självkontroll framförs enligt Palmblad 

(2002) som en eftertraktad och av samhället högt ansedd egenskap. ADHD blir i denna betydelse mer 

en indikator på ett postmodernt samhälle som strävar efter att återfinna normer och trygghet enligt 
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Bowden (2014). Demokrati och möjlighet till påverkan framstår i skepnaden av att vara ett viktig 

specialpedagogiskt verktyg om Läroplanens ord ska anses tillförlitliga.  

 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande de-

mokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta 

ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 

undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 

förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Läroplanen för grundskolan, 2011, s. 8) 

 

Skolan kan uppfattas som en arena där nationella och internationella trender inom ekonomi och 

politik omsätts i strukturella förändringar. Strukturella förändringar görs synliga i samhället genom 

olika läroplaner som utformas för att motsvara samhällets behov av i tiden efterfrågad kompetens och 

kvalitet hos de enskilda medborgarna. Vad som i det förflutna präglade pedagogiska praktiker tenderar 

att omtolkas för att passa in i skolans gällande pedagogiska rekvisita. Emellertid tenderar historien att 

upprepa sig, dock med en omskrivning av praxis (Bowden, 2014). Företeelsen med dysfunktionella 

barn i skolan har varit föremål för omtolkningar och allehanda definitioner som det påpekas av 

Palmblad (2002). Genom tiden så har pedagoger därmed fått tillgång till olika verktyg för att klara av 

att hantera mötet med elever som inte passat inom rådande normalitetsbegrepp (Börjesson & 

Palmblad, 2003).  Att söka ekonomiska effektiviseringsmodeller för verksamheten har enligt 

Stockholms universitet (2015) sin upprinnelse i det fenomen som kallas New Public Management, 

förkortat NPM. Effektivitetshegemonin NPM innebär enligt Gardelli och Hertting (2012) att skolan 

ekonomiseras och effektiviseras med mätning och diagnostisering i fokus för verksamheten.  Detta får 

enligt nyss nämnda forskare som följd att lärare upplever sig styrda att utföra yrkesrelaterade 

handlingar som inte alltid upplevs som pedagogiskt eller specialpedagogiskt fruktsamma. ADHD som 

diagnos kan i detta perspektiv tolkas som ett försök att förklara och beskriva de elever som inte 

uppfyller skolans mål samt genom diagnosen rusta pedagogerna i mötet med dessa.  

 

Gardelli och Hertting (2012) problematiserar effekten av detta inflytande och visar på den negativa 

diskursivitet som därmed utvecklas inom det pedagogiska fältet. Skapandet av den effektiva lärmiljön 

blir enligt nyss nämnda studie en fråga om att fokusera på lärares och studenters kompetens och 

förmåga och skolan blir en produktionskedja vilken promoverar resultat och måluppfyllelse. Det 

poängteras vidare (Gardelli & Hertting, 2012) att detta är en skolkonstruktion som pedagoger 

beskriver som i lägre grad meningsfull och mindre effektiv utifrån ett lärande perspektiv. Istället pekar 

nyss nämnda undersökning på att pedagoger erfar relationer och miljö som viktiga faktorer för den 

goda lärmiljön. Vidare framförs därmed att pedagoger i större utsträckning omfattar relationella 

intentioner med ett läraruppdrag men diskursivitets- och maktaspekter medför att uppdraget 

begränsas till en viss tolkningsrepertoar i vardagen (Gardelli & Hertting, 2012). I och med detta 

positionstagande så ställer sig pedagoger i samma relationella linje som enligt Taylor (2007) kan anses 

som funktionell i hanterandet av elever tillskrivna med ADHD. När yrkesverksamma pedagoger i 

större utsträckning efterfrågar en särskild typ av åtgärder kan det vara av intresse att ställa sig frågan 

varför detta fenomen uppstår, särskilt om det upplevs gå mot ett bättre vetande.  

 

Lika viktigt att problematisera är spörsmålet angående hur företeelsen ADHD uppkommer. Är 

företeelsen biologiskt neutral till sin natur eller finns där en diskursivitet som erbjuder en tolkning och 

konstruktion av fenomenet? Kommer lärarens roll och yrkesutövning därmed att anta olika former 

beroende på antaganden kring ADHD? Belcher (2014) belyser det starka sambandet mellan ADHD och 

brottslighet och Davids et al.(2005) pekar på den förhöjda tendensen till missbruk av alkohol och 

droger hos människor som har diagnostiserats för ADHD. När det vidare enligt Belcher (2014) finns 

en överrepresentation av kriminalvårdens klienter som hävdas vara bärare av diagnosen är det inte 
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bara en kunskapsfråga att arbeta med elevgruppen. Det blir utan att överaccentuera snarare en social 

utmaning av omfattande mått. Det handlar enligt nyss nämnde författare om att öppna för andra 

livsmöjligheter. Belcher (2014) för fram hypotesen att en misslyckad skolkarriär kan leda till 

utanförskap och kriminalitet vilket ställer extraordinära krav på pedagoger och specialpedagoger att 

lyckas med uppdraget utifrån ett socialt empatiskt perspektiv.  

 

Fjellström (2004) beskriver att utifrån den antagna effekten för den sammanvägda gruppens bästa 

motiveras en enskild individs obehag. Fjellström menar att det är vanskligt att praktisera en alltför 

långt gående konsekvensetik när det finns svårigheter med att bestämma den ”totala konsekvensen” 

(Fjellström, 2004, s. 96) av ett handlande.  Att en person kan behandlas negativt för att det ska gagna 

hela gruppen har enligt Börjesson och Palmblad (2003) varit en acceptabel väg i samhällets 

behandling av människor som är betraktade som avvikare. Samma problematik presenteras hos 

Foucault (1961). Den enskilde får träda tillbaka och kan behandlas olika för att gagna den totala 

summan av kalkylerad kollektiv nytta. Hädanefter kallas detta etikbegrepp för utilitaristism i denna 

studie.   
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Teoretisk referensram 

I följande avsnitt framförs ontologisk och epistemologisk synvinkel på studien. Vidare presenteras 

Foucault och filosofin bakom kritisk diskursanalys och till sist framförs tillämpliga delar ur Bourdieus 

teori.  

 

Ontologi, epistemologi, Foucault och kritisk diskursanalys 

Som ontologisk utgångspunkt begagnar sig studien av en ”kritisk realism” (Bryman, 2011, s. 31) genom 

antagandet att diskurser konstituerar omvärlden samtidigt som diskurser i sig själva är konstituerade. 

Detta äger rum genom påverkan från realiteter i en social struktur (Bhaskar, 1997). I grunden handlar 

det därför om ett dialektiskt antagande, ”Diskurs står således i ett dialektiskt förhållande till andra 

sociala dimensioner. Det kan även beskrivas som sociala relationer i samhället som helhet och i 

bestämda institutioner, och den sociala strukturen har både diskursiva och icke-diskursiva element” 

enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 71). Studien håller det för troligt att ”den roll som 

språket har som en maktresurs som är kopplad till ideologi och sociokulturell förändring” (Bryman, 

2011, s. 483f) även avspeglar sig i fenomenet ADHD. Uppsatsen framhåller att ”Social agents are not 

`free`agents, they are socially constrained, but nor are their actions totally socially determined” 

(Fairclough, 2003, s. 22). ADHD kan i detta perspektiv hållas för en konstruktion som kan kritiseras 

men även diskursivt omkonstrueras. Samtidigt finns där förekomsten av påverkan från icke diskursiva 

inslag som exempelvis hur biologiska förhållanden svarar för uppkomsten av fenomenet. Det finns 

utifrån detta antagande en teoretisk möjlighet till emancipation. En frigörelse från föreställningar om 

kausalitet där möjligheten av att fenomenet kunde uppfattas annorlunda bejakas, enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2008). 

 

Begreppet verklighet är centralt för kritisk realism (Bashkar, 1997). I det perspektivet återfinns en fast 

övertygelse om det verkliga och möjligheten att bestämma detta. Något är verkligt om detta har en 

kausal inverkan (Bashkar, 1997) vilket innebär att det påverkar beteenden och gör skillnad. 

Verkligheten består därmed inte bara av materiella objekt. Även ”idéer och diskurser är skapande 

krafter vilka kan ha kausala effekter” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 109). Hos Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) nämns begreppet kontingens, vilket innebär att bejaka möjligheten av att ett 

fenomen kunde ha uppfattats på ett annat sätt än det som vanligen förutsätts. Händelser som 

inträffade kunde därmed ha uteblivit. Konstruktioner av tingens tillstånd ur socialt perspektiv kan 

därför oftast ifrågasättas. Bhaskar (1997) menar på att kärnan i ett fenomen ska beaktas då det finns 

en objektiv logik eller nödvändighet bakom ett fenomens uppkomst. Utifrån Bhaskars (1997) 

resonemang blir förståelsen av objekten och deras förutsättningar därmed betydelsefull. En variation 

kan enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) uppstå i uppfattningen av fenomenet utifrån hur 

diskurser samverkar. ADHD är därmed möjligt att betrakta utifrån en annan epistemologisk position 

än den kollektivt gällande. Kunskap, roller och identitetskonstruktioner som uppstår och distribueras 

utifrån fenomenet är därmed inte fastslagna. 

 

Detta är betydelsefullt då Bhaskar (1997) framför att förståelse för fenomenen är grunden för 

vetenskaplig praxis. Samtidigt pekar Bhaskar på att forskning alltid är en social aktivitet varför 

förståelse för det sociala sammanhanget är betydelsefullt. I vardagen utvecklas relationer och 

förväntningar utifrån hur situationer tolkas och kodas. I realiteten kan detta innebära att svårigheter 

tillskrivs där svårigheter inte finns, alternativt att lärare riskerar att generalisera innebörden i ett 

socialt möte i vardagen (Bourdieu, 1995). Vardagen i form av pedagogisk och specialpedagogisk praxis 

uppehålls av diskursordningar (Fairclough, 1992) vilka konstituerar strukturer, förhållanden och 

identiteter i kontexten. En diskursordning innebär enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) att de 

olika diskurserna sorteras och rangeras utifrån varandra. Begreppet diskursordning definieras som 

”summan av de diskurstyper som används” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 73). Vissa 
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diskurser ges tolkningsföreträde och statusen av att vara förklarande och mer gällande vilket innebär 

att de blir hegemoniska enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). Dessa hegemoniserade 

diskurser blir därmed navet som utgör epicentrum för de andra diskursernas rörelse- och 

handlingsutrymme.  

 

Kritisk diskursanalys är både en teori och ett analytiskt verktyg varför uppsatsen i detta parti betonar 

den teoretiska ansatsen av analysmetoden. Som det anförs ”Det är viktigt att man inte använder 

diskursanalysen som en analysmetod lösryckt från den teoretiska och metodologiska grunden” 

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 10) och vidare ”man måste acceptera de grundläggande 

filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalysen som metod i empiriska 

undersökningar” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). För att uppnå en harmoni mellan 

analytisk ansats och teoretisk begreppsvärld tillämpas verktyg som traditionellt används tillsammans i 

en vetenskaplig kritisk ansats. Foucault och kritisk diskursanalys står exempelvis varandra nära i den 

vetenskapliga praktiken då kritisk diskursanalys anses utvecklad ur Foucaults forskningsmetodiska 

verksamhet enligt Bryman (2011) och Winther Jørgensen och Phillips (2000). Studien är dualistisk 

och bejakar social konstruktionism inom premisserna för kritisk realism, ”Ideologies are 

representations of aspects of the world which can be show into contribute to establishing, maintaining 

and changing social relations of power, domination and exploitation” (Fairclough, 2003, s. 9). Kritisk 

realism “ställer sig skeptisk till de antirealistiska antaganden som vissa diskursanalytiker formulerar” 

(Bryman, 2011, s. 483). Det förekommer en missuppfattning inom vetenskapen angående essensen av 

tingen enligt Bhaskar (1997) och denne framför att,”The real essences of things and substances are 

those structures or constructions in virtue of which the thing or substance tends to behave the way it 

does” (Bahskar, 1997, s. 209). Fairclough (1992) menar att språket är den spegel i vilken strukturer 

kan framträda.  En studie kan inriktas utifrån kritisk realism i avsikten att belysa hur diskursen 

”uppkommer genom att väva nya relationer mellan existerande diskurser” (Bryman, 2011, s. 483). 

Samtidigt fastslår nyss nämnde författare att det är meningsfullt att problematisera hur hegemonier 

uppkommer ”för att förändra organisationer i en viss riktning” (Bryman, 2011, s. 483). Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) är en återkommande orsak till att ett begrepp upphöjs till hegemoni att 

finna i att företeelsen vilken innebär att betraktas som oundviklig, närmast utifrån tanken om att 

fenomenet tillmäts egenskaper liknande en naturlags. Denna form av synsätt försvårar en kritisk 

ansats utifrån att en företeelse beskrivs som deterministisk och därmed inte ifrågasätts. Bryman (2011) 

framställer att fenomenen och deras konstruktioner inte bör betraktas på detta i förväg fastslagna sätt 

vid användandet av kritisk diskursanalys. Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter fram att det 

pragmatiska inslaget i en kritisk diskursanalys innebär erbjudandet av möjligheten till att frigöras från 

fastslagna maktstrukturer. Att möjliggöra nytänkande runt ett fenomen. 

 

Det förhållandet att fenomenet uppstår och efterfrågas blir därmed en diskursiv frågeställning som 

behöver förstås utifrån sin sociala praktik. Bhaskar (1997) påpekar att sociala aktiviteter och vetenskap 

alltid är förbundna med de verkligheter som de representerar och svårligen kan åtskiljas. Däremot så 

finns en tendens att förstå fenomen olika beroende på hur vi betraktar de fasta förutsättningarna. Hur 

förhållanden konstrueras utifrån sin kontext och historicitet blir betydelsefullt enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) som visar på att fenomen kan få en långt större diskursiv proportion än 

vad som kan antas. Människors beteenden och erfarenheter kan därmed tolkas olika beroende på 

kontext och vilken diskursiv makt som tillfogas. Om inriktningen kritisk diskursanalys framförs 

följande 

 

bygger speciellt på Foucaults teorier och synsätt; han ville visa diskursens representerade 

egenskaper som ett medel för maktutövning via konstruktionen av disciplinära praxisformer, 

till exempel individuell subjektivitet och regler och procedurer som möjliggjort 

konstruktionen av disciplinära praxisformer, vilka i sin tur möjliggjort konstruktionen av det 

självdisciplinerande subjektet (Bryman, 2011, s. 484).  
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Makt är ett centralt begrepp hos Foucault (1975)  vilken beskriver hur människor rangeras in i olika 

delar av samhället och genom diskursiv praktik tilldelas olika egenskaper och karriärer beroende på 

hur makten definierar de enskilda individerna. Vidare hos Foucault (1975) poängteras det att makt 

inte enkelt låter sig studeras eftersom den uppstår i situationen. Foucault gör därmed gällande att 

makt utövas diskursivt på mikro- och makronivå samt bemyndigas genom ett växelspel genom de olika 

samhällslagren. Foucault (1975) anför vidare att förutsättningarna för maktutövande föds i de djupare 

lagren av samhällsstrukturen, tolkas och stelnar in i de olika institutionerna, myndigheterna och 

överbyggnaderna av samhället. I detta förklarar Foucault (1975) institutionernas uppkomst som en 

diskursiv företeelse men likväl ges en grund för deras legitimitet. Enligt Foucault (1961) behöver ett 

samhälle udda och avvikande personer för att ge maktstrukturer existensberättigande. Någon måste 

enligt Foucault (1975) diskursivt bli ett objekt för att maktens utövande ska upplevas giltig. ADHD 

diagnosen kan därför förstås som en problematisk företeelse och behöver i detta fall en teoretisk 

förklaring. Kommunikation kan enligt Foucault (1975) bli vad makt i en särskild situation formar oss 

till att ge vårt erkännande till. Diskursivitet kommer enligt Foucault (1975) att uppstå i situationen där 

vardagsmeningar och mer formaliserade meningskonstruktioner interagerar. Diskursiv aktivitet 

uppstår därför i vardagssamtal förda utifrån ett allmänt försanthållande kallat ”Common Sense” 

(Fairclough, 1992. s. 92). Vidare i studien kommer detta begrepp att översättas till det svenska, ”sunda 

förnuftet”, (Folkets lexikon, u.å.). 

 

Foucault (1975) framför att en disciplinering av människan återfinns inom historiskt överblickbar tid 

men att den har förflyttats in i själens domäner. Han framför vidare att den kroppsliga 

disciplineringen har med tiden övergått i en själens disciplinering, först och främst genom olika 

institutioner som fängelse och anstalter men också i de särskilda miljöer som konstruerats för att på 

olika sätt härbärgera samhällets avvikare. Foucault (1975) beskriver att dåtidens fängelsemiljöer var 

konstruerade enligt principen av ett nav med utåtgående partier, likt ekrar i ett hjul. I navet satt själva 

kontrollcentralen genom vilken hela organismen kunde övervakas. En känsla av att vara ständigt 

iakttagen bidrar därmed till att verka för att handlingarna inom enheten motsvarar de önskemål som 

kontrollfunktionen ställer upp. Foucault (1975) menar att denna kontroll internaliserats i människan 

genom olika känslosystem som reglerar mänsklig aktivitet. Panoptikon (Foucault, 1975) är begreppet 

för detta intrasubjektiva kontrollorgan. Individen jämför sig med de av makten subtilt uttalade 

önskemålen för önskvärt beteende. Detta kan äga rum exempelvis med hjälp av tidsstyrning med 

exempelvis hjälp av ett schema (Foucault, 1975).  De olika stationerna vilka är förbundna med 

schemastrukturen för individen ger upphov till en institutionalisering. Stationer, som när de passeras, 

förstärker känslan av övervakning enligt Foucault (1975). Normalitet blir i detta fall att utöva 

förmågan till att infinna sig på rätt tid vid rätt plats för att utföra en viss repertoar av accepterade 

handlingar. När detta är internaliserat i personen sker detta, mer eller mindre med automatik. Eleven 

beter sig på ett önskvärt sätt oavsett en kontrollerande person är fysiskt närvarande i en 

tillsynsfunktion.  

 

Detta kan enligt Foucault (1975) innebära att makten övertygar individen att inta en föreskriven 

identitet. Genom att definieras som abnorm i jämförelsen med den stereotypa bilden av normalitet 

sorteras individen till avvikaridentitetens särskilda domäner enligt Foucault (1961). Foucault beskriver 

detta förhållande genom att peka på att människor går till den del av samhället som tillhör dem av fri 

vilja. Vidare anförs att avvikarna bereds särskilda rum för att inte störa i samhällsordningen. Med 

denna identitet följer en uppsättning av tillhörande egenskaper och personliga dispositioner. 

Exempelvis är olika grader av intelligens förknippade med dessa sektioner som blir ett lokus för en 

särskild kapacitet och förmåga. Associationen till kunskap blir tillgänglig för den som kan genomgå 

den initiation genom vilken kunskapen fördelas (Foucault, 1975). Samhället har olika ritualer för 

examination där individen tillskrivs värdighet och allians med den samhällsgrupp som förknippas med 

den särskilda kunskapsnivån enligt Foucault (1975). Detta blir problematiskt i förhållandet till 

fenomenet ADHD när det ligger nära till hands att associera människor diagnostiserade med ADHD 

med en lägre kognitiv funktion, vilket inte behöver vara gällande enligt (Grob et al., 2012) 
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Människor riskerar att objektifieras genom en kedja av diskursiva beröringar (Fairclough, 1992) 

genom vilka individen formas till ett passivt objekt. På denna normalitetens och abnormitetens arena 

fördelas och utövas hjälpande insatser vilka permanentar egenskaper och förhållanden hos de objekt 

som blir föremål för hjälpen (Börjesson & Palmblad, 2003). Dessa menar att expertisen genom sin 

hjälpande insats till individen, erhåller egenskapen av att vara ett nödvändigt inslag i 

samhällsordningen. Den exkluderande, sorterande åtgärden av individer till det som svårligen, enligt 

min mening kan betecknas som något annat än specialpedagogikens skräckkabinett blir ett faktum. 

Observations- och psykopatklass (Börjesson & Palmblad, 2003) samt idiotskola (Røren, 2007) är 

historiska ekon inom detta menageri. Men i tidens kontext betraktas de exkluderande åtgärderna som 

en adekvat hjälpinsats (Røren, 2007). Egenskapen att ge hjälp rättfärdigar institutionen och ger den en 

legitimitet genom att tillskrivas redskap och verktyg genom vilka hjälpaktionerna eller ritualerna ska 

utföras (Foucault, 1961). Det handlar enligt Foucault (1975) om en ritualiserad ordning av 

handlingsmönster i vilken individen diskursivt blir tilldelad ett utanförskap.  Den ritualiserade 

transformationen genom vilken människor sorteras in i utanförskap problematiseras av Foucault 

(1961).  

 

Social teoribildning-Bourdieu 

Det diskursanalytiska perspektivet är i behov av en social teori som tolkningsram för att fullborda 

analysen enligt Fairclough (1992). Denna studie involverar Bourdieus teori (Bourdieu, 1977, 1988, 

1995) om samhällsstrukturer.  I Bourdieus filosofi (Broady, 1998) finns ett ramverk och en struktur 

genom vilket den sorterande makten låter sig beskrivas. Denna praktik kompletterar den kritiska 

diskursanalysen som annars riskerar att bli en ensidig språklig företeelse.  

 

Textual description and analysis should not be seen as prior to and independent of social 

analysis and critique-it should be seen as an open process which can be enhanced through 

dialogue across disciplines and theories, rather than a coding in the terms of an autonomous 

analytical framework of grammar. (Faircloughs, 2003, s. 16) 

 

Socialt kapital är enligt Bourdieu (1977) de olika värden som en människa tillskrivs, genom det 

automatiska tillhörandet av det samhällsstrata inom vilket individen föds. Därmed finns ett antagande 

om en social verklighet hos Bourdieu (1988) vilket står som ett inslag av realism i studien. Genom att 

individen föds i en viss livsmiljö och under speciella förhållanden infinner sig ett grundläggande 

tillstånd av tillskrivet värde, socialt kapital (Bourdieu, 1988) genom vilket individen tillskrivs eller 

berövas möjligheter i samhället. Vidare så förvärvas under livsresan kulturellt kapital (Bourdieu, 1988) 

och medborgaren tillägnar sig de symboler som innebär värde inom det institutionella fält där denne 

existerar. ”The extent of the semi-institutionalized power which each agent can exercise in each of the 

positions of power he holds, his `weight´ so to speak, depends on all the attributes of power which he 

otherwise holds” (Bourdieu, 1988, s. 85).  Bourdieu (1995) utgår från den så kallade finkulturen och 

resonerar i sin filosofi utifrån samhällets officiella institutioner. Han framför vidare att en medborgare 

ständigt strävar efter att klättra uppåt på samhällsstegen (Bourdieu, 1995). Genom framför allt 

bildning görs detta möjligt och genom en lyckad akademisk karriär kan en individ byta samhällsnivå 

eller som det omnämns hos nyss nämnde författare, strata. Utifrån bildning och andra sociala 

erfarenheter kan socialt kapital utökas samt omvandlas till andra kapitalformer, kulturellt-, 

akademiskt- symboliskt- och ekonomiskt kapital. Den mängd kapital som en individ tillskrivs 

möjliggör eller försvårar personens möjlighet att manöverera inom det sociala fält där denna har sin 

livsvärld (Bourdieu, 1988). En persons tillgångar i form av olika kapitalformer möter en efterfrågan 

och förkroppsligas hos denne i egenskap av habitus. Habitus kan enligt Bourdieu (1988) beskrivas som 

när en person blir bärare av en särskild identitet genom internaliserat kapital. Enligt Bourdieu (1995)  

finns det en inneboende strävan hos alla människor att erövra en tillvaro på så hög samhällsnivå eller 

strata som möjligt. Denna plats i den sociala världen tilldelas utifrån det kapital som individen 
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tillskrivs och tillskriver sig själv. Roller och identitet omfördelas och distribueras utifrån denna sociala 

ekonomisering. Att bli tillskriven en egenskap som problematiserar inlärning och skolresultat blir i 

detta perspektiv bekymmersamt då det i denna kontext har en negativ diskursiv effekt på individens 

karriärmöjligheter. Bourdieu (1988) framhåller att intelligens inte är en fråga om kognitiv kapacitet, 

utan snarare handlar om det sociala och kulturella kapital som en individ tillskrivs och förknippas 

med. Exempelvis framförde Bourdieu (1988) att det var lättare att hållas för bildad som deltagare i en 

samhällsgrupp som tillskrivs bildning utan att individen för den skull de facto var innehavare av detta 

attribut. Genom positiv förväntan och det medfödda goda anseendet accepteras därmed per automatik 

en viss status med avseende på individen. Omvända förhållandet blir problematiskt när Belcher (2014) 

konstaterar ett samband mellan kriminalitet, fängelsevistelse samt ADHD. Diagnosen förknippas 

därmed starkt med förbrytarens identitet och ingår i förbrytaridentitetens habitus. Det framgår av 

Bourdieus (1995) resonemang om att samhället på de olika fälten skapar förutfattade meningar 

omkring vad som passar och vad som inte passar i en individs beteenderepertoar. Denna repertoar 

ingår i de symboliska ordningar som skapas och uppehålls i samhället genom att en naturlig tingens 

ordning förutsätts benämnd Doxa (Bourdieu, 1995). En människa dekoreras därmed med de attribut 

som tillkommer dess habitus och kapital. Det blir därför inte en slump att vissa grupper, yrken och 

kulturer blir bärare av en viss sorts fysiska insignier. Vilket hos Goffman (2011) benämns i en 

problematisk mening med substantivet Stigma. Diagnosen ADHD kan i det perspektivet förstås i 

egenskapen av ett särskilt kännetecken för utanförskap. 

 

Utifrån Bourdieus (1977) teori kan mötet mellan pedagogiken och specialpedagogiken beskrivas som 

ett kampfält. Ett kampfält är den situation som uppstår när två fält interagerar och ordningar uppstår. 

Delarna på kampfältet ställs i en beroendesituation till varandra där den ena halvan förutsätter och 

legitimerar den andra. Bourdieu (1977) hävdar att fälten egentligen aldrig blandas men kan mötas 

inom specifika sociala situationer där mötet krävs för att legitimera gruppernas sociala identiteter. 

Detta gör det fullt möjligt att artigt hälsa på varandra medan en interkulturalisering aldrig blir aktuell 

(Bourdieu, 1977). Inom kampfältet uppstår en strävan efter kapital. Styrkeförhållanden manifesteras 

och etableras utifrån utgången av denna kamp. Produktions och konsumtionsordningar uppstår och 

beroendeförhållanden etableras. Exempelvis så behöver specialpedagogikens expertis en klientgrupp. 

Denna klientgrupp kan tolkas som en konsumtionsgrupp vilken behöver expertisen och tjänsterna som 

finns tillgängliga inom produktionsfältet (Bourdieu, 1995). Produktionsfältet är i denna mening den 

sociala position där de berörda agenternas exklusivitet konstitueras. I detta spänningsfält föds 

ortodoxa roller som motsvarar de av samhället föreskrivna identiteterna och ordningarna. Oortodoxa 

samhällsroller riskerar dock att utvecklas på grund av att de kan vara en legaliseringsfaktor för att 

legitimera denna tingens ordning. Inom fältet uppstår olika roller och kulturer skapas genom en social 

ekonomi vilken etablerar makt- och sociala förhållanden enligt Bourdieu (1988).  

 

Bourdieu (1977) anför att i samhället uppstår inte sällan en efterfrågan på olika egenskaper. Genom att 

respondera och motsvara den kulturella förväntan som finns inom ett område kan det skapas en 

kulturell kontext runt individen. I denna mening blir individen socialt påverkad och påkläder sig olika 

kulturella mönster. Beroende på i vilket strata inom samhället individen föds så anses denne som mer 

benägen att inneha vissa dispositioner (Bourdieu, 1995). Det är intresseväckande att exempelvis 

ADHD påstås vara vanligare förekommande hos pojkar och företrädesvis förekommer diagnosen 

oftare i så kallad arbetarklass enligt Andersen et al. (2013). Om personer inte accepteras av det 

officiella samhället kan det innebära att individen söker en annan konstruktion av sin personlighet hos 

någon SUB-kultur och därigenom erhåller ett kulturellt och symboliskt kapital genom vilket ett förvärv 

av en negativ identitet genomförs (Broady, 1998). Denna mekanism innebär att det blir synnerligen 

problematiskt att bryta en negativ livssituation. Det handlar om individers identitet och livsvärde som 

kommer på spel då en oortodox roll ska förändras.  En människa avsäger sig ogärna ett förvärvat 

anseende som erkänns i en grupp mot ett lägre aktat habitus i normalitetens huvudfåra. En 

problematisering av detta förhållande kopplat till diagnosen som företeelse görs hos Börjesson och 

Palmblad (2003). Dessa anför att problematiska identiteter hos barn inte sällan har sin grund att finna 
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i den klassificering mot normalitet som utförs genom sorteringen av individer mot psykiatrins 

manualer. Bourdieu (1977) skiljer på förmågor och tillgångar av den anledningen att en förmåga 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv måste vara efterfrågad för att kunna vara en tillgång. Det är 

omvärldens värdering som är betydelsefull och genom social värdering distribueras symboliskt kapital. 

En fördelning av stigmatiserande egenskaper blir belyst. Det förkroppsligade bärandet av en identitet 

eller habitus, i detta fall en diagnos blir fastslaget i och med inträdandet på diagnosens fält (Bourdieu, 

1988). ADHD blir ett fixerat och färdigt habitus innehållande en bestämd karaktär och tillhörande 

livskarriär (Bourdieu, 1988).  
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Metod  

I denna del redovisades undersökningens insamlings- och analysmetod, urval och genomförande. Här 

presenterades hur undersökningen genomfördes samt vilka etiska ställningstaganden och ramar som 

var betydelsefulla.  

 

Metodologisk ansats   

Då studien belyste diskurser och deras påverkan på fältet, var kritisk realism en framkomlig väg för 

förståelsen om ”varför vissa meningar eller betydelser blir priviligierade eller tas för givna” enligt 

Bryman (2011, s. 485). Att studera texter och deras konstruktion var i detta fall bärare på större 

möjligheter till förståelse än att endast betrakta rena intervjusvar. Intervjusvar riskerar att vara 

påverkade av ”social önskvärdhet” (Bryman, 2011, s. 224). Alvesson och Sköldberg (2008) menar på 

att kritisk diskursanalys är en tillämplig induktiv metod för att studera underliggande meningar och 

verkligheter på ett fält.  

 

Faircloughs (2003) analytiska verktyg som användes i denna studie valdes framför andra 

diskursanalytiska verktyg som exempelvis diskurspsykologi eller diskursteori. De sistnämnda uteslöts 

på grund av en tillämpning av diskursbegreppet som var mer ”poststrukturalistiska” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 71). Detta hade skapat en förskjutning från ansatsen av kritisk realism 

mot ett mer renodlat konstruktionistiskt perspektiv vilket inte var önskvärt när det inledande 

teoristudiet gjorde gällande att det fanns skäl att misstänka att sociala praktiker var fasta faktorer 

planterade i den fysiska organisationsstruktur som var närvarande. Fairclough (1992) betonar att den 

vetenskapliga verktygslådan kunde konstrueras utifrån behovet i studien och konceptet kritisk 

diskursanalys behövde därför inte följas slaviskt. Studien lutade sig mot beprövad erfarenhet och 

tillämpade det urval och ramverk som presenterades av Winther Jørgensen och Phillips (2000). 

 

Fairclough (1992) framhåller bristen på social relevans i sitt eget analysverktyg och rekommenderar 

att sociala teorier behöver tillgripas för att ge studier gjorda utifrån modellen för kritisk diskursanalys 

en social angöringspunkt genom definitionen av en social praktik (Fairclough, 2003). Som bakgrund 

för den sociala analysen betraktades Bourdieus (1977; 1988; 1995) teorier om kapital, fält och habitus. 

Diskurser var i den meningen inte fristående lingvistiska företeelser som fann en användbarhet utan 

att tillföras i en kontext. Enligt Fairclough (1992) innebär dessa ordningar en beskrivning av de olika 

processer genom vilka en diskurs uppstår. Produktions och receptionsordning framställer hur 

diskursivitet knyts till särskilda individer genom omdispositionen av deras identitet ”Winther 

Jørgensen & Phillips, 2010).  

 

Urval  

Studien utgick från ett ”målinriktat urval” (Bryman, 2011, s. 434) och både skola och informanter 

tillfrågades om deltagande utifrån strategin om att skapa en överensstämmelse med förekomsten av 

fenomenet ADHD. När det fanns en kännedom om att fenomenet kunde iakttas i så kallad arbetarklass 

och i mångkulturalitet vände sig studien till områden och skolor där dessa förutsättningar kunde 

observeras.  

 

Val av fält för studien. 

Repstad (2007) utvecklar tankegången om fördelen av en homogen miljö i en undersökning för att 

effektivisera tiden för informationsinsamling. Av den orsaken valdes en skola som begränsat 

forskningsfält. I detta sammanhang betraktades diskursordningen utifrån denna begränsade premiss 

och studien spanade efter vad som var att iaktta på den specifika skolan där informanterna var 
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yrkesverksamma. Därmed inte påstått att fältet skulle vara fritt från påverkan från övriga delar av den 

sociala strukturen i samhället runt skolan vilket belyses av Fairclough (1992; 2003). Det var troligt att 

skolenheten befann sig under inflytande från samhället på mikro och makronivå (Foucault, 1975) och 

studien valde därför att redovisa denna typ av information när den enskilda skolan inte kunde 

betraktas som en fristående diskursiv företeelse. 

  

Studien stävade utifrån sin kritiska inriktning mot att åskådliggöra normalitets- och maktstrukturer 

samt rörelser och påverkan från dessa, enligt den begreppsvärld och teoribildning som återfinns 

Foucault (1961; 1975). Det fanns en möjlighet i att betrakta normalitet och makt som ett fenomen 

vilket kunde förnimmas på mikro- och makronivå i strukturen. Det uppstod en förväntan på att 

diskurserna inte skulle vara homogena utan att de kunde inta nya genrer (sätt att uttrycka sig) och 

förenas med nya element beroende på var i hierarkin de uppstod (Fairclough, 1992). Av denna orsak 

inleddes en fas i arbetet där resultatet från diskursanalysen sorterades med tanke på att förtydliga 

normalitets- och maktaspekten på fältet.  Sammanfattningen i resultatanalysen rangerades bland 

annat efter individ-, grupp- samt organisationsnivå. Med dessa nivåer avsågs följande. Individnivå 

innebar en enskild lärare alternativt vårdnadshavare eller elev. Gruppnivå innefattade klassen, 

parallellklass, kollektivet vårdnadshavare och eller det närmaste arbetslaget. Organisationsnivå avsåg 

skolledare och skolenheten som övergripande företeelse, externa konsultativa och vårdande 

funktioner, politiska, administrativa och byråkratiska nivåer utanför den enskilda skolan.  

 

Informanterna 

Enligt förslag från Brinkman och Kvale (2009) så presenterar studien informantgruppen. Denna 

grupp utgjordes av fem lärare från en skola i ett medelstort svenskt samhälle. Jag strävade efter samtal 

med lärare som hade mångårig erfarenhet från skolverksamheten. Detta kunde öka möjligheten att 

möta informanter med varierande upplevelser av fenomenet. Detta kunde bidra positivt till att öka 

tillförlitligheten i studien. Informanterna tjänstgjorde i tre fall vid olika arbetslag. Agneta och Lena var 

yrkesverksamma inom samma gruppkonstellation. Namnen är fingerade. 

 

Agneta (<20 års yrkeserfarenhet) 

Elisabeth (<20 års yrkeserfarenhet) 

Kajsa (<20 års yrkeserfarenhet) 

Lena (>20 års yrkeserfarenhet) 

Maria (>20 års yrkeserfarenhet) 

 

Insamlingsmetod 

Svaren från informanterna var viktiga tillgångar i studien då det var genom dessa som studien kunde 

upptäcka de olika diskurserna. Det var lika betydelsefullt att intervjufrågorna var ställda på ett sådant 

sätt att andra dimensioner skulle framträda i samtalet enligt Fairclough (2003). Jag upplevde det som 

betydelsefullt att samtalen skulle cirkulera kring ADHD för att därigenom erhålla en text vilken var 

ägnad åt att kretsa runt fenomenet. Jag var medveten om att svaren som lämnades från informanterna 

kunde innehålla dimensioner av korrektur utifrån en tendens till social önskvärdhet enligt Bryman 

(2011). Detta befarade inslag av korrektur hade inte försett studien med pålitlig information. En del 

frågor konstruerades utifrån möjligheten att behandla samma del av fenomenet genom att samma 

fråga ställdes utifrån olika positioner. Informanternas sätt att tala kunde däremot belysa det 

diskursiva fältet (Fairclough, 1992). Jag fann det därför som troligt att en del av materialet kunde 

förväntas upplevas motstridigt där diskursiviteten kolliderade med svaren på frågeställningarna. 

Informanterna kunde med andra ord svara på intervjufrågorna på ett sätt medan diskursordningen 
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kunde vara bärare av andra budskap enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). Jag valde av denna 

orsak att i första hand koncentrera studien på sökandet efter diskursiva inslag. Av detta skäl lades 

tyngdpunkten på det diskursiva fältet i presentationen av resultatanalysen. Intervjusvaren beaktades 

tillika som viktiga då dessa innehöll en relevans för studiens syfte. 

 

Rienecker och Stray Jørgensen (2008) pekar på att argument ska framföras för insamlingsmetoden. 

Att fältet var diskursivt till sin natur exkluderade exempelvis en analys av offentliga dokument vilka 

riskerade att i högre utsträckning vara premediterade, diskursivt polerade och tillrättalagda. Av detta 

skäl uteslöts exempelvis en analys av befintliga åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. 

Andra mer indirekta texter i form av veckobrev eller kommunikation via hemsidor hade av samma skäl 

om social önskvärdhet (Bryman, 2011) inte garanterat att belysa fenomenet. Slutsatsen om att ett så 

direkt samtal som möjligt kring ADHD skulle vara den mest fruktsamma vägen drogs genom 

ovanstående resonemang. Misstanken som väcktes i förförståelsen som uppstod i teoristudiet om att 

fältet innehöll värdeladdade positioner innebar att studien förhöll sig till andra intervjuformer. Det 

kunde därför inte uteslutas att exempelvis grupp- eller fokusintervjuer skulle skapa en social 

konformitet vilket inte var önskvärt. Studien skulle i det perspektivet bli mer pålitlig om enskilda 

intervjuer begagnades.  

 

Studiens strävade efter att ge informanterna möjlighet att uttrycka meningsbärande delar i sin egen 

uppfattning, ”Att intervjua är en aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar kunskap 

genom sin relation” (Brinkman & Kvale, 2009, s. 34). Intervjusituationer kan upplevas som pressande 

enligt Brinkman och Kvale (2009) varför jag strävade efter att genomföra intervjuerna vid lugna 

platser på skolenheten samt att jag själv tänkte på att uppträda lugnt och utsätta informanterna för så 

lite press som möjligt enligt förslag från Kvale (1997). Det var viktigt att ge tid för eftertanke och 

tystnad. Uppföljande frågor fanns i beredskap men dessa skulle inte ställas för snabbt utan 

informanterna skulle ha tid för att reflektera och utveckla sina svar. I slutet av intervjuerna ställdes 

alltid frågan om det fanns något som informanten skulle önska justera eller korrigera av sina 

berättelser. Sammalunda betonades möjligheten att avstå från svar i intervjusituationen. En informant 

använde sig av den möjligheten vid en av frågorna vid samtalet. Intervjuerna fortskred till dess att en 

teoretisk mättnad uppstod (Bryman, 2011). Detta tolkade jag inträffade när det uppstod en 

förnimmelse om att bilden av fältet hade klarnat. Jag hade vidtalat fler informanter och erhållit ett 

positivt besked angående deras eventuella medverkan. 

 

Genomförande och etiska processer 

I ett första skeende presenterades arbetes syfte och inriktning till rektor samtidigt som denne 

tillfrågades om medgivande till att studien skulle bedrivas vid enheten. Efter ett positivt svar från 

enhetschefen inleddes kontakter med informanterna som muntligen tillfrågades om eventuell 

möjlighet att medverka i studien. Då de tillfrågades så informerades de om syfte, förutsättningar och 

den etiska inramningen. Jag hade tillika förberett ett informationsbrev (bilaga: 1) utifall 

omständigheten skulle uppstå att någon önskade överväga deltagande samt att därmed sätta sig in i 

studien och dess frågeställningar på egen hand. Genom att tydligt redovisa att studien handlade om en 

kritisk diskursanalys fanns en kännedom om att en språkanalys skulle genomföras i källmaterialet. Jag 

fick i samtliga fall ett momentant bejakande från de tillfrågade lärarna om att delta i undersökningen 

och det skrivna informationsbrevet blev aldrig efterfrågat. Jag uppmärksammade vid min förfrågan att 

det trots det positiva gensvaret fanns en märkbar stress. Uttryckligen gavs önskemål från flera 

informanter om att tidsomfattningen vid intervjutillfället skulle vara begränsad. Jag tog med detta i 

övervägande då jag därefter färdigställde intervjumallen (bilaga: 1). Tidsåtgången var en av 

parametrarna som studerades vid den provintervju som därefter genomfördes. Plats och tid inbokades 

därefter för de intervjuer vilka skulle ingå i studien. Att finna tid för att genomföra intervjuerna var det 

moment som jag upplevde som mest bekymmersamt. Planer och tider fick ständigt omstruktureras 
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och omförhandlas. Jag bestämde mig för att inta ett empatiskt förhållningssätt (Brinkman & Kvale, 

2009) för att på alla sätt tillgodose informanternas önskemål om tid och plats för intervjun.  

 

Informationskravet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) uppfylldes genom att informanterna muntligen 

informerades om studiens syfte, bakgrund, insamling- och analysmetod. Vidare poängterade jag vid 

samtalet med informanterna att deltagandet var frivilligt samt att det fanns en möjlighet att avbryta 

sin medverkan utan vidare förklaringar, när och om man så skulle önska. Informanterna tillfrågades 

även om de medgav att intervjun skulle bli till föremål för ljudupptagning. Ingen uppgav några 

invändningar men det fanns en beredskap för att vid intervjutillfällena hålla en alternativ 

dokumentationsmetod färdigstrukturerad. Denna reservplan var i form av en utskriven matris med 

intervjufrågorna och tilltaget utrymme för minnesanteckningar. Vidare beskrevs att studien ägde rum 

inom ramen för en magisteruppsats vid Umeå universitet och att uppsatsen vid eventuell fullbordan 

skulle bli föremål för publicering. Det var i denna strävan som uppgifterna var avsedda att användas 

enligt ”Nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) vilket noggrant förklarades för informanterna. 

Källmaterialet kommer därmed aldrig att bli föremål för en annan användning än i förestående 

uppsats. Genom denna muntliga förfrågan gavs vidare en möjlighet att uppfylla ”Samtyckeskravet” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) vilket innebär att ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

 

För att säkerställa att uppsatsen blev etiskt försvarbar var min avsikt att följa Vetenskapsrådets (2002) 

riktlinjer då informanternas integritet skulle ingå i alla aspekter av denna uppsats. För att försvåra 

identifieringen av källorna avstod jag från att precisera ålder samt andra personliga uppgifter och 

attribut som var av sådan art att identitet skulle kunna avslöjas enligt Brinkman och Kvale (2009). En 

viktig del i avtalet mellan informanterna och mig var att deltagandet var anonymt och att namnen 

skulle bli fingerade i den skrivna texten. Det skulle arrangeras på bästa sätt för att källan inte skulle 

vara möjlig att identifiera. Nyss nämnda tillvägagångssätt var viktigt för att uppfylla 

”Konfidentialitetskravet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Inspelningarna från intervjutillfällena skulle 

förvaras säkert och materialet skulle så snart som möjligt anonymiseras genom 

transkriberingsprocessen. Ljudupptagningarna ska destrueras efter framläggande av uppsatsen. 

 

Kritisk diskursanalys som analysmetod. 

I detta parti presenterades kritisk diskursanalys utifrån perspektivet av analysverktyg utifrån urval av 

delar från Faircloughs (1992; 2003) analysverktyg. 

 

Inledningsvis transkriberades resultatet från intervjuerna. I själva transkriberingen uppstod ett 

analystillfälle där texten kunde betraktas utifrån olika perspektiv enligt Brinkman och Kvale (2009). 

Texten omformades till tre nivåer av dokument. Det första var de enskilda informanternas berättelser 

var för sig. Det andra var en text i vilken samtliga berättelser fördes samman. Materialet sorterades 

därefter in i mindre partier i vilka det fanns en gemensam erfarenhet hos informanterna utifrån 

urvalet av rubriker i nivån för text och textproduktion ur kritisk diskursanalys. På samma sätt 

uppmärksammades de olika diskurserna genom att en koncentrering uppstod runt särskilda 

diskursiva punkter. Fairclough (1992) beskriver dessa diskursiva punkter som diskursiva vidröranden 

av individers identitet. Det var betydelsefullt att tillika observera markanta såväl som mindre 

förskjutningar i nyanser mellan informanternas utsagor vilket kan vara fruktsamt enligt Fairclough, 

2003). Det var lika intresseväckande att leta efter dissonanser. Texten lästes flera gånger ur 

perspektivet av distans, där hela textutbudet betraktades i sin helhet.  Därefter utfördes koncentrerad 

läsning av mer intresseväckande områden utifrån perspektivet närhet (Repstad, 2007). Processen med 

närhet och distans fortsatte under hela studien. I denna variation mellan närhet och distans hade 

fokusering även riktats på de teorier som stod som fond i studien (Repstad, 2007). Genom detta 
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förhållningssätt kunde den teoretiska förståelsen gynnas samtidigt som teorierna belyste innehållet i 

texterna. Alvesson och Sköldberg (2008) påpekar det induktiva förhållningssättet genom denna 

praktik. Detta gav i upphov ett material vilken blev föremål för kritisk diskursanalys. Det påstås att 

”Texts as elements of social events have causal effects-i.e. they bring about changes. Most immediately, 

texts can bring about changes in our knowledge (we can learn things from them), our beliefs, our 

attitudes, values so forth” (Fairclough, 2003, s. 8). Kritisk diskursanalys erbjöd ett tredimensionellt 

analysverktyg vilket antydde att det fanns ett behov av att belysa flera perspektiv för att diskursivitet 

skulle kunna urskiljas. Fairclough (2003) pekar på text (textanalys), diskursiv praktik (textproduktion 

& textkonsumtion) samt social praktik. Baserat på ett urvalsförslag från Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) planerades att utföra analysen av den diskursiva praktiken, textanalysen och analysen 

av social praktik i nämnd ordning. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figur 6.5.1 (Fairclough, 1992, s. 73) 

 

Transkribering 

För att kontextuella förstärkningar utanför lingvistiska delar skulle framstå tydligare valdes en kultur 

vid transkriberingen där kontextuella företeelser skulle framträda. Fairclough (1992) påpekar att 

transkriberingen i sig själv utgör en analys. För att behålla autenticiteten i texten valdes en 

transkriberingskultur där informanternas uttryck skrevs ned så ordagrant som möjligt vilket beskrivs 

av Brinkman och Kvale (2009).  Ingen redigering från tal- till skriftspråk hade därmed ägt rum. Bland 

annat så skulle texten vara tydlig med att redovisa intonationer, pauser, onomatopoetiska uttryck 

vilket är betydelsefullt enligt Fairclough (1992). Transkriberingen och genomläsningen av materialet 

gav ett första sociologiskt intryck (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) angående hur talet om ADHD 

var konstruerat.  

… betyder en paus 3-5 sekunder. 

Pauseringar av längre art beskriv verbalt. 

Blockcitat tillgrips när texten överstiger 40 ord. 
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Diskursiv praktik 

Frågan aktualiserades om hur den diskursiva praktiken ”är producerad och hur den konsumeras” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 85). Här föreslår Fairclough (1992) en analys av receptions 

och konsumtionsordning. För vem var diskursordningen producerad och vilka roller fastslogs genom 

detta förfarande? I denna produktionsordning belyser Fairclough (1992) vikten av att betrakta den 

eller de agenter som vidrör diskursen för att tillfoga tolkningsbeskrivningar. Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) menar att det är viktigt att bringa klarhet i frågan angående vem som träffas av 

produktionsordningen och vilka effekter detta ger i framförallt identitet och fördelning av makt. I 

lärarnas berättelser skulle en särskild uppmärksamhet fästas på vem eller vad som fick utrymme som 

meningsskapande agent. Om källorna exempelvis ofta refererade till olika teoretiska uppfattningar, 

institutionella praktiker, meningar av sunt förnufts natur eller enskilda agenters auktoritet 

(skolpsykolog, rektor, kollegor) var detta betydelsefullt att uppmärksamma och analysera. Därefter 

uppmärksammades vad detta fick för konsekvens. Gavs exempelvis en psykologs uttalande samma 

status som vad en vårdnadshavare uttryckte. Var det så att någon röst fick tolkningsföreträde? 

Diskurser kunde framföras med en viss stil, ”genre” (Fairclough, 2003, s. 65) och en uppmärksamhet 

på dessa nyansskillnader fanns hos mig under hela analysprocessen. På vilket sätt anfördes de 

meningar som textuellt vittnade om pedagogers uppfattning om ADHD? Ägde det rum med 

självsäkerhet eller med självkritik och distans? Studien skulle uppmärksamma begreppet 

interaktionell kontroll (hädanefter grindvaktarfunktion), vilket innebär att en diskurs fördelar vad 

som får sägas, hur det får sägas och i vilken utsträckning, enligt Fairclough (1992). Vem äger ordet och 

vilken röst hörs tydligast i diskursordningen? 

 

Textanalys 

Kritisk diskursanalys innehöll flera olika språkliga infallsvinklar på att studera en text. Här 

presenterades transivitet, nominalisering och modalitet vilka var de aspekter som Winther Jørgensen 

och Phillips (2000) framhåller som användbara.   

 

Transivitet  

Själva begreppet innebar att fokuseringen i texten riskerade att diskursivt flyttas från det essentiella, 

som maktstrukturer och liknande (Fairclough, 1992) för att istället uppehålla sig vid det som var 

sekundärt.  En medvetenhet om begreppet innebär enligt Fairclough (1992) en möjlighet att se förbi 

det spel som ofta var förkommande med ord, att med dessa dölja verkliga avsikter och intentioner. Det 

fanns därmed en fara i diskursanalysen, nämligen att det gick att vilseledas från det som verkligen låg 

till grund för en effekt. Där transivitet kunde spåras framställdes ofta ett fenomen utifrån en 

naturlighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare framför Fairclough (1992) att subjekt på 

detta sätt sammanbinds med processer. Ett beteendemönster som förknippades med en diagnos 

kunde därmed betraktas som en oundviklighet. Någonting uppkom och beskrevs i texten mer utifrån 

ett förhållande som uppfattades som en naturlag. Fairclough (1992) pekar på att genom denna form av 

aktivitet kunde ideologiska konsekvenser spåras. För att finna dessa förhållanden lästes texten igenom 

i sökandet på användningen av pronomen, ersättningsord för substantiv och egennamn och adverb. 

Vidare efterspanades passiva och aktiva satser där individer tillskrevs och förknippades med 

oundvikliga tillstånd och livsöden. Subjektsform eller agentform i textens delar var därför 

betydelsefulla att uppmärksamma då det bar spår från huruvida människor passiviserades eller 

bemyndigades i en text. Detta var ett sätt att finna punkter där det uppstod en förändring av identitet. 

 

Nominalisering  

Ett substantiv som ersatte hela processen avpersonifierade subjekten och en avhumanisering ägde rum 

där människor omvandlades till objekt. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) flyttar 

förfarandet händelserna ifrån den mänskliga sfären och etiskt inkorrekta åtgärder möjliggörs. Om en 
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människa blir ett ärende, diagnos eller ett fall gick det att bortse från de mänskliga effekterna av en 

handling enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). För att finna dessa förhållanden lästes texten 

igenom i sökandet på förskjutningar av egenskaper och identitet. Likaså noterades generaliseringar 

där grupper av individer tillskrevs stereotypa egenskaper. Nominaliseringen ursäktar enligt Fairclough 

(1992)  tillika ett generaliserande handlande och övergripande pragmatiska åtgärder som kollektivt 

kunde effektueras på individnivå. 

 

Modalitet 

Jag hade som avsikt att i textanalysen uppmärksamma hur de olika budskapen framfördes. Framför 

allt skulle det finnas en uppmärksamhet på graden av affinitet (instämmande) som uppstod i 

berättelserna enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). Det påpekas vidare hor nyss nämnda 

författare att formuleringar vilka använde presensformen av verbet vara (är) framstår som 

betydelsefulla. Detta signalerade uppfattningen om ett faktiskt tillstånd. Uttryckt utan substantiv, 

fastslagna med formuleringen, det är, kunde bilda en formulering med hög affinitet. Låg affinitet var 

motsatsen. Där exempelvis adverbet, kanske, begagnades kunde en osäkerhet inför ett tillstånd eller 

identitet tillföras. Om adverb med en låg affinitet användes exempelvis tillsammans med ord som 

normalitet och begåvning kunde dessa egenskaper ifrågasättas hos en individ. Denna form av affinitet 

kunde, enligt Fairclough (1992) tillföras genom intonationer och pausering i tal. Av denna orsak var 

det betydelsefullt att välja en så tydlig transkriberingskultur som möjligt där dessa språkliga grepp 

skulle framträda. Här följer sex exempel på nivåer av affinitet som är inspirerade och parafraserade 

från Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 87f) och anpassade för skolsammanhang. I det följande 

rör det sig inte om ordagranna citat från nyss nämnda författare utan en lätt revidering åskådliggjord i 

punktform. 

• Det är svårt för eleven. (Sanning-hög affinitet). 

• Jag tycker att det är svårt för eleven. (Mindre grad av affinitet). 

• Kanske är det lite svårt för eleven. (Låg grad av affinitet). 

 

Former av modalitet som konstruerar ett socialt förhållande. 

• Eleven kunde göra så eftersom jag… (Jag tillåter honom att göra något vilket konstituerar makt) 

• Eleven kunde liksom… inte förstå (man tillskriver låg affinitet och skapar osäkerhet över 

meningens motsats… att han kan förstå… därigenom etableras en osäkerhet kring elevens 

identitet) 

• Detta kan även åstadkommas genom intonationer och pauseringar i tal. 

 

Så långt parafrasen på Winther Jørgensen och Phillips (2000). 

 

Social praktik 

Förståelse för den sociala praktiken var viktigt att uppnå vilket påpekas av Fairclough (1992). För att 

möjliggöra detta användes Bourdieus (1977; 1988; 1995) teoribildning. Kritisk diskursanalys 

framställer ingen egen social teori men gör anspråk på behovet av en sådan för att möjliggöra ett 

analytiskt ramverk ”För att analysera den bredare sociala praktiken räcker det inte med 

diskursanalysen, eftersom social praktik har både diskursiva och icke-diskursiva element; man ska här 

använda sociologisk teori och kulturteori förutom diskursanalys” (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s.75). För att belysa denna problematik valdes av mig tillämpliga begrepp från Bourdieus (1977; 

1988; 1995) sociala teori. Fält, habitus och kapital var användbara begrepp för att öka möjligheten att 
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förstå den sociala konstruktionen bakom resultatet.  Foucault (1961; 1975) bidrog med perspektiv av 

makt till analysen av den sociala praktiken. 

 

Tillförlitlighet 

Undersökningen använde sig av begreppet ”tillförlitlighet” Bryman (2011, s. 354) och repertoaren av 

medföljande preciseringar som åskådliggörs. Inför planeringen av studien fanns detta som en faktor 

vilken med avsikt skulle genomsyra utförandet. I detta avstod jag från att använda validitet och 

reliabilitet som vidare enligt Bryman (2011) kunde tolkas som försvårande begrepp i en kvalitativ 

undersökning.  

 

Enligt Brinkman och Kvale (2009) presenterade uppsatsen egenskaper hos mig som utförare av 

studien vilka kunde påverka studiens tillförlitlighet. Min förförståelse och det epistemologiska 

antagande som jag personligen hade haft ett förtroende för under tjugofem år av yrkesverksamhet 

inom skolan kom ur social konstruktionism och sociokulturella teorier. Vid studiens ingång 

uppmärksammade jag att det hos mig fanns ett bejakande av Vygotskijs (1978) tankegångar. I detta 

fanns föreställningen om att kunskap och därmed lärandesituationer uppstod med fördel ur ett 

sociokulturellt perspektiv.  I detta förhållande fanns ett problem och uppsatsen tog därför sitt stöd mot 

kritisk realism som ontologisk och epistemologisk utgångspunkt. Det fanns en möjlighet enligt 

Brinkman och Kvale (2009) att kompensera för denna risk genom att utföra ett medvetet val på 

inriktning av studien. Att sträva efter att analysera hur språket användes av mina informanter skulle 

bli mer betydelsefullt och gav en distans till intervjusvar vilka kunde upplevas stå i en provokation mot 

min egen förförståelse. I detta skulle en möjlighet till att undvika ett ställningstagande i förhållande till 

intervjusvar gynnas. Bryman (2011) framför att en studie behöver ett mått av självkritisk hållning. I 

denna hållning framstod behovet av självkritik riktad mot den egna förmågan att förhålla sig objektiv.  

Genom att öppet och i god tro redovisa mina egna förutfattade meningar samt att välja en 

vetenskapsfilosofisk hållning som innehöll potentialen att i någon mån balansera ut dessa mest 

uppenbara risker till feltolkningar inbjöds en självreflektiv möjlighet i studien (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Bristen på erfarenhet angående att genomföra intervjuer och diskursanalyser kunde vara en 

svaghet i studien och Kvale (1997) påpekar att det bör finnas en medvetenhet om detta tillstånd vid 

insamlande av information. Den distans till det egna materialet som återkopplingen från min 

handledare vid Umeå universitet gav upphov till, möjliggjorde en kontinuitet i det kritiska 

förhållningssättet. Handledningen, vilken ägde rum eftersom svårigheter och frågeställningar uppstod, 

var nödvändig för att projektet skulle kunna hålla en logisk struktur.  

 

Valet av intervjumetod och tillhörande utrustning var viktigt att strukturera vid ingången av studien. 

Möjligheten till att direkt under studiens gång spela in informanternas svar förväntades ge en mycket 

hög noggrannhet i att återge vad som faktiskt sas under samtalet. Ett förhållande som var viktigt att 

uppmärksamma var att Agneta och Lena arbetade tillsammans i samma arbetslag. Jag såg en fördel i 

att rigga för att detta kunde fungera som en ”kontrollgrupp” (Bryman, 2011, s. 54) för att registrera 

eventuell social önskvärdhet. Om intervjusvar och diskursivitet skulle ligga för nära varandra skulle 

detta kunna tolkas som en potential för en indikativ funktion angående att källan kunde antas vara 

smittad.  

 

Att ”replikera” (Bryman, 2011, s. 352) eller överföra en kvalitativ studie med alla dess 

kombinationsmöjligheter låter sig inte enkelt göras. Att rigga för att gynna en sådan möjlighet var en 

utmaning i studien. Genom att sträva efter att ge förutsättningar för transparens genom att skapa 

rutiner för dokumentation i egenskap av ”täta och fylliga beskrivningar ” (Bryman, 2011, s. 355) var en 

framkomlig väg. För att erfara den möjligheten anskaffades en forskningsdagbok i vilken jag avsåg att 

föra ”fältanteckningar” (Repstad, 2007, s. 65) samt föra ”loggbok” (Bryman, 2011, s. 236) om vad som 
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inträffade under intervjuerna, vad som skulle göras under studiens gång, eventuella avsteg från 

planeringen samt olika reflektioner. Detta var i avsikten att erhålla ett dokumenterande stöd för att 

upprätthålla kapaciteten till ett återskapande av processen. Studien skulle sträva efter att så detaljrikt 

som möjligt återge dess olika faser i genomförande och analys. Detta kunde gynna studiens kapacitet 

att uppvisa relevans för andra miljöer som kunde jämföras med fältet vilket som tanke återfinns hos 

Bryman (2011).  

 

Teknisk utrustning 

Den tekniska utrustning som användes vid inspelningen av intervjuerna var I-phone 5 med tillhörande 

applikation ”Röstmemon”. Skrivprocesserna ägde rum i programmet Word och analyserna utfördes i 

programmen Word och Excel. Under processen användes ett litet anteckningshäfte för att föra löpande 

dokumentation, skriva ned reflektioner och metareflektioner. Här dokumenterades tillika information, 

infall och uppslag till studien 
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Resultatanalys  

Med de akademiska beskrivningarna i bakgrunden presenteras resultatet vilket sorteras utifrån den 

aktuella analysprocessen. Forskningsfrågorna bearbetas genom utförandet av de olika momenten i 

kritisk diskursanalys. Slutligen sammanfattas studiens sammanvägda resultat mot dess syfte.  

 

Del ett: Första forskningsfrågan. Diskursiv praktik samt produktions och 
receptionsordning. 

Här presenteras de diskurser som kan antas skapa diskursfältet runt fenomenet ADHD. Det 

presenteras vilken förskjutning fenomenet gör vid dessa stoppunkter. En stoppunkt uppstår när det 

specifika talet modelleras och formas hos någon särskild agent, där identitet, mening och betydelse 

tillförs eller dras ifrån. Diskursordningen på fältet uppstår genom att olika agenter tillför varierande 

tolkningar och positioner. Här lyfts tillika de faktorer och agenter fram som berör diskursordningen.  

 

Effektivitetsdiskursen 

Talet om den dåliga skolan och dalande resultat i olika mätningar skapar ett sociologiskt avtryck av 

skolan som en förlustbransch i förnimmelsen av informanterna. Lärarna uttrycker ett behov av att 

åstadkomma en form av förändring i kvalitetsstärkande riktning. Därigenom strävar de efter att vända 

den ”negativa trenden” (Kajsa). I en tid där bedömning, värdering, samt betygsresultat hålls för viktiga 

anser informanterna att det är bekymmersamt med fenomen som stör kapaciteten i klassrummet. 

Källorna framför upplevelsen av en påtaglig tidspress där det inte finns utrymme att frångå 

planeringen för skoldagen. Alla punkter i läroplanen ska därmed täckas. ADHD uppträder som ”ett 

grus i maskineriet” (Kajsa) och omkullkastar dispositionen av tiden. Fenomenet ADHD skapar en 

stress och ett bekymmer huruvida informanterna ska mäkta med sina uppdrag. Det framstår att 

upplevelsen av kraven som ställs genom läroplanen på organisationsnivå tillsammans med krympande 

ekonomiska ramar förstärker vardagsproblematiken i betydelsen att få verksamheten i klassrummet 

att fungera. ADHD betraktas av informanterna som problematiskt och ett inslag som kan reducera 

måluppfyllelsen hos en hel klass. Enligt lärarna angår fenomenet ADHD därmed samtliga elever i 

klassen, både inom ”normalspannet” (Elisabeth) eller ”de här barnen” (Agneta, Elisabeth, Kajsa, Lena 

och Maria) som kategorin av barn diagnostiserade för ADHD ofta kallas. Barn som betraktas som 

innehavare av diagnosen blir enligt informanterna en osäkerhetsfaktor för sig själva och sin 

omgivning. I detta perspektiv efterfrågas processer, resurser och åtgärder som kan råda bot på en 

problematisk situation. Inte sällan i resultatet framförs det att det är hos lärarna som hjälpen behöver 

verkställas, som stöd i deras yrkesroll. Angående ett möte mellan en av informanterna och en psykolog 

anfördes följande. 

 

Maria: Det blir en byråkratisk finess med det hela snarare än en pedagogisk. Så man kan få 

lite extra hjälp och ibland kan man få lite tips som inte har varit värt mycket så det är ju 

väldigt olika. Det handlar om vem man träffar på och sådär, det beror på hur det klickar… 

vem det är och vem man pratar med som den där gången… då blev allt så tydligt… hon ritade 

och berättade och det blev klockrent så att jag kunde se hur elevens inlärning såg ut så att jag 

kunde förstå att här måste vi arbeta extra. 

 

Normalitetsdiskursen 

Normalitet som diskurs uppstår som en egen företeelse men sammanlänkas med de övriga diskurserna 

som ett element. Exempelvis medicin, psykologi och pedagogik kombineras och konstrueras utifrån 

normalitet. ”Normalpedagogik” (Elisabeth) är ett sådant exempel. Diskursen om ADHD uppstår på 

makronivå ur det naturvetenskapliga, medicinska, genetiska och biologiska synsättet där normalitet är 



26 
 

en stoppunkt i resonemanget. Lärarna i studien bejakar i omfattande utsträckning denna form av 

förklaringsmodell för uppkomst av fenomenet ADHD. Naturvetenskapen och dess hegemonier får sin 

giltighet på fältet genom övergripande berättelser på mikronivå av sunda förnuftet natur. Diskurser på 

gräsrotsnivå stöder därmed och legitimerar diskurserna på övergripande nivå. Däri går det att 

observera en samstämmighet kring fenomenet på de olika planen på fältet. Vad som allmänt sägs i 

folkmun genom media och populärvetenskapen samt enskilda berättelser om levnadsöden framförs 

som viktiga tolkningsramar för fenomenet. Vandringslegender av denna art kan noteras ha en 

inverkan på fältet samtidigt med mer vetenskapligt präglade resonemang. Lena säger ”men det är det 

jag har hört att många av de här barnen hamnar i kriminalitet… de hamnar i droger och… sedan kan 

jag inte statistiken på det där om det verkligen är så”. Vardagsnära förklaringsmodeller baserade på 

sociala omständigheter samsas tillsammans med exempelvis den biologiska diskursen och det finns 

tankegångar om hur den sociala miljön och samhällsklimatet påverkar fenomenet.  

 

Maria: Jag kan känna att barn nu för tiden dom har alldeles för litet tråkigt (skrattar)… du 

förstår vad jag menar, att det är stimuli runt dom hela tiden… jag vet ju inte om det kan 

finnas något där i början men jag vet ju att det finns många barn som ligger där sömnlösa 

med sin I-Pad och dom spelar under täcket, för lite sömn… för lite av det mesta kanske… 

hinner inte, kliver upp sent, hinner inte äta frukost… blodsockret upp och ned. Jag tror att 

allt det där påverkar jättemycket (eftertryck) men jag är ju långt ifrån någon expert men för 

mig så är det mer miljö än arv. Jag tror det. 

 

Det finns en kombination av olika synsätt men då det kommer till de svåra situationerna där 

upplevelsen av otillräcklighet ackompanjerar vardagen så framträder den medicinska och biologiska 

förståelsefronten av problemet.  

 

Agneta: medicineringen är helt klart behövlig för en del barn för den kan göra att det blir 

mycket lättare för en del… men ska de ha hjälp så tycker jag att det ska vara en inkluderande 

hjälp.  

 

Synen på ADHD som ett individburet fenomen framträder utifrån ett materialistiskt antagande om en 

realistisk situation och ett gällande förhållande i den enskilde elevens konstitution. Vare sig det avser 

olika genetiska förhållanden eller dispositioner inom den mänskliga hjärnan. Förklaringar om felaktig 

kosthållning exempelvis i frågan om en allt för tilltagen sockerkonsumtion skymtar även fram i 

resonemanget. När sociala förklaringar tillgrips så hamnar de ofta nära familjen och dess kapacitet att 

tillgodose barnets behov ifrågasätts. 

 

Lena: … jag har ett sånt barn som har fått en diagnos men ingen medicinering. Han kom till 

skolan och hade sett ett program innan jul och sa till mamma… ”men det där är ju jag”. Och 

dom där föräldrarna som inte ville berätta för sitt barn de var då rädda för att det skulle 

påverka barnet negativt också för att han skulle använda det som en undanflykt för sitt dåliga 

beteende. 

 

Det uppstår en tolkning omkring fenomenet ADHD vilken utmynnar i talet om de här barnen. Den 

genre som uppträder därmed är oftast oroad, bekymrad och omvårdande. Det finns olika perspektiv på 

de här barnen, nämligen barnen som betraktas med värme och förståelse utifrån deras personlighet, i 

egenskap av inspiratörer i klassrummet samt barnen som beskrivs i mer problematiska termer. Det 

handlar om barn som ”alltid funnits” (Agneta), ett fenomen som varit närvarande över tid men under 

olika skepnader och tolkningar. Att ordet ”här” används tillsammans med formuleringen, ”de”, 
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beskriver en närhet samtidigt som en distans uppstår. Det är en grupp som konstrueras och observeras 

på fältet som ett lokus för exkluderingen. Inte där, bortanför fältet. Ordet här formulerar en 

omedelbar närhet men ligger språkligt en bit från begreppet vi. Det är dock betydelsefullt att 

konstruktioner av betydelsen vi mycket sällan förekommer i materialet med avseende på de berörda 

eleverna. Det finns ett diskursivt avstånd och en distans. Här skymtar ett utanförskap fram vilket kan 

tillskrivas elever diagnostiserade för ADHD. Insikten vaknar subtilt hos Agneta, ”säkert så har jag 

redan uppfattat då att med eller utan diagnosen, det gör varken från eller till men då vissa tankar kan 

jag tänka att då … det är därför att han beter sig så här.” 

 

I texten uttrycks ett behov av att aktivera processer som leder till inkludering samtidigt som gränsen 

för denna strävan återfinns i och med att den medicinska diskursen bryter in på individnivå. Här 

kommer andra lösningar på tal som är mer exkluderande till sin natur. Exkludering på mikronivå 

framställs som tankegång såväl hos Elisabeth, Kajsa, Lena och Maria. Samtidigt föreslår 

informanterna inkludering som huvudinriktning för verksamheten i frågan om barn i behov av särskilt 

stöd diagnostiserade för ADHD. Motsägande budskap framträder då det konstrueras diskursivt en 

egen grupp konstruerad med namnet de här barnen. I detta begrepp framträder en annan egenskap. 

Denna grupp tillskrivs tillika abnormitet och utgör en egen sektor inom skolan i vilken inkludering inte 

framträder som naturlig.  

 

Elisabeth: all den här inkluderingen som man… i grunden är bra, men kan vara för det 

enskilda barnet en katastrof för man är mer utstött i en inkludering ibland beroende på vilket 

beteende det resulterar i, det som har lett till en diagnos, så ibland kan man bli mer 

exkluderad för att man är inkluderad 

 

Abnormgruppen står i motsats till begreppet ”dom andra barnen” (Elisabeth, Kajsa och Lena) det vill 

säga de barn som betraktas vara normala i det att de uppfyller och motsvarar skolans önskemål på 

disciplin och social kompetens. Begreppet att ”bete sig som folk” (Lena) pekar på detta förhållande. 

Inom diskursen återfinns en tanke på att ADHD diagnosen till sin natur är reversibel och möjlig att 

kompensera. Detta utifrån att det återfinns utsagor som beskriver fenomenet i termer av valbarhet för 

olika former av uppträdande förknippade med diagnosen. Hos Elisabeth heter det att ”och där ser man 

ju en stor skillnad för den som kan använda sin ADHD som en ursäkt för konstiga saker man gör”. I 

detta kan en moralens ordning skymta fram. Den märks i strävan efter en fungerande vardag och i 

disciplineringen mot måluppfyllelse. Effektivitet och kollektivets bästa ställs mot individens behov. Ett 

visst mått av obehag accepteras hos de här barnen. 

 

Maria: … det går inte bara att göra så, det blir ju inte hundraprocentigt för de andra måste få 

sitt också, lite mer fria tyglar, lite mer eget, lite mer ansvar och bestämma lite mer själv och 

då faller ju de här barnen, men nånstans måste man köpa det för man kan inte bara rikta in 

det… undervisningen för dom så att dom alltid ska må bra… 

 

Medicinsk och psykiatrisk diskurs 

Här vidrör den medicinska/psykiatriska diskursen, legitimerad genom studier av arvsanlag och 

hjärnstrukturer konstruktionen av fenomenet ADHD. Detta sker i första hand genom att den 

medicinska och psykiatriska expertisen genom sina särskilda legitimationer och institutioner 

distribuerar och ger möjlighet till en exklusiv förståelse och upplevelse av situationen. Detta framgår 

hos intervjukällorna som i hög utsträckning uttrycker sitt förtroende till dessa expertisens instanser. 

Antalet möten med habilitering, BUP och läkare beskrivs inte som frekvent förekommande men då 

mötena uppstår så värderas detta högt. Informanterna skattar generellt experternas utsagor som högt 
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gällande och ser i dessa möjligheter till förståelse av det egna uppdraget som pedagoger. Medicinen 

och psykiatrin tillåts därmed tolka och producera det pedagogiska uppdraget. Denna exercis 

efterfrågas då informanterna beställer och önskar kompetens i form av, en i deras ögon betraktad, 

högre kunskap än den pedagogiska.  

 

Agneta: … så kände man ju att det var ohållbart att han, ja han fick ju de här utbrotten och 

vid varje utbrott så fick han då… ”jag är inte värd att leva” å ”jag borde inte få finnas och” å 

då sa vi det att det är kanske dags att prata med honom om det, det var som ett trollslag då 

åkte de till habben och tillsammans med personalen där så berättade de för honom om hans 

diagnos jag menar han är ju högfungerande den här, dock med de här svårigheterna. Sedan 

dess han kunde ju förstå det på ett helt annat sätt och sedan sluta gråta att man är så 

värdelös, alltså då förstod han 

 

Eleven överförs med experternas hjälp, via diagnosen därmed in i gruppen de här barnen. Efter att 

transformeringen genomförts blir en medicinering och behandling av problematiken möjlig efter att 

individen intagit rätt identitet genom diagnostiseringen. Medicinering beskrivs bland annat i termer 

av ”skolmedicin” (Lena). Till detta kommer ett antagande om att rätt kur ska användas för att på ett 

verkningsfullt sätt på framför allt individnivå angripa problemets kärna. Detta sker enligt 

informanterna till syvende och sist genom en diskursiv beröring på eleven. Diagnostiseringen används 

vid denna manöver som medel och en transformation av elevens identitet äger rum. Maria berättar att 

”jag har ju haft flera elever som har medicinerat, eller inte faktiskt så många men ett par till, men i ett 

av fallen där märkte man en tydlig skillnad till det bättre för den här eleven”. Vid flera tillfällen 

beskrivs mötet med medicinsk/psykiatrisk expertis som viktigt för den personliga förståelsen av 

fenomenet hos informanterna. Vid dessa tillfällen uppstår de mest berikande kontakterna enligt 

uppgiftslämnarna. Medicin framhålls som effektfull då det är frågan om hyperaktiva yttringar hos 

elever och det är i denna mening som diskursen om medicin på ett särskilt sätt framtonar i 

berättelserna. Denna tankegång fann jag hos samtliga informanter. Den medicinska och psykologiska 

diskursens crescendo är själva diagnostiseringen av eleven. Det självklara och naturliga förhållandet i 

diskursen utgör dess genre. Ett element av pragmatism kan anas, nämligen att godkännandet av det 

diskursiva medicinska berörandet finner en giltighet tillsammans med den praktiska tanken. Att 

vardagen fungerar i skolan och framför allt för eleven blir detta en möjlighet att uppnå den goda 

framtiden. Funktionaliteten och medicinen ursäktar och legitimerar varandra. Pragmatismen blir i 

detta fall ett diskursivt element till medicin/psykiatri.  

 

Lena: jag är ingen förespråkare för medicin, jag vill knappt säga det här, men det är ju det 

här, det är skillnad när barn äter medicin, hur de funkar i skolan jämfört med dom innan 

dom åt medicin… sedan är jag inte säker på att jag skulle ge mitt eget barn medicin om det 

skulle vara så men jag ser skillnaden och då tänker jag så här att det är många som i vuxen 

ålder får diagnosen ADHD som kanske hade velat pröva medicin… medicin… men då är de 

redan drogberoende som gör att den hjälper inte eller så använder dom och säljer dom den 

så att de kan köpa droger. Så varför jag vill att BARNEN ska få en diagnos det är för att de 

ska kunna bygga sin framtid. Att känna sig själva för det är nog svårt att lära känna sig själv 

om man är utan ADHD. 

 

Talet om medicin är inte blott och bart kantat av superlativ, utan det ackompanjeras av en 

betänksamhet trots de praktiska fördelarna som nämns. Medicinen lyfts fram som en möjlighet och 

erfarenheterna är inte odelat positiva. Tvärtom så uppstår ett dilemma utifrån iakttagelser av andra 

effekter än ett barn som får ett lugn. Ett pris betalas med avseende på inverkan på elevens personlighet 

vilket nämns hos två av informanterna.  
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Den psykologiska diskursen 

Tillkommer gör den psykologiska expertisen som tillerkänns värde av informanterna genom centrala 

elevhälsans funktioner främst genom skolpsykologen. Skolpsykologen som beskrivs i egenskaper av en 

grindfunktion vilken genom sin tolkning öppnar upp för att problematiska elever ska beröras av den 

medicinska och psykiatriska diskursen genom sin utredande verksamhet. Den psykologiska expertisen 

avgör till stor del vad som får sägas och hur fenomenet ADHD ska tolkas. Exempelvis framför 

informanterna sin egen yrkesspecifika diskurs som svagare och mindre gällande i förhållande till 

psykologin. Pedagogik och specialpedagogik rangeras därmed lägre. Lena framför ”Barnen ska få en 

diagnos, det är för att de ska kunna bygga sin framtid”. Framtiden för barnet står på spel och inför 

detta tal accepteras en viss struktur i maktordningen på fältet. Dessa processer som aktiveras genom 

denna form av diagnostiserande undersökningar ses som viktiga att initiera enligt informanterna. 

Psykologin ägnar sig i stor del åt rådgivande verksamhet där berättelser av medicinsk, psykiatrisk och 

psykologisk karaktär framträder som närmast hegemoniska framför pedagogiken. Lärarna som 

påfallande ofta bejakar de ontologiska antaganden som de starkare diskurserna ställer fram och 

föreslår på fenomenet ADHD accepterar i hög grad de förklaringsmodeller som diskurser sprungna 

utanför skolan introducerar. Psykologin beskrivs närmast som en portal mellan pedagogiken och 

medicin/psykiatri varigenom pedagogiken inordnas efter psykologins anvisningar genom mötet i det 

lokala elevhälsoteamet. Detta äger rum genom vad som blir antaget och gällande vid olika utredningar 

av eleven. Denna form av interpreterande verksamhet efterfrågas av informanterna särskilt i 

relationen till vårdnadshavaren 

 

Elisabeth: Det känner man ju att vi är inga kuratorer eller psykologer eller vad det behövs för 

samarbetspartner för att hjälpa föräldrarna till en insikt  

 

Vidare på frågan om det är den psykologiska expertisen som tillfört mest stöd i situationen berättar 

Agneta ”jo men det har ju stor betydelse, från centrala elevhälsan där har man ju fått mycket hjälp”.  

 

Den specialpedagogiska diskursen 

Specialpedagogikens agenter tillskrivs i undersökningen en marginell betydelse beroende på vilken 

verkningsgrad som deras utredningar och råd upplevs medföra. Generellt uppskattas 

specialpedagogisk kompetens på distans i form av specialpedagogerna vid centrala elevhälsan. Dessa 

kan ge en första diskursiv impuls in på fältet i form av en utredning som i första hand signalerar till 

vårdnadshavarna att dessa behöver godkänna de åtgärder som informatörerna önskar genomföra. 

Framför allt syftar detta till psykologiska utredningar. Detta beskrivs av informanterna som finner en 

nytta i begagnandet av specialpedagogik i strävan efter att få vårdnadshavaren till förståelse för det 

allvarliga och korrekta i skolans beskrivningar av en prekär elevsituation. Elisabeth säger ”Dom (syftar 

på psykologerna hos BUP) kan i alla fall hjälpa oss på något sätt, i många fall är det så här att det är ju 

att få föräldrarna att förstå att… för det kan jag ju tycka att föräldrarna är ett problem i det fallet…” 

 

Ju längre ut i det pedagogiska fältet som specialpedagogikens agenter återfinns desto mindre 

möjligheter till påverkan tycks de tillskrivas av informanterna. Det finns inte utbildade 

specialpedagoger i stor utsträckning och vid enheten märks inte en direkt påverkan av den lokala 

specialpedagogiken. Generellt beskrivs specialpedagogerna i mindre uppskattande ordalag. 

 

Lena: det är ändå min egen erfarenhet som är det viktiga… ja då förespråkar dom bildschema 

och en del av dom här barnen de har absolut inget behov av ett bildschema, för en del 

specialpedagoger som kommer och handleder så är det de här schemalösningarna… att bara 

får man de här bildlösningarna, ett bildschema så blir det här bra. Och så är det ju inte… 
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sedan kan det ju vara en möjlighet för vissa men för andra så är det bara häftmassa i håret… 

alltså det är… de fina små bilderna sitter fast över allt… eller vad ska vi … näe … näe.  

 

Den pedagogiska diskursen 

Hos fyra av fem informanter lyfts tanken på att själv forma en egen bild av ADHD. I de fall där man 

uttrycker en form av eget initiativ eller aktivitet åberopas olika källor. De källor hos informanterna 

som märks för skapandet av den personliga bilden av ADHD som fenomen är i fyra av fallen sprungna 

ur den medicinska psykiatriska diskursen. Antingen i form av litteratur, erfarenheter av medicinering 

och diagnoser, mediala berättelser, utbildning och samtal av sunda förnuftet natur. Det autodidakta 

(självlärande) inslaget genom självstudier byggda på eget intresse samtidigt som den upplevda 

erfarenheten i mötet med olika individer förknippade med ADHD-problematik kan iakttas hos 

samtliga informanter. En önskan om att förstå och utveckla sin yrkeskompetens utifrån mötet med 

elever med andra förutsättningar framträder i informanternas berättelser som drivkraft. Det 

uppkommer att den egna motivationen inte sällan finns i en önskan om att personligen förstå vad 

ADHD innebär och att därigenom bättre vara till hjälp för eleverna samt för att hantera 

yrkessituationen på ett kompetent och fungerande sätt 

 

Elisabeth: Det ska man säga i ärlighetens namn… det… man har sökt på många ställen och 

hittat, jag tycker det är… man tittar i Gillbergs böcker… man har sökt i flera… enda namnet 

jag kom på såhär direkt… att man har försökt att hitta svar eller åtminstone tyckt sig se… så 

vill man höra om andra har sett det eller är det här en inbillning från mig att det här 

beteendet hos barn, för det är ju beteendet man ser, att hitta det beskrivet och egentligen vad 

man söker är en sorts hjälp i mitt hanterande av de här barnen, det är egentligen inte så 

intressant vad som orsakar eller så var det har kommit ifrån, hur kan jag underlätta för de 

här barnen, praktiskt här och nu.  

 

Agneta: jag tycker om ADHD barnen (skrattar) men jag brukar tycka att de är glada, 

spontana och sociala, det händer ju en del (skratt) jag tycker om dom… det finns tillgångar 

där… det är inte så att jag skulle tänka att … åh ett ADHD barn-vad jobbigt… de ger ju så 

mycket också. Det kräver ju en hel del också man måste vara på topp 

 

Det uppstår ett dilemma i konfrontationen av ett mer relationellt, omsorginriktat antagande där 

sociokulturella faktorer samtidigt bejakas hos informanterna samtidigt som kategoriska processer 

förverkligas och initieras. Informanterna håller ett credo till sociokulturella lärandeteorier och tar 

samtidigt till medicinska förklaringsmodeller i hög utsträckning. Denna tanke återfinns hos samtliga 

informanter. Genom att dessa uttrycker en stark tilltro till de relationella aspekterna i hanterandet av 

fenomenet ADHD och samtidigt i de svåraste av stunder trots allt efterfrågar medicin framstår en 

diskrepans. Genom den uttalade betänksamhet som informanterna upplever inför diagnostisering och 

medicinering utifrån ett empatiskt perspektiv återfinns tanken om att de berörda eleverna genom 

dessa företeelser ska förlora sin identitet och personlighet.  

 

Maria: och nu har ju det dessutom mer och mer lyfts över mer på föräldrarna att… vill dom 

veta, så är det liksom på deras axlar som det ligger, så där har det blivit en stor förändring, 

jag har aldrig upplevt att de har tyckt något annat att, vill dom veta så får dom ha en diagnos 

på sitt barn och sedan får skolan göra vad dom kan, men innan man kommer så långt så har 

man förmodligen träffat dom här föräldrarna ett antal gånger och gjort åtgärder redan från 

början som inte är så beroende av någon diagnos, och jag vet inte om det blir så stor 

förändring ändå… 
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Diagnosen beskrivs i vardagen inte ha så stor betydelse samtidigt som den tillskrivs betydelse mer som 

en kommunikationsfaktor gentemot föräldrarna. Den blir ett argument för att ta tag i en för skolan 

upplevd besvärlig situation eller en byråkratisk finess för att argumentera för resurser. Samtidigt finns 

hos informanterna andra märkbara inslag i det diskursiva resonemanget. Fenomenet framstår 

nämligen även tidvis som synnerligen problematiskt och nödvändigt att behandla. Denna förskjutning 

äger rum när de andra barnen i klassen betraktas som offer samt då situationen framstår som 

stressande samt icke hanterbar. I takt med att en känsla av maktlöshet accentueras framställs 

önskemålen på individinriktade, punktuella lösningar. 

 

Lena: ja i den här klassen har det varit att man har varit tvungen att plocka ut barn, ja… de 

slåss, de biter de klipper sönder och river sönder å… ja… man har inte haft något annat val 

att ta ut dom både för de andra barnens skull men också för barnets egen skull, de misslyckas 

hela tiden.  

 

På ett märkbart sätt är samtliga informanter tydligt berörda under samtalet och uttrycker empati samt 

förståelse för elever i den här typen av svårigheter. Jag upplevde i intervjuerna att det fanns en djup 

oro i både kroppsspråk och modalitet för de barn som kunde associeras med fenomenet ADHD. Ordet 

barn framför ordet elev, användes i större utsträckning då samtalet belyste relationens allvar på 

vardagsnivå. Samma omsorgstanke framstår då diagnosen föreslås som tolkningsrepertoar för en 

enskild elev. I begagnandet av diagnosen finns en föreställning om att göra gott mot barnet och att 

skapa möjligheter för framtiden samtidigt som hinder undanröjs för elevens sociala utveckling. I detta 

märks en medvetenhet i källorna där man säger sig inte beakta diagnosen samtidigt som den mycket 

väl märks i diskursiviteten runt fenomenet. 

 

Informanterna uppfattar att de gör en god arbetsinsats, så som Maria framför ”javisst men vi jobbar 

redan på ett bra sätt… vi har redan funnit det här… relationen är framgångsfaktorn i det hela. Vi riggar 

i vardagen”. Informanterna uttrycker en märkbar strävan efter att göra rätt men skattar inte det egna 

pedagogiska verktyget som tillräckligt verksamt med elever som tolkas vara utanför 

normalitetsgruppen. Dessutom ställer medicinen/psykiatrin märkbara anspråk på att äga 

tolkningsföreträde i skolan då ett språkbruk av underlägsenhet används kring den egna 

lärarprofessionen. ”Jag kan inte”, ”jag vet inte” uttrycks hos merparten av informanter när det blir tal 

om diagnosen ADHD.  

 

Diskursen om vårdnadshavarna 

En diskrepans framträder där informationen pekar på att samtliga lärare genom intervjufrågorna högt 

värderar relationen med vårdnadshavaren. Detta äger rum samtidigt som relationen mellan hem och 

skola ofta beskrivs som en instabil företeelse. Denna relation har sin gräns och upplevs i de flesta fall 

som problematisk om den inte underbygger och förverkligar skolans antaganden om en särskild elev- 

eller skolsituation. Det kontinuerliga och vardagliga mötet med elever som är inbegripna i fenomenet 

framställs som betydelsefullt oavsett förekomsten av en diagnos. Samtidigt som diagnoser efterfrågas 

och framhålls som betydelsefulla. Den medicinska diskursen skattas påfallande högt inom fältet och 

berör samtliga deltagare genom att distribuera pålitlighet och normativitet särskilt i relationen hem 

och skola. Medicinens bedömningar efterfrågas initialt i och med att det anses som viktigt hos samtliga 

informanter att så tidigt som möjligt uppstarta diagnostiserande processer. Informanterna talar om att 

”man inte får förlora någon tid” (Lena) och att barn ”med” (Lena) ADHD är i behov av omedelbara 

åtgärder. Dessa åtgärder anser informanterna att de till stor del med automatik tillhandahåller men i 

flera fall efterfrågas det extraordinära tillstånd i det sociala förhållandet vilket en diagnos kan 

producera. Detta tillstånd kännetecknas av ett klart maktförhållande i vilket en tolkningsordning 

fastställs i diskursen.  
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Maria: jag försöker vara så tydlig som möjligt med att säga att ”han är väldigt lättstörd” 

(skratt) ”och han skulle behöva sitta väldigt avskilt för att han ska kunna koncentrera sig”, så 

tar det länge innan de har förstått-de kan beskriva exakt samma problem hemma men de 

förstår inte att det är så i skolan också, ja, det kan ju vara vilket funktionshinder som helst 

som man inte riktigt tar till sig. 

 

Och vidare påpekar Maria 

 

men det har den inte varit alla gånger, men då har den mer befäst saker som man redan, som 

man har förstått att… som man tänkt själv… men för föräldrarna att det ändå… har känts bra 

att det är en expert som har så nu vet vi att det är så här… att det kanske är lite lättare att ta 

det till sig än när vi från skolan säger att så här upplever vi… man får det på papper, det är 

gjort tester liksom… det får en tyngd (eftertryck)… som kanske inte vi har 

 

Diskursordning på fältet 

Ett tal om normalitet återfinns i texten med avseende på ADHD. 

 

Lena: utanför vad jag tycker att jag faller inom den… jag vet inte riktigt… inte det normala… 

men det som jag normalt (tvekar inför föregående ord) vanligtvis möter hos elever… 

 

Samtliga informanter betraktar ADHD olika utifrån nyanseringar angående om fenomenet är till sitt 

ursprung biologiskt/medicinskt eller miljöbetingat men den medicinska förklaringsmodellen 

accepteras i högre grad hos samtliga informanter. Den källa som på den direkta frågan inte fullt ut ger 

sitt godkännande till denna förklaringsmodell känner sig ändå manad att förhålla sig till medicin och 

psykiatri. Det bör nämnas att den informantens svar innehåller flest diskursiva inlägg som textuellt 

motsvarar ett kategoriserande synsätt. Allmänt accepteras tanken om att göra det lättare genom 

medicinskt stöd hos informanterna 

 

Agneta: Medicineringen är helt klart behövlig för en del barn för den kan göra att det blir 

mycket lättare för en del… men ska de ha hjälp så tycker jag att det ska vara en inkluderande 

hjälp. Man slutar klättra på skåpen i studiehallen och livet blir lättare 

 

Denna medicinska tolkning ger utrymme för psykiatriska antaganden utav mer individbunden 

karaktär. Diskursordningen uppstår på olika plan på individ-, grupp- och organisationsnivå. På 

organisationsnivå finns den medicinska/psykiatriska diskursen levererad från sina speciella 

institutioner.  Den sätter avtryck nedåt i organisationen genom sjukhusets barnhabilitering, BUP samt 

centrala elevhälsoteamet och inte minst repeteras den genom de allmänna uppfattningar som finns i 

samhället kring fenomenet genom media, hörsägner, livsberättelser och litteratur. Informanterna 

beskriver att de påverkas av media och andras livsberättelser i hög grad då det gäller den egna 

förståelsen av fenomenet. På gruppnivå så introduceras den medicinska/psykiatriska diskursen genom 

psykologin. Genom psykologin lever diskursen vidare i lokala elevhälsoteam, inom specialpedagogiska 

funktioner, uttryckt i kollegiala samtal och samtal av sunda förnuftet natur mellan pedagogerna. 

Diskursen omvandlas och får en pedagogisk formulering genom att informanterna accepterar 

diskursen och använder den som tolkningsmodell. Maria säger ”men aah, om de har fått psykologhjälp 

så kan jag känna att det är det som har behövts, jag har ju haft sådana elever också som har mått 

väldigt bra av det”.  
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Elisabeth: … det är ju någonstans så här att jag kan ju inte vägleda de här föräldrarna. Jag 

kan ju inte vara den som kan hjälpa till med. Jag kan bara handla inom ramen för skolan… 

ser vi och förstår vi att det här är ett problem som gäller i hela barnet, hela dagen alltså även 

hemma så är det så lätt att det uppstår en… har man inte kommit till insikt själv om att det är 

ett problem, då blir det vårt problem… då hamnar problemet och blir ett isolerat skolproblem 

Intervjuledare: man kan få tyngd i argumentationen av de här rösterna? 

Elisabeth: Av BUP… Precis… 

Intervjuledare: Är det den här rösten som väger tyngst hos föräldrarna? 

Elisabeth: Jo, precis, så är det 

 

Den pedagogiska diskursen rangeras lägre än den medicinska/psykiatriska tolkningsmodellen i mötet 

med vårdnadshavare. Lärarna upplever en situation av kamp inför att hävda sina egna och skolans 

behov. Man framför i detta ett föreliggande behov av de relationella kompetenserna och 

arrangemangen runt mötet med eleven. Dessa arrangemang upplevs av lärarna som problematiska hos 

vårdnadshavare som förväntar sig momentana förändringar enligt två av informanterna. Situationer 

av upplevd stress i klassrummet skapar en diskrepans när snabba och effektiva lösningar som finns 

erbjudna inom medicin och psykiatri efterfrågas. För detta talar det faktum att samtliga informanter 

upplever att processen då det gäller att förmedla och distribuera ADHD diagnosen går för långsamt. På 

fältet finns ett behov och en efterfrågan av diagnostisering. När diagnostiseringen ägt rum och eleven 

erhållit sin nya status tillskriver lärarna inte självklart händelsen en positiv effekt. De menar på att i de 

flesta fallen hade de redan innan diagnosen fastslagits gjort sådana arrangemang i 

undervisningssituationen som annars den gängse handlingsrepertoaren runt ADHD skulle föreslå 

genom specialpedagogiken och psykologin. Den första specialpedagogiska anpassningen runt eleven 

kommer därför att enligt källorna äga rum i vardagsmötet mellan personal och elev, oftast utan 

inblandning av specialpedagogikens agenter. Man riggar i klassrummet på ett mycket tidigt stadium 

och avvaktar därmed inte diagnoser eller specialpedagogiska rekommendationer. Lärarna upplevde 

trygghet med de pedagogiska verktyg som de ansåg sig äga, vilket i någon mening motsades av 

upplevelsen av ett fortbildningsbehov och det faktum att de egna studierna rörande fenomenet är en 

märkbar aktivitet.  

 

Källorna uppger i hög grad byråkratiska och ekonomiska realiteter som besvärande. Stora elevgrupper 

där flera barn med ADHD diagnoser ingår uppges hos samtliga informanterna som mycket belastande. 

Att skolan på organisationsnivå genom styrdokumenten skulle ge meningsfullhet och väsentlig 

information till mötet med fenomenet ADHD tillbakavisas hos fyra av fem informanter. Byråkratin 

beskrivs därmed inte som en mekanism där förståelse för ADHD skulle gynnas eller uppstå. Samtliga 

informanter anser att Läroplanen försvårar dynamiken i mötet med eleverna. Fjärmandet från en 

sociokulturell skola till en verksamhet driven på detaljstyrda premisser problematiseras i 

intervjusvaren hos majoriteten av uppgiftslämnarna. Den agent som upplevs som mest betydelsefull 

på organisationsnivå är enhetens rektor där mycket av dennes förmåga att förstå och tillmötesgå 

särskilda behov i klasserna beskrivs som viktig och betydelsefull. Ett tolkningsföreträde och en 

hegemoni framträder till fördel för den som är bekant med och kan bruka denna medicinska, 

psykiatriska normalitetsdiskurs. De andra diskurserna kommunicerar med denna diskurs och 

inordnar sig under denna. Det är betydelsefullt att i dessa andra diskurser ingår läroplanen och 

allmänna råd från Skolverket. Relationella skrivningar i dessa dokument räcker inte till som motkraft 

vilket framstår som ett bevis för den gällande diskursordningens tyngd.  

 

Del två: Första forskningsfrågan. Textanalys.  

Under denna del fortsätter utvecklingen och belysningen av forskningsfråga ett. 
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Transivitet 

För att förstå texten utfördes en analys utifrån pronomen och hjälpverb och vilken dominerande 

användning som finns av dessa ord. Ordet jag representerar en tydlig person. I dessa skrivningar råder 

ingen tvekan om vem som är subjekt i satsen, i det här fallet läraren. I materialet avspeglas en aktivitet 

och ett tillstånd av självförtroende men samtidigt uppkommer vaga formuleringar av mer 

objektskaraktär då det gäller informanternas perspektiv på sig själva. Första person singularis 

presenterar en tydlig identitet som tar plats i diskursen, ”näe, näe… det är alltså mera det är… alltså jag 

talar nog ganska tydligt om vad jag kan bidra med och vad jag bidrar med på skolan utan att dra in 

någon annan” (Maria). Samtidigt finns en väsentlig osäkerhet i texten ”jag kan inte” och ”jag vet inte” 

sagt om den egna kompetensen ofta i samband med att representativa uttryck från den medicinska och 

psykiatriska diskursen figurerar. 

 

Elisabeth: … jag menar att min profession är ju kunskapsprofessionen och det pedagogiska 

tillrättaläggandet av miljön för barnen, det är ju inte det psykologiska och det är ju inte. 

Någonstans är det förstås inom utvecklingspsykologi men någonstans är det utanför de 

ramar där jag har min kompetens. 

Och vidare 

Lena: … givetvis måste jag anpassa pedagogiken det kommer jag att kunna göra om det visar 

sig att det här barnet har ADHD… men jag känner att det här går utanför min kunskapsbank 

utanför vad jag tycker att jag faller inom den… jag vet inte riktigt… inte det normala… men 

det som jag normalt (tvekar inför föregående ord) vanligtvis möter hos elever 

 

Då det kommer till en normalitets ordning och vid dess praktiserande på individnivå uppstår en 

osäkerhet när istället ordet man börjar framträda. Ordet man innehåller en svaghet i vem som avses. 

Det blir svårt att motivera medicinska åtgärder eller önskan om sådana utifrån den egna lärarrollen 

och den pedagogiska diskursen. Exempelvis hålls diagnostisering och medicinering som självklara 

inslag då de väl nämns, men en förstärkning i form av en refererad eller citerad expertis framstår som 

en angelägenhet i informanternas berättelser. Det krävs särskilda agenter och deras yrkanden för att 

diskurserna ska synkroniseras på individnivå runt eleven. Samtidigt talas om de möjligheter som finns 

i relationerna i klassen. På gruppnivå beskrivs möjliga lösningar och ett pedagogiskt självförtroende 

för lösningen av dilemmat kring fenomenet ADHD. Här används oftare ordet vi där lärarna betecknar 

sig själva som viktiga agenter på denna diskursiva nivå, ” vi gör alla anpassningar redan i skolan som 

finns att göra” (Agneta). En formulering att språkligt observera är den markanta användningen av 

pronomen de. Exempelvis finns formuleringen de här barnen hos samtliga informanter. 

Formuleringen är intresseväckande då den används i en genre genom vilken barnen i detta fall blir 

agenter i en passiv sats. Genren implicerar en naturlighet och ett tingens tillstånd. ”De här barnen har 

alltid funnits” (Elisabeth), är ett fastställande av ett tingens tillstånd och då det gäller ADHD och 

tanken om hyperaktivitet betraktas detta som en faktor vilken skolan och dess personal alltid ska ha 

haft i beräkning. Tillståndet går inte att undvikas och syftar på en social realitet, ett permanent 

tillstånd. I detta återfinns tanken på att eleverna inom fenomenet beskrivs i termer som att de är 

annorlunda ”Men med de här barnen så är det annorlunda” (Lena).  

 

Den markanta fokuseringen på den individuella eleven genom talet om de här barnen förflyttar 

fokuseringen på fältet från det existerande maktförhållandet. Fixeringen vid den enskilde elevens 

svårigheter upprätthåller ordningar där eleven blir mottagare av rollen som deltagare i gruppen de här 

barnen. Det finns en naturlighet i förhållandet där skolan är insiktsfull då det gäller skolsvårigheter 

hos elever medan det ibland uppstår ett problem med att vårdnadshavare inte förutsätts äga samma 

kapacitet. Genom fokuseringen på den medicinska diagnosen förflyttas fokus från delaktighet och 

inflytande till att handla om ett korrekt hanterande av en situation. Omvänt uppstår effekten av att 
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genom ett initierande av medicinska och psykiatriska processer på individnivå kreeras en trovärdighet 

på gruppnivå. De olika nivåerna konstituerar därmed varandra. En annan form av transivitet 

(förflyttning av uppmärksamhet) uppstår angående hur eleven binds samman med en särskild 

repertoar av handlingar samt ett speciellt livsöde. Till elever som är inbegripna i problematiken runt 

ADHD fördelas en problematisk karriär som läraren ställer i relation till det egna yrkesutövandet. 

 

Lena: Jo men jag tycker min erfarenhet komprimerar sig till de sista fem sex åren, däremot 

har jag kunnat känna nu att den där pojken jag träffade 02, tänk om jag vetat det jag vet idag, 

då hade jag kunnat handleda dom där föräldrarna på ett annat sätt och att han då hade han 

förhoppningsvis fått hjälp tidigare och inte behövt hamna i drogmissbruk och stölder… ja 

(uppgivet), för mig är det självklart att han borde ha fått någon annans hjälp än skolans 

hjälp… 

 

Nominalisering  

Att någon blir något annat än den person som den är framstår som en möjlighet tillika risk. På fältet 

förs eleven till en speciell identitet genom att individen blir förknippad med stereotypa mönster och 

beteenden. Begreppet de här barnen visar på att gruppen av elever som blivit tilldelade diagnosen 

ADHD kollektiviseras och tillskrivs generella egenskaper.  

 

Kajsa: … det finns ju risk att man sätter in folk i fack… att man tänker att det är de här 

problemen… det kan binda upp felaktigt. Man får en stämpel, för att du har ADHD är det på 

det här sättet… det är orättvist mot individen. 

 

I begagnandet av formuleringen tillkommer en distansering till eleverna som inte med självklarhet 

tillskrivs ett tillhörande i klassen utifrån uteslutandet av användandet av pronomenet vi. Detta vi 

framställs hos informanterna som kärnan i klassen bestående av de så kallade normala barnen vilka 

betraktar de diagnostiserade med oförstående, rädsla och obehag enligt informanterna. I tanken om 

eleven som misslyckas och ”ställer till det” (Lena) finns en syndabockstanke där det förefaller i 

beskrivningen orimligt att förekomsten av att ett misslyckande på skolans arena skulle tillhöra någon 

annan än den enskilde eleven. Bristen på förmåga till fokusering är en signifikant del i denna 

nominalisering. 

 

Maria: … ja (skrattar) det går utmärkt, alla kreativa ämnen nästan är de duktiga i… (skrattar) 

det tycker jag, de är idésprutor och ja-nej… det är klart att det gör… (skrattet fortsätter) i 

andra änden kan det vara svårt… nej, det är lite så där, du vet hur det är, man har, man är 

väldigt inne i någonting och man tycker att man har med sig allihopa, att man har total koll, 

och så pratar man om… ”vi håller på med tropikerna”, och så mitt upp i alltihopa, man står 

där vid kartan och vi ritar och vi har sol, då kommer handen upp ”Madagaskar, vad finns det 

på Madagaskar?”… och då är det inte alltid den där kreativiteten, så är man helt ute ur… 

men… visst.. helt självklart är det. Jag tycker alla de här estetiska ämnena dom är, där det 

finns plats för kreativitet där är dom i regel JÄTTEDUKTIGA. Där någonstans ser man att 

det här med koncentration, att man har problem med koncentrationen, det behöver inte 

vara, det funkar inte här, men det kan fungera utmärkt på den här lilla biten så kan de ha hur 

mycket koncentration som helst om man liksom får rikta fokus på något som är. Och det 

gäller många utav dem. Intresset och motivationen betyder jättemycket 
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Modalitet 

Budskapet om maktlöshet framträder hos informanterna. Den vanligaste känslan med vilken de 

beskriver kontakten med fenomenet ADHD är stress och frustration inför en ökad arbetsbelastning. 

Irritation framträder i förhållandevis hög grad kring tingens ordning på organisationsnivå, framförallt 

där det gäller när byråkrati upplevs försvåra vardagsarbetet. I källorna finns formuleringar i vilka en 

upplevelse av maktlöshet framträder när kommunikationen inte når fram till vårdnadshavare och då 

dessa ställer sig kritiska till skolans beskrivningar av situationen. Då det gäller graden av affinitet 

(instämmande) så sjunker detta desto närmare vårdnadshavaren resonemanget uppstår. ”… 

föräldrarna att de verkligen vill gå vidare då har vi ju liksom tillsammans drivit det… ja, det är många 

gånger föräldrar kommer till oss för de kan inte hantera barnet hemma” enligt Agneta. Den genre, eller 

sätt att tala utifrån de olika diskurserna märks genom olika inslag. Exempelvis framstår samtal av 

sunda förnuftet natur ofta i förbindelse med biologi och normalitet. I normaliteten märks den oro för 

ett negativt livsöde som förbinds med fenomenet ADHD. Medicin och psykiatri omges med en aura 

som reflekterar förtroende och pålitlighet. En ton av omsorg och omvårdnad rör sig på diskursfältet 

när diskursen slutligen ska distribueras till eleven. Åtgärden utförs med elevens bästa för ögonen. 

 

Det framförs vid inledningen av metodkapitlet att det finns en förväntan om att social önskvärdhet 

skulle vara ett inslag i den sceniska framställningen i mötet med informanterna. Det finns indikationer 

i texten på att så skulle vara fallet. En munnens bekännelse till inkludering kunde erfaras medan 

diskursiviteten ofta talade ett annat språk. På frågan om vilka åtgärder som är viktigast i mötet med 

fenomenet ADHD framträdde följande formulering som vittnar om frågans känslighet. 

 

Agneta: Jag tycker inkludering, man ska inte behöva bli än mer utpekad och vara annorlunda 

än de andra. Så funkar det… en del vill ju gå ut... så finns det bara möjlighet så anpassar man 

sig… du ser jag är som en politiker man svarar ingenting 

 

Del tre: Andra forskningsfrågan: Social praktik.  

Under detta avsnitt presenteras den diskursivitet som framkommit i den kritiska diskursanalysen och 

kontrasteras mot antagandet om en social praktik som uttrycker diskursen. Detta äger rum för att 

belysa forskningsfråga två. 

 

Historicitet och extern påverkan 

Talet om ADHD framstår som primärt förknippat till individer, snarare än till grupperingar utifrån var 

problematiken antas ha sitt ursprung. Fenomenet beskrivs som förhållandevis nyuppkommet men att 

det har innehaft andra skepnader beroende på plats i tid.  

 

Lena: … då tänker jag så här… det fanns säkert fler förut utan att man upptäckte för 

samhället var lite mer att man höll koll på varandra och varandras barn, det var lite stabilare, 

nu är det litet rörigt och för de här barnen så passar det absolut inte med den här rörigheten, 

det känner jag också påverkar. 

 

Det framhålls hos informanterna med flerårig erfarenhet från yrket att de här barnen alltid har funnits 

men att detta förhållande har tolkats olika utifrån gällande kontextuella förutsättningar. Bland annat 

så upplevdes inte före diagnosen ADHDs tillkommelse den enskilde eleven med hyperaktivitets-, 

ouppmärksamhets- och koncentrationsproblematik som en lika försvårande företeelse. Gränsen 

mellan individen och gruppen upplevdes inte lika bekymmersam och informanter med flera års 



37 
 

yrkeserfarenhet pekar på att diagnostisering av ADHD ökat gapet mellan elever i särskilda behov, 

deras förmåga och skolans ambitionsnivå. Utifrån ett naturvetenskapligt, biologiskt, genetiskt 

grundantagande draperat i medicin och psykiatri uppstår tanken om normalitet på makronivå. 

Normaliseringsprocessen accepteras och institutionaliseras på organisationsnivå genom att psykologin 

adopterar och implementerar paradigmet som tolkningsmodell på fältet.  

 

Organisationsnivå 

Effektivitetskulturen är märkbart närvarande i informanternas tal om läraryrket. Den stress som kan 

erfaras i informanternas berättelse utgår från incitamentet av en arbetstid som är kraftigt intecknad 

för att genomföra vissa rutinuppgifter. Dessa rutinuppgifter i form av olika bedömnings och 

dokumentations processer är tydliga i informanternas beskrivningar. Vidare är tiden intecknad mot att 

uppfylla och gå igenom alla aspekter av kursplanerna. Detta upplevs som en begränsning av den egna 

friheten i förhållande till läraruppdraget. När det uppstår situationer som äventyrar möjligheten att 

hålla tidsplaneringen antas hela elevgruppen bli lidande enligt informanterna. Ett sådant tillstånd 

upplevs hotfullt inför risken av att inte klara måluppfyllelsen. Skulle måluppfyllelsen utebli så undgår 

informanterna inte schavotteringen inför detta faktum då misslyckandet upplevs bli uppmärksammat 

och noggrant dokumenterat genom olika ämnesdiagnoser, prov och nationella prov. Detta är en 

stressfaktor som är ett tydligt incitament för att vidta verksamma åtgärder hos informanterna. Agneta 

menar att ”viktigt är det att ledningen förstår situationen att här har man barn som kräver så mycket 

mer att det behövs och då handlar det oftast om extra resurser”. 

 

Elisabeth: ja… vi pratar ju helt andra termer idag, vi har ju en kunskapsskola, som är… 

honnörsordet förut hade vi en… ja, vi var så mycket Vygotskij och man lär av varann, ja 

kunskap frodas, jag lär dig och du kan det själv i morgon. Såna här grejor så visst är det 

mindre humanism i, det är mera… vi ska fostra teoretiker idag 

Intervjuledare: Det ligger en tydlig inriktning på teorinivå? 

Elisabeth: Ja, det är Pisa, det är betyg i uppförande, vi talar i helt andra termer än vad vi 

gjorde med våran förra läroplan 

Intervjuledare: I kontrast mot det här så upplever du att ADHD syns tydligare då? 

Elisabeth: Ja, absolut, för helt plötsligt så har vi inte att vi ska ha, vi pratar inte om bild och 

drama eller om att vi har så många uttrycksformer. Vi har tappat, om vi sa förut att barn har 

100 språk men vi berövar dem 99 så vette (f-n) hur många de har kvar… ett halvt 

 

Den medicinska och psykiatriska normalitetsdiskursen kan låta sig beskrivas som en vertikal diskurs. 

Den transporterar tolkningar och distribuerar makt inom fältet. Lärarna uppfattar ADHD diagnosen 

som en byråkratisk väg för att möjliggöra en omfördelning av resurser inom organisationen. Tilltron 

till denna möjlighet är dock förhållandevis låg och det är inte ovanligt att flera former av expertis 

behöver tillkallas för att ge tyngd åt beskrivningen från informanterna. Den medicinska diskursen 

upplevs som nödvändig för att vinna giltighet i organisationen. Större betydelse hos de tillfrågade 

lärarna tillmäts rektors tolkning och beredskap för att inom den egna enheten tillgripa omfördelningar 

av stöd och ekonomiska medel. Här finns tecken på att argumentation från såväl vertikal (normalitet 

och medicin) och horisontell (relationell) diskursivitet kan ges giltighet. Främst av allt finns en 

efterfrågan på större personaltäthet och det finns spår i texten från en allmän oro för att vara ensam 

och utsatt i en kaotisk situation. Det är i dessa passager som den högre nivån av stress framträder. 

 

Lena: … ja, att få reda på ena dagen, med en sådan här grupp med så pass stora svårigheter få 

reda på ena dagen att du ska bli lämnad ensam… just nu, det är klart du vet hur det blir, det 
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blir tunnelseende ett tag, sedan börjar man plocka ned bollarna och så landar det, och det vet 

man då att det kommer det att göra 

 

Gruppnivå 

ADHD diagnosen antas distribuera ordning och reda in i gruppdynamiken och blir i de mer 

problematiska fallen en garanti för att rätt åtgärd effektueras. En handling som är grundad på 

naturvetenskap och medicin framstår som förtroendeingivande. Det som är rätt för det stora 

uppdraget i ett utilitaristiskt, etiskt perspektiv innebär att en viss nivå av ingrepp på individnivå kan 

tolereras för att den totala nyttan för gruppen ska kunna maximeras. Lena påpekar att ”i den här 

gruppen tycker jag att det har varit så med de barnen som har fått diagnos… så vi har haft bra dialog”. 

Om medicineringen av en enskild individ distribuerar ett lugn till hela gruppen blir den därigenom 

pragmatiskt godtagbar. Samtidigt existerar en relationell ordning där informanterna strävar efter alla 

elevers likvärdiga förutsättningar. Denna diskursiva tolkning är horisontell och sträcker sig inom det 

sociala nätverket som kan observeras på gruppnivån. Detta är en svagare struktur som underordnas 

kraven om måluppfyllelse och passiviseras när skolans uppdrag ska förverkligas. Relationer är 

uttryckligen accepterade som verkningsfulla inom lärandet men är inte pålitliga eller symboliskt 

gällande i samtalet med hemmet. Diagnostiseringen av ADHD bringar en upplevd nivå av ordning och 

reda hos informanterna, en hierarkisk struktur i relationen till hem och vårdnadshavare som är 

diskursivt önskvärd men inte alltid möjlig. Det beskrivs att skolan inte alltid kommer så långt i denna 

strävan beroende på hur relationen till vårdnadshavaren utvecklas. 

 

Maria: … och nu har ju det dessutom mer och mer lyfts över mer på föräldrarna att… vill dom 

veta, så är det liksom på deras axlar som det ligger, så där har det blivit en stor förändring, 

jag har aldrig upplevt att de har tyckt något annat att, vill dom veta så får dom ha en diagnos 

på sitt barn och sedan får skolan göra vad dom kan, men innan man kommer så långt så har 

man förmodligen träffat dom här föräldrarna ett antal gånger och gjort åtgärder redan från 

början som inte är så beroende av någon diagnos, och jag vet inte om det blir så stor 

förändring ändå… 

Intervjuledare: Man gör praktiska arrangemang? 

Maria: Ja precis,  

Intervjuledare: … vilka överenskommelser tycker du är viktigast… de som gäller 

kommunikationsbiten eller? 

Maria: … att man har bra kontakt med hemmet och vet hur det går, det är nog det här, det är 

mycket de får inte med sig läxor hem, det lämnas papper, information kommer inte så det 

måste man lösa, informationen är ju jätteviktig i de här fallen mellan hem och skola och så 

där så det måste man ju lösa. Men sen att man ser till att det finns en lugn vrå att man ser till 

att, ja, att man ser till att det är anpassat på annat sätt att man ser till att det finns datorer, I-

Pad, sånt där är ju på gång nu att vi ser till att de har det och att de får lära sig att handskas 

med det, fast… jag är ju inte så nöjd med det heller, det löser ju inte problemet… men man 

måste ju lösa, det är som olika saker man måste ju, det är aldrig lika från gång till gång så 

varje elev behöver ju som sin lösning på något sätt 

 

Skolan planerar därmed och genomför sin repertoar av enskilda anpassningar men vandrar i en 

ovisshet huruvida dessa är gällande. Denna repertoar har anspråk på hur miljön ska arrangeras och 

med vilka artefakter klassrummet ska utrustas. Klassrummet förutsätts innehålla en särskild flora av 

detaljer vilka avtecknar sig i mötet med de övriga eleverna. Den lugna vrån framträder som en rimlig 

möjlighet, dock är det oklart vad detta lokus innebär annat än att där finns tillgång till särskilda 
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läromedel. Det som är mest eftersträvansvärt är de extra personella resurserna som anses vara 

tillgångar i gruppen. 

 

Agneta: … ja, men den visar ju också att du behöver inte  ha en diagnos för att få resurser det 

har vi ju fått i vårt klassrum för då har ju diagnoserna rullat på in eftersom  vi har blivit 

klar… men viktigt är det att ledningen förstår situationen att här har man barn som kräver så 

mycket mer att det behövs och då handlar det oftast om extra resurser 

Intervjuledare: Vad menar du med extra resurser? 

Agneta: … ja… det är personal… att man lägger joo 

 

Individnivå 

När diagnosen väl är ställd på den enskilde eleven framträder konturen av en föreställning hos 

informanterna om att en större självförståelse för den egna problematiken och livsödet skulle ha 

uppstått hos den diagnostiserade individen. Genom diagnosen menar flertalet av lärarna att en mer 

gynnsam förutsättning till ett positivt livsöde skulle ha uppstått på grund av denna nyvunna möjlighet 

till självinsikt. Diagnosmanualens kriterier betraktas, inte bara som en upplysning om den specifika 

diagnosen utan det tillkommer den unika egenskapen av generaliserad psykiatrisk självbiografi. Detta 

förhållande anas inom informanternas beskrivning och tillämpning av diagnosen där utvalda partier 

överförs på eleven. I samband med ADHD är det oftast hyperaktiviteten som kommer på tal. I de flesta 

berättelser där ett genus framträder så rör sig fenomenet oftast om pojkar. Det är i denna kombination 

som diagnosen oftast tillämpas på fältet. Detta står i kontrast till att lärarna på den direkta frågan om 

huruvida en ADHD diagnos bär på väsentlig information om personlighetstyp hos eleven. Svaret hos 

samtliga informanter är nekande angående om den diagnostiserades personliga egenskaper tvinnas 

ihop med diagnosen. När diagnosen är utdelad och medicineringen påbörjad sänker sig ett lugn över 

situationen. Lena säger ”det är som lite skolmedicin kan jag tycka (ler), de hamnar inte i lika många 

konflikter med sina kompisar heller”. 

 

En makt som utövas i ambitionen att hjälpa och stödja kan anas i modaliteten vilken kan iakttas hos de 

utsagor som finns hos fyra av informanterna. Denna modalitet och genre sträcker sig mot elever och 

vårdnadshavare och den inträder utifrån målsättningen att dirigera för de vägleddas bästa. Läraren vet 

bäst och förstår vad som är nyttigt i situationen. Samtidigt vaknar en oro över om huruvida 

medicineringen skulle vara bra. Två av informanterna ställer sig spontant tveksamma till tanken på att 

tilldela egna barn medicinsk behandling i fall att ADHD skulle ha varit aktuellt i deras livssituation. 

Begreppet ADHD internaliseras i konstruktionen De här barnen. Ett beroendeförhållande uppstår 

genom diskursen. Där läraren vet bäst och att dennes uppgift blir att övertyga framför allt föräldrarna 

om betydelsen av att genomgå de medicinska och psykiatriska ceremonierna. Diagnosen beskrivs 

ibland i närmast frälsningsliknande termer. Följande citat ska betonas är inte lärarens åsikt men det är 

intressant att denna form av yttringar förekommer 

 

Agneta: Sedan är det inte alla barn som är öppna med att de fått en, diagnosen, så att då 

säger de ingenting… men sedan är det då andra barn att direkt de fått diagnosen (skratt) då 

kommer de på skolgården och ropar ”JAG HAR A–D–H–D-!” (skrattar) jag tycker det är 

väldigt olika… men i klassen … i gruppen… det är som aldrig någon som skulle säga 

någonting utan dom möts av att alla människor är olika… jaha… ok tänker de bara… då vet 

jag (småskrattar) 
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Kampfältet 

Informanterna menar i intervjusvaren att ADHD diagnosen inte säger allt om en enskild individ. 

Elisabeth: jag kan inte belasta det barnet att det reagerar si eller så. Utan det är 

omständigheterna som gör att det blir att kravspecen inte stämmer, det blir krock. Så på 

något sätt tycker jag att det är snarare tvärtom. Det gör så att personligheten frikopplas från 

beteendet… det har inte med det att göra alla gånger. 

 

Denna strävan står i kontrast mot det språkbruk som diskursivt avtecknar sig i informanternas 

utsagor. En dikotomisering avtecknar sig i själva lärarrollen utifrån att hänsyn måste tas mot olika 

intressenter. Utifrån upplevelser inom skolans värld går det att hitta spår från en påverkan utifrån den 

särskilda sociala miljön utifrån hur den uppstår för stunden. Oftast är det en form av 

normalitetsbegrepp som förhandlas och effektueras utifrån den aktuella kontexten i tid och rum. 

Denna påverkan utförs i egenskapen av ett hegemoniskt anspråk vilket ställer krav på effektivitet i 

skolan. Det fält av expertis och sakkunskap som exempelvis agerar i ärendet återfinns inom medicin, 

psykiatri och psykologi. 

 

Agneta: till slut så kände man ju att det var ohållbart att han, ja han fick ju de här utbrotten 

och vid varje utbrott så fick han då… ”jag är inte värd att leva” å ”jag borde inte få finnas och” 

å då sa vi det att det är kanske dags att prata med honom om det, dt var som ett trollslag då 

åkte de till habben och tillsammans med personalen där så berättade de för honom om hans 

diagnos jag menar han är ju högfungerande den här, dock med de här svårigheterna. Sedan 

dess han kunde ju förstå det på ett helt annat sätt och sedan sluta gråta att man är så 

värdelös, alltså då förstod han att det här är ju… det här gör att jag har lite svårt med en del 

 

Fältet i sig innehar symbolisk dignitet i form av de legitimationer och det expertspråk som reflekteras i 

informanternas utsagor. I detta förs särskilda berättelser och tolkande beskrivningar in i diskursfältet. 

Psykologin blir ett medel för att saluföra diagnosen och dess fördelar vilket kan erfaras i 

informanternas berättelser. Fältet som består av normalitet och abnormitet har sin tydliga prägel i 

talet om de här barnen och ges karaktär i påståenden om de så kallade ADHD eleverna som inte är 

som de andra. Ett annat fält som angör i fenomenet är den tydliga sammankopplingen till kriminalitet 

enligt Lena som framför att ”men det är det jag har hört att många av de här barnen hamnar i 

kriminalitet… de hamnar i droger”. Den sociala konstruktionen får därmed en ton av stress och 

nervositet, att de passivt utifrån ett naturligt tillstånd hamnar i dessa omständigheter om inte 

motkrafter ställs upp. Något måste göras nu. Detta något handlar ofta om att släppa loss kraftigare 

diskurser i form av medicinsk och psykiatrisk normalisering. En märkbar stress avtecknar sig desto 

närmare informanterna håller sig i relation till diagnos. Detta märks i ett mer kategoriskt språk vilket 

accentuerar den individuella elevens svårigheter. Kulmen för diagnosprocessen är själva 

diagnostiseringen vilken ackompanjeras av de röster och den expertis vilken är involverad. När 

utdelandet av diagnosen har ägt rum inträder en karaktär av lugnare språkbruk in på fältet. Vardagen 

återkommer och andra värden skymtar fram. Återigen framtonar relationen till eleven som 

betydelsefull och central. När den diagnosordning vilken fördelar normalitet har utfört det den var 

avsedda att göra framstår den vanliga vardagen framträda där återigen de sociala värdena och 

relationerna är det viktigaste inslaget i yrkesrollen. Avtrycket från diagnostiseringen bleknar snabbt 

bort men finns där i bakgrunden särskilt om en medicinering är påbörjad. Diagnosen och 

diskursordningen runt denna tycks därför mer markant behövas under en särskild period medan 

adekvata medel och verktyg levereras till fältet. Magin runt diagnosen försvinner med tiden, vardagen 

tar över och själva diagnosen verkar blekna bort i förundran över den personliga kontakten med eleven 

som egentligen utövar i grund och botten ett beteende vilket kan uppfattas som inadekvat mot 

uppfattningen om den stereotypa bilden av handlingsmönster hos elever förknippade med ADHD. 
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Intervjuledaren: Tänker du att det är generella verktyg eller måste man upptäcka en 

verktygslåda för varje individ? 

Elisabeth: Jag tror att det är en för varje individ men att det kan vara så att verktygslådan 

kan passa många… oftast. Men det finns dom där som har de där specialverktygen och det är 

dom som har fastnat allra allra mest, hur… dom gånger man nått fram… vilken magisk stund 

det kan bli i det lilla. Och det kan behöver inte bli i det stora. Det var det första som jag kom 

att tänka på… 

 

Informatörernas, elevernas och vårdnadshavares habitus. 

I de förkroppsligade identiteterna märks följande drag hos deltagarna på diskursfältet. Lärarna 

beskriver stolthet över sin yrkesroll. De har en tilltro till sin egen kapacitet att lösa skolans 

samhällsuppdrag, men denna identitet står i relation till om resurserna för uppdraget upplevs som 

adekvata. Framför allt finns en identifikation till den närmaste sociala miljön i form av det egna 

arbetslaget, vars kompetens och närvaro bidrar med en ökad tilltro till den egna möjligheten att 

bedriva skola med tillfredställande måluppfyllelse. Informanternas identitet är i viss mån sammanförd 

genom känslan av tillhörighet i arbetsgemenskapen. När det uppstår en känsla av bristande stöd, 

ensamhet och utsatthet ökar signalerna på stress hos lärarna vilka i takt med den ökande stressen 

devalverar synen på sina möjligheter att genomföra uppdraget. Lärarnas yrkesidentitet blir därmed 

icke konstant och den konstrueras i den särskilda kontext vilken uppstår i vardagen. När starkare 

diskurser som är överordnade skolan griper in på fältet omdisponeras lärarrollen för att även 

fortsättningsvis gälla inom diskursfältet. En starkare diskurs anropas för att stärka upp den svaghet 

hos informanten som uppstått genom en förskjutning av yrkesrollen i och med upplevelsen av en 

ohanterlig situation. Den svagare pedagogiska diskursen genomgår en metamorfos för att anpassas till 

en mer kategorisk hantering. I detta märks dikotomiska lärarroller förkroppsligade i samma person. 

En vertikal och en horisontell ordning uppstår. Relationer tillika kategoriserande mönster samsas på 

samma diskursiva fält. Det finns en känsla av att vara inbegripen i en ökande byråkratisering och 

krympning av skolans resurser vilken speglar sig i upplevelsen av att inte alltid räcka till. Elever vilka 

upplevs i egenskaper av hyperaktivitet eller som resurskrävande är problematiska. Dessa egenskaper 

tunnar ut den linje av personella resurser som ska räcka för ett i övrigt komplext uppdrag. 

 

I detta perspektiv infogas elevens självkännedom som en väsentlig faktor i bearbetningen av 

missförhållandet som fenomenet ADHD skapar. För att laga till sprickan som uppstått i pedagogiken 

måste eleven komma på plats.  

 

Agneta: jag har varit på föreläsningar, jag läser det mesta om ADHD, jag har som ett intresse 

där men jag brukar som att tänka att hur glada de här människorna som i vuxen ålder så 

säger de ”äntligen så vet jag varför… det är så här… att nu förstår jag mig själv… men jag är 

ledsen att jag inte fått det här tidigare”, att när de väl fått sin diagnos så har det väl 

någonstans känts rätt, att det, alltså att de varit missförstådda under en lång tid… så äntligen 

faller det på plats. 

 

Den omstrukturerade familjen och dess medlemmar i bemärkelsen vårdnadshavare och barn blir 

föremål för en viss sorts design av habitus. Vårdnadshavarna som juridiska interdiskursiva 

huvudrollsinnehavare tillskrivs inte de karaktäristika som motsvarar ansvaret i uppdraget att agera för 

barnets bästa. De erkänns inte den makt som huvudmannen tydligt föreskriver i skolans 

styrdokument. Vårdnadshavarens roll och identitet som konstrueras utifrån diskursordningen är i 

många fall mer obstruerande och okunnig, oförstående för de viktiga mått och steg som skolan anser 
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som nödvändiga. På så sätt blir de diskursivt berövade rätten till autonomi och initiativ till att agera 

utifrån en egen uppfattning i ärendet.  

 

Lena: relationen till föräldrarna tycker jag är viktig… jätte jätte viktigt att man drar åt samma 

håll att man har öppen kommunikation utan att den vänds emot dig. Ibland har det varit så 

att föräldrarna har sagt att det ska vara en öppen kommunikation och då du kommer och ska 

berätta så drar de sig undan och vänder på det att det är du som är orsaken till det som 

händer. Till nästa förälder som sa så, ”bad om rak och öppen kommunikation” sa jag så att 

jag kan informera er men då måste ni tala om… för er när ni känner att det är nog… om ni 

inte orkar något mer… det blir lätt så till slut att man börjar kasta på varandra och det gynnar 

inte barnet så det är ju en sån där erfarenhet som man kanske inte läser sig till… det ska man 

kanske vara med om och göra det misstaget. 

 

Vårdnadshavarna förs genom denna diskursiva manöver ut ur kärnan av verksamheten och de är inte 

deltagare utifrån en kapital jämlikhet. Däremot framstår en kraftfull diskursiv förskjutning av deras 

roll till en impotens inom skolans domäner.  Fenomenet anas genom bland annat Elisabeths påstående 

angående uppkomsten av ADHD ”Det är lika mycket producerat av de familjerelationer som vi har, de 

familjesituationer som barnen lever under… mmm. Med vuxna som har brist på tid”. I detta föreslås 

en förklaring på ADHD som får konsekvensen att vårdnadshavarnas bristande planeringsförmåga kan 

vara en behjälplig hypotes i ansatsen att beskriva diagnosens uppkomst hos barnen. Svaren kan vara 

mer subtila och svårtolkade som hos Agneta ” mer det jag läst och så… alltså men arv det ser man ju att 

det är inte klockrent… det finns familjer som och så kommer ett barn där …”. I beskrivningar där affekt 

uppträder finns en distansering mellan hem och skola utifrån föreställningen om komplexiteten i 

situationen. 

 

Lena: (paus) jag känner ju inget särskilt då det gäller diagnosen men jag känner ju att då det 

är föräldrar som inte är redo att ta till sig… som förnekar då blir det en frustration, en 

irritation, för samtidigt som man får försöka förstå dem i egenskap av föräldrar så blir man 

ganska så frustrerad som lärare och mer medmänniska. 

Intervjuledaren: menar du maktlöshet? 

Lena: man blir då mer primitiv och det och tänker att de inte vill se sitt barns bästa men 

samtidigt om jag tänker klokt så känner jag att det är en sorg för dom också 

 

Elevernas förändring i habitus är mest märkbar. Det sker en fördelning till utanförskap när ADHD 

diagnosen diskursivt försvårar av skolan krävda kunskaper och kompetenser. Vissa sociala miljöer 

stängs och andra öppnas. Framför allt är det oklart om vad dessa andra miljöer innebär och vad den 

beskrivna kompetensen i dessa miljöer egentligen medför. Framför allt märks i denna konstruktion 

återigen en distans och ett främlingskap. Vid något tillfälle när diagnosen ADHD inte räcker till äger 

en legering rum med andra diagnoser. En diagnos i sig kan därför iakttas fungera som en portal för att 

distribuera en avancerad förklaringsmodell på eleven. 

 

Maria: det är andra bitar, och ofta, ofta är det en sån elev som man misstänker har ADHD, så 

är det ju inte det enda som då de har ADHD… det sitter ju nästan alltid ihop med någonting 

annat. Läs och skriv eller någonting annat, det är ju inte bara en grej. Och det är ju så att de 

ska ju inte sitta där och straffas för att de inte, ja de kan ju någonting annat då… de ska inte 

sitta där och straffas för att han inte kan skriva ordentligt (exempelvis), men denne kan klara 

mycket, mycket annat. 
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Spridningen på den förväntade utgången av den diagnostiserade elevens livsöde är varierad. Från 

medarbetare i särskilda postföretag där monotona och enformiga arbetsuppgifter anses lämpliga enligt 

ett förslag från Elisabeth. Vidare framförs hos Agneta karriären av den drivne företagsledaren eller 

konstnären som kan fokusera på sin egen idé utan att behöva reflektera empatiskt över socialt ansvar. 

Det kriminella och, eller med missbruk behäftade livsödet anses som tänkbart. Framför allt framförs 

hos majoriteten av informanterna ett långsiktigt och återkommande förhållande till psykiatrin. 

 

Kapital inom fältet. 

Socialt kapital kan förstås hos informanterna i egenskap av det habitus vilket uppstår genom 

yrkesidentiteten som associeras med en anställning som lärare. Lärarna beskriver i detta en 

ansvarsposition genom att adressera sin praktik i termer av betydelse och kompetens. Det framstår 

som besvärande när detta kapital inte räcker till för att bevara den egna statusen men en adaption kan 

spåras genom att informanterna själva tillägnar sig och tillämpar kraftfullare diskurser vilka bereder 

tolkningsföreträde på fältet. Elisabeth säger, ”jag menar att min profession är ju kunskapsprofessionen 

och det pedagogiska tillrättaläggandet av miljön för barnen”. Detta äger rum när kunskapskapital 

växlas till kulturellt kapital i den psykologiska valutan. Genom alliansen till den psykologiska kulturen 

finns en upplevelse hos informanterna om en uppvärdering av det egna sociala kapitalet. Genom att 

använda en viss retorik upplever lärarna sig mer respekterade och trodda. Häri framträder en 

balansräkning vilken väger över till lärarnas fördel när det gäller fördelning av maktpositioner.  

 

Lena: I morse hade jag ett barn som låg och skrek, jag vill dö, jag vill döda mig själv, som 

bara låg och skrek där uti hallen. Ett sånt barn vill man inte ha i klassrummet utan då blir det 

exkludering per automatik. 

 

Det symboliska kapital som återspeglar sig i diskurserna kan försöka tolkas som ett kapital vilket 

intecknar den exklusiva rätten att definiera de handlingar som ska äga rum på skolan. Inte minst sker 

detta utifrån aktiviteter som konstruerar elevers identitet, utifrån observationen av att det i källorna 

finns en märkbar mängd beskrivningar vilka belyser kopplingen mellan identitet och fenomenet 

ADHD. Att i kraft av legitimationer i form av det symboliska kapital som tillskrivs de olika 

yrkeskulturerna skapas en ekonomisering på fältet. Denna ekonomi erfars när informanterna anger 

vilka transaktioner som är eftertraktade. Specialisternas symboliska kapital omvandlas till ekonomiskt 

kapital och resurser för skolan. På frågan om ADHD diagnosens effekter så framträdde följande svar. 

 

Kajsa: för mig så kändes det som en hjälp… läget är förbättrat och eleven har möjlighet att få 

hjälp… det är ju lite grand då som man kan gå in med stöd, för så är det uppbyggt. Det är så 

eleven får stöd och del av skolans medel 

Och vidare 

Intervjuledaren: Diagnosen är med andra ord som en nyckel in till något annat? 

Elisabeth: nyckel till… mmm… att… framför allt ekonomiska, det kan lösgöra resurser till det 

här barnet. Så tycker jag nog att det har blivit. 

 

I källorna iakttas förekomsten av spår från en socioekonomisk koppling till diskursordningen utifrån 

den beskrivning som uppstod runt de familjer i vilket fenomenet manifesterades. Familjerna beskrivs i 

mer omfattande utsträckning som mindre kapabla och resursstarka. Detta gäller framför allt bristen 

på förmågan till att inse situationens allvar. Samt, bristen i mobiliseringsförmågan till att samla 
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familjens gemensamma krafter för att komma till rätta med problematiken runt fenomenet ADHD. 

Samtidigt iakttogs en förskjutning i genus där det manliga könet oftare adresserades i diskursen som 

en problematisk konstruktion. Utifrån kapitalbegreppet finns det därför en tydligt observerad risk att 

tillskrivas ADHD som förklaringsmodell utifrån egenskapen av att vara pojke. I någon mening kan 

man tala om att pojkar innehar det sociala kapital som i större utsträckning har möjlighet till att växlas 

mot en ADHD diagnos på det särskilda fältet. Kajsa framför beskrivningen ”pojk-flickor” i en diskursiv 

utveckling av fenomenet ADHD i sektorn utåtagerande flickor. Informanterna observeras i högre grad 

beskriva ADHD utifrån en förnimmelse av en familjestruktur som vars karaktäristika bestod i bristen 

på socialt kapital. Så framstår tillika förhållandet mellan informanterna och eleverna som bärare av en 

särskild symbolik i form av manifesterade känslor. Fenomenet uppstår inte slumpartat utan det är 

åskådliggjort av bestämda insignier. Ett sådant märke är det särskilda förhållningssättet hos 

informanterna som draperar diskursordningen. 

 

Maria: Jag tycker att allt som handlar om såna här barn, det handlar så otroligt mycket om 

respekten om barnet, och det är samma sak där, att i vissa lägen att det kan vara till hjälp för 

ett barn att veta, att jag har det här, det är därför det blir såhär för mig… det kan ju vara helt, 

och då är det av respekt för det här barnet så ska man ha en möjlighet att ge det här barnet 

en diagnos…   

 

Kampen på fältet kännetecknas av de olika investeringar som informanterna gör för att skapa en fördel 

i konkurrens om medel. Detta syns i informanternas strävan efter att behärska diskursen om ADHD 

genom att förvärva kompetens och inflytande genom engagemang och självstudier ”Man tänker 

mycket på dom och försöker studera och skapa sig en uppfattning”, enligt Agneta. I förhållande till 

andra lärare vid enheten framträder inte ett tal om konkurrens. Konkurrensen skymtar fram i 

förhållandet till rektor och samhällets övriga prioriteringar. Att professionellt handskas med personer i 

en ADHD problematik är att utöva ett vådligt yrke enligt informanterna. 

 

Elisabeth säger: Dels så är det här med att man inte behöver strida för resurser att man 

behöver hjälpmedel att man även kan få hjälp med personer och personella resurser… när 

det är så pass explosiva personer så att man är farlig för andra. Men just det här också att 

kunna… så att man kan ordna att göra en anpassad studiegång och sådana här saker. Det är 

klart att det är jätteviktigt att man i hela organisationen 

 

Skolan beskrivs ofta i exklusiva termer av de tillfrågade lärarna i förhållande till den samhällsnytta och 

uppdrag som skänker värde i relation till samhället. Detta står i diskrepans mot känslan av att ”jag 

känner att det är nog” anför Elisabeth utifrån beskrivningen att skolan ”ständigt”, enligt Elisabeth, 

ställs inför nya utmaningar, besparingar och krav från statsmakten.  

 

Enskilda ämnen framträder inte som särskilt förbundna med fenomenet ADHD men det är de sociala 

situationerna som intar en unik position. Kompetens där effektiva lösningar kan kopplas till den 

sociala problematiken angående ADHD är högt värderade i källmaterialet. Lugn och ro i form av en 

strukturerad och hanterbar arbetssituation vägs av i budgeten mot de värden som betalas för att uppnå 

detta tillstånd. Återigen skymtar den utilitaristiska tanken fram, vilken i sig presenterar en ekonomi 

där den enskilde elevens välbefinnande avvägs mot gruppens totala framgång. När nationella prov, 

betyg och andra mätande kontrollpunkter kommer på tal är det i den kollektiva sammanräkningen av 

klassens resultat som ADHD framstår som besvärande. I detta uppstår en ambivalens när det även kan 

heta 
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Maria: … att ett barn som upplevs störande i vissa situationer måste få rum i klassen, i 

klassrummet. Då måste man ha koll på de andra i klassen -att de får inte störa och förstöra 

men man får vara lite finurlig och prata om det på ett sånt sätt att de känner att man- är inte 

dum och elak för att man gör det… att det inte funkar liksom… ja, du förstår vad jag menar? 

 

När informanterna hyser ett tvivel kring den etiska hanteringen runt diagnoserna utifrån ett 

långsiktigt perspektiv avvägs en kostnad för behandlingen av fenomenet. Hur fenomenet med 

överaktiva barn har beskrivits förändras över tid och varje omständighet har skapat gällande 

förhållningssätt med medföljande ekonomisering. Varje tid har sin egen diskurs runt hyperaktivitet. 

 

Elisabeth: … ja, det var en svår fråga… jag tänker att det har som gradvis vuxit fram där, det 

här har blivit ADHD av någonting som man pratat om, minimal Brain damage, så tror jag att 

det blivit idag äh, från att ha varit lite flummigt, det här MBD… DAMP så har ADHD… det 

fått ett mer specifikt register. Än vad det var tidigare, det här och det här och det här är 

ADHD. 

 

Det uppstår en hausse när ADHD fenomenet erfars på fältet. Aktivitet uppstår och normalitet 

produceras och konsumeras. När transaktionen är avklarad infinner sig en medvetenhet om affären 

vilken kan erfaras på olika sätt. Främst återfinns upplevelsen hos eleverna. 

 

Agneta: är det inte alla barn som är öppna med att de fått en, diagnosen, så att då säger de 

ingenting… men sedan är det då andra barn att direkt de fått diagnosen (skratt) då kommer 

de på skolgården och ropar ”JAG HAR A–D–H–D! 

  

Informanternas skuldkonto debiteras och tillgångarna minskas på fältet för den agent som inte på ett 

rimligt sätt kan balansera ut skolans misslyckande i form av förslagsvis en övertrassering via ADHD 

kontot. ADHD blir ett medel, en tillgång för att förklara uteblivna resultat 

 

Elisabeth: ja… vi pratar ju helt andra termer idag, vi har ju en kunskapsskola, som är… 

honnörsordet. Ja, det är Pisa, det är betyg i uppförande, vi talar i helt andra termer än vad vi 

gjorde med våran förra läroplan 

 

Nyckeln till den ekonomin tillskrivs andra kompetenser än de som finns inom ramen av den lokala 

enheten. 

 

Agneta: jo men det har ju stor betydelse, från centrala elevhälsan där har man ju fått mycket 

hjälp och ibland så har det varit BUP som har hjälpt oss så det är helt klart, behöver man, det 

är så att det är litet över ens kunskap många gånger så att då är det helt klart att då förlitar vi 

oss på deras proffskunskap, så har vi ju habben också, i (xxxxx) så att vi har haft barn på 

många olika instanser 

 

Doxa/Ortodoxa, ordningen runt identiteten. 

Den accepterade regeln som framstår som gällande kan analyseras som en normalitetens Doxa. 

Utifrån ett antagande om gränser för vad som är giltigt, ingår eller utgår elever i normalitetens fält 

beroende på tillskrivet habitus. Genom den normaliseringsprocess som utövas på fältet så förknippas 
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eleverna med särskilda attribut och tillhörande roller. Dessa roller tolkas som speciella och exklusiva 

och är inte sällan stigmatiserade i den särskilda skolkontexten. 

 

Maria: … och många växer ju ifrån sin ADHD känns det som. Jag ser dom ju aldrig äldre än 

så här, men när dom kommer tillbaka och hälsar på så går det bra i då i regel. Och träffar 

man dom på stan så är de vuxna normala människor  

 

De roller som framträder kan omförhandlas under livets gång enligt gällande praxis som beskrivs på 

fältet. Regeln tillämpas på eleverna och roller framträder som är ortodoxa samt oortodoxa. Renläriga 

roller som motsvarar den rådande uppfattningen om hur man ska bete sig på fältet. På fältet finns en 

mall av lugn, underkastelse samt självkontroll som önskvärda elevegenskaper.  Lena framför att ” jag 

vill att han ska kunna lösa konflikterna… kunna se sin egen roll i konflikter”. Medan eleven befinner 

sig inom skolan framstår svårigheter att omförhandla den oortodoxa rollen, den identitet som fördelas 

genom diagnostisering. Det som under vissa premisser kan framstå som fixerat och etablerat i en 

människas personlighet kan dock enligt informanterna genomgå metamorfoser under tid. Det är 

utanför fältet som denna iakttagelse om en förnimmelse av normalisering görs och att tid har passerat. 

Fältet (skolan) har utträtts.  

 

Maria: jag tycker att det ser ut som om att (skrattar) att det går bra för det flesta… faktiskt 

(skratt) … en del har haft det jobbigt långt upp i gymnasiet men sen så har det i regel gått bra, 

jo… och många man haft är fantastiska personligheter. 

 

Det finns en acceptans av ett misstankens kriterium. Rätten till att hysa en misstanke kring abnormitet 

uppstår ur giltigheten från och därtill antagen egenskap av överförbarhet från tidigare erfarenheter 

och självstudier. Att informanterna genom misstankens element initierar en enskild individs 

kalibrering mot själva diagnosen kan antas vara den portal som diagnosprocessen startas genom. 

Detta är ett förstadium till distributionen av den oortodoxa rollen. Blotta misstanken om förekomsten 

av ADHD sorterar elever till väntrummet för ADHD. I detta går det att förnimma en process som leder 

mot stereotypa antaganden kring en person. 

 

Agneta: … och jag kan nog ändå säga att vi inte har haft fel… och då har dom faktiskt fått 

diagnoser och vi har anat jo-jo. Det kan ha varit nån gång att det har inte varit riktigt… det 

kan ha varit lite autistiska dra(aag) … och det har varit lite andra diagnoser i det mmm så det 

mmm 

 

Resultatsammanfattning 

Studiens syfte är att genom en kritisk diskursanalys problematisera samt analysera, om och hur låg- 

och mellanstadielärare bidrar till konstruktionen av fenomenet ADHD vid en grundskola. 

 

Motiverat av effektivitet distribueras en normalitetsordning runt fenomenet ADHD. Den medicinska, 

psykiatriska normalitetsdiskursen framträder på de olika organisationsnivåerna. Den antar olika 

skepnader, sorterar och ursäktar sig runt den interdiskursiva kontrollpunkten i gestalt av psykologin. 

Genom att psykologin intar en hegemonisk grindvaktarfunktion så avgör den hur diskurserna ska 

formuleras och ordnas vid de olika organisatoriska nivåerna. Fenomenet ADHD omförhandlas och får 

en funktionell genre hos nivåerna genom olika element i de diskursiva benämningarna. Informanterna 

står i ett dilemma när slutligen ADHD diskursen framträder i deras vardag. Diskursordningen innebär 
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en organisatorisk, pedagogisk och specialpedagogisk möjlighet och ett argument i kampen om skolans 

ekonomiska resurser. Samtidigt uppstår den problematiska diskursiva konstruktionen av den enskilda 

eleven som ingår i abnormgruppen, de här barnen.  

  



48 
 

Diskussion  

I följande avsnitt diskuteras resultatet samt görs kopplingar mellan informanternas berättelser och 

studiens bakgrunds- samt teoriavsnittet. Diskussionen relaterar till syftet samt forskningsfrågorna. 

Vidare framförs ett resonemang kring analys- och undersökningsmetod. 

 

Resultatdiskussion 

Hur konstrueras diskursordningen runt begreppet ADHD hos lärare vid en 

grundskoleenhet? 

Det är problematiskt att säga huruvida diskursfältet egentligen uppstår på makro eller mikronivå men 

Foucault (1975) påpekar att makten på makronivå finner sin giltighet och grund utifrån paradigm på 

mikronivå.  De båda nivåerna konstituerar varandra och ger gemensamt legitimitet åt maktordningen 

på fältet. Tanken på normalitet, befruktad av medicinska och psykiatriska förklaringsmodeller födda 

ur en naturvetenskaplig människosyn på såväl mikro som makronivå tillför ett hegemoniskt inslag i 

diskursordningen. Denna del av diskursordningen framstår med språklig självsäkerhet och övertygelse 

samt kan antas vara det nav runt vilka de andra diskurserna sorteras och rangeras. Denna 

normalitetens ordning uppstår språkligt genom att psykologiska diskursiva inslag omformar 

normalitetsdiskursen till anspråk inom den pedagogiska och specialpedagogiska sfären. 

Diskursordningen implementeras på de olika nivåerna inom organisationen. Egentligen var den 

diskursiva ordningen tämligen permanent till sin natur men lyfter in olika element för att vinna 

giltighet på de olika organisatoriska nivåerna. Diskursens offentliga hållning var att arbeta för elevens 

bästa. Detta resonemang finner sin anknytning till den hos Foucault (1961) beskrivna tanken om att 

det framstår som en barmhärtighetsgärning mot den exkluderade när den särskiljande behandlingen 

utförs. Foucault (1975) går så långt att han menar att denna omtanke om själens ve och väl till och med 

låter sig manifesteras under en tid i historien där de mest påtagliga av kroppsliga bestraffningar var 

tillämpade. Ett iscensättande av omsorg kan därför enligt Foucault (1975) uppstå på de mest 

problematiska av arenor.  

 

Det är bekymmersamt att skolans styrdokument inte tycks få genomslag i formerandet av 

diskursordningen enlig Nilholm et al. (2012). Det uttalas en kraftig viljeinriktning i vilken diagnoser 

tillskrivs ett tveksamt värde i processen som syftar till att skapa ett effektivt stöd runt en elev enligt 

Skolverket (2014). Det som uttryckligen beskrivs hos Skolverket är ett varningens ord runt att stödja 

sin pedagogiska eller specialpedagogiska praktik på diagnostisering. Samtidigt gör statsmakten i lag 

gällande att 

 

21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från 

enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med 

särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som 

inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst 

kunskapskrav. Lag (2011:876) 

                                                   (2010:800): 10 kap. 21 § (grundskolan) 

 

Detta möjliggör en differentiering i hanteringen av svårigheter som antas inneha en permanent natur. 

Den generaliserade hållning som därmed intolkas på fältet utifrån denna formulering i lagtexten 

möjliggör och legitimerar även fortsättningsvis det kraftfulla ingreppet på individers identitet och 

integritet som institutionaliseras och möjliggörs genom talet om de här barnen.  Att demokratiskt 

värna om alla människors integritet bör i ett rättssamhälle ha som utgångspunkt de möjligheter som 

finns hos lagstiftning samt upprättandet av styrdokument (Fjellström, 2004). Här uppstår förslagsvis 
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en problematik i tolkningen av lagens ord hos informanterna. Detta förhållande pekar på den 

magnitud med vilken diskursordningen infinner sig på fältet. Kraften hos de relationella 

formuleringarna hos styrdokumenten framträder som otillräcklig för att omkonstruera denna 

normalitetsordning. Lagen förstås i detta normalitetsperspektiv och ursäktar en repertoar av 

handlingar. Paragrafen kan diskursivt tolkas som en växlingskurs där ett tillstånd av permanent natur 

kan omvandlas till reda pengar och måluppfyllelse. 

 

Tiden är en faktor som språkligt är intecknad inom skolan och är avsedd i första hand för de primära 

göromålen beskrivna i kursplanerna och läroplanen (Skolverket, 2011). Användningen av tid beskrivs 

av Foucault (1975) som en tydlig markör, på en diskursordning. När tiden inte upplevs räcka till är 

innevarande studies antagande att mer generaliserande åtgärder tas till för att förenkla mötet med 

eleverna och därmed efterfrågas processer som är kategoriserande. En avknoppning från denna 

aktivitet skulle kunna innebära uppkomsten av ett utrymme för mer stereotypa beskrivningar av 

elever. Detta står i kontrast mot läroplanens (Skolverket, 2011) skrivningar som formulerar sig i tredje 

person singularis. Huvudmannen beskriver därmed påfallande ofta skolans primära målgrupp som 

eleven (singularis). Att genom tillgripande av kollektiviseringar och skapandet av undergrupper för att 

uppnå måluppfyllelse problematiseras perspektivet av att arbeta med den enskilda eleven som 

föreskrivs i styrdokumentet. Uttrycket de här barnen utgörs av den grupp där textanalysen visar på en 

passivisering i form av språklig diskursivitet. Begreppet de här barnen framträder markant hos 

informanterna och är en återkommande formulering då lärarna berättar om elever i ett förhållande till 

fenomenet ADHD. Det förmedlas en vertikal diskursordning som bemyndigar aktiviteter genom att 

tala om för verksamheten vad som är lämpligt att genomföra. Från denna panoptiska punkt verkställs 

den medicinska psykiatriska diskursen som omdisponerar tiden i verksamheten genom att ställa 

anspråk på vad tiden ska användas till. Hela manövern legitimeras utifrån en etablerad 

normaliseringsprocess vilken effektueras utifrån de värderingar som är diskursivt gällande på fältet. 

Runt ADHD konstrueras på fältet en egen etik och kod vilken står i kontrast till tanken om en skola för 

alla. Ur detta perspektiv blir ett värdegrundsarbete i ansatsen att skifta paradigm på fältet en faktor för 

skolutveckling. Enligt Skrtic (1991) så upplevs inkluderings- och demokratiseringsprocesser som 

nödvändiga inslag i lärande processer. Att fokusera på effektivitet och måluppfyllelse utan att på 

vetenskaplig grund skapa möjligheter för det goda lärandet blir istället ett moment 22.  

 

En förskjutning äger rum av pedagogik och specialpedagogik till mer instabila positioner då de träder 

tillbaka för den ordning som psykologin föreslår. Styrka uppstår först då en legering med det starkare 

elementet uppstår. Genom att informanterna språkligt förringar den egna praktiken utifrån en 

förnekelse av pedagogiken som tillräcklig resurs eftersträvas en verbalt kraftfullare kombination där 

pedagogiken och psykologin allieras. Att psykologisk diskursivitet lyfts in på fältet har därmed ett pris. 

Det framstår därför som troligt att den medicinska, psykiatriska och psykologiska diskursordningen 

utifrån ett maktperspektiv är nödvändig för att effektuera maktens egentliga krav i situationen 

(Foucault, 1975). Utifrån denna status får lärare en större möjlighet att värja sig mot ifrågasättandet av 

maktförhållanden på fältet. Att makten ikläder sig olika diskurser för att smälta in i aktuell miljö är 

hypotetiskt möjligt när studien kunde iaktta dessa transformationer utifrån att en produktions- och 

receptionsordning uppstod. I detta inträdde en diskursordning som subtilt och naturligt fördelade en 

abnormitetsidentitet till elever i relation till diagnosen ADHD (Foucault, 1961). Den mobila diskurs 

som på samtliga nivåer introducerar sig själv inom produktions och receptionsfältet är den 

psykologiska diskursen. Psykologin är därmed möjlig att betrakta som den grindvaktarfunktion 

(Fairclough, 1992) vilken tillåter de tolkningar som är möjliga att göra. Dessa tolkningar distribueras 

vid exklusiva möten där psykologins företrädare diskursivt förmedlar inom vilka ramar som 

specialpedagogiken och pedagogiken föreslås agera och organiseras. Psykologin som element och 

diskurs var möjlig att tolka i egenskaper av initierande och dominerande faktor iklädd medicinens och 

psykiatrins anspråk på fullkomlighet och genuin förståelse. Utifrån Bourdieus (1988) resonemang 

kring kapital gäller det att uppträda med rätt symbolisk makt och med rätt regalier utifrån en 

etablering som ”ämbetsadel” (Bourdieu, 1995, s. 110) för att utöva makt i diskursen. Detta kunde 
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iakttas när åtgärder saknade reell giltighet i brist på associationen med den psykologiska diskursen. 

Pedagogerna efterfrågar och önskar erhålla rådgivning från psykologins expertgrupp i de zoner där de 

upplever den egna allmänpedagogiska kulturen och åtgärderna som verkningslösa. Bourdieu (1977) 

pekar på att det är en repertoar av handlingar som är möjliga inom en social praktik och det är de 

handlingar som uppehåller den enskildes privilegier i en gällande struktur. Istället kan studien belysa 

en möjlighet i att problematisera de ”kulturella objektens interna logik” (Bourdieu, 1995, s. 55). Det 

går att uppfatta samt konstruera fältordningen på ett annat sätt än vad som traditionellt hålls för 

gällande.  

 

Det som framstår som förvånande gällande undersökningen är att det i väsentligt mindre omfattning 

uppstod språklig påverkan från den specialpedagogiska diskursen direkt uttryckt hos informanterna. 

Detta behöver med nödvändighet inte utesluta att den diskursiviteten finns där. En förklaring kan 

konstrueras utifrån det faktum att det på den berörda skolan inte finns en märkbar representation av 

specialpedagoger och att den marginella diskursen står i proportion till detta förhållande. En annan 

tolkning av frånvaron av den specialpedagogiska diskursen är att konkurrensen är avgjord och att ett 

maktförhållande är upprättat enligt förslag från Bourdieu (1995). Specialpedagogiken förpassas 

därmed diskursivt till att vara ett kompletterande element när det så krävs i diskursordningen. 

Specialpedagogikens lämpliga symboliska kapital inkorporeras i form av tillgängligheten till den 

exklusiva arsenalen av tillhörande bedömningsmatriser.  De sistnämnda åtrås och praktiseras på fältet 

främst genom gästabudet från centrala elevhälsan. Specialpedagogikens aktörer uppträder därmed i 

interim och genomför förstärkande bedömningsprocesser vilka förstärker normalitetsordningen runt 

eleven. De specialpedagogiska aktörerna är önskvärda om de accepterar den klassrummets ordning 

som läraren föreskriver. Specialpedagogiken ska helst inte påverka arbetssättet i klassrummet utan 

snarare repetera procedurerna från klassrummet fast i en avgränsad miljö.  

  

Att en diagnostisering av de avvikande är bättre för gruppen de vanliga barnen är en språklig faktor 

vilken motiverar den efterfrågan som uppstår på kategoriserande lösningar. En människa som utifrån 

antagandet om ett predestinerat kriminellt livsöde (Belcher, 2014) eller drogmissbruk (Davids, 2005) 

bör med andra ord preventivt behandlas för denna tendens enligt rådande uppfattning. Att detta 

scenario språkligt beskrivs som möjligt skapar en diskursiv rätt till att vidta långt gående åtgärder för 

elevens bästa. Anomali i detta utbyte av elevens identitet är karaktären den obstruerande 

vårdnadshavaren, vilken försvårar denna omsorg eller om man så vill, bortväxling av elevens 

normalitetsstatus. Att syndabocken förhindras att bära iväg organisationens misslyckande är därmed 

besvärande (Foucault, 1961). Allvarligare är förhållandet att det inte kan uteslutas en förekomst av en 

tendens till att hela familjen får inta denna problematiska roll. Problemfamiljen eller till och med 

problemsläkten blir diskursivt konstruerad. Vårdnadshavarna tillskrivs en okunnighetens identitet och 

associeras egentligen inte språkligt med skolans klassrum. En ansvarsfull vårdnadshavare är inom 

diskursordningen en förälder som i väsentliga delar håller med om skolans tolkning av situationen. 

Detta märks särskilt i den diskursiva kulturen genom att benämna föräldrarna, i egenskaper av de där 

föräldrarna. Däri uppstår den gällande distansen vilken diskvalificerar till ett direkt inflytande. En 

annan framträdande egenskap som tillskrivs denna exkluderade grupp är att det inte går att ta för 

givet att denna gruppering inser situationens allvar. Detta kan observeras då vårdnadshavarna 

motsätter sig den tolkning som skolan gör av situationen och eleven. Det uppstår därmed ett behov på 

fältet att utöva det ansvar och den omsorg vilket somliga vårdnadshavare inte föreslås vara kapabla 

till. Här uppstår ett diskursivt behov av att förse vårdnadshavarna med ett incitament för att på social 

och vetenskaplig grund föra fram sådana argument som vänder processen till koncensus mellan skola 

och hem. Foucault (1975) förklarar detta med att makt strävar efter att konstituera och återskapa sig 

själv. Identitetsordningen på fältet måste därför uppehållas genom diskursordningen. En välsituerad 

grupp vill enligt Bourdieu (1977) inte gärna släppa sina privilegier och fördelningen av socialt kapital 

ligger därmed fast. En kraftfull diskursivitet skapar en exklusivitet i klassrummet där en uppvisad 

normalitet är biljetten för ett fullvärdigt medlemskap. De elever som inte svarade mot dessa kriterier 

konstruerades diskursivt för att tillhöra abnormitetens lokus. På individnivå grundlades denna diskurs 
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genom tillskrivandet av en avvikande identitet vilken tog sig i uttryck genom en märkbar efterfrågan 

på ADHD diagnosen. Dessa elever är i första hand de som betedde sig utåtagerande samt var av det 

manliga könet. Flickor som till äventyrs visar på tendenser att bete sig utifrån kriterierna för ADHD 

omkonstrueras diskursivt och blir ”pojk-flickor” (Kajsa). Elementet pojke måste infogas i diskursen 

(Andersen et al., 2013) för att förklara det som inte äger giltighet.  

 

En möjlighet till en skola för alla finns förslagsvis i ansatsen att bearbeta den rådande 

diskursordningen. Den utilitaristiska designen gällande de etiska förutsättningarna för nyss nämnda 

ordning medger det utrymme som tycks legitimera sorterandet av individer till olika diskursiva fält i 

form av diagnoser, grupperingar och särskilda lokaler för undervisning och vård. Detta är en 

tankegång vilken finner sin beskrivning hos Fjellström (2004). Utifrån erfarandet av det utilitaristiska 

resonemanget (Fjellström, 2004) i diskursen kan det problematiseras huruvida individer alltid är fria 

att självständigt göra val angående det egna och/eller närståendes bruk av medicin samt accepterande 

av diagnos. Att implementera andra etiska modeller och förhållningssätt kan vara en framkomlig väg 

för att gynna en demokratisering i valet av livskvalitet och karriär hos eleven. Studien ställer sig 

därmed i linje med Skrtics (1991) resonemang angående den förtjänstfulla demokratin använd i 

pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv. 

 

Vilken relation finns det mellan diskurserna och omliggande sociala praktiker? 

Den kapitalordning som gäller på ett maktfält är bekymmersam att förändra vilket är en synpunkt hos 

Bourdieu (1988; 1995). Att fältet står under en märkbar påverkan från andra diskursiva krafter än de 

som kan observeras på skolenheten behöver ett försök till förklaring. Enligt Stockholms universitet 

(2015) beskrivs en effektivitetshegemoni som styrande i västvärlden. Genom ansatsen att 

konkurrensutsätta offentlig verksamhet blir detta effektivitetskrav en transformerad och 

implementerad kvalitetstanke i den pedagogiska diskursen. Skolor ställs vidare enligt Skrtic (1991) 

genom målstyrning in i en förväntan om att klara av att lösa ett komplicerat samhällsuppdrag utifrån 

tanken om att marknadsekonomiska principer skulle gå att tillämpa inom pedagogik och 

specialpedagogik. En ekonomisk mätning iscensätts där budget i balans utifrån standardiserade siffror 

och schablonmässigt konstruerad ekonomisk fördelning är ett av kriterierna för en verksamhet som 

beskrivs i termer av hög kvalitet enligt Stockholms universitet (2015). I detta antagande framförs en 

generaliserande åtgärd där skolor förutsätts klara av sitt uppdrag utifrån tilldelade medel oavsett 

differensen i förutsättningar. Den enskilda skolan bör därför i olika utsträckning uppleva en panoptisk 

kraft (Foucault, 1975) i vilken interna kvalitetsprocesser stärker disciplineringen av lärarnas beteende 

mot framför allt en budget i balans och mätbara kunskapsresultat (Gardelli & Hertting, 2012). På det 

sättet aktiveras det egna samvetet som panoptisk instans och läraren blir i detta moment 

självkorrigerande mot de mål som denne upplever som sina personliga. Enligt Foucault (1975) så 

administreras en känsla av att vara iakttagen genom denna introspektion.  

 

Att ständigt vara vägd, mätt och kvalitetsgranskad har därmed sina begränsningar i avsikten att uppnå 

måluppfyllelse (Skrtic, 1991). Bourdieu (1995) beskriver statsmaktens diskrepans i beteende mer i 

egenskaper av maktutövning när den framställer vilket symboliskt kapital i form av vilken moralisk 

disposition och ordning som är gällande. Därmed konstruerar enligt Bourdieu (1995) statsmakten sin 

egen moraliska och etiska identitet utifrån ett antagande om att staten dikterar lagar och förordningar 

utifrån den egna moraliska standarden. Om staten kräver exempelvis humanistiskt förhållningssätt 

hos sina medarbetare så kan staten utifrån den gällande logiken enligt Bourdieu (1995) själv tillskrivas 

den egenskapen. Den lärare som med sitt resultat hamnar på sidan om denna standardisering hamnar 

utanför sfären för vad som är acceptabelt. När skolan ställs inför effektivitetshegemonier som 

exempelvis NPM (Gardelli & Hertting, 2012) uppstår särskilda effekter i egenskap av styrning och 

disciplinering på hur skolans agenter använder sin tid. Därmed är det inte säkert att den egna 

praktiken svarar upp mot personliga uppfattningar om det mest gynnsamma lärandet vilket tillika 
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framförs hos Gardelli och Hertting (2012). Genom den diskursiva praktiken (Bourdieu, 1977) framstår 

det som möjligt att handla på ett visst sätt medan man som lärare egentligen bejakar andra 

pedagogiska och specialpedagogiska paradigm. Doxans ordning (Bourdieu, 1995) gör att lämpliga 

handlingar prioriteras framför de som inte ingår i den gällande rutinen. Enligt Bourdieu (1995) 

uppstår en handling och ett beteende då det blir efterfrågat. Lärares makt att bedöma och granska 

elever innehåller därför troligtvis en tudelad effekt. Att läraren genom att utöva makt tvingas att 

koncentrera och disciplinera sin egen tid. Genom att inneha uppdraget att exempelvis granska och 

bedöma blir tillika läraren utsatt för den diskursiva makten. Maktpositioner uppstår på fältet och 

kampen skulle förslagsvis kunna handla om rätten till att identifiera och konstituera verksamheten. 

Olika paradigm med dess utövare utkämpar därmed en diskursiv kamp angående nivå av inflytande på 

skolan och dess domäner. Enligt Foucault (1975) uppstår makten när den utövas. I detta framstår 

lärarna som både mottagare av makt och utövare av makt.   Vem har rätten till skolan och för vem 

ägnas verksamheten? Kanske blir det runt fenomenet ADHD som agenterna i denna tvedräkt 

avtecknas och att skolans egentliga makthavare framträder. I förlängningen innebär detta den viktiga 

frågan om vem som ska mäta och därefter tillägna elever de särskilda åtgärder eller miljöer där 

lösningen är framställd. I detta kan en förklaringsmodell konstrueras till varför relationella 

pedagogiska och specialpedagogiska metoder samt arbetssätt inte får giltighet i klassrummet (Skrtic, 

1991). Doxan föreskriver ett annat innehåll på skolans agenda. 

 

Gawrilov (2013) pekar på att ADHD diagnosen innehåller ingredienser som kan betraktas i egenskaper 

av en akademisk fördel. Gawrilovs (2013) påpekande kan tala för informanternas beskrivning om att 

det finns positiva egenskaper med fenomenet ADHD. Diskursivt förminskas detta inslag i 

undersökningen mot de mer kategoriska erfarenheterna vilka ställs i dikotomi utifrån skapandet av 

den effektiva skolan (Gardelli & Hertting, 2012). Det finns förslagsvis helt enkelt inte tid för att 

betrakta varje elev som en individ och att det under omständigheter präglade av stress lättare uppstår 

generaliserade förklaringar. Dessa beskrivningar blir på fältet till sin karaktär stereotypa, godtyckliga 

samt bortser från möjligheten med att arbeta i ett perspektiv av demokrati och inkludering (Skrtic, 

1991), (Börjesson & Palmblad, 2003). Beskrivningar som vilar på begränsad erfarenhet, sunda 

förnuftet antaganden, vandringssägner, media och populärvetenskap äger giltighet på fältet. Inspirerat 

utifrån ett antagande om normalitet är detta besvärande för den enskilda skolan. När denna genre av 

beskrivningar konstituerar den hierarkiska ordningen uppstår en kraftfull diskursiv legering. 

Betänksamheter i form av en kritisk inställning till medicineringens longitudinella effekter kan 

därmed effektivt avväpnas. Denna kraftfulla koncensus angående den tolkande rekvisita som tillämpas 

på fenomenet utestänger andra möjligheter till förklaringar och därmed till emancipation (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). ADHD avtecknar sig hos informanterna primärt som en hotbild, inte bara för den 

enskilda läraren, klassen och skolan utan även för samhället i stort.  

 

Sammanfattande syftesdiskussion.  

Syftet med studien var: Att genom en kritisk diskursanalys problematisera samt analysera, om och hur 

låg- och mellanstadielärare bidrar till konstruktionen av fenomenet ADHD vid en grundskola. Min 

subjektiva upplevelse är att studien uppnått sitt syfte när ett förslag till en beskrivningsmodell kan 

målas fram. 

 

Den kritiska diskursanalysen ger en tolkningsmöjlighet för en tänkbar beskrivning av fältet. Fältet är 

komplext till sin natur och konstitueras genom olika gestaltningar på de olika organisationsnivåerna. 

Genom de olika agenterna så konstrueras normalitetshegemonin i form av fenomenet ADHD. Denna 

kraft är kategoriserande och särskiljande trots talet om den omsorg och inkludering som utövas på 

fältet. Det påstås att det är för elevens bästa som den kollektiviseringsprocess vilken primärt initieras 

av informanterna, ger en legitimitet för detta första steg i processen. Innan den enskilde eleven 

slutligen konsumerar sin nya identitet så måste eleven först introduceras till en ny grupptillhörighet 
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(Foucault, 1961). Den generaliserande kollektiva diskursiva beröringen distribuerar ett exklusivt 

medlemskap i den speciella diskursordning vilken är konstruerad för bärare av diagnosen ADHD. 

Denna diskurs innehåller särskilda stereotypa lösningar av identitetsproblematiken och blommar ut i 

generaliserande tolkningar där en särskild praktik förbinds till de av ADHD förknippade eleverna 

enligt Asha et al. (2006).  

 

Metoddiskussion  

I följande underrubriker problematiseras studiens ontologiska utgångspunkt samt begreppet 

tillförlitlighet (Bryman, 2011). 

 

Ontologisk utgångspunkt 

Kritisk realism som vetenskapsfilosofisk utgångspunkt är en angiven förutsättning för studien då fältet 

antas vara dualistiskt, präglat av både diskursivitet och realism enligt Bryman (2011). Att som Bashkar 

(1997) påstå att det finns en kärna av aktivitet i fenomenen som står opåverkad av människor, låter jag 

vara osagt då det gäller fenomenet ADHD. Däremot finns där en social kärna vilken verkar vara 

motståndskraftig mot yttre försök till förändring men ”Människor handlar i världen, förändrar den och 

förändras i sin tur av konsekvenserna från sina handlingar” (Brinkman & Kvale, 2009, s. 244). Kritisk 

realism gav en möjlighet att balansera den dikotomisering som annars riskerar att uppstå när en 

studie ställer sig ensidigt bakom en beskrivningsmodell. I detta var positionsvalet förtjänst fullt när det 

gällde att gynna distansen till min egen förförståelse.  

 

Tillförlitlighet 

Insamlingen av materialet genom en kvalitativ ansats i egenskap av semistrukturerade enskilda 

intervjuer har sin fördel i form av möjligheten att undvika social konformitet i själva 

intervjusituationen enligt Bryman (2011). Det uppstår en problematik i att använda kritisk 

diskursanalys i direkta intervjusituationer och ”samhällsvetenskapliga dagordningar”, riskerar enligt 

Brinkman och Kvale 2009 (s. 132) att utföra sin påverkan.  Detta sistnämnda fenomen som annars kan 

uppstå vid en gruppintervju eller vid fokusgrupper är angeläget att begränsa. Förförståelsens signaler 

om fältets sociala känslighet upplevs som besannade när en informant beskriver sin medvetenhet om 

sitt politiskt korrekta agerande i intervjusituationen. Det framförs i källorna att detta äger rum för att 

undvika att besvara frågorna på något annat sätt än det som officiellt kan förväntas. Genom 

medvetandet om detta fenomen fann jag en möjlighet att beakta detta inflytande.  

 

Genom att sträva efter att tydligt återge studiens arbetsgång och faser efter befintlig förmåga önskar 

jag genom transparens skapa en möjlighet att återupprepa studien. Hur andra människor bedömer 

detta som förtjänstfullt är dock inget som jag kan ge några utlåtanden om. Endast framtiden kan 

utvisa huruvida andra kommer att finna detta som tillräcklig information för att återskapa processen. 

Den mångfald som finns vid de fält där studien i någon mening skulle vara relevant är unik. Denna 

kontextuella mångfacettering talar mot att ett återskapande skulle låta sig göras när exakt samma 

förutsättningar är mer av utopisk natur (Brinkman & Kvale, 2009). Studiens undersökning av 

diskursivitet stod i kontrast mot ett förslag från Bryman (2011) på respondentvalidering. Det var precis 

denna påverkan som tvärt emot Brymans påstående kan medföra att texten förlorar sin trovärdighet. 

Att ge en möjlighet för informanterna att justera det textuella utfallet gynnar inte studien då det 

textuella innehållet löpte stor risk att utifrån en social önskvärdhet (Bryman, 2011) genomgå en 

redigering. Den möjligen etiska problematiken i detta kan undvikas genom att avsikten är transparent 

för informanterna och möjligheten att lämna studien när man så helst skulle önska är påtalad. Enligt 

Brinkman och Kvale (2009) innehåller detta etiska förhållningssätt en potential för att främja 

uppriktig information. Informanterna fick en möjlighet att justera svaren på frågorna efter den utförda 

intervjun vilken dock ingen informant begagnade sig av. 
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Det finns en förmåga i studien att genom den struktur som erhålls i kritisk diskursanalys skapa en 

transparens för de olika stegen i analysen. Genom att använda kända och erkända applikationer av 

analysmetoden som i fallet Winther Jørgensen och Phillips (2000) finns kapaciteten att kritiskt 

granska resultatet. Dess bättre uppstår potentialen att parera för personliga tillkortakommanden 

genom att begagna en känd och erkänd metod. Kritisk diskursanalys upplevs som en effektiv metod då 

det uppstår en möjlighet att passera språkliga försvarsmekanismer för att erhålla mer genuina 

beskrivningar (Fairclough, 1992). Ett samtal i en grupp riskerar en förekomst av formuleringar vilka 

inte stämmer överens med informanternas personliga åsikter eller vanliga sätt att uttrycka sig enligt 

Brinkman och Kvale (2009). Intervjufrågorna innehar egenskapen att belysa fenomenet från olika 

perspektiv. Intervjufrågorna skall bidra till att ge en möjlighet till diskursiva nyanseringar runt 

fenomenet. Detta finner jag att studien uppnår vid samtliga intervjutillfällen. Semistrukturerade frågor 

tillför studien ett mer utvecklat resonemang från informanterna och ger en möjlighet för diskursiva 

ordningar att avtäcka sig (Brinkman & Kvale, 2009). Det kan dock inte uteslutas att denna form av 

påverkan äger rum från andra diskursiva agenter som jag inte har uppmärksammat. Naturligt uppstod 

även denna fara genom mitt eget sätt att uttrycka mig. Av denna orsak strävade jag efter att inte vara 

deskriptiv och ledande i mina frågeställningar vilket jag fann vara fruktsamt utifrån förslag från 

Brinkman och Kvale (2009). Jag fann inte heller i svaren något som kunde påminna om smitta från 

min egen personliga tolkning av fenomenet ADHD när det uppstod en upplevelse av att min personliga 

föreställning om fenomenet inte hade rekapitulerats hos informanterna. Lärarnas svar kunde vid 

många tillfällen upplevas samstämmiga medan det tillika fanns inslag av nyansskillnader. Lärarna 

ombads att kontakta mig som var intervjuledare ifall de i efterhand upplevde att något blev 

felformulerat i intervjusituationen. Jag besökte skolan vid flertalet tillfällen under studiens gång och 

förde informella samtal kring hur källorna upplevde studien. Svaren blev positiva och en uppskattande 

beskrivning gavs över möjligheten att berätta om sina egna erfarenheter.  

 

Att kritisk diskursanalys innebar en möjlighet till att tolka resultatet utifrån en trovärdig och erkänd 

social teori (Fairclough, 1992; 2003) kunde i tillräckligt stor omfattning kompensera för min 

begränsade erfarenhet. Den diskursivitet som uppstod på organisationsnivå tycktes skapa en 

gemensam grundsyn på fenomenet utifrån beskrivningar vilka talade för att informanterna i stora drag 

uppvisade en märkbar samstämmighet i bejakandet av den medicinska psykologiska diskursen. Att 

Agneta och Lena tjänstgjorde tillsammans var ett förhållande som krävde uppmärksamhet. Deras 

utsagor innehöll olika nyanser och skillnader. Detta kan tolkas som en signal om att de uttryckte sig 

självständigt men var ändå påverkade av den gällande diskursordningen. Detta uppmärksammades då 

dessa informanter uppenbarligen refererade till samma situation fast beskrev den på olika sätt. Att 

samma exempel kunde observeras skulle förvisso kunna tala mot den tydliga diskursiva tolkningen 

som tillämpas i denna studie. Detta är besvärande men då studien är en ögonblicksbild, ett 

nutidsstudium kan dock den diskursiv analytiska ansatsen accepteras vilket jag tolkar som en 

erfarenhet hos Winther Jørgensen och Phillips (2000). Skillnader och likheter kan i denna mening 

förväntas uppstå och äventyrar därmed enligt nyss nämnda författare inte uppsatsens trovärdighet. 

Snarare tvärtom. Om svaren och den diskursiva aktiviteten skulle framträda synkroniserad hade detta 

varit ett större skäl till misstänksamhet mot resultatets tillförlitlighet.  

  

Winther Jørgensen och Phillips (2000) problematiserar kritisk diskursanalys. De menar på att 

svagheten i metoden är att den begränsar sig i potentialen till överförbarhet. Vidare anför nyss 

nämnda studie att resultat från en kritisk diskursanalys är problematiska att generalisera till att gälla 

andra fält. Jag uppmärksammade kritiken men fann att det var nämnda svaghet som gjorde att 

metoden ändå kunde uppfattas som pålitlig inom det begränsade fält där denna studie bedrevs. 

Omfattningen av studien begränsar vidden av den tolkningsram som kan ställas upp. En pragmatisk 

strävan ger en möjlighet att utan alltför generaliserande anspråk tillämpa ett emanciperande från 

förutfattade tolkningar. I kvalitativa studier överhuvudtaget är överförbarheten problematisk att 

garantera då situationen och komponenterna i de olika intervjutillfällena kan bli svåra att återskapa. 

Problematiken är med andra ord inte unik för kritisk diskursanalys (Brinkman & Kvale, 2009) utan är 
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gällande för hela det samhällsvetenskapliga området. Det begränsade urvalet i studien låter sig dock 

inte oproblematiskt överföras till allt för omfattande anspråk varför en generell teoribildning för andra 

skolor direkt kan uteslutas. Undersökningen blir ett uttryck för en av många möjliga tolkningar av 

fenomenet. Den begränsade studien kan endast ge en möjlighet till tolkningen av den begränsade 

specifika kontexten. För den skull går det inte att kategoriskt utesluta studiens relevans för eventuellt 

liknande miljöer. Istället vaknar frågan om det överhuvudtaget är önskvärt eller ens rimligt att 

föreställa sig tanken om att kunskap ska vara ”giltig för alla platser och tider, för alla människor från 

evighet till evighet” Brinkman och Kvale (2009, s. 280).   

 

Fältanteckningar och loggbok 

Avsikten att föra fältanteckningar samt loggbok var betydelsefull. Efter intervjuerna uppstod en vana 

att skriva ned samtal och upplysningar vilka uppträdde efter att inspelningen hade stängts av. Av 

etiska skäl lyfts inte detta material in i studien annat än i egenskapen av en medvetenhet om vissa 

förutsättningar vilka kan gynna förståelsen för omständigheter på fältet. Genom anteckningar fanns 

möjligheten att rekapitulera olika händelser och stadier inom forskningsprocessen. Loggboken 

placerad på sängbordet gav exempelvis en samverkan med egenheten att idéer inte sällan dyker upp 

nattetid. 
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Avslutning 

I denna del av uppsatsen görs en sammanfattning av studien och framförs förslag på fortsatt 

forskning. 

 

Sammanfattning 

Fenomenet ADHD är genom sin aktualitet och komplexitet ett viktigt forskningsområde för 

samhällsvetenskaperna (Biederman, 2012). Att lärare både medvetet och omedvetet blir utsatta av och 

i sin tur utsätter elever för diskursiv påverkan är problematiskt (Foucault, 1975). Framför allt 

avtecknar sig problematiken i en markant diskursiv behandling av den enskilde eleven genom att 

tillskriva denne en avvikande identitet. Denna elevidentitet föds ur och konstitueras av medlemskapet 

i abnormgruppen de här barnen. Detta äger rum genom att fältet diskursivt inordnar sig under ett 

normalitetsbegrepp vilket ges kraft från diskurser födda ur medicin och psykiatri. Psykologin blir en 

grindvaktare (Fairclough, 1992) vilken omkonstruerar normaliteten till att vara funktionell på samtliga 

av fältets organisatoriska nivåer. Makt på mikro- och makronivå (Foucault, 1975) är bärande delar i att 

uppehålla denna diskursiva ordning. Dessa omständigheter kan iakttas genom utförandet av en kritisk 

diskursanalys. ADHD fenomenet inrymmer ett oberoende av de spelregler som finns i 

normalitetssfären men blir till sist mer beroende av mötet mellan läraren och den enskilde eleven 

vilket samstämmer med vad Antrop, et al. (2013) gör gällande. Detta möte inrymmer ett mått av skuld 

som behöver fördelas när omsorgen och pedagogiken inte har räckt till i vardagen (Biederman, 2012). 

Urskuldande paragrafer kan tillämpas och det sociala samt pedagogiska misslyckandet förklaras.  

 

Fortsatt forskning 

När antalet diagnoser ökar enligt Biederman (2012) kan det vara rimligt att problematisera 

förekomsten av en ökning i försäljningen av ADHD-läkemedel av preparattypen Metylfenidat. Det är 

möjligen tänkbart att anta förekomsten av en ekonomisk ordning runt diagnoserna som effektueras av 

medicinens kompetens och legitimation att föreskriva sina egna produkter. Vidare ekonomiska och 

kritiskt diskursiva undersökningar skulle må hända göra gällande att det yttersta diskursiva 

incitamentet är till sin natur ekonomiskt angående fenomenet ADHD. Denna studie har dock inte i sig 

själv ett underlag för att problematisera denna hypotes. Studien sträcker sig så långt att den belyser 

och analyserar effekterna av NPM (Gardelli & Hertting, 2012) men har svårigheter med att precisera 

den ekonomiska problematiken i sin fullhet.  

 

En bredare fallstudie av ”longitudinell” (Bryman, 2011, s. 79) karaktär skulle kunna belysa 

förekomsten av en eventuell trend och hur diskursiviteten utvecklas på fältet. Det finns en möjlighet i 

att transformera studien till en fallstudie för att skapa en potential för att belysa ”reella skillnader” 

(Bryman, 2011, s. 80) som kan uppstå över tid. Framträder ett förändringsmönster kunde detta tala för 

att diskursordningen var i en förändringsprocess. Detta skulle med fördel kunna kopplas ihop med ett 

skolutvecklingsarbete där en bearbetning av skolans värdegrund kan möjliggöra en utveckling mot en 

mer demokratisk struktur och förhållningssätt vid den enskilda skolan. Genom en kontinuitet i studien 

kan en förnimmelse uppstå huruvida utvecklingsarbetet är fruktsamt. Det framstår som viktigt att 

klargöra hur stress ska minskas och hanteras i betydelsen att tona ned den fokusering där avseende 

fästs på kategoriserande lösningar. Den stress som är närvarande i talet om fenomenet ADHD kan 

förslagsvis förmedla en orons signal inom fältet. Stress var signifikant likartad med ADHD då det 

gällde symtomatisk beskrivning och det kan inte vara en orimlig tanke att denna atmosfär förstärker 

de försvårande symtomen (Freitag et al., 2013). I ansatsen att minska stress är tiden en enhet vilken är 

i behov av att omdisponeras. Att initiera en kartläggning av tiden i avsikten att skapa en frigörelse på 

detta område skulle möjliggöra en reflekterande kultur på fältet. 
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Självklart skulle en mer omfattande studie, kopplad till olika miljöer och typer av skolor, kunna tillföra 

en kapacitet att skapa ett material vilket innehar potentialen att tydligare förklara fältet. En studie 

utförd på ett högre akademiskt plan kan tillföra den vetenskapliga omfattning och kompetens vilken 

kan möjliggöra en högre grad av tillförlitlighet och överförbarhet.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

Att ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) är en diagnos som i dagsläget befinner sig i 

rampljuset inom det pedagogiska och det specialpedagogiska verksamhetsfältet är kanske ingen 

överdrift.  ADHD är en företeelse som har eskalerat i Skandinavien och ADHD (Biederman, 2012) 

kommer regelbundet på fråga som förklaringsmodell i mötet mellan elev och skola.  

 

Syftet med studien är att utifrån ett kritiskt perspektiv bringa större klarhet i frågan: 

Att genom en kritisk diskursanalys problematisera samt analysera, om och hur låg- och 

mellanstadielärare bidrar till konstruktionen av fenomenet ADHD vid en grundskola. 

Avsikten med studien är att genom nedanstående forskningsfrågor belysa studiens syfte 

 

 Hur konstrueras diskursfältet runt begreppet ADHD hos lärare vid en grundskoleenhet? 

 Vilken relation finns det mellan diskurserna och omliggande sociala strukturer? 

 

Denna intervju är avsedd att ingå i en magisterkurs vid Umeå tekniska universitet. Intervjun kommer 

att inspelas för att sedan avpersonifieras och transkriberas (skrivas ned) för vidare analys med hjälp av 

vetenskapliga metoder och teorier. Absolut anonymitet garanteras för medverkande och materialet 

kommer att förvaras på ett säkert sätt för att utomstående under inga omständigheter ska kunna få 

tillgång till uppgifter ur detta. 

 

Ditt uttryckliga samtycke till deltagande är en förutsättning för att uppgifter från dig ska komma ifråga 

för att användas i studien.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan närhelst du så skulle önska utan 

att behöva uppge särskilda skäl för detta. Inga negativa följdverkningar kommer att inträffa för dig 

personligen om du väljer att utan skäl avbryta din medverkan. 

 

Detta material kommer att vara avpersonifierat varför det härmed lämnas garantier om att ingen 

informant ska kunna spåras eller identifieras. Lämnade uppgifter är avsedda att endast användas i 

vetenskapligt syfte. 

 

Tack för din medverkan! 
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Inledande frågor 
Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Upplever du dig tillfreds med din situation som lärare? 

 

Anser du att diagnostisering av elever är viktigt? 

 

Anser du att du har tillräckligt med kunskap om ADHD? 

 

Anser du att diagnosen ADHD är en tillförlitlig diagnos som är ställd på goda grunder? 

Beskriv gärna vad dina skäl är för att anse detta? 

 

Har du deltagit i en utbildning som avser att öka din kunskap om ADHD? 

 

Är det en gemensam uppfattning inom ditt kollegium att ADHD är en viktig diagnos? 

Hur ofta samtalar ni kring fenomenet? 

Var äger dessa samtal rum? 

Vem/vad står i centrum för dessa samtal? 

 

Hur har andra kollegors berättelser relaterade till ADHD påverkat din syn på fenomenet? 

 

Hur har den specialpedagogiska funktionen på din arbetsplats format din syn på ADHD? 

 

Har arbetsledningen påverkat/format ditt sätt att se på ADHD? (Hur?) 

 

I vilken grad anser du att styrdokumenten för skolan påverkat din syn på ADHD? 

 

Är det vanligt att elever talar om diagnoser? ADHD? Hur berörs du av detta? 

 

Anser du att vårdnadshavare ofta uttrycker sig runt ADHD, i så fall hur? Påverkas du av detta? 
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Finns det andra källor som har format din uppfattning om ADHD. Böcker, media personliga 

berättelser? 

 

Vilka erfarenheter har du av diagnosen ADHD? 
I hur stor utsträckning har du haft elever diagnostiserade för ADHD i din elevgrupp? 

 

Vad skulle du utifrån din erfarenhet beskriva som den största specialpedagogiska framgångsfaktorn i 

mötet med elever där diagnosen ADHD fanns med i bilden? 

 

Hur uppfattar du orsakerna till ADHD?  
Det pågår en debatt huruvida ADHD är i mestadels en social konstruktion eller en rubbning av 

signalsubstanser i hjärnan alternativt genetiska orsaker.  

Vad är din uppfattning? är ADHD i första hand en fråga om arv eller miljö?  

Varför har du den uppfattningen? 

 

Vilket är ditt behov av diagnosen ADHD för din praktik?
  
Anser du att din kunskap om ADHD är en väsentlig specialpedagogisk tillgång i din praktik? 

Beskriv gärna vad dina skäl är för att anse detta? 

Vad har du för användning av diagnosen ADHD i din praktik? 

 

Om en ADHD diagnos ställs på en elev, i vilka situationer är den diagnosen mest förtjänstfull? 

För olika ämnen/ämne, social situation eller annan omständighet du vill beskriva? 

 

Vad anser du om diagnosen ADHD? 
Innebär ADHD diagnosen att pålitlig specialpedagogisk information om en människas egenskaper 

finns tillgänglig? 

 

Innebär förekomsten av ADHD diagnosen att du genom denna får tillgång till betydelsefulla 

specialpedagogiska verktyg? 

 

Finns det några etiska problem angående diagnostisering av ADHD? 
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Effekter av diagnosen ADHD? 
Vilken är enligt din uppfattning den viktigaste kategorin av specialpedagogiska åtgärder vid 

diagnostiserad ADHD hos elever… 

Inkluderande åtgärder? (beskriv) 

Exkluderande åtgärder? (beskriv) 

Behandlande åtgärder (medicinska, psykologiska)? (beskriv) 

 

Om en elev är bärare av diagnosen ADHD, vilken information uppfattar du att detta signalerar till dig? 

Vad förväntar du dig i det mötet? 

 

Vilka känslor förknippar du med diagnosen ADHD? 

 

Temafråga 
Anta att det i din elevgrupp finns en enskild elev som uppmärksammas för sina inlärnings-, och- 

koncentrationsproblem. En ADHD utredning startas på initiativ av vårdnadshavarna och eleven 

erhåller diagnosen ADHD. Innebär upprättandet av diagnosen ADHD att… (vad anser du, motivera 

gärna ditt ställningstagande)? 

 

a) Läget är förbättrat och eleven kommer nu att få möjlighet till framsteg i sitt lärande. 

b) Situationen är egentligen oförändrad, jag ser inte att detta skulle göra någon skillnad. 

c) Det är problematiskt då eleven nu erhållit en negativ identitet. Läget är sämre. 

 

Har du någon personlig erfarenhet av ett liknande fall hos dig eller hos någon i din närhet. Vad blev 

effekten av diagnosen ADHD? 

  

 


