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Titel: Goda relationer, motivation och genusmedvetenhet En studie om flickor med ADHD 

och skolcoacher. 

 

English title: Good relations, motivation and gender awareness.  A study of girls with ADHD 

and school coaches 

 

Abstrakt 

Specialpedagogiska frågeställningar handlar bland annat om normalitet och avvikelse, 

integrering, delaktighet, lärande, makt och inkludering enligt Jakobsson & Nilsson (2011). 

Det är utifrån de specialpedagogiska frågeställningarna som vi har valt att undersöka hur 

flickor som fått diagnosen ADHD under senare delen av sin skoltid, eller till och med efter att 

de slutat skolan, har upplevt sin skolgång. Alla de intervjuade flickorna beskriver att de under 

sin skoltid har mött någon som uppmärksammade dem och deras behov, och som därför kom 

att bli betydelsefull för att de skulle klara av skoltiden. Utifrån flickornas berättelser och i 

förhållande till att vi under vår studietid på Linnéuniversitetet har blivit uppmärksammade på 

det relationella perspektivet som kortfattat kan beskrivas som ett intresse för vad som sker 

människor emellan, valde vi att även intervjua skolcoacher. Skolcoacherna som vi mötte har i 

uppdrag att fånga upp och arbeta förebyggande och främjande för att stötta alla elever så att 

skolan ska vara en “skola för alla”. 

 

Metoden vi använde var dels intervjuer och dels fokusgrupper. Till analysen användes teorier 

som behandlar betydelsen av att ta hänsyn till relationer, motivation och genus i arbetet med 

flickor med ADHD. 

 

Resultatet visade att de flickor med ADHD, som vi har intervjuat, hade känt att deras 

skolsvårigheter berodde på dem själva. Dessutom hade deras skolsvårigheter ofta har lett till 

skolk och skolfrånvaro. Vi ser också i vårt arbete att de intervjuade skolcoacherna och 

flickorna upplever att flickor och pojkar med ADHD och/eller problem med skolk bemöts 

olika i skolan. 

 

Nyckelord 

ADHD, anpassningar, genus, kategoriskt perspektiv, oro, relationellt perspektiv, skolfrånvaro, 

skolcoacher, särskilt stöd, utåtagerande beteende, ångest, överlämning. 
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Tack 

Det krävs fler än två för att skriva en uppsats har vi fått erfara. Utan den grund som 

undervisningen på Linnéuniversitetet har gett oss hade vi vår uppsats inte kunnat bli skriven. 

Utan förstående familjer och vänner som har inspirerat, lyssnat, hjälpt till så att vardagen har 

fungerat, lånat ut böcker och på allehanda sätt stått ut med oss när vi har varit uppslukade av 

vårt arbete hade uppsatsen inte kunnat bli skriven. Utan coachning och vägledning och 

handfasta råd från vår handledare Marianne Björn hade vi inte kunnat skriva den här 

uppsatsen. Utan släktingar och vänner som tålmodigt har läst, kommenterat och förklarat hade 

det här aldrig varit möjligt. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till Anna, Beatrice, Cecilia och Diana, som vi fick intervjua 

om er skolgång. Utan er medverkan hade aldrig det här arbetet låtit sig skrivas. Ni har låtit oss 

ta del av era erfarenheter och ert engagemang. Det har varit ovärderligt. Vi vill även rikta ett 

stort tack till de skolcoacherna Erik, Fredrik, Gunilla och Hanna som vi fick intervjua under 

terminens mest hektiska tidpunkt, era tankar om, och erfarenheter av, ert arbete som 

skolcoacher har även dessa varit ovärderliga för oss. 

Slutligen vill vi tacka varandra. Tillsammans gjorde vi det! 
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1. Inledning 

 

I Sverige reglerar skollagen (SFS 2010:800) allas rätt till en likvärdig skola, en skola där alla 

ska få tillgång till lika utbildning. Som ett ytterligare led i arbetet med allas rätt till likvärdig 

skola, sände Sverige för drygt 20 år sedan representanter till världskonferensen “Education for 

All”. En konferens om specialpedagogik för att skapa gemensamma riktlinjer för hur vi kan 

skapa “en skola för alla”. I skollagen, förordningar, formuleringsarenan, är det tydligt och 

klart utformat att ”alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i denna lag” (SFS 2010:800 kap 1 § 8). Men i skolans dagliga verksamhet, 

realiseringsarenan, upplever vi att det finns stora orättvisor hur anpassningar, särskilt stöd (för 

definition, se kap 3), resurser och dokumentation tillskrivs elever. Skolinspektionen granskade 

2014 åtta skolors arbete med elever med ADHD. Resultatet visade att det, flera år efter 

världskonferensen som skulle hjälpa oss att skapa en skola för alla, fanns stora brister i 

skolornas arbete med elever med ADHD. Lärarna frågade inte eleverna vad de kunde eller 

behövde eller hur de lärde sig bäst, skolorna underlät att skriva åtgärdsprogram, flera skolor 

saknade specialpedagogisk kompetens och eleverna uttryckte oro för att misslyckas i skolan 

(Skolinspektionen 2014).  Vi ser och upplever, på pappret och i vårt dagliga arbete i grund- 

och gymnasieskolan, stora skillnader hur elever med ADHD får tillgång till en likvärdig 

skolgång. 

 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen 

(SFS 2010:800 1 kap. 4 §). 

 

Genom åren har forskning bedrivits kring barn med ADHD som ofta tillskrivs egenskaper 

som överaktiva, besvärliga och med koncentrationssvårigheter. Egenskaper som många 

gånger upplevs störande i skolsammanhang. I vårt arbete som verksamma lärare möter vi 

dagligen dessa elever, men vi har också uppmärksammat elever som har svårt med 

igångsättningen, som har svårt att behålla koncentrationen och som inte kommer till något 

avslut med uppgifterna. Det är svårigheter som vi framförallt förknippar med flickor som inte 

har eller får någon diagnos under skoltiden. I avhandlingen Girls with social and/or Attention 

Deficits beskriver författaren att när vi i skolan misstänker en ADHD-diagnos tänker vi ofta 
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på elever som springer runt i klassrummet, hoppar, studsar, hörs och tar plats (Kopp 2010). 

Hon menar att forskningen varit inriktad på pojkar och att det därför är pojkars beteenden som 

uppmärksammas. 

 

Grundsymptomen vid ADHD är den samma för flickor och pojkar men flickor uppvisar ett 

delvis annat beteende. När pojken springer omkring i klassrummet vippar flickan oroligt med 

en fot, när pojken högljutt avbryter läraren pratar flickan, lite för mycket och forcerat, med 

sina kompisar (Kopp 2010). Det innebär att de flickor som vi avser i uppsatsen, enligt våra 

erfarenheter, allt för ofta inte får någon förklaring till sina svårigheter, tillgång till medicin 

eller rätt pedagogiska insatser och stöd. I det specialpedagogiska uppdraget ingår att se till att 

elever får rätt stöd bland annat genom anpassning av lärmiljö och läromedel, utveckling av 

pedagogiken i klassrummet och handledning av personal, oavsett vilka behov barnet eller 

eleven har. Vi har intervjuat flickor, som fått sin diagnos sent under skoltiden eller först efter 

de avslutat skolan. De har berättat om hur de upplevt sin skolgång. Vi har även intervjuat 

skolcoacher som har som uppdrag att ge stöd och stimulans för alla elever med olika behov. 

Utifrån den kunskap vi har fått har vi valt att undersöka vilken roll specialpedagogen kan ha 

när det gäller att sprida förståelse för de specifika svårigheter som flickor med ADHD löper 

risk att hamna i inom skolan och i att utveckla stödet för dessa flickor. Vi har företrädesvis 

valt att fokusera på hur ADHD hos flickor kan upptäckas och hur de personella resurserna kan 

användas för att stödja flickor med ADHD i skolan. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

 

För att ge läsaren en djupare förståelse inleder vi med den grundläggande historiska 

utvecklingen kring ADHD. Vidare beskriver vi delar av den forskning som idag finns om 

flickor med ADHD. Sedan går vi vidare med avsnittet kring frånvaro och skolk och kopplar 

ihop det med betydelsefulla vuxna i skolan och följer upp med aktuell forskning kring 

skolcoacher. Vi avslutar bakgrunden med en förklaring av begrepp som vi funnit relevanta för 

den fortsatta läsningen. 
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2.1 ADHD, historisk bakgrund 

 

I den forskning som vi har tagit del av skriver man att forskare inte säkert vet när symptomen 

på ADHD uppmärksammades första gången men redan 1798 beskrev den skotska läkaren 

Alexander Crichton en oförmåga hos vissa barn att koncentrera sig på samma sak under en 

längre tid (Danielsson 2011). ADHD beskrevs därefter till exempel 1902 i tidskriften The 

Lancet men det var inte förrän 1980 som en variant utan hyperaktivitet omfattades av 

begreppet, då i den amerikanska Diagnostical and statistical Manual of Mental Disorders 

(Nadeau et al. 2002). Ingrid Carlberg beskriver i En diagnos det stormat kring, ADHD i ett 

historiskt perspektiv, utgiven av Socialstyrelsen 2014, bakgrunden kring ADHD på följande 

sätt: 1957 beskrev barnpsykiatrikern Maurice Laufer en beteendestörning som kallades 

hyperkinetic impuls disorder vilken, skriver han, var väldigt vanlig och medförde att lärare i 

den tidens överfulla klassrum ofta blev, som han beskriver, fientligt stämda mot barn som 

trots att de verkade ha gott förstånd inte kunde sitta still, inte fokusera på studierna, nästan 

aldrig blev klara med de uppgifter de fått sig förelagda och ändå på något oförutsägbart sätt 

lämnade in alldeles utmärkta uppsatser. För att göra skadan än värre kom, enligt Laufer, till 

detta särskilda inlärningssvårigheter, speciellt vad gällde läsning och matematik, i förening 

med dessa barns allt större vantrivsel. Ofta lyckades de inte skaffa sig en ordentlig grund i 

skolarbetet och för varje år kom de allt längre efter (Carlberg 2014). 

 

Under 1960-talet ändrades diagnosbeteckningen på barn med hyperaktivitet och 

uppmärksamhetsstörningar till MBD, Minimal Brain Dysfunktion. MBD ansågs i huvudsak ha 

en biologisk förklaring och symptomen behandlades med bland annat läkemedlet Ritalina. 

Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet ändrades förhållningssättet och biologiska 

förklaringar ansågs otidsenligt. Istället söktes förklaringar till att barn var överaktiva, 

besvärliga och hade koncentrationssvårigheter, främst i familj och miljö. 1973 beskrev 

barnläkare, barnneurologer och sjukgymnaster MBD som en neurologisk 

funktionsnedsättning hos normalbegåvade barn. Man uppskattade att upp emot 10 % av alla 

barn kunde lida av MBD. En forskningsstudie initierades av Socialstyrelsen och resultatet 

blev bland annat att skolan uppmanades att utforma stödåtgärder för att hjälpa barnen med 

MBD att lyckas i skolan (a.a.). Diagnosen var inte okontroversiell och många protesterade 

mot den. Istället menade man att överaktivitet, koncentrationssvårigheter och aggressivitet 

hos barn berodde på exempelvis konflikter i barnets uppväxtmiljö, hjärnskador eller psykiska 
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personlighetsstörningar. När DSM III (Diagnostical and statistical Manual of Mental 

Disorders) publicerades 1980 hade man i USA döpt om diagnosen till ADD och givit den två 

undergrupper, med eller utan hyperaktivitet. Man menade att 3 % av alla barn i USA var 

drabbade, tio gånger så många pojkar som flickor. 

 

I Sverige kallades diagnosen för DAMP, Definicits in Attention, Motor control an Perception, 

eftersom stor vikt lades vid barnens motoriska problem. Diagnosen ansågs i Sverige 

fortfarande främst ha sitt upphov i barnets miljö. Under 1980-talet ansågs den största gruppen 

av barn med DAMP bestå av pojkar 5–12 år. På BUP arbetade man med samtal med hela 

familjen runt pojkarna. 1997 visade resultat efter en tioårig studie av behandling med 

amfetamin att amfetamin signifikant förbättrade koncentrationsförmåga, överaktivitet och 

även andra beteendeproblem under behandlingstiden jämfört med placebo (a.a.) 

 

2.2 ADHD, idag 

 

Sedan början av 2000-talet bedöms alltid symptomen inför en eventuell ADHD- diagnos. 

Under 2013 medicinerades i Sverige 4,1 % av alla pojkar i åldersgruppen 10–17 år med 

läkemedel innehållande den centralstimulerande beståndsdelen metylfenidat, exempelvis 

Concerta. Neurofeedback är ett annat behandlingsalternativ som är under utveckling. Det 

fungerar, enkelt förklarat, så att man lär nervsystemet att anpassa hjärnvågorna att fungera 

bättre. Det är en inlärningsprocess där hjärnan tränas att belöna för positiva förändringar i sin 

aktivitet (Ahlstrand & Grattbäck 2013; Danielsson 2011). 

 

ADHD är en fortfarande en omstridd diagnos men under senare år har kunskapen om ADHD 

fördjupats bl.a. genom ny forskning som sprids på internetsidor och i vetenskapliga tidskrifter. 

Skolverket skriver dock i sina allmänna råd att det är viktigt att understryka att skolans 

uppdrag är att anpassa den pedagogiska verksamheten till alla elevers behov oavsett om 

eleven har diagnos eller inte och att elevhälsan har en viktig roll i det arbetet (Skolverket 

2014). 

2.3 Tidigare forskning om ADHD 
 

Danielsson (2011), Forsberg (2004) med flera menar att orsakerna till ADHD i grunden är  

biologiska. En av de orsaker som indikerar det, är att det finns en stark hereditet. De 
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biologiska orsakerna till ADHD har ifrågasatts och ifrågasätts fortfarande men den höga 

graden av ärftlighet, respons på medicinering samt konstaterade strukturella skillnader i 

hjärnbarkens yta visar dock med stor säkerhet att det finns biologiska skillnader mellan 

personer med och utan ADHD (Danielsson 2011; Forsberg 2004; Villemonteix et al 2015). 

Relativt ny forskning av ett mindre antal unga med ADHD visar också att det finns skillnader 

i hjärnan hos pojkar och flickor som kan förklara varför aggressivitet är vanligare hos pojkar 

med ADHD och att flickor oftare är ouppmärksamma (Villemonteix et al 2015). Receptorer 

och bindningsställen i hjärnan är känsliga för östrogenhalten i blodet vilket kan förklara varför 

ADHD hos flickor ofta upptäcks i samband med puberteten och varför symptomen ofta 

förvärras före menstruation och efter menopausen (a.a.).   

 

I en forskningsstudie från 2003 (Piek et al 2004) där forskare undersökt komorbiditet mellan 

ADHD och dyspraxi, svårigheter att koordinera muskelrörelser, hos 238 barn i åldrarna 6- 14 

år, presterade flickor och pojkar med ADHD olika i ett test som mätte snabbheten i respons på 

om två figurer de fick se var likadana. Pojkarna reagerade snabbare men flickorna hade fler 

rätt. Flickor med ADHD verkar således arbeta långsammare men effektivare än pojkar med 

ADHD.  

Sex was found to be an important varible to consider for the CRT2 task( rtcr), where 

girls was faster than boys…...Overall girls was slower than boys but produced more 

correct responses.  

                (Piek et al 2004 s. 1069). 

 

Resultatet kan visa en av anledningarna till att flickorna inte upptäcks i skolan; de presterar i 

enlighet med vad skolan kräver.  

 

2.4 ADHD och flickor 

 

Andelen flickor som har ADHD är fler än de som får en diagnos (Jacobsson& Nilsson 2011; 

Kopp 2012; Nadeau et al 2002). Flickor med ADHD är ofta mindre störande för sin 

omgivning eftersom hyperaktivitet som syns utåt inte är lika vanligt hos flickor med ADHD 

som hos pojkar utan flickorna tenderar istället att dra sig undan och internalisera sina 

svårigheter (Nadeau et.al. 2002). Vuxna i skolan som inte själva har ADHD eller erfarenhet 

av flickor med ADHD kan ha svårt att förstå och känna igen tecknen (a.a.). Flickorna får ofta 

höra att de ska anstränga sig lite mer, vara mer uppmärksamma, sluta dagdrömma och sluta 
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slarva. ADHD hos flickor visar sig dock ofta i svårigheter med just detta; att följa med i 

genomgångar, oro, ängslan, svårigheter att minnas, att komma igång och det som kan tolkas 

som slarv eller som motsatsen, överdrivet fokus på skolarbetet (a.a.).  

 

2.5 Tidigare forskning om ADHD hos flickor 
 

Quinn & Sharon genomförde 2004 en undersökning där bland andra lärare fick beskriva hur 

de upplevde skillnader mellan flickor och pojkar med ADHD. Deras forskning visade att 

lärarnas syn på genus har en stor roll i hur ADHD upptäcks och behandlas och hur flickor 

med ADHD bemöts (Quinn & Sharon 2004). 

 

Svenny Kopp, överläkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, disputerade 2010 

med sin avhandling Girls with social and/or Attention Impairments. Hon är projektansvarig 

för “flickprojektet” som är en omfattande klinisk studie av flickor med ADHD. Hennes 

forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter. Kopp skriver att 2–5% av alla 

flickor som undersöktes av hennes team 1999–2005 hade ADHD. Hon har uppmärksammat 

att kriterierna för att diagnostisera ADHD är satta efter pojkar 6–11 år gamla och riskerna är 

överhängande för att flickor med ADHD, som inte får det stöd och den hjälp som de behöver, 

råkar i svårigheter (Kopp 2010). Då flickor med ADHD får sin diagnos senare än pojkar 

bidrar det till att de upplever mer stress och att de har generellt lägre självkänsla än andra 

flickor (Kopp 2012). 

 

En longitudinell forskningsstudie i USA (Swanson et al 2013) visade att flickor med ADHD 

skadar sig själva oftare och gör fler självmordsförsök i puberteten än andra flickor gör. 

Flickor med ADHD- C (kombinerad form) experimenterar mer med självskademetoder än de 

med ADHD-PI (primärt uppmärksamhetsstörd form). De med ADHD- HI och ADHD- C gör 

fler självmordsförsök än de med ADHD- PI (a.a.). I en annan undersökning som gjordes 2004 

i USA, där forskare intervjuade elever med ADHD, föräldrar till elever med ADHD och 

lärare, trodde 82 % av de tillfrågade lärarna att ADHD var vanligare hos pojkar än hos flickor, 

56 % trodde att det var vanligare att flickor skämdes över sin ADHD och 44 % av lärarna 

trodde att flickor med ADHD var promiskuösa mot att 28 % trodde att pojkarna var det. När 

ungdomarna med ADHD intervjuades visade de att det var lika ovanligt hos pojkar som hos 

flickor att skämmas över sin diagnos och lika många pojkar som flickor i tonåren var sexuellt 
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aktiva. Forskningen visade dessutom att ADHD var minst lika vanligt hos pojkar som hos 

flickor (Quinn & Wigall 2004). I skolan kan det dröja länge innan flickor med ADHD 

upptäcks då många tillhör gruppen ADHD- PI, den primärt uppmärksamhetsstörda 

undergruppen.  

 

Females with ADHD have fewer hyperactive/impulsive symptoms, more inattentive 

symptoms, present more commonly with the predominantly inattentive subtype and 

tend to be underdiagnosed when compared to boys with ADHD  

     (Villemonteux et alt 2015 s.32). 

 

Flickor med ADHD uppger oftare än andra flickor att de saknar en bästa vän, kanske 

beroende på att de har en tendens att komma “för nära”, inte känna av sociala koder och lätt 

överdriva (Kopp & Gillberg 2011). Flickor med ADHD har oftare motoriska problem än 

flickor utan ADHD och tenderar att inte delta i skolans idrottslektioner (Kopp et al. 2010). 

Det innebär att även idrottslärare och pedagoger som aktiverar elever på rasterna behöver vara 

uppmärksamma på flickorna (Brorsson & Karlsson 2011). Elever ska, enligt skollagen, ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt (Skollagen 2010). Inget ämne eller 

område inom skolan är undantaget. Hinshaw och hans team från Berkley gjorde under slutet 

av 1990- talet den dåvarande största undersökningen av prepubertala flickor med ADHD 

(Hinshaw et al 2006). Bakgrunden till undersökningen var att det fanns få longitudinella 

undersökningar av flickor med ADHD trots att det var känt att flickor med ADHD ofta mådde 

dåligt. Forskarna gjorde uppföljningsstudier 5, 10 och 15 år senare. De intervjuade och testade 

flickor med ADHD och utan ADHD. Några av flickorna medicinerade andra inte och 

studierna utfördes både då flickorna, som medicinerade, fick sin vanliga medicin och när de 

inte medicinerade. I undersökningen framkom att flickor med ADHD oftare än andra flickor 

har ätstörningar, trotssyndrom och skolsvårigheter (enligt både flickornas egna och lärarnas 

bedömningar). När Hinshaw och hans team gjorde en första uppföljande undersökning av 

flickor med ADHD 5 år efter att de hade deltagit i en första undersökning visade det sig att 

flickorna fortfarande hade stora problem i skolan samt hade i hög grad ätstörningar, problem 

med kamrater och dålig självuppfattning.  

 
….these findings indicate that ADHD in girls is a problem of real importance; services 

may well be required in most instances.      

                        (Hinshaw et al 2006 s. 496). 

 

Flickor som fick diagnosen ADHD- HI vid 6–12 års ålder kunde i flera fall diagnosticeras 

med ADHD- C efter 5 år, hyperaktiviteten verkade ha dämpats efter puberteten. Diagnosen 
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ADHD- PI var mer stabil och hos pojkar verkar diagnosen vara mer stabil oavsett vilken typ 

av ADHD pojkarna hade. Sammanfattningsvis kan det sägas att diagnosen symptomen för 

ADHD hos flickor ofta visar sig på andra sätt än symptomen hos pojkar men att skolans 

uppdrag alltid är att anpassa verksamheten efter eleven, oberoende av diagnos. 

 

2.6 Frånvaro/skolk 

 

Alla elever i grundskolan har skolplikt (SFS 2010:800) vilket innebär att de har skyldighet att 

närvara i skolans undervisning. Elever i gymnasieskolan har närvaroplikt. Enligt Vägledning 

för elevhälsan utgiven av Skolverket och Socialstyrelsen (2014) så har frånvaro från skolan, 

under längre tid eller ströfrånvaro, betydelse för kunskapsinhämtningen, men också för att 

eleven ska få ta del av skolans sociala gemenskap. En bra lärmiljö som är anpassad efter 

individens behov främjar motiveringen till att vara i skolan. Den främsta anledningen till 

ofullständiga betyg är bristande delaktighet hos eleven, antingen i form av frånvaro eller av 

passiv närvaro. Det finns, enligt Skolverket & Socialstyrelsen (2014), två typer av 

skolfrånvaro som ibland överlappar varandra: skolmotstånd då vårdnadshavarna känner till att 

eleven inte går till skolan. Det handlar oftast om att eleven känner så stark motvilja mot att gå 

till skolan så att den stannar hemma. Ogiltig skolfrånvaro (skolk) innebär att vårdnadshavarna 

inte känner till att eleven inte går i skolan. Skolk handlar i första hand inte om att eleven 

känner obehag inför skolan. 

 

Det finns nästan alltid flera olika orsaker till att en elev känner så starkt motstånd mot att gå 

till skolan så att den stannar hemma. Orsakerna kan vara att eleven befinner sig i en 

komplicerad livssituation, har utsatts för kränkningar i skolan eller fått kritik. Ibland bidrar 

föräldrars missnöje med skolan till att eleven stannar hemma. Huus, Strand & Granlund 

(2011) menar att det är vanligt att elever med hög ogiltig frånvaro har sociala, psykologiska 

och neuropsykiatriska problem i kombination med inlärningssvårigheter. I skriften 10 orsaker 

till avhopp (Kaloch 2013) framkommer det att 

 
Många elever har koncentrationssvårigheter och behöver ett “yttre stöd för den inre 

tanken” men riskerar att få höra att “du kan bara du vill” eller skärp dig nu” vilket i 

stället bara försämrar ett redan svagt självförtroende. Olovlig skolfrånvaro eller skolk 

kan då bli en nödvändig väg ur en helt omöjlig miljö. 

                                                                                 (Ungdomsstyrelsen 2013:2 s18). 
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Skolk inträffar i hög utsträckning när det finns sociala eller andra problem i familjen men 

även här kan inlärningssvårigheter och brist på uppmuntran från skolan sida påverka 

(Skolverket och Socialstyrelsen 2014). 

 

Skolk är, enligt Skolverket och Socialstyrelsen (2014), tillsammans med passivitet i skolan 

den vanligaste orsaken till att elever får ofullständiga betyg. Skolk påverkar också elevens 

sociala situation och leder i många fall till ett skolmisslyckande. Det räcker inte med att 

eleven är i skolan, den måste också delta aktivt i undervisningen. Skolcoacher som vi har 

intervjuat berättar om elever som är i skolan men som mest befinner sig i korridorer och 

uppehållsrum eller gör någonting annat under lektionstid istället för att delta i undervisningen. 

Det ingår i elevhälsans, och därmed också i specialpedagogens, uppdrag att söka efter 

orsakerna till skolk och arbeta för att eleven ska komma tillbaka till skolan. 

Specialpedagoger kan använda sig av att skolcoacherna inte är bundna till klassrummet på 

samma sätt som pedagogerna i skolan och samarbeta med coacherna i deras arbete i och 

utanför skolan för att främja elevens närvaro i skolan. 

 

2.7 Betydelsefulla vuxna 

 

I SOU 2010:64, ett delbetänkande av Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta 

barn, beskriver Sahlström (2010) som bland annat forskar kring interaktion och relationer i 

klassrummet, hur pedagoger resonerar kring mötet med eleverna. 

 
Man kan inte hinna prata med alla, men om man fördelar delar av ansvaret för det 

pedagogiska samtalet i klassrummet så att barn och unga kan arbeta och lära 

tillsammans så kan man frigöra sina egna möjligheter åt att ägna sig åt det och dem 

som behöver en allra mest just då.  

       (SOU 2010:64 s. 72). 

 

Ett av lärarens viktigaste uppdrag är att se till att alla barn ingår i en social gemenskap skriver 

Fischbein (2011), hon anser därför att de sociala och relationella faktorerna får en allt mer 

betydelsefull roll i skolan. Elever med beteendeproblem så som koncentrationssvårigheter, 

hyperaktivitet och aggressivitet har enligt Henricsson & Rydell (2004) större risk att utveckla 

konfliktfyllda relationer till lärare. Hur läraren reagerar på elevens beteende är betydelsefullt 

för den fortsatta skolgången enligt dem. Carr (2013) menar att elever tidigt lär sig skillnader 

mellan att lyckas och misslyckas och betonar att de elever som inte har någon att skapa en 
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relation till, lättare upplever skam kring sina misslyckanden än elever som har goda relationer 

till verksamma i skolan. Aspelin och Persson (2011) skriver att i det relationella perspektivet 

sätts relationerna i centrum och utmanar synsättet om enskilda individers prestationer. Bolic 

Baric et al (2016) beskriver en lärare, eller annan vuxen, som engagerar sig personligen och 

bekräftar eleverna som individer, som en framgångsfaktor för att eleverna ska känna sig 

delaktiga och se positivt på sin skolgång och sitt eget lärande. Fischbein (2011) hävdar att 

lärarens goda relation till elever är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång och 

välbefinnande hos elever. I socialstyrelsens skrift Se tolka och agera-  allas rätt till en 

likvärdig utbildning står det: 

 
Om samhället vill förbättra framtidsutsikterna för utsatta barn är det sannolikt 

nödvändigt att ge dem ett kraftfullt stöd under skolgången. Rimligtvis är 

skolmisslyckande en faktor som kan påverkas, i motsats till exempelvis kön eller 

erfarenheter från tidig barndom. 

       (Socialstyrelsen, 2010:95 s.259). 

 

Förståelse för dålig självkänsla och vad flera misslyckanden kan innebära för eleven anser 

Jenner (2004) vara av stor vikt för att kunna skapa förtroendefulla relationer mellan elev och 

vuxen. En strävan från den vuxnes sida bör vara att försöka se världen med elevens ögon och 

att utgå från elevens livssituation och perspektiv. Mötet mellan en elev och en vuxen i skolan 

kan aldrig vara jämbördigt eftersom den vuxne har ett övertag som grundas på maktpositionen 

som råder mellan elev och vuxen i skolans värld. Den vuxne måste därför vara uppmärksam 

så att elevens beroendeposition inte förstärks, utan att det råder en ömsesidig tillit och respekt 

(Jenner 2004). Björkman (2010) beskriver vikten av hur hon bemöter elever i: 

 
hanterande av konflikter, mentorsrollen, korridorsamtal och alla de andra små saker 

som jag som lärare ser och upplever inom skolan väggar. Med mitt bemötande så 

skapar jag en möjlighetsarena som kan vara bred eller snäv. 

                                   (Björkman 2010 s.163). 

 

I en rapport om övergångar inom och mellan skolor och skolformer från specialpedagogiska 

skolmyndigheten resoneras det kring begreppet delaktighet. Författarna till rapporten skiljer 

på sex olika aspekter av delaktighet: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi. Av de sex aspekterna på delaktighet skattades erkännandet från 

lärare och andra elever särskilt högt. Det relationella perspektivet var betydelsefullt för 

elevens möjlighet att känna sig inkluderad och delaktig (Hammarberg 2015). 
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2.8 Skolcoacher 

 

Coachning som begrepp benämns ofta i sportsammanhang där det förknippas med ett 

kvalificerat processorienterat förändringsarbete med teoretisk grund i social kognitiv teori 

(Hassmén, et al, 2003; Weinberg & Gold, 2003). Processen innebär i dessa sammanhang att 

påverka idrottarens attribution (orsaksverkan) i avsikt att påverka motivationen. För att den 

som blir coachad ska uppleva trygghet under förändringsarbetet menar Hassmén et al. (2003) 

att det är viktigt att ett långsiktigt processorienterat samspel mellan coach och individ byggs 

upp. Skolk och passivitet är enligt (Skolverket och Socialstyrelsen 2014) de vanligaste 

orsakerna till skolfrånvaro, något som skolcoacherna ska motverka i sitt arbete.  

2.9 Tidigare forskning om skolcoacher och coachning 

 

I förhållande till ovanstående kan man dra likheter med Jenners (2004) forskning om 

motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Han anser att motivation inte är en 

egenskap hos eleven utan en följd av elevens tidigare erfarenheter och bemötandet man fått, 

alltså en inre faktor. Cederberg (2011) har lett en studie kring skolcoacher roll i skolan. Hon 

menar att skolcoach är en relativt ny yrkeskategori och att det inte finns någon enhetlig metod 

att beskriva skolcoachernas arbete med, utan att det förefaller handla om en yrkestitel som 

konstrueras av skolor på olika sätt. 

 

Utgångspunkten kring coachning är att individen är tänkande, rationell, målinriktad och 

påverkbar (Cederberg 2011). För att coachningen ska upplevas som positiv av eleven krävs en 

god relation och tillit till coachen, när det har byggts upp kan en förändringsprocess påbörjas, 

en förändring kring sitt tänkande: om sig själv, om världen och om sin kapacitet. Jenner 

(2004) påvisar i sin forskning vikten av att ett motivationsarbete måste börja där den andre 

befinner sig och med förståelse för dålig självkänsla och vad rader av misslyckande kan 

innebära för eleven. I Cederbergs (2011) forskning framkom just att relationsarbete bör utgöra 

en central hörnsten för skolcoachernas uppdrag. Enligt Cederberg (2011) är det centrala i 

förändringsarbetet mellan skolcoach och elev målsättningsarbete med tydligt huvudmål och 

delmål. Även Jenner (2004) påvisar vikten av målsträvan kring aspekten motivation, att 

handlandet är riktat mot något. Långsiktigt arbete och delmål kan innebära att eleven ändrar 



 

  
 

17 

sin självbild när ett mål uppfylls (Hassmén et al, 2003; Weinberg & Gould, 2003). Trondman1 

(2015) visar att den vuxnes tro på eleven, att den vuxne tillskriver eleven förmåga, är 

intresserad av hur eleven tänker och inte gör skillnad på människor är viktiga förutsättningar 

för att en elev ska vilja följa den vuxnas coachning. 

2.10 Specialpedagogiskt stöd och ADHD 
 

Det specialpedagogiska stödet kan sägas ha två funktioner, förebyggande och åtgärdande. Det 

förebyggande arbetet syftar till att säkerställa så att så få elever som möjligt ska bli i behov av 

specialpedagogiskt stöd. Det åtgärdande arbetet sätts in när den ordinarie undervisningen inte 

räcker till (Skolverket 2016). I den svenska grundskolan får 40 % av eleverna 

specialpedagogiskt stöd, till exempel i form av tydliga instruktioner eller annat stöd för att 

sätta igång med skolarbetet, lästräning eller särskilda läromedel, någon gång under sin skoltid 

men det specialpedagogiska stödet varierar mycket i utformning och omfattning (a.a.). 

Enligt Jacobsson & Nilsson (2011) så innebär att ha ADHD ofta att eleven har svårigheter 

med exekutiva funktioner.  Svårigheter med exekutiva funktioner leder till exempel till att 

eleven kan ha svårigheter med att styra sina impulser, hålla fast vid långsiktiga mål, 

koncentrera sig på uppgifter som inte är tillräckligt intressanta eller komma igång (Jacobsson 

& Nilsson 2011). När svårigheterna leder till att eleven blir rastlös, har svårt att följa med i 

undervisningen, glömmer och har svårt att få vänner (Kopp 2010) så behöver skolan och 

undervisningen anpassas extra efter elevens behov. Jacobsson & Nilsson ger som exempel på 

verksamt stöd, att lägga in korta raster i arbetsschemat, ge eleven en bestämd plats i 

klassrummet och anpassa kravnivån till eleven. Det specialpedagogiska stödet behöver, för att 

eleven ska ta emot det, vara begripligt för eleven, anpassat efter elevens behov och 

professionellt förankrat (Aspelin & Persson 2011). Aspelin & Persson (2011) hänvisar till 

Sidorkin då de beskriver ett framgångsrikt pedagogiskt förhållningssätt:  

 

Vidare formulerar han ett pedagogiskt förhållningssätt som mindre handlar om 

professionella färdigheter och mer om att delta aktivt i kollektiva processer där 

mellanmänskliga möten kan uppstå. Det är i de ögonblick då lärare och elev förhåller 

sig till varandra som partner i en levande gemenskap som utbildning är framgångsrik, 

menar Sidorkin.  

    (Aspelin & Persson 2011 s. 116). 

                                                           
1 Trondman, Mats. Professor, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet.  

Specialpedagogikens dag Linnéuniversitetet, föreläsning (2015-11-30). 
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2.11 Tidigare forskning kring specialpedagogiskt stöd 

 

Enligt Frithiof2 (2014) bär vi med oss lite från alla historiska perspektiv på specialpedagogik. 

Specialpedagogikens verksamheter påverkas av vårt synsätt på människor men även av 

politik, ekonomi och samhällsutvecklingen. Eleven vi som specialpedagoger möter påverkas 

av vår människosyn. Tidigare lades problemet hos eleven, idag talar vi hellre om elever i 

svårigheter, med speciella behov (Frithiof 2014). Stigsdotter Ekberg (2010) skriver att den 

pedagogiska grundsynen innefattar samhällsrepresentantens människosyn, kunskapssyn och 

samhällssyn. Hur man ser på unga i problem, vilka förväntningar man kan ha på dem, vad 

man tror om kunskapsutveckling hos dem, vad som är viktigt att lära samt vilka möjligheter 

att lära som den enskilde har, och om hur detta lärande ska gå till, påverkas av den vuxnes 

grundsyn (Stigsdotter Ekberg 2010).  

 

Stigsdotter Ekberg beskriver också att skolmisslyckande är den enskilt största anledningen till 

att de elever hon har följt i sin studie hamnade i svårigheter. Havik, Bru & Ertesvåg kom i en 

norsk undersökning 2015 fram till att skolk var vanligare bland elever som bedömde sig vara i 

behov av specialpedagogiskt stöd. “This result might indicate that the need for special 

education is a primary predictor of truancy” (Havik, Bru & Ertesvåg 2015 s. 330). De föreslår 

att pedagoger i skolan behöver bli bättre rustade för att upptäcka skolk och skolfrånvaro tidigt 

och kunna ingripa. Von Wright (2000) visar också att det är viktigt att speciallärare, 

specialpedagog, och andra som är involverade i att utforma stöd för elever, engagerar eleven i 

arbetet och inte utformar stöd över elevens huvud. Perspektivet i utformandet av 

specialpedagogiskt stöd svänger från att gälla elever som har svårigheter vilka ska korrigeras 

(Frithiof 2014), till att gälla anpassning av undervisning, material och bemötande vilka 

anpassas till elevens behov (von Wright 2000).  

 

                                                           
2 Frithiof, Elisabeth. Lektor, Centrum för specialpedagogisk forskning, Linnéuniversitetet. 

Specialpedagogik i historiskt perspektiv, föreläsning (2014- 09- 04). 

 
 



 

  
 

19 

3. Begrepp 
 

ADHD                           ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Diagnosen ADHD kommer från DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders), en handbok inom psykiatrin som i 

USA utger ett standardsystem för medicinsk diagnostisering av 

psykiska störningar. Där delas ADHD in i tre grupper: 

ADHD- PI                      (Predominantly inattentive) Den form av ADHD som är mest 

frekvent. ADD är en äldre beteckning som är densamma som 

ADHD- PI. De allra flesta flickor som får diagnosen ADHD har 

ADHD-PI, det vill säga den formen som främst utmärker sig 

genom bristande uppmärksamhet (Bähr 2015; Kopp 2012; Nadeau 

et al 2002). 

ADHD- C                       (Combined) En kombination av hyperaktiv/impulsiv och 

ouppmärksamhet. 

ADHD- HI                      (Hyperactive/impulsive) Den form av ADHD som mest utmärker 

sig genom hyperaktivitet och impulsivitet. 

Extra anpassning        Stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Genus                              Ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors 

och mäns sociala beteende. 

Moderator Leder fokusgruppen och har som uppgift är att få deltagarna att 

interagera med varandra i så stor utsträckning som möjligt. 

Skolcoacher                    Vuxna i skolan som genom en väl fungerande kommunikation 

hjälper eleven att hitta drivkrafter, höja kompetensen och nå mål. 

Särskilt stöd                   När de extra anpassningarna inte räcker till anmäls det till rektorn 

och en skyndsam utredning av elevens behov av särskilt stöd skall 

startas. I Skollagen 3 kap. 10 § står att särskilt stöd ska ”ges på det 

sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 

möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås”, men det 

specificeras inte vad stödet ska bestå av. 

Överlämning                  Informationsutbyte mellan skolor då elever byter skola eller 

skolform. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinsk_diagnostik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_st%C3%B6rning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_st%C3%B6rning
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4. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och beskriva elevers och skolcoachers syn 

på det specialpedagogiska stödet (se definition i kap 3), för flickor med ADHD.  

 

● Hur kan genusaspekten beaktas vid utformandet av stöd för flickor med ADHD? 

● Hur kan det specialpedagogiska stödet utformas för att minska risker för 

skolmisslyckande hos flickor med ADHD? 

● På vilket sätt har bemötandet från skolcoacher och annan skolpersonal betydelse 

för att minska skolfrånvaro och skolk hos flickor med ADHD? 

·                

 

 

 

Specialpedagogik är en tvärvetenskaplig praktik som kan innefatta arbete kring sociala, 

relationella och kunskapsmässiga skolsvårigheter. I specialpedagogens arbete ingår att verka i 

samspel och förtroende med såväl elever och elevhälsa som med pedagoger och annan 

kringpersonal i skolan. Vi har intervjuat fyra unga kvinnor som samtliga har fått diagnosen 

ADHD. Samtliga flickor skolkade eller var passiva i skolan. Vi har dessutom intervjuat fyra 

skolcoacher vilka arbetar under elevhälsan, där bland annat specialpedagogen ingår. 

Tillsammans arbetar de främjande med den psykosociala hälsan bland annat genom att 

förebygga skolfrånvaro och skolk. Med vårt arbete har vi därför valt att framför allt fokusera 

på stöd till elever som riskerar att hamna i sociala skolsvårigheter. 
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5. Teorianknytning 
 

I denna del presenteras först den sociokulturella teorin. Den är intressant för vårt arbete då vi 

menar att lärande sker i ett socialt sammanhang, en social samverkan. ADHD är en diagnos 

som väcker olika känslor beroende på den sociala kontext eleven med ADHD befinner sig i 

(Danielsson 2011). Därefter redogörs för den teoretiska utgångspunkt vi använder för att 

undersöka vikten av relationer mellan olika parter i skolan. Vidare beskriver vi olika 

människoperspektiv och hur de kan påverka skolgången för flickorna med ADHD. Slutligen 

beskriver vi de teorier kring genus som vi bedömer kan vara av betydelse för vår studie. 

5.1 Sociokulturell teori 

 

Uppsatsen utgår ifrån sociokulturell teori, en teori som enligt Phillips & Soltis (2014) ofta 

förknippas med Dewey och Vygotskij vilka menade att individens utveckling sker i social 

samverkan, människor är individer i sociala sammanhang. Vi agerar som vi upplever att 

omgivningen förväntar sig att vi ska agera.  Dewey (1897) skriver bland annat att verklig 

utbildning endast kan uppnås om barnets begåvning stimuleras i den sociala situation barnet 

befinner sig i. Skolan måste väcka barnets lust till lärande och fånga in barnet där det är för att 

lärandet ska kännas meningsfullt (Dewey 1897). I alla lärsituationer uppkommer möten 

mellan olika personer, vi möts och lär oss av varandra i sociokulturella sammanhang (Daniels 

& Hedegaard 2011). Utifrån en sociokulturell ansats menar Säljö (2011) att lärande ses som 

kontextuellt och situerat med andra ord förankrat i de sammanhang och situationer där 

lärandet sker. Utifrån dessa sammanhang och situationer skapas meningen i det man lär sig. I 

undersökningen bör det således tas i beaktande att ADHD är en diagnos vars betydelse är 

beroende av den sociala kontext individen befinner sig i. Dysthe (2003) beskriver det 

sociokulturella perspektivet på lärande på följande sätt: 

               
Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom språk  

och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan  

det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö;  

lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med 

omgivningen i vid mening.       

        (Dysthe 2003 s.31). 
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5.2 Ett levande och ömsesidigt möte 

 

Utan delaktighet och närvaro distanserar sig ofta människor ifrån varandra och har svårt att 

mötas i en ömsesidig relation. Innan två personer har mötts anser von Wright (2000) att vi inte 

kan definiera den andra människan. Vi kan få reda på vad eleven varit, men för att få reda på 

vem eleven är krävs ett möte i en social relation. Vi kan i dessa möten enligt Buber (1994, se 

Rökenes & Hansen 2006), förhålla oss till den andre som ett subjekt du, (ett jag och du möte, 

en gemensam upplevelse, möts inifrån, sätta gemensamma ord, innebörden skapas 

tillsammans) eller som ett objekt det (ett avstånd, vi betraktar den andra utifrån, som ett 

föremål, sätta etikett på och att dessa möten ofta har en målinriktad kontakt, att vi har ett syfte 

med mötet, syftet är vårt och framställt av oss). Om jag behandlar den andre som ett det 

(objekt) blir även jag ett objekt, och Buber (1994) påvisar att ett föremål har man ingen dialog 

med.  

 

Mötet mellan en annan människa pendlar ofta mellan jag-det och jag- du. Något som även 

Rökenes & Hansen (2004) tar fasta vid och menar att det är vanligt att vi vill förstå den andra 

som ett subjekt, men behandlar den andra som ett objekt. Om personalen i skolan är 

övertygade om sina egna teorier, begrepp och yrkeserfarenheter kan de därför definiera den 

andres upplevelser. För att undvika detta belyser Rökenes & Hansen (2004) vikten av att 

utveckla en god relation till den andre, samverka, dela psykologiska tillstånd, förmedla 

upplevelser och göra dem gemensamma. När detta sker benämns det som intersubjektivitet, 

vilket förutsätter att den professionella har ett öppet och genomtänkt förhållningssätt till sig 

själv och sitt eget sätt att uppfatta det som den andre säger. Buber (2006) ställer sig frågan vad 

händer i ett möte om bara Du är delaktig och Jag är frånvarande och inte delaktig? 

 

5.3 Människoperspektiv 

 

Lärares syn på elever och deras eventuella svårigheter och tillkommande åtgärder påverkas 

mycket av vilket människoperspektiv läraren intar. Von Wright (2000) förklarar begreppet 

perspektiv som rationalitet, det som anger riktning för vad som blir meningsfullt och 

förnuftigt att göra. Utifrån denna förklaring belyser författaren att perspektivvalet blir särskilt 

avgörande för konsekvenserna av skolans specialpedagogiska verksamhet. I skolans värld kan 

det som händer i den dagliga verksamheten ses utifrån det punktuella perspektivet, det 
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kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet (Jakobsson & Nilsson 2011; von 

Wright 2000). Von Wright (2000) som har beskrivit de olika perspektiven menar att utifrån ett 

punktuellt perspektiv ses människans subjektivitet som statisk och kan fastställas och 

individen ses som en produkt av “omständigheter och egenskaper”. Här ses eleven som skild 

från både miljön och andra elever och skolan fokuserar på vilka åtgärder som ska sättas in för 

att hantera elevens brister. 

 

Det kategoriska perspektivet ser individen som oberoende och isolerad och när 

kommunikation sker, ses detta som ett samspel mellan fristående objekt. I detta perspektivval 

har elevens svårigheter traditionellt benämnts och bestämts med hjälp av diagnoser, 

svårigheterna är fortfarande bundna till individen själv (Emanuelsson et al 2001). De två 

ovanstående perspektiven har historiskt sett dominerat, men på senare tid har det relationella 

perspektivet växt fram som en motreaktion på dessa. Ur ett relationellt perspektiv är 

individens subjektivitet beroende av andra, det som sker i mötet med andra identifierar 

individen. Enligt Aspelin (2011) kan det relationella perspektivet vara svaret på skolans 

utmaningar genom att förändra tanken om att utbildningen uppstår i mötet och inte inuti en 

elev. 

 

De tillfrågade i Bolic Baric et.el (2016) studie menade att när de möttes av vuxna som tog sig 

tid att lyssna till eleverna, som stödde dem, övervakade deras emotionella välbefinnande, och 

som tänkte på hur deras liv hemma påverkade deras prestanda i skolan var det av stor vikt för 

hur skolgången upplevdes. Förenklat kan den stora skillnaden mellan det kategoriska och det 

relationella perspektivet uttryckas genom förändringen mellan att beskriva elever med 

svårigheter till att beskriva elever i svårigheter. 

5.4 Genus, det sociala könet 

 

Flera undersökningar utgår ifrån att det finns biologiska skillnader för hur ADHD tar sig 

uttryck. Forskningen visar dock också att det finns skillnad i hur ADHD uppfattas och bemöts 

som beror på kulturella skillnader i hur kvinnor och män förväntas vara (Jacobsson & Nilsson 

2011; Kopp 2012 mfl.). I vår uppsats har vi därför valt genusteorin då vi upplever att det finns 

skillnader på hur elever med ADHD bemöts och att den skillnaden i vissa fall inte kan 

härledas till någonting annat än genusaspekten. Genus, det sociala könet, skapas i det 

sociokulturella sammanhang vi befinner oss i. Det dagliga livet skiljer sig markant åt för 
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flickor och pojkar, män och kvinnor (Barron 2004). Social status, roller, identitet och 

relationer skiljer sig åt såväl i skolan som i samhället i övrigt. Enligt Martinsson & Reimers 

(2008) tenderar lärare i skolan att tolka elevers beteende olika beroende på om det handlar om 

flickor eller pojkar och flickors problembeteende i skolan tenderar att förbises, eftersom män 

och pojkar är norm i skolan liksom i samhället i stort. Flickor är “det andra”, det som avviker 

från normen. För den som intar ett genusperspektiv är det viktigt att hålla isär det biologiska 

och det socialt konstruerade könet. Vi föds oftast in i ett biologiskt kön men det biologiska 

könet behöver inte ha med vårt genus att göra. Att vara man eller kvinna, pojke eller flicka är 

inte något förutbestämt tillstånd. Det är ett blivande, något som konstrueras.  

 

Vi föds således inte till man eller kvinna, vi blir det (Connell 2009). Det sociala könet befästs 

av att samhällen stiftar lagar och konstruerar arenor där önskvärda genusbeteenden visas upp 

och uppmuntrar oss att på olika sätt konstruera vårt eget genus, allt för att styra våra 

beteenden in i en önskvärd genusordning. Genus handlar framför allt om de sociala relationer 

inom vilka grupper och individer agerar. Varaktiga mönster i sociala relationer bildar 

strukturer. I den bemärkelsen måste genus betraktas som en social struktur. Det är mönster i 

våra sociala arrangemang och i de dagliga aktiviteter eller praktiker som de arrangemangen 

styr. Vår västerländska genusklassificering utgår, enligt Kalonaityte´ (2014), ifrån ett 

tvågenussystem med två biologiska kön och två genus. Det behöver dock inte vara självklart 

att ett tvågenus-, eller tvåkönssystem är det enda möjliga. Detta är kulturellt beroende och har 

växlat över tid och i olika kulturer (Kalonaityté 2014). 

 

Genom att problematisera tvågenussystemet är det möjligt att reflektera över det som kan ses 

som ett könsöverskridande beteende eller fenomen. Jack Halberstam har i boken Female 

masculinity (1998) bland annat beskrivit “pojkflickor” som normbrytare. Nordberg (2004) 

problematiserar liksom Kalonaityte´ dock bland andra Halberstams resonemang om 

“maskulina kvinnor” då uppdelningen av maskulint och feminint i sig reproducerar den 

könsdikotomi som Halberstam vill underminera. Flickor som inte passar in i den traditionella 

flickans sociala värld kan hitta sin identitet som “pojkflickor”. Genom att befästa 

uppdelningen av maskulint/feminint, traditionellt flickaktigt/pojkaktigt riskerar vi att 

stigmatisera dessa flickors val av ett aktivt, riskfyllt, sportigt liv. Enligt Benestad (2010), 

verkar det som att det finns en högre grad av tolerans för normbrytande genusuttryck idag än 

för 20 år sedan. Men “pojkflickor” ses fortfarande i vissa kultursammanhang som “fel” och 
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förmågan att inte anpassa sitt utseende och beteende efter traditionella genusmönster ses där 

som fult och opassande. Det är viktigt att inte skolan är ett av dessa kultursammanhang, utan 

att skolan får vara en plats som “främjar elevers allsidiga personliga utveckling” (Skollagen 

2010:800 s. 9). 

 

Det går att uppleva en obalans och en hierarki som bland annat syns i skolan, där vårt 

genustänkande påverkar elever såväl strukturellt som individuellt. Normer om kläder, hår, 

vikt och utseende är några av de viktigaste statusmarkeringarna i skolan och centrala markörer 

för vad som är en flicka (Nielsen 2015). Flickor med skolproblem har ofta en upplevelse av 

att skolan betraktar dem, flickorna, som problemet och inte ser att problemet ligger i 

strukturer, system och i undervisningen (a.a.).  I vårt arbete har vi mött forskning som visar att 

det kan finnas fysiska skillnader mellan flickor och pojkar med ADHD som skulle kunna 

förklara skillnader i deras sätt att visa symptom (Villemonteix et al 2015). Dock menar t.ex. 

Connell (2009) att där det finns skillnader i hjärnans funktioner är det möjligt att dessa beror 

på beteendeskillnader, inte orsakar dessa (Connell 2009).  Det kan visa på en diskrepans 

mellan genusteori och biologisk forskning.  

 

6. Metod 
 

Först beskrivs de valda metoderna utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Sedan beskrivs hur 

urvalet av informanter genomfördes, hur empirin insamlades och bearbetades. Detta efterföljs 

av överväganden gällande forskningsetik och reliabilitet och validitet. Avslutningsvis 

redogörs en kritisk granskning av våra valda metoder.  

 

6.1 Kvalitativ metod med hermeneutisk ansats 

 

Innebörden av begreppet metod kan förklaras på flera olika sätt, Holme & Solvang (1996) 

förklarar en vetenskaplig metod som ett verktyg för att nå ny kunskap och reda ut befintliga 

problem. För att se hur det specialpedagogiska stödet för flickor med ADHD kan utvecklas 

har vi valt en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt.  I kvalitativa studier 

rekommenderas att använda flera metoder/data för att få en ökad trovärdighet. När vi vill 
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utforska sociala samband och den enskildes situation menar Dahmström (2011) att kvalitativa 

metoder är lämpliga till skillnad från den kvantitativa forskningen som ofta förekommer inom 

den naturvetenskapliga forskningen. Genom att få ta del av informanternas erfarenheter är vår 

önskan att uppnå förståelse (Bryman 2011; Johansson 2003). Vårt val av metod stärks av 

Hartman (2004) som menar att kunskap om människors livsvärld inte är mätbar. Slutsatserna 

kan således inte ses som generella, utan bidrar till fördjupad analys av utvalda fallstudier.  

 

Hermeneutiken används för att tolka vad andra har sagt eller skrivit samt att studera 

människors tankar menar Bryman (2011). Genom det hermeneutiska synsättet synliggörs 

informanternas egna upplevelser. Målet för studien är alltså inte att hitta en sanning utan att 

tolka och förstå vårt valda forskningsområde med hjälp av de teorier vi anammat samt det 

empiriska material vi samlat in genom att intervjua informanter, individuellt eller i 

fokusgrupp. 

 

6.2 Semistrukturerade intervjuer  

 

Fyra unga kvinnor med diagnosen ADHD har intervjuats. Genom den kvalitativa metoden bör 

det vara möjligt att komma nära flickornas upplevelser av sin skolgång. Här används 

begreppet kvalitativ för att beskriva intervjuer och analyser av texter (Ahrne & Svensson 

2011). Intervjuerna med kvinnorna var semistrukturerade för att kunna variera 

ordningsföljden och ställa fördjupande följdfrågor. De utgick från frågor så som: 

-Vilket stöd fick du under din skolgång av specialpedagog, speciallärare, lärare, övrig 

personal? 

- Vad var det man inte såg i skolan som du upplever att man borde ha sett?  

-Hur tycker du att stödet för dig skulle ha utformats? 

-Kan du själv uppleva att det finns en skillnad mellan hur pojkar och flickor med ADHD 

betraktas och bemöts i skolan? 

 

Intervjuerna var semistrukturerade för att få ut nya fakta genom att låta intervjupersonerna 

själva få reflektera över frågor som: Kan du berätta mer om hur du upplevde…? Kan du ge 

mig exempel på…? (Se bilaga 2). 
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6.3 Fokusgrupperna 

 

Fokusgruppsmetoden kan förklaras som diskussioner i en grupp där människor som har 

någonting gemensamt träffas för att diskutera ett ämne utifrån gemensamma erfarenheter. 

Diskussionen leds av en moderator vars främsta uppgift är att se till att deltagarna interagerar 

med varandra. Dhalin-Ivanoff (2011) anser att moderatorns roll är att uppmuntra deltagarna i 

fokusgruppen att prata med varandra och betona att det i diskussionen inte finns något rätt 

eller fel. Utgångspunkten för metoden är att deltagarna är intresserade av samma ämne som 

forskaren. När ämnet för målgruppen är välbekant och det inte finns någon ”missmatch” 

mellan forskarens intentioner och gruppens möjlighet att diskutera ämnet ses fokusgrupper 

som en metod för att utveckla ny kunskap och befästa gammal (Fangen & Sellerberg 2011).  

 

Då medverkande har samma intresseområde utgör fokusgruppen en homogen grupp (Dhalin-

Ivanoff 2011). Enligt Fangen& Sellerberg (2011) ska primärt en fokusgrupp utgöra en viss 

grad av homogenitet, för att diskussionen ska vara livfull och aktiv. Sekundärt ska 

fokusgruppens deltagare även utgöra en heterogen grupp, för att täcka in mångfalden. 

Medverkande är utvalda för att de är insatta och har erfarenhet kring ämnen som ska 

diskutera, men för den skull behöver de inte ha samma perspektiv på innehållet (Ahrne& 

Svensson 2011). Fangen & Sellerberg (2011) förespråkar att den ultimata storleken på 

gruppen bör vara 5 personer, då kan alla komma till tals, vid färre deltagare begränsas urvalet 

av idéer.  

 

Fangen & Sellerberg (2011) menar att skillnaden mellan fokusgrupper och individuella 

intervjuer är att berättelserna i en fokusgrupp formas i sociokulturell interaktion mellan 

deltagarna. Genom användandet av metoden fokusgrupper finns även vissa grundläggande 

antaganden från socialkonstruktvismen, där man anser att människor utformar sin egen 

kunskap i samspel med andra (Dhalin-Ivanoff 2011). 

6.4 Val av informanter 

 

Till de semistrukturerade intervjuerna valde vi att intervjua unga kvinnor som nyligen har 

avslutat sin skolgång eller som befinner sig i slutet av sin skolgång. Skolan genomgår hela 

tiden en förändring och därför vi ville intervjua personer som hade gått i skolan relativt 

nyligen. Urvalet av informanterna var således ändamålsenligt, för att få bättre stöd till 
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undersökningen (Hartman2014). Läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11 innehåller alla 

formuleringar som syftar till att hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd och att 

skolan ska arbeta för ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar. Skolan speglar dock 

samhället i stort och kunskapen om, och synen på, särskilt stöd, ADHD och jämställdhet 

förändras ständigt. Flickorna som intervjuas har själva tagit kontakt med intervjuaren efter en 

”efterlysning” av intresserade i ett upprop på det sociala mediet Facebook (se bilaga 1). De 

informanterna valdes utifrån att de var 16–25 år gamla, hade ADHD- diagnos och inte kände 

någon av oss personligen. 

 

Vi valde skolcoacher för att forskning visar att vuxna vars uppgift inte är att undervisa och 

bedöma är av stor vikt gällande att skapa tillitsfulla relationer med elever och för att 

förebygga att skolgången blir en negativ upplevelse (Assarson, Ahlberg, Anderasson & 

Ohlsson 2011). Skolcoacherna som deltog i fokusgruppen är en del i ett europeiskt projekt i 

skolan för att minska frånvaron bland elever i skolans senare år. De tillfrågade skolcoacherna 

har genom projektet en relation till varandra. Ahrne& Svensson (2011) anser att människor 

som redan känner varandra kan öppet diskutera sina åsikter och på så sätt skapas en 

förtroendefull miljö.  De tillfrågade skolcoacherna har tidigare haft olika arbeten och roller, så 

som lärare, kompisstödjare och speciallärare på sina respektive skolor. De har blivit invalda i 

projektet på grund av sina personliga kunskaper och tidigare erfarenheter. För att komma i 

kontakt med verksamma skolcoacher kontaktades rektor och chefen för elevhälsan på en 

högstadieskola som vi visste aktivt arbetade med skolcoacher. När vi fått kontaktuppgifter 

skickades mail till samtliga 8 skolcoacher. 6 av dem svarade positivt på vår förfrågan att 

medverka i en fokusgruppsintervjuv gällande uppdraget som skolcoach kopplat till 

specialpedagogiskt stöd för flickor med ADHD.   

 

6.5 Presentation av informanter 

 

Anna 18 år kommer från ett samhälle med ca 50 000 invånare där hon har gått i skolan. Hon 

blev hemmasittare i årskurs 8. Efter 1,5 år fick hon adekvat hjälp bland annat med att bli 

hämtad hemma och följd till sin nya skola. I den nya skolan går det få elever, pedagogtätheten 

är hög och Anna har fått hjälp med att sätta ord på sina svårigheter och att komma tillbaka till 

skolan. Hon går nu färdigt grundskolan och har siktet inställt på gymnasiet. 

Beatrice 20 år kommer från ett samhälle med ca 50 000 invånare där hon har gått i skolan. 
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Hon var närvarande i skolan men gjorde skoluppgifterna hemma eftersom hon inte kunde 

koncentrera sig under lektionerna. Hon gick en gymnasielinje med inriktning internationell 

ekonomi och gick ut med höga betyg. Nu arbetar hon som personlig assistent. 

Cecilia 19 år kommer från ett samhälle med ca 50 000 invånare där hon har gått i skolan. 

Hon fick inte någon speciell hjälp eller anpassning i grundskolan som hon är väldigt besviken 

på. Hennes lärare i årskurs 9 ifrågasatte att diagnosen stämde när hennes utredning var klar 

och i överlämningen mellan grundskolan och gymnasiet togs den inte upp. Hon skolkade 

mycket under hela högstadietiden men återvände till skolan då hon behövde läsa upp sina 

betyg för att komma in på den gymnasielinje hon ville välja. Hon jobbar med äldre människor 

på ett boende. Intervjun med henne skedde skriftligt på chat. 

Diana 26 år kommer från ett samhälle med ca 3000 invånare där hon har gått i skolan. Hon 

började skolka redan i mellanstadiet. När hon gick i högstadiet fick hon möjlighet att sitta i 

källaren i en skola där en släkting arbetade. Där läste hon in de ämnen som hon hade missat 

och kunde komma in på handelsprogrammet på gymnasiet. Hon har haft svårigheter i livet 

och fick diagnosen ADHD på ett behandlingshem. Nu arbetar hon som undersköterska. 

Intervjun med henne skedde via telefon. 

Erik 45 år har varit verksam i skolans värld i ca 20 år. Han undervisar i en av skolans 

profiler, just hans profilämne har undervisningen förlagd utanför skolans område vilket 

innebär att han är “rumslös” som han själv kallar det. Han tillbringar därför mycket tid i 

skolans korridorer och i cafeterian, vilket han ser som en tillgång “då kan man fånga upp 

direkt”. 

Fredrik 61 år arbetar som speciallärare och har en lång och gedigen erfarenhet efter många år 

i skolan. Han har ett eget rum för specialundervisning och upplever att rummet ibland 

begränsar honom, då eleverna ofta tycker att det är svårt att återgå till sina egna klassrum för 

undervisning. Detta skapar i vissa fall en konflikt mellan elevernas lärare och Fredrik i 

egenskap av skolcoach. 

Gunilla 57 år har tidigare undervisat i skolan. Hennes nuvarande tjänst som skolcoach 

kombineras med att vara cafépedagog, vilket innebär att hon ständigt vistas bland eleverna på 

deras raster och schemafria tider. Det bidrar till att hon får en mycket öppen och nära relation 

till de flesta av skolans elever. 

Hanna 42 år arbetar som behörig lärare, något som hon har gjort i 17 år. Hon undervisar i 

ämnen idrott och hälsa och upplever att hon på grund av att lektionssalen ligger i en byggnad 

utanför den stora skolbyggnaden inte finns tillgänglig på samma sätt som sina kollegor.   
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6.6 Datainsamling 

 

Innan intervjuerna genomfördes bestämde vi vem av oss som skulle genomföra de 

semistrukturerande intervjuerna samt fokusgruppsintervjuerna.  Mio intervjuade flickorna och 

Susanna intervjuade skolcoacherna. Eftersom vi hade begränsat med tid för insamlandet av 

material bestämde vi att dela upp vem som skulle genomföra de semistrukturerade 

intervjuerna och vem som skulle genomföra fokusgrupperna (se avsnitt 8:1 för diskussion om 

för- och nackdelar med uppdelningen). 

 

Efter att ha kommit i kontakt med flickor via efterlysningen på facebook (se bilaga 1) 

bestämdes tillvägagångssättet för intervjuerna. Innan intervjuerna ägde rum fick de tillfrågade 

ta del av vårt missivbrev (bilaga 3) där det berättades om syfte, den valda intervjumetod och 

information om Vetenskapsrådets (2011) fyra principer. Två av intervjuerna skedde vid 

fysiska möten, en per telefon och en via internet. De två fysiska intervjuerna och den som 

skedde över telefon, spelades in och transkriberades. Intervjun som skedde över internet 

renskrevs så att det var tydligt vem som ställde frågorna och vem som svarade. Vid 

transkriberingen och renskrivningen avidentifierades flickorna och vi gav dem namnen Anna, 

Beatrice, Cecilia och Diana.  

 

Efter att ha kommit i kontakt med skolcoacherna via mail skickade ut missivbrev (bilaga 4) 

där vi informerade kring Vetenskapsrådets (2011) fyra principer, att samtalen kommer att 

spelas in och att deras svar kommer att avidentifieras. Datum, plats och tidsramar bestämdes 

för intervjutillfällena. Innan intervjutillfället bestämdes relevanta diskussionsämnen för 

fokusgruppen (bilaga 5). Vid första intervjutillfället meddelade två skolcoacher att de fått 

förhinder och två skolcoacher uteblev, vilket resulterade i att endast två deltog. Genom 

fokusgrupper kan moderatorn identifiera återkommande teman i materialet, vilket Fangen & 

Sellerberg (a.a.) benämner som tematisk innehållsanalys. För att kunna genomföra den 

tematiska innehållsanalysen spelades intervjun in, transkriberades och de medverkande 

avidentifierades. Vid tillfälle två medverkade fyra av de tillfrågade skolcoacher och följde 

samma process som gången innan.  
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6.7 Databearbetning 

 

Som första steg i databearbetningen transkriberades intervjuerna och informanterna 

avidentifierades. För att arbeta på samma sätt med alla intervjuer tolkades inledningsvis det 

som informanterna sagt. Texten lästes igenom ett flertal gånger av oss båda och innehållet 

diskuterades utifrån den valda teorin. Vi valde att markera ord som förekom frekvent, och 

kallade dem för våra nyckelord. Nyckelorden från flickornas intervjuer och nyckelorden från 

skolcoacherna jämfördes och färgkodades, för att se vilka svar som tillhörde respektive 

informant. Vi fann att vissa nyckelord förekom i både flickornas och skolcoachernas, dessa 

nyckelord gav oss en överblick för att identifiera underliggande teman och ämne, baserat på 

informanternas erfarenheter och upplevelser.   

 

6.8 Metodkritik 

 

Fördelen med kvalitativa studier är att forskaren genom att ta del av informanternas 

erfarenheter kan få en djupare förståelse och förstå fenomen. Nackdelen med denna metod är 

att underlaget för studien kan bli litet vilket kan medföra att det inte går att dra några generella 

slutsatser utifrån resultatet av intervjuerna (Holme & Solvang 1997). Bryman (2011) menar 

att reliabilitet är den parameter som belyser med vilken säkerhet vi mäter, den kvalitativa 

metoden kritiseras för att resultaten inte är upprepningsbara det finns inte en absolut och 

objektiv sanning. Validitet är den parameter som talar om vad man mäter i studien (Bryman 

2011), i vår studie vill vi beskriva informanternas upplevelser och verklighet och inte 

fokusera på mätbara värden.  

 

6.9 Forskningsetik 

 

För att samhället och individer ska utvecklas menar Vetenskapsrådet (2002) att forskning är 

viktigt och nödvändigt. Att forskning bedrivs, håller hög kvalitet och att den inriktas på 

väsentliga frågor utifrån rådande samhälle och dess individer. Att utveckla befintliga 

kunskaper och metoder genom forskning kallas enligt (a.a.) för forskningskravet. All 

forskning har sin utgångspunkt i att inte utsätta samhällets medlemmar för otillbörlig insyn, 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning, något som regleras genom 
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individskyddet. Individskyddet delas sedan upp i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

huvudkrav togs i beaktande under hela vårt arbete. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) handlar informationskravet om att i förväg informera 

deltagarna vad syftet med studien är till deltagarna innan studien påbörjas. Samtyckeskravet 

innebär att de tillfrågade är informerade om sin valfrihet till deltagande. Detta informerades 

de tillfrågade om redan i missivbrevet. I missivbrevet beskrevs vem som har huvudansvaret, 

när och var resultatet ska presenteras, under vilka tidsramar undersökningen pågår, vem 

deltagarna ska kontakta vid eventuella frågor. Här informeras även att deltagande kan 

avbrytas när som helst under pågående process. Konfidentialitetskravet är nära besläktat med 

sekretess och offentlighet och det anses vara viktigt att förklara för informanterna skillnaden 

mellan konfidentialitet och anonymitet (Vetenskapsrådet 2011). I våra fysiska intervjuer och i 

fokusgruppen har vi informerat att aldrig full anonymitet kan utlovas, eftersom forskaren 

träffat informanterna, däremot skall uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

ges största möjliga konfidentialitet. Det innebär att vid transkribering kodas deras identitet 

och detta material förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Bryman 

2011). Enligt Bryman (2011) avser nyttjandekravet ett krav att de insamlande uppgifterna 

enbart får användas för forskningsändamål. När materialet fyllt sin funktion ska det enligt 

nyttjandekravet förstöras (Vetenskapsrådet 2011).  

 

7. Resultat 
 

Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och beskriva elevers och skolcoachers syn 

på hur stödet för flickor med ADHD har upplevts och utifrån deras berättelser bättre förstå hur 

stödet kan utvecklas samt att se om det finns en genusaspekt och en relationell aspekt som bör 

beaktas vid utformningen av stödet. I resultatet utgår vi ifrån nyckelord som har framträtt när 

vi har analyserat våra intervjuer. Det empiriska materialet har kategoriserats och redovisas 

under rubrikerna självbild, frånvaro/skolk, motivation, genus och överlämning. Vi har valt att 

inte skriva fram det specialpedagogiska stödets betydelse som en enskild rubrik, utan istället 

belysa det i resultatets olika delar. 
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7.1 Självbild 

 

I både skolcoachernas och flickornas berättelser framkommer att det är vanligt med en negativ 

självbild hos flickorna. De intervjuade flickorna beskrev upplevelsen av skolan med ordval 

som att de inte kunde, inte förstod, satt av tiden, drog sig undan eller störde, något som inom 

specialpedagogiken benämns som ett kategoriskt perspektiv. Vid fokusgruppsintervjuerna 

berättade skolcoachernas att de upplevde att flickorna ofta hade en negativ syn på sig själva 

och sina svårigheter, att det var synbart att flickorna under sin skolgång bedömts utifrån ett 

kategoriskt perspektiv. Samtliga intervjuade flickor beskrev också på olika sätt att de själva 

hade upplevt, eller att de hade känt från andra i sin omgivning i skolan, att de problem som de 

haft berodde på dem, flickorna, själva. De använde uttryck som: jag fastnade, jag hade svårt 

att komma igång, jag dagdrömde, jag var “brötig”, jag störde, skapade konflikter och kunde 

inte koncentrera mig. Egenskaper som de tillskrev sig själva och som de beskriver påverkade 

dem själva i relation till andra elever i skolan. De blev ensamma, drog sig undan, led av 

depressioner och utvecklade oro och ångest.  

 
Det var just det här att man drog sig undan. Man var speciell och kände sig väldigt 

ensam och så.      

(Ur intervju med Anna) 

 

Skolcoacherna säger att dessa flickor påtalar sitt behov att uppmärksammas men på andra sätt 

än pojkar med ADHD som de beskriver har ett mer utåtagerande beteende.  

 
Och det är så att de kan ge ganska tydliga signaler, de säger ofta ”jag förstår inte” ”jo, 

men det är klart du förstår, kom här titta här”, säger läraren. Och det är klart att då 

känner man sig ännu mer värdelös. Om läraren säger, ”titta här så lätt det är” och så 

förstår jag inte det, vad gör det med ens självbild?  

      (Ur fokusgrupp, Fredrik) 

 

De intervjuade flickornas självbild påverkades positivt av att de fick diagnosen ADHD då de 

kunde sluta jämföra sig mig andra och få en ökad förståelse för sig själv och sina svårigheter. 

De beskriver att skolornas stöd påverkades olika, de har ingen gemensam bild av hur 

kartläggningarna genomfördes för att utforma deras behov av särskilt stöd. När det 

specialpedagogiska stödet fungerade gjorde det skillnad för flickorna. De berättar att de fick 

tillgång till anpassade hjälpmedel så som, dator/Ipad, inlästa läromedel, möjlighet att spela in 

genomgångar. Pedagoger och speciallärare hjälpte eleven att tolka stora uppgifter och bryta 

ner dem till små uppnåendebara mål samt gav dem snabb återkoppling och möjligheter till 

paus under lektionen. 
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Det var jätteskönt. Det var en sådan lättnad. Alltså inte så att man hade en ursäkt 

varför man hade problem, men att det var en förklaring. 

      (Ur intervju med Beatrice) 

 

Mina lärare har alltid varit jättebra. …. Det var ju mer kanske att jag fick göra prov 

muntligt istället för skriftligt och jag fick sitta själv och jobba. Kanske längre tid på 

vissa uppgifter och sådär.  

      (Ur intervju med Beatrice) 

 

Till en början blev jag väldigt rädd för vad alla skulle säga…sedan började jag 

fokusera mer och mer på det och nästan grotta in mig i att jag hade det så det var tufft i 

början...för det blir ju lätt så att man blir bortglömd. Jag har känt det många gånger i 

klassrummet. Jag är alltid den som drar mig undan. 

        (Ur intervju med Anna) 

 

Alltså min lärare, hon uppmärksammade ju mig, i mellanstadiet då, hon var ju väldigt, 

väldigt duktig och gav mig bra stöd. Tyvärr så försvann ju det när jag började i 

högstadiet. Jag hade en speciallärare när jag gick i mellanstadiet. Men de var tvungna 

att ta bort den sen, jag fick inte ha den när jag började i högstadiet. Så det tycker jag 

var väldigt dåligt. 

         (Ur intervju med Anna) 

 

På den direkta frågan om vad flickorna tycker är en styrka som de tror går att hänvisa till att 

de har ADHD svarade de alla att de kunde gå in med full kraft och fullt fokus när de kände sig 

delaktiga och motiverade.  

 

Jag tänker liksom mycket, jag gillar att vara kreativ och får nya idéer om saker. Jag 

brukar säga att personer som har någon form av diagnos som ADHD, ADD, att vi 

tänker outside the box. Som kanske inte de flesta andra gör och det ser jag som en 

väldig, väldig fördel. Jag tycker att vi behöver folk som gör det.  

         (Ur intervju med Anna) 

7.2 Frånvaro/skolk 

 

Ur intervjun med skolcoacherna framkom att deras primära syfte var att fånga upp och 

uppmärksamma elever som var frånvarande mer än 25 % av lektionerna. Till hjälp finns det 

ett elevregistreringsprogram som en av coacherna har specialutbildats i. Programmet används 

för att snabbt och enkelt kunna få information om vilka elever som har hög frånvaro samt att 

föra detta vidare till berörda mentorer och till den skolcoach som är kopplad till arbetslaget.  

Genom detta arbetssätt ringas elever med hög frånvaro in och skolcoacherna kartlägger 

genom samtal, observationen och möten med vårdnadshavare och elev vad frånvaron beror 

på. Befarar någon undervisande lärare att eleven inte kommer att nå förväntade kunskapskrav 

är skolan skyldig att skriva ett åtgärdsprogram. För att fördjupa den ordinarie pedagogiska 

kartläggningen som sker på individ-, grupp- och organisationsnivå, tillför skolcoacherna 

kartläggningar av fysiska och sociala förutsättningar för att öka förståelsen för elevens 
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skolfrånvaro. 

 

Flickorna som intervjuades berättade alla att högstadiet har varit den delen av skoltiden som 

har inneburit mest svårigheter och där frånvaroproblematiken har varit som störst. Två av 

flickorna berättade att de redan började skolka under “mellanstadietiden” men att problemen 

eskalerade när de började högstadiet.  

 
Jag hade så mycket frånvaro att det nästan inte var någon idé att jag gick i nian. Jag 

började skolka i mellanstadiet. I lågstadiet fick jag gå ut när det var lästimme och så 

där. Då kunde jag inte vara kvar.  

       (Ur intervju med Diana) 

 

Nya klassammansättningar, mentorer som bara träffar eleven ett fåtal gånger i veckan och 

framförallt en ny och större skola medför att de försvunnit in i mängden uppger våra 

informanter. Flickorna berättar att de på grund av att de känt sig annorlunda och ensamma i 

sin skolsituation sett skolk som enda vägen för att klara sin livssituation. En av flickorna, 

Anna, fick inte den uppmärksamhet som hon behövde på högstadiet. De var många i klassen 

så att hon som kände att hon som var “speciell” och hade “problem” tappades bort. Hon drog 

sig undan, blev mer och mer frånvarande och satt till sist hemma i ett och ett halvt år innan 

hon bytte skola. Genom att vara borta mycket från skolan upplevde Anna att hon 

kunskapsmässigt hade hamnat långt efter alla andra, vilket gjorde att hon kände sig värdelös. 

Skolcoacherna beskriver hur de försöker hjälpa eleverna med att samordna elevernas resultat 

och de uppgifter som de har missat på grund av sin frånvaro. Gunilla berättar att hon fångat 

upp många elever och föräldrar ”som kommer alldeles knäckta” från möten med mentorer 

med långa listor på uppgifter som måste kompletteras och lämnas in.  ”I de lägena är det min 

uppgift att handleda mentorerna att göra små, tydliga ”veckolistor” så att eleven och 

vårdnadshavare vet var de ska börja och inte blir avskräckta. I slutet av varje vecka begär jag 

en rapport av mentorn hur det har gått för eleven med veckans uppgifter. Min ambition är att 

varje vecka återkoppla med positiv feedback till både elev och vårdnadshavare.” Anna 

beskriver att det på den specialutformade skola, för elever i behov av särskilt stöd, där hon 

sedan började, finns resurser i form av någon som hämtar eleven på morgonen och erbjuder 

samtalsstöd. Allt för att minimera risken för skolk. Det är ett arbetssätt som även 

skolcoacherna vill anamma men som i brist på resurser bara erbjuds en ytterst liten del av alla 

de elever de skulle vilja erbjuda denna form av stödinsatser. 
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7.3 Motivation och relation 

 

Samtliga intervjuade flickor kunde fokusera på att nå ett mål om de kände sig tillräckligt 

motiverade. Cecilia berättar att hon läste upp betygen från årskurs sju och åtta samtidigt som 

hon gick i årskurs nio för att hon hade bestämt sig för att komma in på sitt önskade 

gymnasieval. Diana gjorde en liknade koncentrerad ansträngning för att inte riskera att få gå 

om en klass. Flera av informanterna berättar även att det fanns någon speciell person som 

hjälpte dem i skolarbetet. En ny lärare, en speciallärare, föräldrar eller släktingar. En person 

som de fick eller hade en nära relation till och som kunde möta och inte kategorisera eller 

döma dem. 

 

Det var en enda person på skolan, som var ny dessutom, som hjälpte mig på många 

sätt. Jag har till exempel svårt att börja en uppgift, och avsluta. men hon hjälpte mig 

med det genom att ta redovisning i hela klassen och sedan komma till mig och förklara 

på ett enklare och tydligare sätt och “tvinga” mig att skriva första meningen.  

                         (Ur intervju med Cecilia) 

  

Flickorna berättar också om vikten av att få hjälp med att få tillgång till rätt hjälpmedel och 

anpassning t.ex. att få spela in genomgångar och få göra prov muntligt. 

 

I skolcoachernas uppdrag ingår att motivera elever till att komma till skolan eller komma in i 

klassrummet och några av dem arbetar aktivt med motiverande samtal, MI, för att få eleverna 

att känna att det är meningsfullt att vara i skolan. Erik beskriver att fördelen med MI är att i 

dessa samtal framkommer vad det är som eleven ser som fördelar med nuvarande situation, 

vilka nackdelar eleven upplever med sin situation i nuläget men också vad vilka nackdelar 

eleven ser i förändringen. Eleven får också berätta vilka fördelar den ser i en förändrad 

situation. ” Detta medför att vi utgår ifrån varje individs egna tankar och förutsättningar. Vi 

vuxna i skolan är annars väldigt bra på att utgå från oss själva, vår erfarenhet och rådande 

samhällsnorm, vad vi tycker är ”rätt och fel”.”  

Skolcoacherna berättar även om hur de möter flickorna i oplanerade, spontana möten i 

skolans café och i korridorerna. Möten som de upplever som värdefulla för att flickorna ska 

känna sig sedda. 
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...när vi har försökt att möta deras (pojkarnas) behov ... det är då som flickorna blir 

synliga hos   mig. Det är som att de har lärt sig att vänta på sin tur innan de söker 

kontakt.  

     (Ur fokusgrupp Gunilla) 

 

Det du beskriver Gunilla är nog ganska vanligt, att de väntar in de mer “utåtagerande 

eleverna” som tar mer plats innan de försöker göra oss vuxna uppmärksamma att de 

också behöver hjälp. Tyvärr är vi nog dåliga på att se dem innan det gått så långt som 

till skolk och långtidsfrånvaro i skolan.  

          (Ur fokusgrupp Fredrik) 

 

i den bästa av världar så skulle vi vilja möta dessa elever annorlunda, åka hem, gå en 

promenad, ta en fika…  

                        (Ur fokusgrupp Kalle) 

 

7.4 Genus 

 

Vid en direkt fråga till de intervjuade flickorna om de upplevde att skolan hade behandlat 

flickor och pojkar med ADHD olika svarade samtliga att så var fallet.  

 

..Ja, men killar som har ADHD är spralliga och springer runt och det är mer okej än 

om en tjej skulle göra det. Och det har egentligen ingenting med diagnosen att göra 

utan det är mer normen att det är så. 

                  (ur intervju med Anna) 

 

Men även tidigare under intervjun framkom det, ibland mer implicit, att det fanns en tydlig 

skillnad i hur skolan bemötte flickorna och pojkarna med ADHD.  

 

Så jag har liksom inte synts på det sättet. Eller det finns de som har varit värre. Då har 

det varit mer så där typiskt, kan inte sitta stilla, kaster stolar. Jag har inte stuckit ut på 

det sättet. 

                                                  (Ur intervju med Beatrice)

  

Diana berättar om hur hon och en pojke fick lämna klassrummet när klassen skulle läsa högt 

för att de störde lektionen. Pojken diagnostiserades med ADHD tidigt under sin skolgång och 

fick därefter stöd i skolan, Diana utreddes inte förrän efter avslutad skolgång och fick inte 

stöd under sin skoltid.  

 
Grejen är att jag tror att killarna ansågs vara mer aggressiva. På det sättet var det 

skillnad mot vad jag gjorde. För de tyckte mest att jag var en busunge.  

       (Ur intervju med Diana) 

 

Beatrice hade pojkar i sin klass som fick hjälp i en mindre undervisningsgrupp. Hennes 

beskrivning var att resurserna gick till dem och att det kanske var därför hon inte fick så 
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mycket hjälp som hon hade behövt. En av de intervjuade skolcoacherna beskriver att killen 

som springer runt och skriker i korridoren den” hugger de” direkt. Den tysta tjejen som inte 

stör tar det längre tid innan de uppmärksammar och agerar kring. De reflekterar över att det är 

 
..väldigt synligt att dessa tjejer kommer i skymundan för utåtagerande killar. Sen vill 

jag också tillägga att det även finns tjejer som har utåtagerande beteenden, som stör, 

springer runt och “flamsar”. 

        (Ur fokusgrupp Hanna) 

 

Absolut, visst finns det men de upplever jag är “synliga”, att de utmärker sig mer och 

att alla som arbetar på skolan vet vilka de är. 

        (Ur fokusgrupp Fredrik) 

7.5 Överlämning 

 

Överlämningen mellan stadierna och mellan skolorna har fungerat olika bra för de intervjuade 

flickorna. I de fall då överlämningen fungerade bra var aktiva och engagerade föräldrar och 

egna initiativ starkt bidragande orsak till att det fungerade.  

 
Vi kontaktade skolan, eller gymnasiet, och så åkte jag dit innan skolstart med mina 

föräldrar. Och så träffade vi lärarna och frågade vad de hade för struktur och hur de 

jobbade med diagnoser. Vad de kunde erbjuda och så.  

      (Ur intervju med Beatrice) 

 

Skolcoacherna betonar också vikten av att samordna överlämningar och belyser att det saknas 

ett gemensamt arbetssätt. De ska inte vara avgörande för eleven vilken mentor som avlämnar 

eller tar emot eller hur insatta föräldrarna är kring sitt barns skolproblematik. Skolcoacherna 

har sett över sina rutiner för de elever som vi lämnar över till gymnasiet. De fann att det 

kunde ta lång tid innan mottagande skola fick tillgång till relevant information kring eleven 

och har nu därför infört att på sista utvecklingssamtalet i åk 9 finns en blankett för 

vårdnadshavare där man ger sitt samtycke till att mottagande skola får ta del av relevant 

pedagogisk dokumentation. De har arbetat fram en rutin för en överlämnande konferens där 

de utgår från skolverkets stödmaterial om övergångar inom skolformer. Hanna berättar att 

”för att mottagande skola tidigt ska kunna vara observant på frånvaroproblematik har vi 

kompletterat blanketten med rutor där elevens frånvarostatistik från alla årskurser i högstadiet 

framkommer.”  

 

Vid övergången från grundskola till gymnasium blev avsaknaden av stöd och ett gemensamt 

arbetssätt extra tydligt. Flickorna själva bestämma om de ville berätta för den mottagande 
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skolan att de har ADHD och vad det kan kräva av skolan. En av dem valde att inte berätta av 

rädsla för att bli utstött i sin nya skola. Hon hade en negativ upplevelse av att inte få det stöd 

hon behövde i den skolan hon flyttade ifrån. 

 

Rektorn brydde sig inte när jag väl fick en diagnos. Min mentor sa “Du har inte alls 

någon diagnos så du behöver inte någon speciell hjälp” trots att hon hade pappren 

framför sig.  

        (Ur intervju med Cecilia) 

 

När hon senare förstod att hon inte skulle bli utstött valde hon att berätta om sin diagnos i den 

nya skolan. 

 

8. Analys 

 

I analysen väver vi ihop resultatet vi har fått från intervjuerna med tidigare forskning och de 

teorier vi valt som utgångspunkt i denna studie.  

 

8.1 Människoperspektiv, diagnos och självbild 

 

De intervjuade flickornas upplevelse går hand i hand med de resultat som Emanuelsson, 

Person & Rosenqvist (2001) fann i sin forskning, att stödet i skolan utgår utifrån det 

kategoriska perspektivet, där skolsvårigheter blir ett elevproblem i stället för ett 

skolproblem.  Det framgår av deras, flickornas, svar att de fått höra under sin skolgång att 

deras skolmisslyckande beror på dem själva. Flickor med ADHD diagnostiseras generellt 

senare än pojkar med ADHD men det innebär inte automatiskt att deras problem har varit 

osynliga för skolan innan de har fått diagnosen (Kopp 2010). De intervjuade flickorna 

beskriver att deras svårigheter har funnits under hela skoltiden men i de flesta fallen eskalerat 

i puberteten, vilket stämmer överens med den forskning som till exempel Villemonteix et al 

(2015) redovisar. Deras starka sidor som de upplevde att de kunde härleda till att de har 

ADHD hade inte fått komma till sin rätt i mötet med skolan.  

 

Jacobsson & Nilsson (2011) poängterar att det är viktigt att pedagogen förstår att elever med 

ADHD är en mycket heterogen grupp. De betonar att det viktigaste för pedagogen är att 

respektera att alla elever är olika och att eleverna får hjälp med att få syn på sina starka 
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sidor.  I våra intervjuade flickors fall, där en har fått tillbringa lästimmarna i korridoren och 

andra har tillåtits dra sig undan och sitta av tiden i skolan, är vår slutsats att hänsyn inte har 

tagits till elevens unika särart. Flickorna har även berättat om den kraft som de upplever att de 

har tack vare att de har ADHD. Den kraften har skolorna, enligt flickorna, inte heller tagit 

fasta på och förstärkt. Utifrån teorin att lärarens relationella kompetens är en avgörande faktor 

för elevers framgång (Aspelin & Persson 2011) kan en vuxen i skolan som stärkte den 

positiva aspekten av våra intervjuade flickors självbild kunna haft stor betydelse. Von Wright 

(2000) anser, precis som Jacobsson & Nilsson (2011) att lärarens syn på eleven och dess 

svårigheter blir särskilt avgörande för den specialpedagogiska verksamhetens insatser.  

 

Skolcoacherna beskriver att de genom samtal och planerade och spontana möten försöker 

fånga in flickorna. Ogden (2001) bekräftar att om fler vuxna delar på ansvaret för elevernas 

skolgång är risken mindre för att relationen mellan lärare och elev ska gå i baklås. När 

Thornberg (2013) redogör för forskning om lärare vars elever presterar bättre än andra elever 

med hänsyn tagen till elevernas förkunskaper, socioekonomiska bakgrund etc. beskriver han 

lärare som bemöter och behandlar elever med värme och respekt. Det är lärare som har 

långsiktiga strategier för att lära känna och knyta an till elever med så kallade 

problembetéende. Relationen mellan elev och vuxen i skolan har, enligt Thornberg (2013) en 

avgörande betydelse för elevens framgång. I våra intervjuer beskrev de tillfrågade flickorna 

att de under de tidigare åren i skolan i större utsträckning blivit uppmärksammade, sedda och 

fått stöd men att de under senare delen av sin skoltid, där det krävdes mer eget ansvar saknade 

en vuxen i skolan som tog sig tid, som bekräftade och som försökte stödja dem i deras 

skolgång. När stödet från en vuxen som de hade en anknytning till drogs in, eller av annan 

anledning försvann, fick flickorna större problem i skolan och mer ansvar för deras chanser att 

nå framgång i skolan lades på familjerna. 

 

Hallerstedt (2006) anser att en diagnos kan förändra hur människan upplever sig själva, sina 

känslor och sitt beteende. En av de tillfrågade flickorna beskriver att när hon 25 år gammal 

fick sin diagnos kunde hon känna lättnad och upplevde att hon fick svar på så mycket. Andra 

beskriver känslan efter att de fått en diagnos i ordval som “Jag blev väldigt lättad”. “Det var 

jätteskönt”. “En sådan lättnad”. “Man visste”. “Jag kände mig väldigt speciell och ovanlig”.   

Trots att vi idag vet att en medicinsk diagnos inte har något större värde när det gäller en elevs 

behov av pedagogiskt stöd så är det vanligt förekommande för att just bedöma behovet av en 
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elevs stöd menar Nilholm & Björck-Åkesson (2007). Något som några av flickornas 

upplevelser bekräftar.  

 

Specialpedagoger har, som en del av elevhälsan, ofta som uppgift att bedöma resursbehov och 

fördela resurser (Partanen 2012). Med den uppgiften följer att specialpedagogen behöver 

handleda vuxna i skolan i vikten av goda relationer med eleverna och att inte bedöma elevens 

stödbehov utifrån diagnos, utan utifrån behov. 

 

8.2 En levande och ömsesidig relation kopplat till frånvaro och skolk 

 

Programmet som hjälper skolcoacherna att hålla reda på vilka elever som har alarmerande hög 

frånvaro kunde ha hjälpt skolan att uppmärksamma Annas ökade frånvaro. Frånvaron bidrog 

till att hennes redan dåliga självkänsla blev ännu sämre då hon kom efter i undervisningen.  

Hennes och de andra tillfrågade flickornas och skolcoachernas berättelser beskriver den 

problematik en negativ självbild innebär för eleven. En av de tillfrågade skolcoacherna 

beskriver följande: 

 

De sitter och lyssnar, de är snälla och skötsamma och jättebra på alla sätt och vis men 

de fattar ingenting för de har inte hört ett ord av det som läraren sagt. När det har gått 

tillräckligt långt så börjar de tycka att det är något fel på mig för jag fattar ingenting 

och sen börjar de skolka och är borta. 

       (Ur fokusgrupp, Fredrik) 

 

Det framgår av våra informanter att människoperspektivet som den stödjande personen utgår 

från har mycket stor betydelse för en välfungerande mellanmänsklig relation. Den pågående 

diskussionen om elevernas dåliga resultat som förs i samhället idag menar Lilja (2013) beror 

på att man betraktar eleven som ett opersonligt objekt i stället för en elev i utveckling. 

Relationens betydelse för elever i allmänhet och elever i skolsvårigheter i synnerhet 

poängterar även Thornberg (2013) och Ogden (2003). Ogden (2003) skriver att lärare som lär 

känna elever och har goda relationer med dem har stora fördelar när de ska leda eleverna, 

framför allt när det gäller elever i skolsvårigheter. Eleven behöver bli sedd och lyssnad till för 

att lita på och respektera sin lärare. För skolcoachernas gäller givetvis detsamma. 

 

Våra informanters berättelser stämmer överens med det som Kolouh (2013) anger i sin 

rapport där det framkommit att lågstadiet varit harmoniskt, att svårigheterna började i 

mellanstadiet för att under högstadiet vara kaotiskt. När skolfrånvaro blivit ett faktum är det 
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av stor vikt att vi möter eleven här och nu för att se kopplingen mellan orsak och verkan. 

Flickan som börjar få högre och högre frånvaro riskerar annars att placeras i en ny kategori, 

skolkare. Havik et al (2014) skriver att elever som anser sig vara i behov av särskilt stöd löper 

större risk än andra att börja skolka eller vara frånvarande under lektionerna vilket pedagoger 

som utformar specialpedagogiskt stöd bör vara medvetna om.  

 

Von Wright (2000) menar att om vi vill veta vem en annan människa är så måste vi mötas, 

något som även skolcoacherna menar är betydelsefullt. De skulle gärna lägga mer tid på 

uppsökande verksamhet, att skapa relationer utanför skolan för att utröna hinder och se 

möjligheter att få eleven tillbaka till skolan. Alla våra informanter beskriver att det idag inte 

finns utrymme för den typen av verksamhet i den vanliga skolan. Däremot berättar en av 

flickorna om en skola som är specialinriktad på elever i stort behov av stöd där det finns lärare 

och kringpersonal som ger henne den sorts stöd som hon skulle ha behövt redan tidigare under 

skoltiden för att inte hamna i skolk. 

 
Och de hjälper dem liksom, de åker och hämtar eleven, kör den till skolan. Man har samtal. 

Det finns en terapeut där på skolan. Man pratar väldigt mycket. Det är väldigt mycket, man 

jobbar med beteende och sådana saker. Plus så går man i skolan liksom också.  

(Ur intervju med Anna) 

 

När vi i möten med andra människor intresserar oss för enskilda individer intresserar vi oss 

för någon särskild, vi frågar efter ett vem. Om vi vill veta vem den andre är måste vi  

mötas Von Wright (2000).  

8.3 Motivation, lärande och meningsfullhet ur ett sociokulturellt perspektiv 

 

Dewey (1897) menar att barnet är mottagligt för undervisningen om hen är motiverad. Skolan 

måste väcka barnets intresse. Våra intervjuade elever beskrev hur de kunde fokusera på att nå 

ett mål som de fann tillräckligt motiverande och då hitta vägar för att överbrygga sina 

svårigheter. 

 
I gymnasiet kände jag att jag hade valt något som jag var väldigt intresserad av och då 

blev det mycket lättare för mig. Även om det inte var skolan som kopplade det 

(studierna) till verkligheten så kunde jag göra det själv.  

                                            (Ur intervju med Beatrice) 

 

Dianas intresse är musik. När hon förstod att hon behövde läsa upp sina betyg för att komma 

in på musiklinje på gymnasiet så slutade hon skolka och återvände till skolan. I våra intervjuer 

ser vi att det kan var antingen en stark egen drivkraft eller engagemang från skolan som 
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motiverar eleverna. När Anna hade varit hemma från skolan i nästan 2 år började hon i en 

skola som arbetar specialinriktat med elever som har ett skolmisslyckande, till exempel i form 

av skolk, bakom sig. Skolan arbetar aktivt med samtal och coachning för att motivera 

eleverna. Med hjälp från skolan kunde Anna hitta motivationen för skolarbetet. Dewey (1897) 

resonerar kring hur skolan bör motivera eleven att vilja aktivera sig. Skolan måste försäkra sig 

om att eleven är aktivt delaktig i att formulera syftet med undervisningen betonar han. Eleven 

måste vara motiverad.  

 

Dewey (1897) beskriver att ett syfte alltid startar med en impuls, något som gör eleven 

intresserad. Traditionella utbildningar har en tendens att glömma hur viktigt den personliga 

önskningen är som drivkraft enligt Dewey (a.a). Med rätt motivation kunde våra intervjuade 

flickor hitta mycket stark drivkraft. De beskriver sig själva i ordalag som: “extremt bra på 

jobbet, kan tänka outside the box, går all in, det är nästa svårt att stoppa mig när jag brinner 

för något”. Skolans och pedagogernas personliga engagemang gjorde i flera fall skillnad för 

flickorna. I några fall hade specialpedagog och/eller specialläraren en viktig roll i utformandet 

av stöd, hjälp med en lugn plats och studiestöd samt överlämning till ny skola. Phillips & 

Soltis (2014) beskriver att förståelse för olika kulturellt betingade uppfattningar och 

värderingar hos elever kan göra pedagogen mer sensibel för sina egna uppfattningar och hur 

dessa uppfattningar kan få hen att anta en speciell attityd mot de elever som är “annorlunda”.  

 

8.4 Genusaspekt 

 

De flickor som vi intervjuade bekräftade det som vi har tagit del av genom litteraturen om 

flickor med ADHD, de var lättstörda i klassrummet och fick inte samma uppmärksamhet från 

undervisande pedagog som pojkarna med ADHD fick. 

 

När jag satt och lyssnade på lektionerna på genomgångarna och det var någon som 

gjorde ljud eller de pratade eller ploppade med pennan, då hade jag ingen chans att 

hänga med. 

 (ur intervju med Beatrice)  

 

Det jag tycker är konstigt är att ingen märkt något alls tidigare. Ingenting med 

koncentration eller att jag efter ett tag inte kunde sitta kvar på min stol.  

(ur intervju med Cecilia) 
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Symptomen för ADHD skiljer sig inte åt, eller väldigt lite åt, hos flickor och pojkar och 

funktionsnedsättningen är lika stor men pojkar uppmärksammas oftare och får tidigare 

diagnos och hjälp (Kopp 2010, Quinn 2004). Hur symptomen uttrycks kan dock skilja sig 

mellan pojkar och flickor. Aggressivitet är vanligare hos pojkar och uppmärksamhetsstörning 

är vanligare hos flickor (Villemonteix et al 2015). Hos de flickor som vi intervjuade fanns 

både ADHD- PI, utan hyperaktivitet och ADHD- HI, med hyperaktivitet. Trots att vi således 

både intervjuade flickor som var passiva och tysta och de som var aktiva och störde 

lektionerna samt att skolcoacherna berättade både om tysta och om störande flickor upplevde 

informanterna att pojkarna fick mer stöd och hjälp. Flickorna berättade även om känslan av 

orättvisa, om pojkar som fått specialpedagogiskt stöd i skolan genom att de fått en diagnos i 

tidig ålder, samtidigt som de, flickorna, i samma svårigheter inte fått stöd trots att 

problematiken varit samma för berörda elever. 

 

ADHD kan, som tidigare nämnts, visa sig på olika sätt hos pojkar och flickor. Dessa symptom 

kan bero på rent biologiska orsaker eller genusbundna förväntningar på pojkar respektive 

flickor (Högfeldt 2013). Det ligger nära till hands att tänka sig att anledningen till att flickor 

inte uppmärksammas och får hjälp i samma utsträckning som pojkar får beror på vårt sätt att 

reagera på olika störningar i skolan. Men våra informanter berättar om att även de 

utåtagerande flickorna blir utan stöd. Den genusaspekt som vi har frågat oss om den behövs i 

arbetet med att utforma specialpedagogiskt stöd för flickor med ADHD blir då tydlig i vårt 

arbete. Quinn skriver 2004 “The finding of this survey suggest that gender has important 

implications for the diagnosis and treatment of ADHD” (Quinn 2004). Delegationen för 

jämställdhet i skolan, DEJA ser samma mönster 2009, “Generellt gäller att pojkar pratar mest 

i klassrummet och får mest uppmärksamhet av pedagogerna…. Det är svårt att veta vilka 

konsekvenserna blir i vuxenlivet av att flickor fortfarande i dagens skola verkar socialiseras in 

i rollen som tysta och snälla ordningsskapare…” (DEJA 2009 s. 13). I 

Salamancadeklarationen uppmärksammas att flickor är dubbelt handikappade för att de är 

flickor och att särskilda insatser därför är nödvändiga för dem (Svenska Unescorådet 2006). 
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9. Diskussion 
 

I detta avsnitt följer en diskussion kring den metod som vi har använt oss av och om resultatet 

av studien. 

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Vår studie baseras på 4 semistrukturerade intervjuer och 2 fokusgruppsintervjuer. I efterhand 

har vi reflekterat över att vår undersökning kunde blivit mer tillförlitlig om vi hade haft ett 

större antal intervjuer och en större spridning vad det gäller informanternas ålder och 

bakgrund. För att effektivisera fördelade arbetet så att en av oss sökte upp flickor med ADHD 

och intervjuade dem och en av oss sökte upp skolcoacher och samlade dem i fokusgrupper. 

Flickorna hade i tre av fyra fall avslutat sin skolgång. Vi hade troligen kunnat få ett annat 

utfall på våra frågor om vi hade intervjuat yngre flickor som fortfarande går i skolan. Ett 

större underlag till studien hade vi fått om vi båda två hade sökt upp och intervjuat flickor 

med ADHD. 

 

Det var i slutet av vårterminen som vi sökte skolcoacher för fokusgruppsintervju där en av oss 

var moderator. Tidpunkten för fokusgruppsintervjun var från de medverkades sida illa vald, 

de var mycket stressade och hade en hög arbetsbelastning i slutet av läsåret. Om vi hade mött 

skolcoacherna tidigare på terminen hade de troligen kunnat lägga mer fokus och tid på 

intervjun. De tillhörde dessutom olika arbetslag vilket ytterligare försvårade deras möjligheter 

att samlas. Vid fokusgruppsamtalen hade vi kunnat få ett större underlag om vi båda två hade 

sökt upp skolcoacherna, en av oss som moderator och den andra som observatör, som 

noterade talutrymme och kroppspråk hos de medverkande. 

 

Vi utgick ifrån öppna frågor till informanterna. Tanken var att vi skulle ge dem själva 

utrymme att berätta om sina upplevelser. Resultatet blev dock att intervjuerna blev ganska 

korta. Utan en tidigare nära och personlig relation blev det svårt för informanterna att själva 

berätta om sina skolupplevelser. Sammanfattningsvis vet vi till nästa tillfälle då vi gör en 

liknande studie att vi bör välja tillfälle för intervjuerna noga. Vi bör också helst träffa våra 

informanter vid mer än ett tillfälle. Vi vet också att ett större underlag hade givit större 

evidens åt vår undersökning.  
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9.2 Resultatdiskussion 

Skolcoachernas roll 

 

Skolcoach är ett relativt nytt yrke. Kommuner och enskilda skolor som har tagit fasta på 

forskning vilka visar att skolk och annan skolfrånvaro är riskfaktorer för elever har börjat 

anställa “kringpersonal” som är särskilt lämpade för att arbeta relationellt med att motivera 

elever att gå i skolan. Varje skolmisslyckande är ett misslyckande inte bara för individen utan 

för hela samhället. Alla insatser som kan leda till att en elev stannar kvar i skolan och får den 

hjälp som den har rätt till för att nå “så långt som möjligt”(Skollagen 2010:800 s.16) bör 

kunna prövas, inte bara i speciella skolor utan i alla skolor. I våra intervjuer framgår det att 

flickorna har haft någon i skolan som haft större betydelse än andra för deras utveckling. En 

mentor som de kände tillit till, en speciallärare som tog sig an dem trots att det inte var hens 

primära uppdrag eller någon annan som de hade en betydelsefull relation till. Bemötandet 

flickorna fick i skolan var av stor betydelse. En mentor, rektor eller annan i skolan som 

bemötte dem med tvivel och misstro hade stor negativ inverkan på flickans självkänsla. I vår 

undersökning ser vi att relationen är viktigare än professionen för våra informanter och att 

bemötandet är av stor vikt för flickorna som vi har intervjuat. För att skolcoachen ska få ett 

starkare mandat att utföra sitt uppdrag tänker vi att det kan ligga i det specialpedagogiska 

uppdraget att handleda skolcoacherna i deras arbete. 

Överlämning 

 

Skolverket (2014) menar att när ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risken 

att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de 

som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. De kan till exempel gå miste om 

fysiska och pedagogiska anpassningar och stöd som de behöver eller bli bemötta på ett 

felaktigt sätt. Att bytet – övergången – fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. 

De flickor som vi har valt att fokusera på är alltså mer utsatta vid skolövergångar än andra, i 

synnerhet om deras behov inte har uppmärksammats av ordinarie lärare. Även här kan 

specialpedagogen som har varit inkopplad runt eleven fungera som en betydelsefull länk till 

nästa skolform. Överlämningar handlar om att den avlämnande verksamheten ger relevant 

information till den nya mottagande verksamheten. Men det handlar också i hög grad om 

vikten av att mottagande verksamhet aktivt tar emot och använder sig av informationen. 

Skolan är skyldig att pröva extra anpassningar innan särskilt stöd sätts in (Skolverket 2014). 



 

  
 

47 

Socialstyrelsen (2014) anser att “viktig pedagogisk information kan gå förlorad mellan olika 

skolformer för barn och elever som behöver särskilt stöd” (Socialstyrelsen 2014 s. 84). 

Skolverket (2014) menar att bara för att det saknas ett dokumentationskrav, betyder detta inte 

att informationen inte är viktig, utan att skolan måste se till att det finns ett bra sätt att 

informera om elevernas behov av extra anpassningar vid byte av skola. I samband med 

övergångar förändras relationer, det skapas nya klasser som undervisas av flera nya lärare. 

När en ny grupp bildas omskapas normer och värden som blir till ett socialt klimat 

(Thornberg, 2013). Det sociala klimatet, klassrumsklimatet, påverkar motivationen hos 

eleverna vilket i sin tur påverkar resultaten (Anderson,Hamilton & Hattie, 2004). I klasser 

som kännetecknas av hög anknytning mellan eleverna, där miljön präglas av att eleverna trivs 

ihop och hjälper varandra, har eleverna högre motivation och högre resultat (a.a.). 

 

Specialpedagogens uppdrag 

 

Elever som befaras inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller som uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation har rätt till särskilt stöd. Det särskilda stödet kan ges inom eller 

utanför ramen för den ordinarie undervisningen (Skollagen 2010:800). Ofta finns det inte bara 

en orsak till att en elev behöver stöd. Nilholm & Björk-Åkesson (2007) beskriver “det 

specifika, sådant som blir aktuellt för barn som behöver mer och annorlunda insatser för att nå 

en optimal utveckling och optimalt lärande, är specialpedagogik” (Nilholm & Björck-Åkesson 

2007 s. 91). Flickor med ADHD kan ha svårigheter att fokusera i ett klassrum där andra 

elever rör sig och pratar (intervju med B.). De kan ha svårigheter med depressioner och låg 

självkänsla på grund av skolmisslyckanden och svårigheter med kamrater (intervju 

med skolcoacherna, Kopp 2012, Quinn 2004 mfl.). De har troligen oftare motoriska 

svårigheter (Piek & Murray 2004) och sover ofta dåligt och/eller för lite på nätterna (Nadeau 

et al 2002, intervju med B, C och D). 

 

Specialpedagogens arbete innebär att utforma stödet till eleverna. Det kan ske genom stöd och 

handledning av pedagoger och annan skolpersonal, genom arbetet kring elevernas sociala och 

kunskapsmässiga utveckling och genom att i samverkan med elevhälsan skapa en gemensam 

bild av hur eleven bäst kan stödjas. 
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Samsyn 

 

Cederberg (2011) beskriver hur utvecklingen av elevcoachers arbete kan vara angeläget för 

utsatta elever i skolan, men belyser att det för att ge bättre utslag krävs en tydligare 

beskrivning av uppdrag och arbetsinsatser. Detta är något som även framkom i 

fokusgruppsintervjuen med aktiva skolcoacher, där man beskrev att det finns alldeles för lite 

tid för att utveckla, analysera och påverka arbetsmetoden. I intervjun påtalades även 

problematiken kring uppdraget kring att vara pedagog och att vara coach- när är man vad och 

vad är skillnaden? Skolverket (2009) betonar vikten av att samverkan präglas av ett tydligt 

barnperspektiv med fokus på barns behov istället för barns problem. 

 

Ur skolans perspektiv är det angeläget att vidareutveckla kunskap om skolan som organisation 

och kunskap om de enskilda professionernas roll inom skolan. Det ena handlar om ansvaret att 

samverka som organisation och det andra om vad detta innebär för enskilda professioner och 

funktioner i skolan såsom skolledare, elevhälsa, pedagoger och övrig personal  

(Skolverket 2009 s.25). 

 

Skolverket (2010) påvisar vikten av att de olika professionellas kunskap, erfarenheter och 

identiteter behöver överbyggas och en gemensam problemförståelse skapas. En gemensam 

samsyn kräver förståelse och tillit för varandras uppdrag, kompetens, begränsningar och 

resurser. En väl fungerande kommunikation kan bidra till att skapa goda förutsättningar för 

delaktighet och lärande för alla elever (Jakobsson & Nilsson 2011).  

I den svenska skolvardagen betraktas pojkar och flickor som två skilda grupper med olika 

egenskaper (DEJA 2009). “Flickorna behandlas som om det vore mer naturligt för dem att 

vara hjälpsamma, lyhörda inför regler och dessutom flitigare i skolan” (a.a.). “Projekt i skolan 

baseras på att om flickorna bara lär sig att tänka annorlunda så kommer de att må bättre. Litet 

eller inget fokus läggs på själva skolan och skolmiljön” (a.a.). De flickor med ADHD- PI som 

inte stör undervisningen får inte det stöd som de har rätt till då de ofta inte uppmärksammas 

av skolans personal. De flickor med ADHD- HI eller ADHD- C, med hyperaktivitet, som stör 

undervisningen får inte heller det stöd som de har rätt till. De bryter mot genusordningen och 

får veta att problemet ligger hos dem själva. Bristen på relevant hjälp och stöd kan ses som att 

skolan inte uppfattade dem som elever i skolsvårigheter utan som elever med svårigheter. Om 

skolans reaktion på flickornas beteende blir att inte se dem eller att sätta dem utanför 

klassrummet kan flickornas reaktion bli att inte komma tillbaka till klassrummet. Då förlorar 

vi kanske dem “som har någon form av diagnos som ADHD, ADD” som “tänker outside the 

box som kanske inte de flesta andra gör.” Och vi håller med Anna som säger att “Jag tycker 
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att vi behöver folk som gör det.”  

10. Vidare forskning 
 

I detta stycke presenterar vi de områden som vi funnit intressanta för vidare forskning. 

Pojkar med ADHD 

 

I vår studie har vi intervjuat flickor med ADHD och skolcoacher som möter dessa flickor. 

Skolcoachernas berättelser har handlat om att passiva, tysta flickor som i hög grad uppfyller, 

tillviss del implicita, förväntningarna på hur elever ska uppträda i san inte får så mycket stöd 

som de skulle behöva. Forskning som vi har tagit del av stöder den tanken. Utifrån det 

resultatet vore det intressant att se hur pojkar med ADHD- PI uppmärksammas i skolan. Är 

det hyperaktiviteten, som stör lektionen, den främsta orsaken till att eleven får stöd?  Missar 

passiva tysta pojkar skolans stöd i lika hög utsträckning som tysta flickor? 

Sociala relationer 

 

I vårt arbete såg vi att den trygga relationen i flera fall hade mycket stor betydelse för 

flickornas möjligheter för att lyckas i skolan. Skolcoacherna i det projekt där vi fann våra 

fokusgrupper arbetade med att bygga nära relationer till elever.  Vi eftersöker därför vidare 

specialpedagogisk forskning kring hur de sociala perspektiven och funktionerna kan utvecklas 

för att möta behoven hos alla elever. 

Skolcoacher 

 

Som ett led till ovanstående förslag på vidare forskning anser vi att “kringpersonal” som i 

denna studie benämns som skolcoacher också är en intressant yrkesgrupp för vidare forskning 

kring de sociala funktionerna i skolan. 

Sist men inte minst  

 

Det är även intressant att ta reda på hur det specialpedagogiska stödet för flickor med ADHD 

kan utformas för att flickornas behov bättre ska kunna tillgodoses.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Text som lades in på Facebook 

 

Jag söker tjejer med ADHD för intervjuer. Jag skriver, tillsammans med en kurskamrat, ett 

självständigt arbete om tjejer med ADHD och specialpedagogik i skolan. Vi pluggar till 

specialpedagoger på Linnéuniversitetet i Växjö För några intervjuer söker jag dig som 

identifierar dig som tjej, är ca: 15–25 år och har fått diagnosen ADHD. Du är naturligtvis 

garanterad anonymitet så långt som möjligt, du kan alltid avbryta samarbetet, all din 

medverkan är frivillig och vi har tystnadsplikt. 

Har du lust att hjälpa oss med vårt arbete genom att berätta om dina upplevelser från skolan 

eller känner du någon som vill det? Hör i så fall av dig till mig på messenger. 

Tack! 
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Bilaga 2. Frågor till flickorna som vi intervjuat: 

 

Hur gammal var du när du fick reda på att du hade ADHD? 

Hur reagerade du på den informationen? 

Finns det något som du tycker att skolan borde ha sett och reagerat på när det gäller hur det 

fungerade för dig i skolan? 

I så fall vad och hur? 

Vilken typ av svårigheter hade du i skolan, om du hade svårigheter? T.ex. 

inlärningssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter, osäkerhet på lektionerna, aggressivitet, 

läs- och skrivinlärningssvårigheter? 

Tycker du att du fick den hjälp och det stöd som du behövde i skolan?? 

Vem eller vilka fick du bäst stöd av? 

Vad anser du att du hade behövt mer för stöd? 

När du bytte skola t.ex mellan högstadiet och gymnasiet och när du har bytt lärare: 

hur fungerade överlämningen mellan skolorna, var du delaktig i överlämningen, hur hade man 

kunnat göra överlämningen bättre? 

Har du haft problem med att du skolkade mycket i skolan? 

I vilket stadie tycker du att din ADHD har medfört mest problem för dig, om den har det och i 

så fall varför just då? 

Upplever du att flickor och pojkar med ADHD bemöts olika i skolan? 

Vad är det viktigaste att skolan vet när det gäller flickor med ADHD? 

Vilka tycker du är dina styrkor som du kan relatera till din ADHD? 
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Bilaga 3: Missivbrev semistrukturerade intervjuer 

2016-04-16 

Missivbrev 

Hej 

Vi är två studenter som utbildar oss till specialpedagoger vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

närmar oss slutet av vår utbildning och ska genomföra intervjuer vilka ska ligga till grund för 

vårt självständiga arbete. 

I vårt arbete har vi valt att fokusera på följande frågor: 

●        Hur kan det specialpedagogiska stödet i skolan utvecklas för flickor med ADHD? 

●        Finns det en genusaspekt som bör beaktas vid utformning av anpassningar och 

särskilt stöd i skolan? 

●        Hur bör dokumentationen om flickor med ADHD utformas och lyftas vid 

överlämning mellan grundskola och gymnasieskola? 

Vår förhoppning är att vi kan genomföra semistrukturerade intervjuer med 2- 4 flickor i 

åldrarna 16- 26 år. Intervjumetoden har vi har valt att använda då den kan bredda vårt 

kunnande genom att informanternas erfarenheter och egen kunskap om hur skolan möter 

flickor med ADHD kommer fram. 

Intervjuerna kommer att spelas in, materialet kommer att förvaras oåtkomligt för andra. 

Transkriberingen kommer att avidentifieras vilket medför att alla svar kommer att redovisas 

anonymt. Innan publicering av studien ges medverkande möjlighet att ta del av eventuella 

känsliga avsnitt för att kunna förtydliga innebörden av sina uttalanden. 

All medverkan är frivillig och du kan när som helst under undersökningen välja att avsluta din 

medverkan. Nu undrar vi om du vill medverka i vår undersökning? 

Hälsningar 

Mio Volden Lundegård        Susanna Winberg 

kl222nd@student.lnu.se      sw222ks@student.lnu.se 

 

Handledare 

Marianne Björn 

marianne.bjorn@lnu.se 

 

Jag väljer att medverka i intervju:.............................................................................................. 
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mailto:marianne.bjorn@lnu.se


 

  
 

58 

Bilaga 4. Missivbrev fokusgrupp 

 

Missivbrev 

     Växjö 2016-05-11 

Hej skolcoacher! 

Vi är två studenter som studerar till specialpedagoger vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

närmar oss slutet på vår utbildning och ska genomföra undersökningar vilka ska ligga till 

grund för vårt självständiga arbete. 

I vårt arbete har vi valt att fokusera på följande frågor: 

● Hur kan det specialpedagogiska stödet utvecklas i skolan för flickor med ADHD? 

● Finns det en genusaspekt som bör beaktas vid utformning av ert uppdrag?  

● Hur bör dokumentationen om flickor med ADHD utformas och lyftas vid överlämning 

mellan grundskola och gymnasieskolan? 

 

Vår förhoppning är att genomföra fokusgruppsintervjuer med er skolcoacher på en 

högstadieskola i en mellanstor kommun. Fokusgruppsmetoden har vi valt för att utforska hur 

ni tänker och talar kring uppdraget. Intervjuerna kommer att spelas in, materialet kommer att 

förvaras oåtkomligt för andra. Transkriberingarna kommer att avidentifieras, vilket medför att 

alla svar kommer att redovisas anonymt. 

Innan publicering av studien ges medverkande möjlighet att ta del av eventuellt känsliga 

avsnitt, för att kunna förtydliga innebörden av sina uttalanden. 

 

All mederkan i undersökningen är frivillig och du kan när som helst under undersökningen 

välja att avsluta din medverkan. Nu undrar vi om ni vill medverka i vår undersökning? 

 

Hälsningar  

 

Susanna Winberg    Mio Volden Lundegård        

Sw222ks@student.lnu.se  kl222nd@student.lnu.se 

 

Handledare: 

Marianne Björn 

Marianne.björn@lnu.se 

Linnéuniversitetet 

 

 

Jag väljer att medverka i fokusgruppsdiskussionen: 

 

 

Underskrift    Ort             Datum  
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Bilaga 5. Diskussionsområden till fokusgruppen 

 

(Alla diskussioner/teman hade utgångspunkt av det valda syftet som de tillfrågade 

informerades om i mail samt missivbrevet.) 

·         Din bakgrund, utbildning och hur du ser på ditt uppdrag som skolcoach. 

·         Hur ser era grupper ut (kön, ålder, etnicitet, sociokulturell bakgrund, betyg, frånvaro). 

·         Vilka är framgångsfaktorerna. 

·         Samverkan. 

 

 

 


