
 

 

 

  
 

      

 

Självständigt arbete i specialpedagog- 

eller speciallärarprogrammet, 15 hp 

“Strunt samma om de är 

flickor eller pojkar…” 
Om inkludering och genus i skolans arbete med 

flickor med ADHD eller ADHD-problematik. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Moa Jörneklint Finvåg och 

Veronika Modin 

Handledare: Charlotte Silander 

Examinator: Kyriaki Doumas 

Termin: HT19 

Ämne: Pedagogik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4PP24E 

 

 

 



 

 

 

 

 

ii 
 

“Strunt samma om de är flickor eller pojkar…” 
Om inkludering och genus i skolans arbete med flickor med ADHD eller 

ADHD-problematik. 

 

”Never mind if they are girls or boys...” 
About inclusion and gender in the schools’ work with girls with ADHD or 

ADHD problems. 

 

Abstrakt 

I denna studie undersöks hur skolan uppmärksammar flickor med ADHD eller ADHD-

problematik, hur specialpedagoger och skola arbetar med insatser för flickor med 

ADHD eller ADHD-problematik samt om flickor och pojkar med ADHD eller ADHD-

problematik behandlas olika i skolan? 

 

Syftet med studien är att undersöka hur rektorer och specialpedagoger ser på arbetet 

med flickor med ADHD eller flickor som uppvisar ADHD-problematik i skolan. Det är 

en kvalitativ studie där rektorer och specialpedagoger intervjuas. De teoretiska 

perspektiven som vi valde att analysera utifrån är genus och inkludering. 

Resultatet visar att skolan inte uppmärksammar flickor med ADHD i särskilt hög grad. 

Flickorna bemöts inte utifrån kön, utan utifrån ett individperspektiv samt utifrån 

generella arbetssätt gentemot barn med ADHD, vilket gör att flickorna inte får de 

stödinsatser som de behöver. Studien visar att skolan behöver kompetensutbildas inom 

NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och genuspedagogik för att flickorna ska 

uppmärksammas och erbjudas tidiga stödinsatser för att undvika framtida konsekvenser. 

 

Nyckelord 

ADHD, flickor med ADHD, genus, manlig norm, likhetsperspektivet, 

skillnadsperspektivet, jämställdhet, inkludering, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, specialpedagogik, tidiga insatser. 
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1. Inledning 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är två till tre gånger vanligare hos 

pojkar än flickor, ADHD hos flickor är relativt osynligt både i skolan och i vetenskapliga 

sammanhang (Pettersson, Wickman & Takala 2017; Neudeau, Littman & Quinn 2018). 

Tidigare studier visar att det är svårare att upptäcka flickornas stödbehov då de lär sig 

att hitta strategier för att dölja sin funktionsnedsättning och för att klara sin skolsituation 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 2015). Lärare upptäcker och identifierar 

ADHD-symptom lättare hos pojkar i jämförelse med flickor samtidigt som pojkar 

bemöts med mer uppmärksamhet än vad flickorna gör i skolan. Det finns stora 

kunskapsbrister för flickor med ADHD (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

SBU 2005; Lynch 2016). Enligt FN:s funktionsrättskonvention är könsskillnad i antal 

diagnostiserade mycket stor och anledningen till detta, enligt både svenska och 

internationella studier, är att kriterierna för att få diagnos bedöms utifrån ett manligt 

perspektiv. På grund av att flickorna får sin diagnos senare har deras problem ofta ökat 

och blivit större än pojkarnas (Regeringskansliet 2008). Lärare förväntas enligt 

styrdokumenten ha relativt bra kunskaper om genus för att kunna arbeta utifrån de 

jämställdhetsmål som finns (Hedlin 2010). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 2019, s. 6) står det: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också̊ ett ansvar för 

att motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och 

utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta 

samt vilka krav och förväntningar som ställs på̊ dem, bidrar till att forma 

deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan ska därför 

organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, samt 

prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma 

möjligheter och på̊ lika villkor oberoende av könstillhörighet (Lgr 11, 2019, 

s. 6). 

I skolans läroplaner lyfts lärares förväntningar på eleverna också fram och där framhålls 

vikten av att skolan inte styrs av könsstereotypa tankar utan ger eleverna frihet och 

handlingsutrymme och att könsnormer ifrågasätts (Hedlin 2010). Enligt skollagen (SFS 

2010:800) är jämlikhet en del av det värdegrundsarbete som ska bedrivas i skolan. I 1 

kap. 8 § av skollagen (SFS 2010:800) står det: 
 
I diskrimineringslagen (SFS 2008:567) finns bestämmelser som har till 

ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Lag (2014:960). 

 

Grundläggande i det specialpedagogiska arbetet med inkludering i skolan är att ha ett 

relationellt perspektiv. Det relationella perspektivet innebär att en företeelse kan ses från 



 

 

 

 

 

2 
 

minst två perspektiv. Det handlar om att se en människa utifrån denne själv, men också 

utifrån miljön runt omkring. En person är inte sin diagnos utan personen har en diagnos, 

till exempel är en individ inte allergiker, utan har allergi (von Wright 2000). Inkludering 

handlar om så mycket mer än fysisk placering, det handlar om att ta tillvara olikheter 

och att få alla elever med eller utan funktionsnedsättning att känna gemenskap och att 

få de bästa förutsättningarna för lärande (Lundqvist 2018). 

 

Målsättningen med studien är att undersöka hur skolan arbetar med flickor med ADHD 

eller ADHD-problematik utifrån ett inkludering- och genusperspektiv. På grund av att 

flickor får sin diagnos senare kommer det att användas två olika begrepp i studien; där 

det står “flickor med ADHD” innebär det flickor som har fått diagnos och när begreppet 

“ADHD-problematik” används innefattar det flickor som ännu inte är diagnostiserade, 

men uppvisar ADHD-symtom. I studien används begreppet inkludering som innebär en 

känsla av delaktighet och samhörighet. Vidare används begreppen likhetsperspektiv och 

skillnadsperspektiv, vilket är två inriktningar inom genusperspektivet. De övergripande 

begreppen som används i studien förklaras i kapitel två och tre. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur rektorer och specialpedagoger ser på arbetet 

med flickor med ADHD eller flickor som uppvisar ADHD-problematik i skolan. 

 

Våra frågeställningar är: 

 

● Hur uppmärksammar skolan flickor med ADHD eller ADHD-problematik? 

● Hur arbetar specialpedagoger och skola med insatser för flickor med ADHD 

eller ADHD-problematik? 

● Behandlas flickor och pojkar med ADHD eller ADHD-problematik olika i 

skolan? 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs ADHD på ett generellt plan och detta fördjupas med ett stycke 

om ADHD hos flickor. Därefter beskrivs skolans uppdrag kring barn med ADHD eller 

ADHD-problematik för att vidare gå in på rektorns ansvar, elevhälsans uppdrag och 

specialpedagogens uppdrag. Bakgrundskapitlet avslutas med tydliggörande pedagogik. 

 

2.1 ADHD 

Forskningen visar att ADHD är en neurobiologisk funktionsnedsättning som påverkar 

en individs förmåga att koncentrera sig, styra sin impulskontroll samt ger överaktivitet. 

ADHD påverkar hjärnans funktion när det kommer till att bearbeta information och 

korrigera beteende. Det finns en hel del studier som visar att det finns avvikelser i 

hjärnans aktivitet hos personer med ADHD och att kommunikationen hos olika delar av 

hjärnan är påverkad. Inom ADHD finns också begreppet ADD, vilket innebär 

underaktivitet och som kan visa sig i form av att individen har svårt för att komma igång 



 

 

 

 

 

3 
 

med aktiviteter. Symptomen på ADHD varierar med åldern och kan också variera något 

beroende på sammanhang. Det är vanligtvis svårt att ställa diagnos före fyra års ålder, 

eftersom små barn kan ha liknande symptom utan att ha ADHD, såsom hög 

aktivitetsnivå och bristande impulskontroll. Symptomen på ADHD bör visa sig före 12 

års ålder för att en individ ska kunna få en diagnos. Behandling av ADHD-symptom 

sker till största delen idag med centralstimulantia och med beteendeinriktade insatser 

för föräldrar (Hjärnfonden 2019). 

 

2.2 ADHD hos flickor 

En stor del av forskningen om flickor med ADHD har sitt ursprung inom psykologin 

och medicinen. Det saknas dock forskning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. 

 

ADHD är två till tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. ADHD hos flickor är 

relativt osynligt i skolan men även i vetenskapliga sammanhang (Pettersson, Wickman 

& Takala 2017; Neudeau, Littman & Quinn 2018). Forskningen visar att ADHD-

symptom skiljer sig mellan könen, pojkar får högre poäng i tester på hyperaktivitet, 

ouppmärksamhet, impulsivitet och utåtagerande. Flickorna däremot har större 

intellektuella svårigheter och större problem med oro, ångest och depression än pojkarna 

(Gershon 2002). Det finns ett stort mörkertal i antalet flickor som inte fått diagnos, 

många upptäcks inte vilket beror på att flickorna upplevs mer stillsamma än pojkarna. 

Flickorna drar sig undan mer för att försöka dölja sina svårigheter och visar symptom 

på ADHD genom att vara ofokuserade, ha svårigheter i att hänga med, svårigheter att 

uttrycka sig verbalt, problem med kamratrelationer, glömska, uppmärksamhetsproblem 

och vill gärna vara kamraterna till lags (Jakobsson & Nilsson 2011). Flickor kan också 

ha andra symtom som ständig nagelbitning, tuggande av tuggummi, sugande på eller 

tvinnande av håret, småätande, pratsamhet, verbal impulsivitet. Känslomässig 

impulsivitet kan leda till att flickorna upplevs överkänsliga och dramatiska 

(Habiliteringen 2013). 

 

Föreställningarna om förväntade symptom på ADHD, som utåtagerande och 

hyperaktivitet, innebär att flickor kan missas och inte få det specialpedagogiska stöd de 

är i behov av. Det är generellt svårare att upptäcka flickors behov av stöd eftersom de 

lättare lär sig hitta strategier för att dölja sin funktionsnedsättning. Flickor med ADHD 

känner sig ofta missförstådda och misstrodda. För att klara av sin skolsituation kan de 

låtsas som att de förstår fastän de inte gör det eller placera sig längst bak i klassrummet 

för att synas så lite som möjligt. Flickorna kämpar hårt för att hålla fasaden uppe 

samtidigt som lärarna missbedömer flickornas beteende för någon form av 

inlärningsproblematik, vilket gör att flickorna går miste om specialpedagogiska insatser 

(SPSM 2015). 

 

2.3 Skolans uppdrag 

Det är huvudmannens ansvar att se till att elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen 

snarast ska ges stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket 2019b). 

Det står i Skollagen (SFS 2010:800) att varje kommun ska ha en elevhälsa där det 
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förutom läkare, skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas någon med 

specialpedagogisk kompetens, dock behöver inte detta vara en specialpedagog/-lärare. 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har skolan skyldighet att ge elever det stöd de behöver. 

I 1 kap. 4 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att ”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”. 

Stödinsatser ska bidra till att ge elever förutsättningar att kunna delta i rutiner, lekar och 

undervisningsaktiviteter som får eleverna att känna tillhörighet till kamrater och i 

grupper samt få nya kunskaper i sitt lärande. Barn kan tappa motivationen att gå i skolan 

och hamna efter sina klasskamrater under de första skolåren om insatser sätts in för sent. 

Tidiga insatser kan innefatta olika varianter av stödinsatser och är ett paraplybegrepp 

samt en rättighet inskriven i internationella konventioner, deklarationer, internationell 

läroplan och skollag. Tidiga stödinsatser är därmed avgörande för den enskilde eleven 

och en vinst för samhället. Skolpersonal som arbetar med barn i de tidiga skolåren ska 

känna till dessa lagar, konventioner och deklarationer för att veta vilka skyldigheter 

skolans personal och huvudmän har för elevernas lagliga och mänskliga rättighet 

(Lundqvist 2018). I juli 2019 kom en förstärkning av skollagen som ska garantera tidigt 

stöd för barn som är i behov av detta. Barn i skolan kommer att börja kartläggas redan i 

förskoleklassen inom områdena läsa, skriva och räkna (Skolverket 2019a). 

2.3.1 Rektors ansvar  

Det är rektorns ansvar att se till att alla på skolan har kännedom om rutinerna kring extra 

anpassningar och särskilt stöd samt har ansvar för elevhälsoarbetet. Extra anpassningar 

kan exempelvis vara enstaka/kortvariga specialpedagogiska insatser, stöd att sätta igång 

och avsluta arbete, individuellt schema, kravanpassningar, tidsstöd och pauser. Det är 

också rektors skyldighet att se till att det finns resurser för att kunna organisera den 

typen av stöd. Om en elev är i behov av extra anpassningar är det betydelsefullt att dessa 

sätts in i ett tidigt skede och att elevhälsans kompetens används. Om extra anpassningar 

inte räcker till ska behovet av särskilt stöd utredas och ges, vilket också är rektorns 

ansvar. Rektorn ska också se till att stödet ges utifrån organisations-, grupp- och 

individnivå. I de fall där en utredning påvisar behovet av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram upprättas. Särskilt stöd är en individinriktad stödinsats, till exempel 

upprepade/varaktiga specialpedagogiska insatser, varaktig tillgång till egen 

resurs/elevassistent, placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång. 

Rektorn ska också se till att det finns rutiner kring uppföljning och utvärdering kring 

arbetet med eleven (Skolverket 2019b). 

 

2.3.2 Elevhälsans uppdrag 

I Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan (2016) står det att 

samverkan skall ske i hög grad mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper 

med dess kompetenser. Andra samverkande partners som elevhälsan samverkar med är 

socialtjänsten och hälso- och sjukvård, samverkan sker både externt och internt. I den 

externa samverkan sker det med ungdomsmottagningar, barnhälsovård, socialtjänsten 

och övrig hälso- och sjukvård. I den interna samverkan ingår samverkan inom 

elevhälsan eller med rektor och lärare. “Samverkan ska användas som medel för att lösa 
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sammansatt problematik där kompetens från flera professioner är nödvändiga. Den 

behöver ha ett tydligt syfte” (Socialstyrelsen & Skolverket 2016, s. 71). 

 

Det grundläggande målet i elevhälsan är att genom ett multidisciplinärt perspektiv 

främja och förebygga elevers hälsa och välbefinnande. Elevhälsan har bland annat som 

uppdrag att till skolans arbete ge en specialpedagogisk infallsvinkel till det övergripande 

arbetet. I elevhälsan behövs olika professioner för att samverkan ska bli god och ge goda 

förutsättningar till elev, bland annat ett gemensamt arbetssätt och utbyte av erfarenheter. 

Det behövs professioner inom psykologiska, medicinska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser för att upptäcka, på tidig nivå, elever som behöver 

stödbehov (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). “Utredningar inom skolan görs utifrån 

elevens behov i syfte att stödja dennes förutsättningar att nå målen för utbildningen” 

(Socialstyrelsen & Skolverket 2016, s. 76). Vidare påvisar Socialstyrelsen och 

Skolverket (2016) att om elevhälsans personal kontaktas av vårdnadshavare eller elev 

för icke skolrelaterade problem remitteras eller hänvisas de vid behov till annan 

vårdgivare.  

 

2.3.3 Specialpedagogens uppdrag 

Specialpedagogens viktigaste uppdrag är att bidra till ett likvärdigt och jämlikt samhälle 

genom att stödja elevers utveckling. Ett relationellt perspektiv ska vara utgångspunkten 

i skolans arbete och personalen ska förändra miljön och sitt eget bemötande för att ge 

elever bättre möjligheter (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm 2015). 

Specialpedagogen ska arbeta med att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön, göra 

pedagogiska utredningar och kartläggningar samt genomföra och utarbeta 

åtgärdsprogram. Vidare ska den specialpedagogiska insatsen bestå av att stödja 

skolpersonal i sitt arbete med elever och barn i behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen 

och Skolverket 2016).  

 

Specialpedagogik handlar om att stödja barn och elever som befinner sig i svårigheter i 

mötet med omgivningen och lärmiljön, både i förebyggande syfte och i åtgärder. I 

utvecklingen av lärmiljön ingår bland annat att tillgängligheten i lärmiljön kan förbättras 

men också alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (Lundqvist 2018). 

Tillgänglig lärmiljö innebär att lärmiljön är anpassad så att alla elever utvecklar och 

erhåller kunskaper och värderingar samt en förutsättning för delaktighet i en 

inkluderande skola (Skolverket 2019b). Specialpedagoger utgår från faktorer på individ, 

grupp- och organisationsnivå samt grundar sin kunskap på vetenskaplighet och 

forskning. Specialpedagoger ska också undanröja hinder för barn och elever genom att 

förebygga lärmiljön och ge rådgivning till vårdnadshavare samt leda kvalificerade 

pedagogiska samtal mellan lärare och pedagoger (Lundqvist 2018).  

 

2.3.4 Tydliggörande pedagogik 

För att skapa en inkluderande miljö behövs tydliggörande pedagogik, vilket handlar om 

att identifiera elevens styrkor samt hitta strategier och stöd till eleven som kompensation 

för bristande funktionsförmågor (Hejlskov Elvén & Sjölund 2018). Det är betydelsefullt 

att använda elevernas styrkor och skolan kan generellt sett använda sig av så kallade 
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anpassningsnycklar, för att förhindra att en funktionsnedsättning som ADHD blir ett 

funktionshinder. Anpassningsnycklar hjälper exempelvis elever i lärsituationer och dess 

lärmiljöer då eleverna upplever att de behöver hjälp med att låsa upp olika hinder som 

kan uppstå. Detta gör att eleven upplever skolan som mer hanterbar och begriplig 

(Sjölund, Jahn, Lindgren & Reuterswärd 2017). Tydliggörande pedagogik kan jämföras 

med ett isberg där toppen på isberget endast är synligt, då den största delen ligger under 

vattenytan och därmed är dolt. Genom isberget kan orsaken till personens beteende, 

vilket syns utåt, visualiseras och skapa en gemensam förståelse runt problematiken. 

Visuellt stöd, även kallad begriplighetsram, är en centralt viktig del i tydliggörande 

pedagogik. Det kan dels användas som kompenserade hjälpmedel istället för det talande 

ordet och dels för att hjälpa personer som har svårt att förstå, att föreställa sig saker och 

att uttrycka känslor. Visuellt stöd kan även utföras via modern tydliggörande pedagogik, 

som digitala tjänster, exempelvis via digital surfplatta eller mobil. Den tydliggörande 

pedagogiken använder sig av olika verktyg som ger svar till eleven, exempelvis genom 

de sju frågorna som ska ge svar i form av vägledning och struktur för elevens lektioner 

och aktiviteter. Frågorna ger svar på vad eleven ska göra i jag-form; vad ska jag göra, 

var ska jag vara, med vem ska jag vara, hur länge ska det hålla på, vad händer sedan, 

vad behöver jag ha, varför ska jag göra detta. Övrigt material som ingår i tydliggörande 

pedagogik är bland annat; sociala berättelser, rit-prat, seriesamtal, aktivitetsschema, 

bildstöd, sociala manus och tidshjälpmedel, dock gäller det att förebygga 

informationsöverbelastningen och anpassa efter individen (Hejlskov Elvén & Sjölund 

2018). 

 

3. Teoretisk förankring 

Denna studie tar avstamp i två teoretiska perspektiv; inkludering och genus. Det finns 

ett flertal definitioner om vad inkluderingsbegreppet innebär. Vi har valt att använda 

den definition som innebär ett fokus på elevens känsla av delaktighet och samhörighet. 

För att förklara hur inkluderingsbegreppet har vuxit fram börjar vi med en historisk 

tillbakablick av begreppet integrering, vilket är föregångaren till inkludering. Därefter 

beskrivs begreppet inkludering som slutligen utmynnar i begreppet delaktighet. I 

avsnittet om genusperspektivet tas genusnormer upp i allmänhet med innehåll som 

skillnads- och likhetsperspektivet. I genusnormer i skolan tas jämställdhet och den dolda 

läroplanen upp. Inkludering- och genusperspektivet ligger till grund för resultat och 

analys. 

 

3.1 Inkluderingsperspektiv 

3.1.1 Integrering 

Inkluderingsbegreppet har vuxit fram ur begreppet integrering. De höjda kraven och 

införandet av realskolans kursplaner på 1960-talet fick till följd att många elever fick 

problem att följa med. Det resulterade i att de olika specialskolealternativen i snabb takt 

uppstod och att allt fler elever särskildes från den vanliga undervisningen. Så 

småningom sammanfördes specialskolorna återigen med de vanliga skolorna och en 

form av integrerad specialundervisning uppstod. Samtidigt erbjöds elever som ansågs 
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ha svårigheter en form av kompensatorisk skolgång. Efter 60- och 70-talets mångfaldiga 

system med särlösningar växte kritiska röster mot systemet. Allt eftersom har de olika 

särlösningarna minskat och idag finns ganska få elever i de särskilda skolformerna som 

fortfarande finns kvar; särskolan, specialskolorna och särskilda undervisningsgrupper. 

Negativ kritik som förekommit kring integreringsbegreppet är bland annat att det 

inneburit enbart en fysisk placering av eleven. Därför används integreringsbegreppet 

idag mer sparsamt till förmån för begreppet inkludering (Nilholm & Göransson 2014). 

Ahlberg (2013) beskriver skillnaden mellan integrering och inkludering:  
 

Inkludering kan i ett skolsammanhang betyda att skolan ska vara 

organiserad utifrån det faktum att barn är olika och att det är skolan som ska 

förändras så att alla passar in. Integrering, å andra sidan, kan innebära att 

barn, vilka definieras som “avvikande”, ska passa in i en verksamhet som 

inte organiserats utifrån att barn är och har rätt att vara olika (Ahlberg 2013, 

s. 26). 

 

3.1.2 Inkludering 

Begreppet inkludering står inte i läroplanerna. Däremot antog Sverige den så kallade 

Salamancadeklarationen 1994, som är en avsiktsdeklaration som ett stort antal länder 

antagit. Den utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och 

bygger på tankar om jämlikhet och allas rätt till att känna sig inkluderade (Ahlberg 

2013). En inkluderande skola ska innebära att mångfald och elevers olikheter lyfts fram 

och ses som något positivt, vilket ska ses som en tillgång i undervisningen och inte 

upplevas som ett hinder. Inkludering är en process som innefattar hela skolan och ska 

bidra till att skapa en känsla av samhörighet och delaktighet. Det innebär att alla elever 

har rätt till en likvärdig utbildning och ska minska risken för marginalisering i samhället 

(Svenska Unescorådet 2008). Inkludering innebär att en elev känner sig delaktig i 

skolmiljön och gemenskapen. Det handlar om ett helhetstänk där alla i gruppen eller 

skolan känner sig delaktiga, det handlar alltså inte enbart om den enskilda eleven. Det 

är av stor betydelse att alla i skolan har en fungerande skolmiljö, en inkluderande miljö 

ska erbjuda både kunskapsutveckling, social tillgänglighet och demokratifostran 

(Nilholm och Göransson 2014). 

 

3.1.3 Delaktighet 

Sambandet mellan elevers känsla av delaktighet och inflytande i utbildningen samt deras 

skolframgång och välmående är stark. I skollagen och i läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet står det tydligt att elevers delaktighet och inflytande 

ska ha samma betydelse som kunskaperna i de olika ämnena (SFS 2010:800; Lgr 11). 

Delaktighet är ett begrepp som förändras utifrån vilken kontext en person befinner sig 

i. Det finns inte någon gemensam definition av vad det är utan kan vara olika. Vad 

delaktighet innebär är något som arbetslaget bör diskutera så att det finns ett gemensamt 

synsätt om vad det är. Delaktighet utgår från sex aspekter; tillgänglighet, tillhörighet, 

samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Alla delar hänger ihop och 

påverkar varandra och därför är alla delar viktiga att ha i åtanke när skolan arbetar med 

delaktighet och inkludering. Det finns dock brister i skolorna när det kommer till elevers 

delaktighet, särskilt när det gäller funktionsnedsatta, och för att kunna arbeta med 
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elevers delaktighet behöver skolorna skapa en gemensam förståelse för begreppet så att 

alla arbetar mot samma mål (Szönyi & Söderqvist Dunkers 2018). När det gäller 

inkludering för gruppen med ADHD så behöver lärarna, förutom kunskaper om 

funktionsnedsättningen, ha insikter om evidensbaserade metoder som fungerar för den 

här gruppen, exempelvis strategier för självreglering. Arbetet med dessa elever bör 

också fokusera på kunskapsmässiga aspekter och inte bara på sociala (Lindberg 

Åkerberg 2019).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett flertal definitioner av inkludering, men i 

denna studie innebär skillnaden mellan integrering och inkludering att vid inkludering 

finns en känsla av delaktighet och samhörighet.  

 

3.2 Genusperspektiv 

3.2.1 Genusnormer 

För att förstå skillnader i bemötande mellan flickor och pojkar med ADHD behöver 

frågan relateras till normer kring kön. Ett barn föds in i ett socialt sammanhang som är 

skapat utifrån historiska och kulturella förändringar som varat över tid. Dessa processer 

fanns redan innan barnet föddes och kommer att följa det genom hela livet. Barnet är en 

social individ som i interaktion med viktiga människor runt omkring skapar sitt jag. 

Människorna som finns omkring barnet är formad av den tid och den kultur som de 

själva vuxit upp med och barnet kommer att påverkas av deras åsikter och normer. Det 

skapas en gemensam överenskommelse mellan barnet och de människor som finns runt 

barnet och denna införlivas sedan med barnets bild av sig själv (Hundeide 2006). 

 

Genus är en social konstruktion som fostrat människor att uppfatta sitt kön och agera 

därefter. Den sociala konstruktionen används för att beskriva vem, vad och hur en 

person är, men också vem personen försöker eller vill vara samt vilken grupp personen 

vill tillhöra. Det är i samspel mellan individ och omgivning som en person utvecklar sin 

identitet (Persson 2012). I samhället finns en utbredd uppfattning om att kvinnor och 

män är biologiskt olika och att de har olika egenskaper och att det finns yrken och 

uppgifter som är mer lämpliga för de respektive könen. Kvinnor anses vara 

omsorgsfulla, mjuka och relationsorienterade och män ses som självständiga, 

målmedvetna och snabba i beslutsfattandet (Gemzöe 2002).  

 

I interaktionen mellan människor kategoriseras individer och ges olika positioner i 

förhållande till olika maktstrukturer. Ordningen upprätthålls bland annat av att 

människor uppfattar att det finns sociala skillnader mellan grupper och att några av dessa 

har större makt än andra. I genusforskningen används begreppet könsmaktsordning, 

vilken innebär att det finns en patriarkal makt i samhället. Könsmaktsordningen är en 

föreställning om att de som har makten tar hand om de som inte klarar att ta hand om 

sig själva, i det här fallet anses det vara kvinnorna (Elmeroth 2008). Ytterligare en aspekt 

av ordningen, som Edlund, Erson och Milles (2007) påpekar, är att det i vårt samhälle 

är det manliga som utgör normen och utifrån den är det kvinnorna som är annorlunda. 

Även i språkliga sammanhang, som i till exempel media, utgås det från en manlig norm 

där kvinnligt deltagande i olika sammanhang särskilt uppmärksammas medan män 
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återges som den allmänna individen, i stort sett könlöst. Einarsson (2009) skriver att när 

någon väl fått svar på frågan vilket kön ett barn har startar dennes förväntningar på 

vilken riktning barnet ska ta utifrån kön. Detta betyder att barn hanteras olika från första 

stund, vilket tar sig uttryck i hur de tilltalas, kläs eller hur deras olika känslomässiga 

yttringar tolkas. Utifrån förväntningar som funnits på de olika könen genom historien 

anpassar sig barn till viss del efter de förväntningar som finns på dem från samhället. 

Fortfarande finns ett skevt maktförhållande kvar, bland annat i maktens korridorer, trots 

att det skett stora förändringar i samhället i förhållande till kvinnors rättigheter de 

senaste åren.  

 

Det pågår en diskussion mellan två feministiska inriktningar; likhetsperspektivet och 

skillnadsperspektivet där båda anser att det finns biologiska skillnader mellan könen, 

men där de som förespråkar skillnadsperspektivet poängterar olikheter mellan könen 

och menar att de företräden och uppgifter som enligt kulturen brukar tillskrivas det 

kvinnliga könet bör värderas lika högt som männens. De som förespråkar 

likhetsperspektivet menar istället att kvinnor och män bör betraktas som lika ifråga om 

uppgifter och uppfostran (Hirdman 2001). Utifrån ett likhetsperspektiv på genus och 

jämställdhet så är pojkar och flickor i grunden lika, om vi bara kan undanröja 

strukturella hinder, tex i skolan så kan de konkurrera på lika villkor och jämställdhet 

uppnås (Squires 2008). Problemet är att dessa ”lika villkor” är satta utifrån en manlig 

norm (Hirdman 2001), vilket gör att flickor förutsätts vara som pojkar, detta perspektiv 

ser inte den manliga normen. Utifrån ett skillnadsperspektiv på jämställdhet och genus 

så förutsätts flickor och pojkar vara i grunden olika och de kvinnliga egenskaperna 

värderas lägre i samhället (och i skolan) än de manliga. Flickor måste därför 

kompenseras för en samhällsstruktur som strukturellt premierar män (Squires 2008). 

Problemet är att om förutsättningarna för könen är olika så är att behandla “alla lika” 

inte att behandla pojkar och flickor jämställt. Alla i samhället är med och skapar de 

könsmönster som finns och ofta sker det omedvetet. Lärares uppfattning om kön och 

jämställdhet är å ena sidan att det är viktigt att bemöta elever utifrån individ, men å 

andra sidan tolkas även beteenden bland eleverna utifrån könsmönster (Hedlin, 2010).  

 

3.2.2 Genusnormer i skolan 

Skolan som institution kan skapa sociala krav i samhället genom att individens 

eventuella avvikelser framträder som svårigheter, då individer eventuellt inte kan leva 

upp till skolans normer (Persson 2012). Det är därför viktigt hur lärare och skolans 

personal förmedlar skolans normer och värden till elever genom sin undervisning och 

sitt sätt att vara då elevernas självförtroende och självbild formas genom att eleverna 

själva bedömer sig i lärarnas spegelbilder, vilket påverkar elevernas skolframgångar 

(Thornberg 2016; Elmeroth 2008). Att arbeta med jämställdhetsfrågorna i skolan 

handlar i stor utsträckning om lärarnas förhållningssätt, att de måste bli medvetna om 

hur de bemöter eleverna (Hedlin 2010).  

 

Stödet som pojkar behöver sätts oftare in under de tidiga åren i grundskolan, medan 

flickornas stöd kommer senare under högstadiet och gymnasiet. Flickorna upplever 

högre grad av stress i skolan än pojkarna. Flickor får i lägre utsträckning än pojkar 

särskilt stöd på grund av att pojkarnas beteende är mer utåtagerande och att flickornas 
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behov därför i jämförelse med dessa inte märks lika väl. Många flickor som har 

skolbekymmer uppmärksammas inte på grund av problemens art som oftare är av en 

inåtvänd karaktär (SOU 2010:99).  

 

Barn möter tidigt i skolan krav på att de ska uppföra sig på det sätt som läraren och 

skolan förväntar sig. De egenskaper barnen ska uppvisa är bland annat att vara tysta, 

vänta på sin tur och vara uppmärksamma. Genom dessa krav finns en underförstådd 

sortering och social utslagning och detta är något som barnen tidigt blir varse. Om de 

inte klarar att leva upp till kraven så kan barnen uppleva att de har misslyckats och att 

det är deras eget fel. Dessa krav kallas för den dolda läroplanen (Broady 2007). Det 

finns ytterligare en dimension av den dolda läroplanen som kan kallas den dubbla dolda 

läroplanen, vilken är mer inriktad mot flickor i högre utsträckning än mot pojkar. 

Förutom de egenskaper barnen ska uppvisa enligt den dolda läroplanen ska flickor 

dessutom visa egenskaper som tålamod och tillfredsställelse med sin situation 

(Einarsson 2009). ”Pojkarna vänjer sig vid att ta sig friheter och vid att stå i 

klassrumsoffentlighetens centrum -på gott och ont. Flickorna får mindre svängrum och 

en mer passiv åskådarroll” (Einarsson 2009, s. 365).  

 

4. Tidigare forskning 

I detta kapitel lyfts tidigare forskning om flickor med ADHD fram som; uppmärksamhet 

och diagnostisering, könsmönster, konsekvenser av flickors ADHD, identitet, 

kunskapsbrist och kompetens, inkludering och särskiljning och avslutas med en 

sammanfattning av denna tidigare forskning. Tidigare forskning används senare i 

analysen av undersökningens resultat. 

 

4.1 Uppmärksamhet och diagnostisering 

Tidiga svårigheter hos flickor med ADHD kan visa sig senare vara en mer omfattande 

problematik (Olsson & Olsson 2017). Det är av största vikt att skolan uppmärksammar 

flickor med ADHD på en tidig nivå för att förhindra sociala, emotionella och 

studierelaterade skolproblem. Samarbetet mellan skola och hem är av stor vikt för att 

uppmärksamma flickors behov av stöd (Neudeau, Littman & Quinn 2018). SBU:s 

rapport ADHD hos flickor visar att lärare lättare upptäcker och identifierar ADHD-

symptom hos pojkar i jämförelse med flickorna, samt att pojkar bemöts med mer 

uppmärksamhet än vad flickor gör i skolan, slutsatsen visar på stora kunskapsbrister för 

flickor med ADHD (SBU 2005). Undersökningar visar att om mödrar får beskriva sina 

barns beteende så beskrivs flickor ha utåtagerande beteende. Bilden av flickors och 

pojkars beteende skiljer sig mellan mödrar och lärare (Derks, Hudziak & Boomsma 

2007). En annan studie visar liknande resultat. Hälften av 100 flickor i en studie, vars 

föräldrar hade sökt professionell hjälp innan barnet fyllt fyra år, visade sig att ett mycket 

lågt antal hade fått en diagnos, cirka en av tio flickor. Efter att flickorna blivit ordentligt 

undersökta inom ramen för studien visade det sig att närmare hälften av flickorna hade 

ADHD, vilket tidigare missats av sjukvården. Flickors ADHD upptäcks vanligtvis 

omkring cirka tretton års ålder, jämfört med pojkar som vanligtvis upptäcks mellan fem 

och nio års ålder (Kopp 2010). 
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4.2 Könsskillnader 

Det finns studier som visar på skillnaderna i symptomen för ADHD mellan pojkar och 

flickor där sambanden mellan exekutiva funktioner, plötsliga impulser och ADHD är 

svagare hos flickor än hos pojkar (Berlin, Bohlin & Rydell 2010). Flickor med ADHD 

får problem i skolåldern eftersom de är ouppmärksamma och lättdistraherade, vilket 

påverkar flickornas läsfärdigheter. I skolan kan dessa flickor uppmärksammas och 

uppfattas som blyga, lättstörda, tankspridda och tillbakadragna (SBU 2005; Neudeau, 

Littman & Quinn 2018). Lärare rapporterar om mycket högre grad beteendeproblematik 

hos pojkar än hos flickor. Mödrarna däremot beskriver liknande grad av aggressivitet 

och uppmärksamhetssvårigheter hos både flickor och pojkar. Flickornas symptom visar 

sig mer hemma än i skolan. Att skolan rapporterat svårigheter kan förklara den stora 

skillnaden mellan behandling av flickor och pojkar med ADHD. Resultaten visar också 

på att de genetiska könsskillnader som angivits i andra studier angående personer med 

ADHD kan vara mindre än man tidigare trott (Derks, Hudziak & Boomsma 2007). 

Lassinantti (2014) visar på olika föreställningar om ADHD för män och kvinnor. För 

kvinnor blir det svårare att skapa en identitet utifrån sin diagnos som i media och 

forskning ofta fokuserar på det manliga perspektivet av ADHD.  

 

4.3 Konsekvenser för flickor med ADHD 

En studie av ett hundra flickor i åldern tre till arton år visar på svårigheter i sociala 

sammanhang, uppmärksamhetsproblematik och inlärningssvårigheter. Omkring hälften 

av dessa flickor hade stor skolfrånvaro, undvek idrottslektionerna och hade blivit utsatta 

för mobbning. Flickorna hade även svårigheter att nå kunskapsmålen och hade läs- och 

skrivsvårigheter samt att många av dessa flickor påvisade problematik med ångest, 

depression, tvång, sömn och kamratrelationer (Kopp 2010). Flickor som har misslyckats 

upprepade gånger påverkas i tilltron till sig själva och de kan uppleva känslor som skam 

och låg självkänsla (Neudeau, Littman & Quinn 2018). Sonnbys (2014) avhandling visar 

flickors samband mellan depression och ADHD. I jämförelse med pojkarnas 4% visade 

flickornas samband 39%. Avhandlingen påvisar biologiska könsskillnader vid 

uppvisade symptom mellan depression och ADHD samt att flickorna med ADHD har 

svårare problematik och drabbas desto oftare. Hälften av de flickor och pojkar med 

ADHD och som även har depression har varit utsatta för sexuella övergrepp, vilket kan 

tolkas som att de har ett större riskbeteende än andra utan diagnoser på grund av psykisk 

ohälsa. Detta påvisar vikten av screening i skolhälsovården för att tidigt fånga upp 

flickorna som påvisar depression i samband med ADHD.  

 

4.4 Kunskapsbrist om flickor med ADHD eller ADHD-problematik 

Sammantaget visar tidigare undersökningar att Sverige behöver höja kompetensen hos 

lärare inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF och utveckla lärarprogrammet 

så att lärare ska kunna möta alla barn med funktionsnedsättning i skolan. 

Barnombudsmannen skriver i sin rapport att skolinspektionen bör få i uppdrag av 

regeringen att studera och följa upp den lägre grad av insatser som flickor får (SPSM 

2015; Barnombudsmannen 2016). Frågorna i en ADHD-utredning är anpassade till 
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pojkar och sjukvården negligerar flickorna där konsekvensen blir att flickorna inte får 

det stöd eller den hjälp de behöver då flickornas svar misstolkas. Utbildning är av stor 

vikt för professionella och berörda inom samhällets offentliga verksamheter för att på 

en tidig nivå se och upptäcka flickor som påvisar sociala interaktionssvårigheter, 

uppmärksamhetsproblematik och psykiatriska problem (Kopp 2010). 

 

4.5 Inkludering och delaktighet  

I skolans möte med flickor med ADHD behöver personalen ta ett helhetsgrepp och se 

till flickornas fysiska, känslomässiga, sociala och kognitiva behov (Olsson och Olsson 

2017). Johanssons (2015) studie på flickor, som fick specialundervisning utanför 

klassrummet en gång i veckan och som ledde till godkänt resultat i deras lärande, visade 

också att flickorna inte upplevde någon tillhörighet eller delaktighet i sina ordinarie 

klasser. Flickorna valde dessutom att vara tysta och framförde inte sina åsikter då de 

hade bristande förtroende för sina lärare. Dilemmasituationer uppstod bland flickorna 

då stödbehovet utanför klassrummet krockade med delaktigheten inne i klassrummet. 

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att flickor med ADHD missas i skolan och 

i vetenskapliga sammanhang, vilket får stora konsekvenser för dem såsom 

studierelaterade skolproblem, skolfrånvaro, samspelssvårigheter, ångestproblematik, 

depressioner och en högre risk för utsatthet för sexuella övergrepp. 

 

5. Metod och etiskt ställningstagande 

I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts. Här tas kvalitativ metod, val av 

intervjupersoner, forskningsetiska principer samt tillvägagångssätt och genomförande 

upp. 

 

5.1 Metod 

För att undersöka hur rektorer och specialpedagoger ser på arbetet med flickor med 

ADHD eller ADHD-problematik i skolan har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod genom intervjuer. Intervjuer är ett bra sätt att få ett bredare spektrum av svar med 

fler nyanser och större omfång än det går att få utifrån ett standardiserat formulär 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015). Utifrån detta ansåg vi att intervjuer skulle ge 

respondenterna möjlighet att brodera ut texten på ett intressant och innehållsrikt sätt. 

Bryman (2018) skriver att vid en kvalitativ intervju är det individens synpunkt som är 

intressant att belysa. Intervjun kan röra sig i olika riktningar, vilket synliggör vad som 

är viktigt för intervjupersonen.  

 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer, som enligt Bryman (2018) innebär att det 

finns en lista över teman som sedan tas upp under intervjuerna. Dessa teman kan sedan 

tas upp utifrån intervjuarens egen önskan. För att inte svaren skulle innefatta för stora 
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områden, valde vi att ha öppna frågor, men ändå hålla oss ganska strikt till 

intervjuguiden.  

 

5.2 Urval 

För att få svar på våra frågeställningar om flickor med ADHD-problematik gjordes ett 

medvetet val att göra intervjuer med rektorer som är ansvariga för skolans verksamhet, 

och med specialpedagoger, som är en del av elevhälsan och ansvarar för det 

specialpedagogiska arbetet. Fyra rektorer och fyra specialpedagoger, alla kvinnor, 

tackade ja till intervju. Tre rektorer hade gått rektorsutbildningen och tre 

specialpedagoger hade specialpedagogisk utbildning. Vi ville ta reda på deras syn på 

hur flickorna uppmärksammas i skolans verksamhet och undersöka om deras syn på 

arbetssätt, bemötande och förhållningssätt skiljde sig åt mellan grupperna. Vi valde 

intervjupersoner från både låg- mellan- och högstadium, sju respondenter arbetar på låg- 

och mellanstadiet och en respondent arbetar på högstadiet. Respondenter kommer från 

både större och mindre kommuner i södra Sverige.  

 

5.3 Tillvägagångssätt och genomförande 

Vi började med att leta efter forskning i olika databaser, bland annat ERIC, Google 

scholar, Google, Diva, Skolverket, Linnéuniversitets hemsida och Karolinska institutets 

hemsida. Vidare söktes litteratur som avhandlingar, artiklar och studentlitteratur via 

Universitetsbibliotekets hemsida samt våra hemkommuners olika bibliotek. Vi köpte 

även böcker via Bokus och Adlibris. Vi har även tittat i andra studiers referenslistor för 

att finna lämplig litteratur. Genom att gå igenom forskningen om flickor med ADHD 

identifierades ett antal centrala begrepp, så som tidiga insatser, inkludering och 

betydelsen av genus, vilket styrde de frågor som formulerades i vår intervjumall. 

Förfrågan om intervju skickades via mejl tillsammans med ett missivbrev till ett flertal 

skolor. Eftersom tidpunkten för examensarbetet låg i anslutning till sommaren så hade 

flera personer svårt att få tid till intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i grupprum och 

samtalsrum på de olika skolorna och spelades in på ljudfil på mobiltelefoner. Efter 

intervjuerna transkriberade vi alla intervjuer för att dessa sedan skulle kunna delas med 

medskribenten. Svaren sammanställdes i en resultatmall, vilken ligger till grund för 

resultatdelen i studien.  

 

Forskningsprocessen har skett i flera steg med en deduktiv ansats. Svensson (2017) 

skriver att en deduktiv ansats innebär att slutsatser om enskilda fall dras utifrån allmänna 

regler och teorier. Vi valde att analysera vårt empiriska material utifrån två teorier, 

genus och inkludering. Dessa teorier är relevanta utifrån studiens ämne och förekommer 

frekvent i forskning, annan litteratur och i respondenternas intervjusvar när det handlar 

om flickor inom ADHD-spektret. I resultatdelen har vi redovisat de delar ur det 

empiriska materialet som haft störst relevans för att svara på våra forskningsfrågor. 

Analysen i kapitel sju utgår ifrån de två valda teorierna, men delas upp i tre delar; del 

ett handlar om den rådande manliga normen i skolan, del två handlar om inkludering 

och skillnadsperspektivet samt del tre som handlar om inkludering och 

likhetsperspektivet. Slutligen kommer en diskussionsdel uppdelat på metoddiskussion 

och resultatdiskussion. Resultatdiskussionen i sin tur delas in under rubriker som bygger 
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på våra frågeställningar i studien. Vi avslutar med specialpedagogiska implikationer 

samt framtida forskning.  

 

Kvale och Brinkmann (2017) skriver att validitet handlar om att ha ett kritiskt öga till 

sitt resultat och att framställa denna kritik för läsaren. Det är viktigt att vara kritisk till 

analysen för att inte få en snedvriden eller felaktig slutsats. Vi har utifrån bästa förmåga 

förhållit oss kritiska till vårt resultat genom att i metoddiskussionen diskutera de 

aspekter som skulle kunna bli missvisande, som till exempel att vi inte kan veta säkert 

att det som framkommer i intervjuerna är det som specialpedagogerna och rektorerna 

skulle säga om de skulle intervjuas vid en annan tidpunkt eller i en annan kontext. 

Resultatet visar dock tydligt att flickor med ADHD eller ADHD-problematik ofta 

försvinner i mängden och därmed missas i skolan. Detta anser vi tyder på att vårt resultat 

är relevant.  

 

5.4 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har slagit fast de forskningsetiska kriterier som bör beaktas i 

god forskning och dessa ligger till grund för vår undersökning. Informationskravet 

innebär att uppgiftslämnarna och undersökningsdeltagarna skall informeras av 

forskaren om forskningens syfte, om deltagarnas uppgifter och villkor, att det är 

frivilligt att delta, att de kan avbryta sin medverkan när de vill samt övrig information 

som kan påverka deltagandet (Vetenskapsrådet 2002). I denna studie lämnades ett brev 

ut med information om studien. Där redogjordes för de forskningsetiska principerna för 

att respondenterna skulle få förståelse för vad deras deltagande innebär och då ges 

möjlighet att avböja deltagande om det var något de tvekade om. Enligt samtyckeskravet 

ska respondenterna själva ha rätt att bestämma över sitt deltagande, vilket innebär att 

forskaren ska erhålla samtycke från uppgiftslämnaren. Ehn & Öberg (2011) poängterar 

vikten av en god relation vid intervjun och att intervjuaren är en bra lyssnare, samt att 

efter intervjun visa hänsyn till intervjupersonen. Den som medverkar i forskning ska 

också ha möjlighet att bestämma om de vill delta, hur länge och på vilka villkor de ska 

medverka. Om en medverkande vill avbryta sitt deltagande får denne inte påverkas på 

ett opassande sätt. Studien uppfyller konfidentialitetskravet genom att den information 

som insamlats har behandlats konfidentiellt, alla uppgifter har anonymiserats så att inte 

respondenternas identitet kan röjas (Vetenskapsrådet 2002). 

 

6. Resultat  

I detta kapitel redogörs studiens resultat. Syftet med studien är att undersöka hur rektorer 

och specialpedagoger ser på arbetet med flickor med ADHD eller ADHD-problematik 

i skolan. Resultatet delas in i tre delar som baseras på frågeställningarna; Hur 

uppmärksammar skolan flickor med ADHD eller ADHD-problematik? Hur arbetar 

specialpedagoger och skola med flickor med ADHD eller ADHD-problematik? 

Behandlas flickor och pojkar med ADHD eller ADHD-problematik olika i skolan? I 

dessa tre delar görs en uppdelning utifrån tre återkommande underrubriker som är 

“Rektorer och specialpedagoger”, när yrkesgrupperna uttrycker liknande aspekter och 

“Rektorer” respektive “Specialpedagoger”, när yrkesgrupperna uttrycker enskilda 
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aspekter. När vi ställde frågor som handlar om arbetet med flickor med ADHD eller 

ADHD-problematik i skolan kom det ofta svar utifrån ett generellt perspektiv. 

Respondenterna upplyste oss om att de utgick från individ och inte kön, som följande 

citat visar: “Alltså jag gör ingen skillnad på pojkar och flickor, men det kanske jag ska 

göra” (specialpedagog 2). I följande resultatdel används därför begreppet elev och ska 

då förstås utifrån både en generell basis (flickor och pojkar) och enbart flickor. I texten 

har vi utgått från respondenternas svar.  

 

6.1 Hur uppmärksammar skolan flickor med ADHD eller ADHD-

problematik? 

6.1.1 Rektorer och specialpedagoger 

Intervjuerna visar samstämmighet bland rektorerna och specialpedagogerna att det 

oftast är lärarna som först uppmärksammar flickor och pojkars ADHD-problematik, 

vilket därefter diskuteras i elevhälsoteamet (EHT). “Det brukar vara läraren som 

upptäcker det, som är närmast [...] sen kommer det till elevhälsoteamet med en sån 

anmälning till rektor som det heter” (Rektor 4). Rektorerna och specialpedagogerna är 

eniga om att samtal i arbetslaget förs för att hitta lösningar för att möta elevens behov i 

lärmiljön och svårigheter att nå kunskapsmålen. Tidiga insatser sker bland annat genom 

observationer, som görs för att hitta lösningar utifrån elevens behov, samt eventuellt en 

utredning om särskilt stöd. Både rektorer och specialpedagoger benämner att den nya 

garantilagen inom områdena läsa, skriva och räkna kan hjälpa skolan att finna flickor 

med ADHD.  

 

Rektorerna och specialpedagogerna tror att flickorna kan fara illa och att de kan få 

kunskapsbrister och andra negativa konsekvenser senare i livet om de missas och 

bemöts olika. Respondenterna resonerar vidare kring att det skapar en annan självkänsla 

hos eleven att inte bli sedd, trodd och uppmärksammad och eftersom kraven är högre på 

flickor, så blir fallet hårdare för dem. Det tror rektorer och specialpedagoger kan 

resultera i att flickorna får sämre självbild, hög skolfrånvaro och drabbas av psykisk 

ohälsa, vilket citatet nedan illustrerar: 

 

Flickor med ADHD-problematik där det snarare visar sig som psykisk 

ohälsa av det för man ska vara duktig, man ska känna att man kan prestera 

eller att man jämför sig ganska mycket mellan tjejer, man kanske snarare 

vänder det till misslyckande, att jag är en ”looser” eller att jag inte kan det 

här och jag mår dåligt av att gå till skolan (Rektor 1). 

 

Rektorer och specialpedagoger är överens om att flickor med ADHD eller ADHD-

problematik missas i skolan och att dessa missar riskerar att ge flickorna konsekvenser 

i deras framtid. 

 

6.1.2 Rektorer 

En rektor svarar att dennes skola arbetar med något som kallas öppet EHT, dit lärarna 

kan boka tid med elevhälsoteamet utifrån frågor kring elevers behov och få förslag på 

anpassningar. Det kan lämnas in en “anmälan till rektor” om lärarna anser att 
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anpassningar inte räcker till för en elev. De tar stöd av andra professioner, bland annat 

inom elevhälsan. Någon rektor lyfter att “Det är en styrka som skola att jag som rektor 

inte måste kunna allt. Fördelen med en elevhälsa är en samlad kompetens på något sätt” 

(Rektor 1).  

 

Rektorerna resonerar olika kring hur skolan uppmärksammar elevers ADHD-

problematik. Någon beskriver att vissa lärare som möter elever i svårigheter kan säga 

direkt att det ligger en bakomliggande ADHD-diagnos vid mötet med eleven. Någon 

annan uttrycker att lärarnas kompetens och erfarenhet påverkar hur snabbt elevers 

svårigheter uppmärksammas. En tredje pratar om att elevernas mentorer på skolan följer 

upp och meddelar problematisk skolfrånvaro hos eleverna till elevhälsoteamet, vilket 

kan vara ett sätt att upptäcka svårigheter hos flickor med ADHD eller ADHD-

problematik. Gemensamt för rektorerna är att de anser att flickorna kan missas. 

Flickorna kan upplevas jobba på vilket gör att de inte märks och ändå får godkända 

betyg trots att de kanske har suttit och tänkt på annat och inte gjort det de ska, vilket 

nedanstående citat illustrerar: 

 

[...] inte får de kunskaperna de behöver och dem har kanske fått betyg och 

sådär fast, för man tänker ju att de sitter ju där tysta och jobbar och så är 

det inte så utan de har varit i en annan värld och så kanske har skrivit av 

någon och nåt man kom på (Rektor 4).  

 

6.1.3 Specialpedagoger 

Specialpedagogerna uttrycker att det är lätt att missa flickorna som är tysta och 

tillbakadragna och ibland kan beteendet misstas bero på annat som sociala svårigheter, 

men då är det viktigt att lyfta frågan med andra, som i EHT och med föräldrarna för att 

reda ut vad svårigheterna kan bero på. Föräldrarna är en viktig samverkanspartner när 

det gäller att upptäcka flickor med ADHD-problematik, säger en av specialpedagogerna, 

vilket beskrivs i nedanstående citat; 

 

Sen upptäcker inte vi… eller hur ska jag uttrycka mig? Antingen är det ju 

någonting man redan vet, föräldrarna redan vet eller hur ska jag säga? Och 

då blir vi ju informerade om det och så jobbar man utifrån det. Eller om vi 

ser att det är nånting då pratar vi med föräldrarna om hur de har det och hur 

de ser på det. För det kan ju hända att inte de ser nåt av det hemma och då 

är det ju vi som har problemet (Specialpedagog 1). 

 

En av specialpedagogerna uttrycker att vid en misstanke om diagnos behöver det sättas 

in insatser så snart behov uppstår, som att se över gruppkonstellationen så att den är 

fungerande eller att eleven får pausa när behovet finns eller att få sitta avskilt. En annan 

av specialpedagogerna beskriver att när diagnosen är satt sätts resurser in, men å andra 

sidan menar samma specialpedagog att innan diagnosen kommer har det oftast redan 

gjorts anpassningar och insatser. Dessa insatser kan ha satts in redan i förskolan, vilket 

beskrivs i följande citat: ”[...] då är det ju när de fått diagnosen. Det är ju då de får 

insatser, det som behövs. Det spelar ingen roll om det är förskoleklassen, ettan eller i 
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femman. Det är inte så vanligt att man har det klart när de börjar skolan” 

(Specialpedagog 4). 

 

6.2 Hur arbetar specialpedagoger och skola med insatser för flickor 

med ADHD eller ADHD-problematik? 

6.2.1 Rektorer och specialpedagoger 

För att få stöd i arbetet med flickor med ADHD eller ADHD-problematik beskriver 

rektorerna och specialpedagogerna att den interna samverkan på skolorna är det primära 

och där är det först och främst arbetslagen som ska finna lösningar på svårigheter som 

uppstår kring en elev. Om inte den interna samverkan räcker till för att stödja och 

inkludera flickorna nämner rektorerna och specialpedagogerna att de samverkar med 

externa instanser för att möta bland annat de sociala svårigheter flickor kan ha, 

exempelvis SPSM och genom SIP-möten (Samordnad Individuell Plan), som är en 

samverkan mellan olika externa instanser som Socialtjänsten, Individ- och 

familjeomsorgen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen och 

Barn- och ungdomshälsan och familjen. Samverkan sker med dem för att få en 

helhetsbild av eleven och dennes familj. En rektor och en specialpedagog beskriver det 

så här: 

 

Vi ska inte vara rädda för att ta extern hjälp. Jag tycker att det är en tillgång, 

att man vidgar det hela för att expertisen kan hjälpa till (Rektor 2).  

 

Mycket handlar ju om att ta stöd och få tips. När man stöter på problem som 

ser svårlösta ut då kan det komma någon utifrån som ser det på ett annat 

sätt. Det är ju bra att få nya ögon. Man kan köra fast i sitt eget tänk, då kan 

det vara svårt. Sen kan det vara bra med expertis som stödjer ens egna tankar 

(Specialpedagog 1). 

 

Både rektorer och specialpedagoger är överens om att samverkan både internt och med 

externa instanser är positivt vid arbetet med flickor med ADHD och ADHD- 

problematik. Rektorerna och specialpedagogerna uttrycker att målet är att alla elever 

ska vara inkluderade, oavsett om man är flicka eller pojke. De är överens om att flickor 

med ADHD inte inkluderas på något särskilt sätt.  

 

6.2.2 Rektorer  

Rektorerna anser att det är viktigt att börja på grundnivån för flickorna med ADHD eller 

ADHD-problematik med tydlighet och struktur samt tidiga insatser som kan vara 

exempelvis anpassningar, vilket innebär förändringar i lärmiljön, tydliggörande 

pedagogik, digitala hjälpmedel, annat fysiskt pedagogiskt material och återhämtning 

och att det är bra för alla elever. Tidiga insatser kan också innebära individuella extra 

anpassningar och utredningar för behov av särskilt stöd. Några av rektorer talar om 

eleverna som unika och att det är viktigt att individanpassa undervisningen, då det 

handlar om att prova sig fram. Någon rektor uttrycker att “Det kan ju vara olika, för en 

del så lyckas man med anpassningar och en del har ju åtgärdsprogram och särskilt stöd 

med person. Det är ju väldigt individuellt vad som behövs och hur vi lyckas med det” 
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(Rektor 4). Rektorerna uttrycker vidare att det är betydelsefullt med ett 

relationsskapande förhållningssätt och att speciallärarens roll i klassrummet kan vara ett 

stöd till elever med ADHD.  

 

När det kommer till inkludering menar några av rektorerna att det är svårt att veta hur 

skolan ska arbeta med det. Inkludering är en levande process som ständigt behöver 

levandegöras. Rektorerna nämner att ibland behövs intensivträning med speciallärare 

utanför klassrummet, men i möjligaste mån anser de att undervisning ska ske i 

klassrummet och understödjas av specialläraren. Utemiljön är ett missat 

inkluderingsområde menar en annan av rektorerna vilket följande citat visar: “Det 

område vi kanske känner vi har missat mest är ju utemiljön och rasterna så vi behåller 

det här med inkludering som ett prioriterat områden men som involverar även 

utemiljön” (Rektor 1). 

 

Övervägande del av rektorerna menar att en elev kan fara illa av att vara inkluderad och 

bör då vara exkluderad om den själv vill, vilket följande citat visar:  

 

Vill de bli inkluderade så försöker man ju göra det och vill de inte så [...]. 

Om en elev vill bli inkluderad och inte är det då är det ju ett bekymmer, men 

om den inte har nåt behov av det för det kanske är så att eleven inte vill vara 

med andra människor för det ger inte eleven någonting utan det gör bara 

eleven mer frustrerad, mer trött, mer orolig, då är ju inte inkludering nånting 

man ska sträva efter. Och likadant är det ju med exkludering att vill eleven 

vara exkluderad så är det ju ingen exkludering egentligen för då är ju det en 

anpassning som den här eleven har valt (Rektor 3). 

 

Vidare säger en rektor att en elev kan vara exkluderad i klassrummet och att inkludering 

även kan ske om eleven är i en extern lokal samt att rektorerna menar att om en elev har 

ett mycket utåtagerande beteende och är mycket störande för klasskamraterna så kan 

särskiljning behövas.  

 

6.2.3 Specialpedagoger 

Specialpedagogerna talar om arbetsgången som finns, som ledning och stimulans inom 

klassrummets ram, vilket bland annat innebär struktur och rutiner som tydliggörande 

pedagogik, vilket innefattar alla elever. Det är lärarens ansvar att anpassa 

klassrumsmiljön så långt det är möjligt för eleven. Specialpedagogerna anser vidare att 

det är viktigt att tro på eleven, visa empati och finnas där som pedagog, då det är viktigt 

att ha en god relation till eleverna. Andra sätt att bemöta eleven är att ta det lugnt och 

att möta lågaffektivt när det behövs, hitta rätt verktyg och att lyfta elevens starka sidor. 

Det uttrycks att det är viktigt att prata med eleven så att inget bestäms över huvudet på 

denne och att föra samtal med föräldrarna samt att det är viktigt att arbeta med 

värdegrundsarbete, det sociala samspelet och kamratrelationer. Ibland behöver kuratorn 

kopplas in om det är svårigheter på gruppnivå med det sociala samspelet. Ett perspektiv 

som lyfts är att det är viktigt att elever med ADHD utmärker sig så lite som möjligt i 

klassrummet: 
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Jag tycker att det ska vara så att de utmärker sig så lite som möjligt. Därför 

försöker man… eller jag att anpassa undervisningen. Och det är min 

tankevärld, som jag vill att det ska fungera. Sen funkar det inte alltid så. Så 

att man anpassar på det sättet så det fungerar för alla i klassrummet. Sen blir 

det ju ändå fel, men ändå… jag tror att det går (Specialpedagog 1). 

 

Specialpedagogerna berättar att om ledning och stimulans inte räcker till så går skolan 

vidare med extra anpassningar. Vidare beskriver specialpedagogerna att de utgår från 

individen när de gör extra anpassningar som till exempel sitta på en lugn plats, 

hörselskydd, iPad, dator, lättare uppgifter, pauser, bildstöd, struktur, 

motivationsbelöning, samtalsmatta och seriesamtal. Räcker inte de individuella extra 

anpassningarna till så gör skolan en utredning om särskilt stöd som eventuellt utmynnar 

i nya extra anpassningar eller ett åtgärdsprogram, vilket kan innebära att det behövs 

insatser från speciallärare eller att eleven får en egen resurs.  

 

Vid frågor som rör inkludering av flickor med ADHD eller ADHD-problematik berättar 

en av specialpedagogerna att denne ställer sig ett par tydliggörande frågor; hur känner 

sig barnet inkluderad och var känner sig barnet inkluderad. Barnets känsla av 

inkludering är en stor pusselbit. Det är viktigt att prata med flickorna för att höra vad de 

vill och det är viktigt att utgå från varje elevs behov då någon nämner att alla flickor 

inte är stöpta i samma form. Ett annan fundering som lyfts bland specialpedagogerna är 

att inåtvända flickor kanske mår bäst av att vara i klassrummet eftersom de inte förväntas 

vilja vara annorlunda. 

 

Specialpedagogerna anser att det kan vara nödvändigt att särskilja en elev av två skäl; 

det ena är om det är fara för de andra eleverna eller en elev stör, det andra är om eleven 

har behov av särskiljning för att kunna jobba. Men då ska andra alternativ ha prövats 

först. Å andra sidan lyfts ett annat synsätt vilket är att särskiljning av en elev inte bör 

ske för att resten av gruppen ska få det lugnt, då skolans mål bör vara att alla ska vara 

med och inte behöva gå ifrån klassrummet. En annan syn som uttrycks är att ibland 

behöver en elev exkluderas för att sedan kunna inkluderas igen och respondenten 

tillägger att inkludering inte handlar om att alltid vara i samma klassrum. 

 

6.3 Behandlas flickor och pojkar med ADHD eller ADHD-

problematik olika i skolan? 

6.3.1 Rektorer och specialpedagoger 

Rektorerna och specialpedagogerna är överens om att flickor och pojkar, generellt sett, 

riskerar att bemötas olika i skolan och att eleverna själva går in i olika roller beroende 

på hur de blir bemötta av lärare och att anpassningar som görs är samma för pojkar och 

flickor med ADHD eller ADHD-problematik, vilket följande citat visar: 

 

En risk är ju att man tänker att du är ju flicka, det här ska ju du fixa, men 

pojkarna, jag förstår att du har svårt (Rektor 2).  
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Jag vet inte om det beror på att de har ADHD, som de möts olika. Det kan 

jag inte generellt se. Nej, utan då är det rätt generellt att det beror på att 

pojkar och flickor att man bemöter dem på olika sätt av andra skäl, vilket 

jag tycker är helt galet. Utan alla ska mötas för att de är elever, oavsett vilket 

kön de har (Rektor 2). 

 

Jag tänker att det inte är nån riktig skillnad mellan pojkar och flickor där. 

Det är bara att de bör uppmärksammas, det är det jag tänker, sen är det strunt 

samma om det är pojkar eller flickor. För då kan man ju börja med det andra 

som pedagogisk utredning eller så (Specialpedagog 2). 

 

Rektorerna och specialpedagoger anser att de kan utvecklas inom området ADHD. Det 

råder delade meningar huruvida de har tillräckliga kunskaper eller inte. Flera av 

rektorerna och specialpedagogerna anser att de inte har tillräckliga kunskaper för att se 

skillnad mellan flickors och pojkars ADHD eller ADHD-problematik.  

 

6.3.2 Rektorer 

Genomgående bland rektorerna anses det lättare att bemöta utåtagerande pojkar än de 

mer tystlåtna flickorna med ADHD eller ADHD-problematik. Någon av rektorerna 

resonerar kring att utifrån ett elev-lärarperspektiv är det lättare för en flicka att vara 

annorlunda, men ur ett grupperspektiv är det svårare att vara avvikande som flicka. Det 

upplevs finnas mer tolerans i elevgruppen för den avvikande pojken då någon rektor 

beskriver att det ligger djupt rotat i kulturen hur tjejer och killar ska vara och det är lätt 

att tro att det är jämställt fast det inte är det. Rektorn resonerar vidare kring om det är så 

jämlikt i skolan som det kan förväntas. En pojke kan få högre krav på att skärpa sig 

eftersom han oftare märks mer, än en flicka, vilket uttrycks bland rektorerna som 

samtidigt menar att flickor har högre krav på prestation. Det finns en mognadsmässig 

skillnad mellan pojkar och flickor och det är fler flickor än pojkar som får höga betyg 

och därmed får pojkar med ADHD mer hjälp och stöd än flickorna. Rektorerna anser att 

det är lättare att missa flickor med ADHD än pojkar, att flickorna är mer formbara i 

skolan och att pojkarna har det svårare när det kommer till inlärning.  

 

Några av rektorerna uttrycker att de inte har tillräckliga kunskaper om att det finns någon 

skillnad mellan könen när det kommer till ADHD, vilket följande citat visar: “Om jag 

bara tar egen erfarenhet så har jag nog mött fler killar som har varit utåtagerande än 

tjejer. Men annars nej” (Rektor 3). “Nej. Om det är nån skillnad och jag inte ser den har 

jag ju inte det” (Rektor 2). Vidare uttrycker rektorerna att det inte finns någon skillnad 

i hur skolan arbetar med insatser för flickor med ADHD. Citatet beskriver en tanke kring 

detta: “Jag har aldrig funderat på det här med genus överhuvudtaget för jag tycker på 

nåt sätt, nej jag har nog inte ens tänkt på att anpassa olika för tjejer och killar” (Rektor 

3). En annan av rektorerna säger att “alla ska ju ha samma förutsättningar oavsett vilket 

kön man har. Och då tycker inte jag att man ska se det ena könet mer än det andra” 

(Rektor 2). En rektor anser att det inte är könet som har betydelse utan individens 

problematik vid anpassningar som görs, vilket följande citat visar: “Alltså rent generellt 

har vi ju inga anpassningar för flickor med ADHD, men vi försöker ju att hitta sätt att 

kunna anpassa när vi har en elev... eller en flicka med ADHD…” (Rektor 2).  
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Rektorerna anser att kunskapshöjning och kompetensutveckling är betydelsefullt i 

arbetet med elever med ADHD eller ADHD-problematik. 

 

6.3.3 Specialpedagoger 

Några av specialpedagogerna anser att de inte kan se att flickor och pojkar med ADHD 

bemöts på olika sätt i skolan, medan andra menar att pojkar får hårdare tillsägelser och 

uppmärksammas mer kring sitt utåtagerande beteende och får fler förmaningar kring 

det. Någon av specialpedagogerna anser att man bör utgå från individerna och inte från 

kön i bemötandet av eleverna då det är viktigt att möta varje elev där den befinner sig. 

En åsikt som lyfts är att könen är olika och att samhället idag ska vara så könsneutralt, 

vilket följande citat belyser: 

 

Det är svårt att inte förstå skillnaden mellan pojkar och flickor då även 

könen är olika, så är det ju. Men det vi däremot kanske missar i skolan och 

kanske i vårdens miljö är att vi visar ju det också på olika sätt och det går ju 

lite emot normen då skolan och samhälle ska ju vara så könsneutralt i dag. 

Så det rimmar ju lite illa och oftast tror jag ju att det beror på hur insatt man 

är i olika genusfrågor men kanske också vad man har för erfarenheter med 

sig i bagaget som pedagog (Specialpedagog 3). 

 

En åsikt som uttrycks är att specialpedagogutbildningen är bristfällig när det kommer 

till kunskaper om neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF):  

 

Jag tycker inte specialpedagogutbildningen ger så mycket utbildning om 

NPF, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att jag lär mig nytt hela tiden 

liksom när jag träffar de här barnen. Det allmänna kanske men det är ju så 

individuellt, vartenda barn har ju sitt (Specialpedagog 2). 

 

Övervägande del av specialpedagogerna anser att det går att ta reda på det man inte vet, 

men menar också att det är en utmaning att möta barnens behov, dels för att de är olika, 

men också på grund av tidsbrist.  

 

7. Analys 

För att kunna analysera vårt resultat kring flickor med ADHD eller ADHD-problematik 

behöver den manliga normen som finns i samhället lyftas. Därför kommer vi att inleda 

analysen med ett stycke om den manliga normen och ge några exempel på när 

respondenterna talar utifrån den. Utifrån det resultat som framkommit kan vi se två 

tydliga inriktningar bland svaren, som hamnar inom genusteorin. Det ena är det som 

Hirdman (2001) beskriver som likhetsperspektivet där de synbara skillnader som finns 

mellan könen är sociala konstruktioner, vilket innebär att män och kvinnor bör 

behandlas lika. Respondenterna beskriver detta som att de inte gör skillnad mellan 

pojkar och flickor utan behandlar alla lika, som vi uppfattar som att de menar en form 

av jämställdhet. Det andra perspektivet benämner Hirdman (2001) som 
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skillnadsperspektivet där det anses att könen är födda olika och att deras respektive 

egenskaper och förhållningssätt bör uppfattas som lika mycket värda. I arbetet i skolan 

tolkar vi som att respondenterna säger sig utgå från individen och att det finns tydliga 

könsskillnader som de som arbetar i skolan behöver anpassa sig efter. Vi kommer i vår 

analys att koppla samman dessa tre delar med inkluderingsperspektivet.  

 

7.1 Den rådande manliga normen i skolan 

Utifrån ett likhetsperspektiv på genus och jämställdhet så är pojkar och flickor i grunden 

lika, om vi bara kan undanröja strukturella hinder, till exempel i skolan så kan pojkar 

och flickor konkurrera på lika villkor och jämställdhet uppnås (Squires 2008). 

Problemet är att dessa ”lika villkor” är satta utifrån en manlig norm (Hirdman 2001), 

vilket gör att flickor förutsätts vara som pojkar -är de bara det, så kommer allt bli bra. 

Utifrån detta perspektiv lyfts inte den manliga normen. En rektor uttrycker att en del 

lärare direkt kan säga att det finns en bakomliggande ADHD-diagnos hos en elev. Här 

finns det dock en risk att de ser en traditionell pojkdiagnos men missar att upptäcka 

flickor med diagnoser. Utifrån ett skillnadsperspektiv på jämställdhet och genus så 

förutsätts flickor och pojkar vara i grunden olika och de kvinnliga egenskaperna 

värderas lägre i samhället (och i skolan) än de manliga. Flickor måste därför 

kompenseras för en samhällsstruktur som strukturellt premierar män. Detta perspektiv 

problematiserar visserligen den manliga normen, men reproducerar den genom att de 

stöd som sätts in syftar till att flickor ska kunna spela på pojkars villkor (Squires 2008). 

 

En av specialpedagogerna säger att denne tänker att det inte är någon riktig skillnad 

mellan pojkar och flickor, det är bara att de bör uppmärksammas. En av rektorerna 

menar att alla ska ha samma förutsättningar oavsett vilket kön de har och tycker inte att 

det ena könet ska uppmärksammas mer än det andra. En analys av detta är att om den 

grundläggande normen är manlig då spelar det ju roll vilket kön eleven har, eftersom 

förutsättningarna i samhället är olika för pojkar och flickor, vilket dessa respondenter 

inte verkar ha reflekterat över. Hedlin (2010) framhåller angående det att alla i samhället 

bidrar till att skapa de könsmönster som finns och att lärares åsikter om kön och 

jämställdhet är att å ena sidan bemöta elever utifrån individ, men å andra sidan tolkas 

elevens beteende utifrån könsmönster. En analys av detta är att om pedagoger tror att 

flickor och pojkar är lika (likhetsperspektiv) så blir det den manliga diagnosen av 

ADHD som får råda, dvs ADHD har man om man är utåtagerande. Mycket kretsar då 

kring särskiljandeproblematiken, vilket också många av rektorerna och 

specialpedagogerna talar om. Konsekvensen kan bli att flickorna inte syns då de inte 

uppfyller normkraven på ADHD eftersom flickorna inte upplevs lika utåtagerande som 

pojkarna. Enligt rektorerna och specialpedagogerna uppmärksammas ADHD lättare när 

det är “manliga” symptom. Skolan strävar efter att inkludera men om det inte går så 

särskiljer man. I resultatet visas att respondenterna är eniga om att särskiljning kan 

användas av två skäl; det ena är om det är en elev som stör eller är utåtagerande, det 

andra är om det är bättre för eleven. Om skolans pedagoger tror att pojkar och flickor är 

olika (skillnadsperspektiv) så försöker skolan uppfinna strukturer för att kompensera 

flickorna, vilket en av specialpedagogerna lyfter då denne talar om att inåtvända flickor 

kanske mår bäst av att vara i klassrummet då de inte vill uppfattas vara annorlunda. 

Inkluderingsfrågan blir mindre tydlig och relevant eftersom problemet är att flickorna 
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inte sticker ut. Det innebär en risk att inkludering tolkas som att skolan ska sträva efter 

att alla elever skall inordnas i samma mall. Eftersom samhället bygger på en manlig 

norm (Hirdman 2001) blir samma mall en manlig mall. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att specialpedagoger och rektorer upplevs kluvna 

och relativt omedvetna om huruvida man skall se pojkar och flickor som lika eller olika 

och därför blandar de ihop det. Å ena sidan har de lärt sig att alla ska behandlas lika 

oavsett kön, till exempel vid de anpassningar och insatser som görs. Å andra sidan anser 

de i grund och botten att könen är olika och man behandlar nog pojkar och flickor utifrån 

olika måttstockar, till exempel säger en av rektorerna att det ligger djupt rotat i vår kultur 

att flickor och pojkar är olika. Eftersom det finns en manlig norm i vårt samhälle 

(Hirdman 2001) så skapar inget av dessa perspektiv tillräckligt goda förutsättningar för 

flickor med ADHD eller ADHD-problematik i skolan. 

 

7.2 Flickor med ADHD eller ADHD-problematik utifrån inkludering 

och likhetsperspektivet  

Resultatet visar att både specialpedagoger och rektorer talar om elevens behov, vilket vi 

tolkar som att de menar både pojkar och flickor samt att de talar oftare om “elever” än 

specifikt om pojkar eller flickor. Det anses att det inte är någon riktig skillnad mellan 

flickor och pojkar, utan huvudsaken är att elever med ADHD/ADHD-problematik 

uppmärksammas. Respondenterna anser inte att det ska finns någon skillnad i hur skolan 

ska arbeta med insatser för flickor med ADHD då alla elever ska få samma 

förutsättningar. De anpassningar som görs är samma för pojkar och flickor då 

respondenterna uttrycker att de inte har tänkt på att anpassa eller bemöta flickor och 

pojkar olika. En analys av detta, är att det utifrån ett generellt plan upplevs som att 

skolan inte skiljer på pojkar och flickor med ADHD eller ADHD-problematik, vilket 

kan vara ett stort problem då forskningen visar att symptom och konsekvenser är olika 

(Derks, Hudziak & Boomsma 2007; Kopps 2010; Berlin, Bohlin, Rydell 2010; Sonnby 

2014).  

 

Respondenterna säger att kuratorn ibland kan behöva kopplas in om det finns 

svårigheter på gruppnivå i det sociala samspelet. Respondenterna säger att samverkan, 

både internt och externt, sker för att få en helhetsbild av eleven och dennes familj. 

Rektorer och specialpedagoger nämner att de inte gör någon skillnad mellan pojkar och 

flickor med ADHD eller ADHD-problematik. Detta trots att många av dem inte tycks 

veta vilka skillnader det finns mellan pojkar och flickors ADHD. Generellt sett, dock 

inte alla, verkar respondenterna inte ha reflekterat så mycket kring genus. Hedlin (2010) 

skriver att problemet är att om förutsättningarna för könen är olika så är att behandla 

alla lika inte att behandla pojkar och flickor jämställt, eftersom den lika behandlingen 

sker utifrån en manlig norm där samhällets förväntar sig att flickor skall vara tysta och 

lydiga.  

 

Respondenterna nämner att alla elever ska inkluderas, oavsett kön. En rektor uttrycker 

att denne aldrig har funderat på det här med genus överhuvudtaget och inte har tänkt på 

att anpassa olika för pojkar och flickor. Hedlin (2010) påpekar om detta att arbeta med 
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jämställdhetsfrågorna i skolan i stor utsträckning handlar om lärarnas förhållningssätt, 

att dessa måste bli medvetna om hur de bemöter eleverna. Några av respondenterna 

anser att en elev kan fara illa av att vara inkluderad och bör då få vara exkluderad om 

denne själv vill samt att en elev anses kunna vara exkluderad i klassrummet och 

inkluderad utanför klassrummet. Respondenterna lyfter att det är viktigt att elever med 

ADHD utmärker sig så lite som möjligt i klassrummet. Här tolkar vi det som att 

respondenterna är osäkra på vad begreppen inkluderad och exkluderad står för. Nilholm 

och Göransson (2014) beskriver att inkludering innebär att en elev känner sig delaktig i 

skolmiljön och gemenskapen. Det handlar om ett helhetstänk där alla i gruppen eller 

skolan känner sig delaktiga, det handlar alltså inte enbart om den enskilda eleven. 

Författarna skriver vidare att det är av stor betydelse att alla i skolan har en fungerande 

skolmiljö. En inkluderande miljö ska erbjuda både kunskapsutveckling, social 

tillgänglighet och demokratifostran.  

 

Både rektorerna och specialpedagogerna lyfter struktur och rutiner och menar att det är 

bra att anpassa i klassrummet så det passar alla elever. För att inkludering för gruppen 

med ADHD ska fungera beskriver Lindberg Åkerberg (2019) att lärarna måste ha 

kunskaper om funktionsnedsättningen och använda sig av evidensbaserade metoder som 

fungerar. En av specialpedagogerna nämner att särskiljning av en elev bör inte ske för 

att resten av gruppen ska få det lugnt, då skolans mål bör vara att alla ska få vara med 

och inte behöva gå ifrån klassrummet. Någon uttrycker att en elev ibland behöver 

exkluderas för att sedan kunna inkluderas igen. Inkludering innebär inte att vara i samma 

klassrum. Respondenterna anser att tydliggörande pedagogik bör innefatta alla elever 

och att lärarna ska anpassa klassrummet så långt det är möjligt för alla elever. Det är 

viktigt med ett relationsskapande förhållningssätt som stöd till elever med ADHD samt 

att det anses viktigt att tro på eleverna och visa empati och skapa en god relation. När 

det kommer till inkludering tolkar vi det som att respondenterna har brister i sina 

kunskaper. De har en tendens att blanda ihop begreppen och menar att alla elever ska 

inkluderas och att detta ska göras utifrån individens behov och delvis egen vilja. Flickor 

och pojkar inkluderas på samma sätt. Risken finns dock att om flickornas problematik 

inte ens märks så kan konsekvenserna av svårigheterna göra att de hamnar i det 

utanförskap som skolan egentligen vill undvika. De blir inte alls inkluderade utan 

exkluderade istället. 

 

Respondenterna uttrycker att de kan utvecklas inom ADHD-området och några av dem 

anser att de inte ser någon skillnad mellan pojkars och flickors ADHD. En annan 

respondent säger att dennes skola generellt sett inte gör några särskilda anpassningar för 

flickor med ADHD, men försöker att hitta sätt att kunna anpassa när de har en elev med 

ADHD. Vi tolkar detta som att respondenterna är osäkra på skillnaden i symptom hos 

pojkar och flickor och att de efterfrågar kompetensutveckling inom området. SBU:s 

(2005) rapport som pekar på stora kunskapsbrister om flickor med ADHD och de 

påpekar att Sverige behöver höja kompetensen inom NPF.  
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7.3 Flickor med ADHD eller ADHD-problematik utifrån inkludering 

och skillnadsperspektivet 

 

Rektorer och specialpedagoger talar om att flickorna kan missas då de är tysta och 

tillbakadragna. De talar om att flickorna inte alltid märks och att några av dem ändå kan 

få godtagbara kunskaper eller godkända betyg. I resultatet framgår det att både 

specialpedagoger och rektorer som intervjuades hoppades på att finna flickor med 

ADHD-problematik genom att använda det nya kartläggningsmaterialet i den nya 

garantilagen “Läsa, Skriva och Räkna” (Skolverket 2019a). Respondenterna anser att 

testresultatet från kartläggningen kan ge en indikation på svårigheter som skulle kunna 

vara ADHD. Specialpedagogerna tror att denna typ av kartläggning skulle kunna gynna 

inkludering för flickorna med ADHD eller ADHD-problematik eftersom de anser att 

dessa flickor lättare skulle kunna identifieras då de ibland har svårigheter att nå målen 

och när flickornas svårigheter har identifierats kan insatser sättas in. Utifrån ett 

förebyggande elevhälsoarbete anser vi att dessa flickor kan gynnas om deras svårigheter 

uppmärksammas tidigt i kartläggningar. Problemet är dock att det är ju inte alls säkert 

att ett lågt resultat i en kartläggning behöver innebära ADHD och tvärtom, en flicka med 

ADHD kan få ett godkänt resultat.  

 

En av rektorerna säger att ett sätt att upptäcka flickor med ADHD-problematik är när 

skolan märker av hög skolfrånvaro. Dock anser vi att om hög skolfrånvaro ska vara en 

indikator på ADHD hos flickor innebär det att flickorna uppmärksammas alldeles för 

sent och genom sin frånvaro redan fått konsekvenser. Här anser vi att det är viktigt med 

tidiga stödinsatser såsom Lundqvist (2018) påpekar som avgörande för den enskilde 

eleven. En analys av att flickor med ADHD missas är därför att skolan utgår från en 

manlig norm (Hirdman 2001) när det gäller symptom på ADHD, vilket gör att flickor 

som inte faller inom mallen för hur symptomen bör vara och förblir osynliga. Vårt 

resultat pekar på att istället för att öka kunskaperna kring genus och flickors ADHD 

använder sig skolan av yttre faktorer och tecken för att identifiera flickorna, såsom 

kartläggning och hög skolfrånvaro. En viktig aspekt som också forskningen påtalar är 

att föräldrarna är en viktig samarbetspartner när det gäller att upptäcka ADHD-

problematiken. I flickornas fall upplevs problematiken oftast först i hemmet. Mödrarna 

beskriver liknande grad av aggressivitet och uppmärksamhetssvårigheter hos både 

flickor och pojkar. Flickornas symptom visar sig mer hemma än i skolan (Derks, 

Hudziak & Boomsma 2007). Enligt vår tolkning så är det viktigt att lyssna in 

föräldrarnas oro för sitt barn även om barnet inte visar sina svårigheter i ett tidigt 

stadium i skolan då barnet kanske lyckas dölja svårigheterna för att vara som alla andra. 

Neudeau, Littman & Quinn (2018) skriver att det är mycket betydelsefullt att skolan 

uppmärksammar flickor med ADHD på en tidig nivå för att förhindra sociala, 

emotionella och studierelaterade skolproblem och här kan samarbetet mellan skola och 

hem vara av stor vikt för att uppmärksamma flickors behov av stöd.  

 

Respondenterna uppger att det är viktigt att individanpassa undervisningen och att 

eleverna anses unika då det är väldigt individuellt vad som behövs. Respondenterna är 

eniga om att alla elever, oavsett om det är en flicka eller pojke, ska bemötas utifrån att 
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varje elev är unik och utifrån individuella behov och inte utgå från kön. Någon 

specialpedagog påtalar att könen är olika biologiskt och att det då inte är så svårt att se 

skillnad på flickor och pojkar, samtidigt som att samhället idag ska vara könsneutralt. 

Respondenterna är överens om att flickorna med ADHD inte inkluderas på något särskilt 

sätt, även om de anser att tidiga insatser behövs för att stödja flickorna. 

Specialpedagogerna talar om att de utgår från individen när de gör extra anpassningar 

och räcker inte de individuella anpassningarna så gör skolan en utredning om särskilt 

stöd som eventuellt kan utmynna i ett åtgärdsprogram. De flesta av respondenterna 

uppger att det inte görs några särskilda anpassningar för flickor med ADHD utan de 

försöker anpassa efter elevens behov. Resultatet visar att det är vanligt att flickor och 

pojkar med ADHD eller ADHD-problematik får samma typ av stöd i skolan trots att det 

finns forskning som visar en skillnad i beteende mellan flickors och pojkars ADHD-

problematik (SBU 2005; Berlin, Bohlin & Rydell 2010; Neudeau, Littman & Quinn 

2018). Forskning visar att flickor i lägre utsträckning än pojkar får särskilt stöd på grund 

av att pojkarnas beteende är mer utåtagerande än flickornas och att flickornas behov 

därför i jämförelse med dessa inte märks lika väl. Många flickor som har skolbekymmer 

uppmärksammas inte på grund av problemens art som oftare är av en mer inåtvänd 

karaktär (SOU 2010:99). Ett problem som vi kan se här är att flickor med ADHD eller 

ADHD-problematik många gånger vill dölja sina svårigheter vilket gör att skolan får 

svårt att ge flickorna det stöd de behöver och att få dem inkluderade och att känna sig 

delaktiga. Detta är något skolan också behöver vara medvetna om för att motverka 

negativa effekter av det, men också behövs arbete med främjande och förebyggande 

insatser med normer och värdegrund. 

 

I resultatet nämner respondenterna att de tror att flickor med ADHD eller ADHD-

problematik kan drabbas av konsekvenser som en sämre självbild och större psykisk 

ohälsa eftersom kraven från skola och samhälle upplevs högre för flickorna. En rektor 

beskriver det som att flickorna kan vända kraven och pressen mot sig själv. Enligt 

Broady (2007) finns det en så kallad dold läroplan, förutom den läroplan som skolan är 

ålagd att följa. Den dolda läroplanen innebär underförstådda regler och förväntningar på 

eleverna, till exempel att kunna vänta på sin tur och att vara tyst och uppmärksam i 

klassrummet. Om eleverna inte klarar av att leva upp till dessa förväntningar kan de 

uppleva att de har misslyckats och att det upplevs som deras eget fel. En 

vidareutveckling av detta är hur Einarsson (2009) ser på det ur ett kvinnoperspektiv. 

Han menar att flickor utöver dessa dolda förväntningar också ska visa tålamod och 

tillfredsställelse med sin situation. Vi tolkar det som att flickor som missas inte får det 

stöd och den hjälp de behöver, men att de också blir utan den förståelse för 

funktionsnedsättningen som en diagnos kan föra med sig. Neudeau, Littman & Quinn 

(2018) skriver om detta att flickor som har misslyckats upprepade gånger påverkas i 

tilltron till sig själva och de kan uppleva känslor som skam och låg självkänsla. 

Thornberg (2016) och Elmeroth (2008) skriver att det är av en stor betydelse hur 

pedagoger förmedlar skolans normer och värden till elever genom sin undervisning och 

sitt förhållningssätt eftersom elevernas självförtroende och självbild formas genom att 

eleverna bedömer sig själva utifrån lärarnas uppfattningar, vilket i sin tur påverkar 

elevernas skolframgångar. 
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Resultatet i vår studie visar att flickor och pojkar, på ett generellt plan riskerar att 

behandlas olika i skolan. Hundeide (2006) beskriver att ett barn är en social individ som 

i interaktion med viktiga människor runt omkring skapar sitt jag och att barnet kommer 

att påverkas av deras åsikter och normer. I respondenternas svar framkommer det att 

eleverna själva går in i olika roller utifrån hur de behandlas av lärare. Bland annat 

nämner en rektor att pedagoger kan uttrycka att de förstår pojkarna, samtidigt som 

pedagogerna kan uttrycka att flickorna ska kunna fixa situationer. Einarsson (2009) 

beskriver att flickorna får en passiv åskådarroll medan pojkarna tar sig friheter. Vår 

tolkning är att skolan ställer högre krav på flickor vilket får konsekvenser för de flickor 

som har ADHD eller ADHD-problematik genom att de känner större press på sig, vilket 

i sin tur kan skapa ångestproblematik, skolfrånvaro och depressioner. Här måste skolan 

veta hur man lättare ska kunna kravanpassa genom att skaffa sig kunskaper inom genus 

och flickor med ADHD. Respondenterna anser att det är viktigt att som pedagog prata 

med flickorna för att de ska känna sig delaktiga samt att inget bestäms över huvudet på 

dem. Någon specialpedagog anser att alla flickor inte är stöpta i samma form. En 

tolkning av detta är att respondenterna förväntar sig att flickor med ADHD eller ADHD-

problematik själva ska kunna beskriva hur de vill ha det. Det finns dock en risk för att 

flickornas önskemål blir präglade och färgade av den syn som samhället, skolan och 

lärarna har på flickor och de förväntningar som finns på de olika könen. 

 

7.4 Sammanfattning av analys 

Flickors ADHD i skolan är en komplex fråga, vilket nedanstående resonemang vittnar 

om. En av rektorerna i undersökningen menar att det finns en mognadsmässig skillnad 

mellan pojkar och flickor och flickorna uppges vara mer formbara än pojkar då pojkar 

har svårare när det kommer till inlärning samtidigt som det uppges att pojkar får mer 

förmaningar utifrån att de är mer utåtagerande. Pojkar med ADHD får också mer stöd 

än flickor. Rektorn anser vidare att det lättare för en flicka att vara annorlunda ur ett 

individperspektiv och menar att det upplevs som svårare ur ett grupperspektiv att vara 

en avvikande flicka. Enligt rektorn finns det mer tolerans i en elevgrupp för den 

avvikande killen då det uppges ligga djupt rotat i samhällets kultur hur pojkar och flickor 

ska vara. Samma rektor påstår vidare att det är lätt att tro att det är jämställt fast det ändå 

inte är det. Är det så jämställt i skolan som det kan förväntas? Här resonerar 

respondenten utifrån å ena sidan det Hirdman (2001) beskriver som 

skillnadsperspektivet där det anses finnas en biologisk skillnad mellan könen och å 

andra sidan utifrån likhetsperspektivet där de skillnader som finns mellan könen anses 

som en social konstruktion. Detta resonemang belyser på ett bra sätt det komplexa i 

frågan om flickor och pojkar i skolan och i en fördjupad form av arbetet med flickor 

med ADHD. 

 

8. Diskussion och specialpedagogiska implikationer 

I detta stycke diskuteras studiens metod. Därefter följer en diskussion kring studiens 

resultat och analys. Resultatdiskussionen utgår från våra frågeställningar som är; hur 

uppmärksammar skolan flickor med ADHD eller ADHD-problematik? Hur arbetar 

specialpedagoger och skola med flickor med ADHD eller ADHD-problematik? 
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Behandlas flickor och pojkar med ADHD eller ADHD-problematik olika i skolan? 

Diskussionen avslutas med specialpedagogiska implikationer och framtida forskning.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Vår studie är en kvalitativ undersökning där vi vill visa på hur olika intressenter kan 

förhålla sig till flickor med ADHD och hur detta kan relateras till genus. När vi startade 

vår studie tänkte vi först undersöka de flickor med ADHD som på grund av sin 

tillbakadragenhet och “osynlighet” inte uppmärksammas i skolan. Vi upptäckte då att 

vi valt ett outforskat område och ett tomt fält där det saknades forskning. Vi fick därför 

ändra riktning för sökandet inom forskningsområdet vilket ledde till att vi fick använda 

andra sökord inom området flickor med ADHD. Vi ville identifiera de tidiga insatserna 

när det gäller dessa flickor och hur skolan arbetar med att finna flickorna för att ge det 

stöd som flickor med ADHD behöver. Flera av våra val kan ha påverkat våra slutsatser. 

Det finns till exempel en uppenbar risk att rektorer och specialpedagoger ger de svar de 

tror att intervjuaren förväntar sig eller det de tror är politiskt korrekt. Detta kan göra att 

det ser ut som att respondenterna har en större medvetenhet än vad de har i till exempel 

frågor om kön och inkludering.  

 

Vi valde att inte ge ut frågorna i förväg. Fördelen med att lämna ut intervjufrågorna 

innan intervjun kan vara att ge respondenterna möjlighet att reflektera enskilt och 

förbereda sig inför intervjun. Risken är dock att svaren hade blivit ännu mer politiskt 

korrekta och mindre avspeglat deras uppfattningar. Det är också så att respondenter kan 

förväntas svara på ett visst sätt utifrån de roller de har och de lagar de är ålagda att följa, 

vilket gör att det är omöjligt att veta om resultatet är helt trovärdigt. Eftersom vi själva 

båda arbetar inom skolans värld så finns en risk att viktig information inte plockas upp 

eftersom vi på grund av våra yrken förstår saker som sägs “mellan raderna”. Det gör att 

även analysen kan ha påverkats av att vi själva befinner oss i skolans värld. Detta är vi 

medvetna om. För att inte röja respondenternas identiteter valde vi att i vår text inte 

skriva ner information om dessa för att inte riskera att någon skulle kunna räkna ut vilka 

de är. Bland våra respondenter finns inga män. Det hade varit intressant att se om 

resultatet hade blivit annorlunda om några av respondenterna varit män, för att nu utgår 

vi enbart från ett kvinnligt perspektiv. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

8.2.1 Hur uppmärksammar skolan flickor med ADHD eller ADHD-problematik? 

Vårt resultat visar att flickor med ADHD inte uppmärksammas i tillräckligt hög grad i 

skolan. En fundering är om denna bristande uppmärksamhet kring flickors ADHD eller 

ADHD-problematik beror på otillräckliga kunskaper bland personal som arbetar i 

skolan. Både specialpedagoger och rektorer uttryckte okunskaper även i frågor om 

genus och könsnormer. I det empiriska materialet kan vi se att när respondenterna fick 

frågor om ADHD utgick många av dem från den symptombild som brukar identifieras 

hos pojkar, såsom utåtagerande, synbara koncentrationssvårigheter och hög 

impulsivitet. Frågor i intervjuerna om flickors symptom besvarades med stor osäkerhet. 

Det är konstaterat i forskningen att flickor med ADHD som regel upptäcks mycket 

senare än pojkarna. Det finns stor osäkerhet kring flickornas symptombild, vilket också 



 

 

 

 

 

29 
 

framkommer här, men flickorna är också bra på att dölja sina svårigheter. När skolan 

upptäcker elever med ADHD-symptom är det ofta lärarna eller föräldrarna de som först 

uttrycker oro. Flickor med ADHD upptäcks många gånger i tidiga tonåren, då risken 

finns att deras ADHD skapat stora konsekvenser som hög skolfrånvaro, 

ångestproblematik, depressioner, självskadebeteende och fysiska problem som 

huvudvärk och magont, vilket kan ha inneburit stort lidande. Det finns ett dilemma här. 

Flickorna vill ofta dölja sina svårigheter, sannolikt därför att de enligt normerna inte bör 

sticka ut och de är därför inte alltid intresserade av de insatser och anpassningar skolan 

erbjuder. Samhället och (för-)skolan bör därför i hög grad arbeta med det värdegrunds- 

och jämställdhetsarbete som ger flickor med ADHD större möjligheter att få det stöd 

och den hjälp de behöver. Hur kan skolan upptäcka de här flickorna tidigare? Det behövs 

en omfattande kompetenshöjning som ständigt pågår om barn och elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och då kanske särskilt om flickorna.  

 

8.2.2 Hur arbetar specialpedagoger och skola med flickor med ADHD eller ADHD-

problematik?  

Hur ska skolan arbeta med flickorna med ADHD-problematik? I intervjusvaren lyfts 

åsikter om att det är viktigt att utgå från individen. Många olika insatser nämns, både 

konkreta och relationella. Däremot görs ingen skillnad i insatser mellan flickor och 

pojkar med ADHD. De flesta av respondenterna menade att det inte behövdes eftersom 

de utgår från individen. Utifrån detta visar forskningen att det inte är så enkelt att utgå 

från individen som respondenterna tycks mena. Eftersom alla är påverkade av den 

omvärld de är fostrade i så kommer eleven påverkas av genus, normer och de kulturer 

som denne möter.  

 

En insats som anses vara en av de viktigare i forskningen är den tidiga insatsen. En 

osäkerhet kring vad en tidig insats innebär kunde skönjas i intervjusvaren, genom att 

respondenterna uttryckte ett osäkert svar. Vi tror att respondenterna egentligen vet att ju 

tidigare insatser sätts in desto bättre för eleven, men att de också vet att de inte kan svara 

att tidiga insatser inte prioriteras. Många svar kretsar istället kring arbetsgången, miljön, 

material, ålder, diagnos, tydliggörande pedagogik, tillgänglig lärmiljö, bemötande och 

ett relationellt perspektiv. Det är rektors ansvar att se till att alla som arbetar i de tidiga 

åldrarna ska ha kännedom om lagar och rutiner kring arbetet med anpassningar och 

särskilt stöd och dess uppföljning och utvärdering. Genom att använda den nya 

garantilagen Läsa, Skriva och Räkna (Skolverket 2019a) som kom 1 juli 2019 menar 

några av specialpedagogerna att det blir lättare att finna flickor med ADHD, då de kan 

upptäckas via observationer och kartläggning i grupp. Att tänka att kartläggning kan 

leda till upptäckt av flickor med ADHD anser vi är osäkert eftersom det inte påvisar 

ADHD. Det behövs säkrare metoder och mer kunskaper kring ämnet och mer samverkan 

med hemmet som vi ser det.  

 

De flesta av respondenterna är överens om att de behöver få externt stöd även om 

elevhälsoteamet finns på skolan. Samverkan sker, men bland svaren i resultatet kan inte 

ses om detta leder till att flickor med ADHD inkluderas mer eller om kunskaper kring 

flickornas problematik ökar. Rektorerna berättar att de genom samverkan försöker få till 

en ökad inkludering för den här gruppen. Någon berättar att de speciellt arbetar med 
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externa forum för att stödja flickors sociala utveckling. Samverkan med familjen nämns 

i låg grad av respondenterna som svar på frågorna kring samverkan. I forskningen lyfts 

betydelsen av samverkan både med familjerna och med externt stöd. Tyvärr är även de 

externa forumen överhopade av uppdrag och har därför ont om tid. Detta är något som 

samhället behöver se över och diskutera kring. Respondenterna lyfte att det är långa 

köer till exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin. Hur kommer det sig att det har blivit 

så långa köer idag till dessa externa instanser? Är det skolans miljö som behöver 

förändras eller behöver insatserna komma redan i förskolan och i de tidiga åren i skolan? 

Kanske samverkan mellan skola och förskola behöver förbättras och öka? Flickor med 

ADHD har enligt forskningen en tendens att försöka anpassa sig och detta leder till att 

deras problematik inte märks, därför är samverkan med andra instanser extra viktigt, 

men också med flickan själv och hennes vårdnadshavare. 

 

8.2.3 Behandlas flickor och pojkar med ADHD eller ADHD-problematik olika i 

skolan?  

När det gäller kunskaper om flickors ADHD visar resultatet i denna studie och i 

forskningen att det finns en omfattande kunskapsbrist inom ADHD hos flickor och 

genus, vilket är oroväckande. Forskning visar att det är vanligt att lärarna missar 

flickorna då de tror att flickorna har någon form av inlärningsproblematik istället för 

ADHD. När respondenterna svarade på frågor om flickors ADHD nämnde de ofta 

pojkars förväntade symptombild först, att dessa är utåtagerande och impulsiva, vilket 

föranleder oss att tro att de är osäkra på flickornas symptombild. Många av 

respondenterna påtalade sin egen brist på kunskap inom området ADHD och 

efterfrågade kompetensutbildning inom NPF. Denna kunskapsbrist om flickors ADHD 

leder till att flickorna inte får det stöd de behöver i tid. Flera av intervjupersonerna 

uttryckte att de inte ville skilja på insatserna hos flickor och pojkar med ADHD eller 

ADHD-problematik, vilket vi tror grundar sig i att alla i skolan ska behandlas “lika”, 

vilket kan vara ett missförstånd utifrån att planen mot kränkande behandling och 

diskriminering tidigare kallades likabehandlingsplan. Att behandla alla lika är inte att 

behandla elever jämställt, vilket blir ett problem om elever ska behandlas utifrån individ 

och inte utifrån kön. Många av respondenterna menade att det var viktigt att behandla 

alla elever som individer. Om kunskaper om flickors ADHD inte finns, kan då skolan 

framgångsrikt arbeta utifrån individkonceptet och samtidigt lyckas att uppmärksamma 

och tillgodose dessa flickors symptom och behov? Samhället är idag präglat av en 

manlig norm, vilket gör att väldigt mycket av det som flickor generellt sett möter i 

skolan inte är jämställt, till exempel bristfälliga genuskunskaper hos de vuxna, vilket vi 

uppmärksammade i vår analys som likhetsperspektivet och skillnadsperspektivet. Ett 

exempel på detta är när av respondenterna lyfte att det är djupt rotat i vår kultur hur 

flickor och pojkar ska vara och att det är lätt att tro att det är mer jämställt än det 

egentligen är.  

 

Forskningen och respondenterna är överens om att flickor med ADHD får konsekvenser 

av att kunskaperna kring denna grupp är låg. Flickor har rätt till det stöd de behöver och 

helst så tidigt som möjligt. Det stöd de får ska bidra till att ge dem förutsättningar för att 

kunna delta i lärandet, få nya kunskaper och känna tillhörighet. Om flickorna inte får 

tidiga stödinsatser kan det leda till att de får konsekvenser senare då de riskerar att tappa 
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motivationen att gå i skolan samt att de kan få både psykiska och fysiska problem. 

Specialpedagogens viktigaste uppgift är att bidra till att stödja elevens utveckling och 

ett jämlikt och likvärdigt samhälle. Studien visar att det finns en del kvar att göra innan 

detta mål är nått, då kunskaperna brister hos rektorerna, som är ansvariga för skolans 

och elevhälsans arbete samt hos specialpedagogerna, som är ansvariga för det 

specialpedagogiska arbetet, vilket vi ser som bekymmersamt.  

 

Respondenterna visade en viss osäkerhet när de skulle besvara frågor som berörde 

begreppen som integrering, inkludering och exkludering, endast en av dem visade 

kännedom om vad inkludering innebär. Många av respondenterna blandar ihop 

begreppen och någon talade om elever som vill vara exkluderade bör få lov att vara det. 

En annan respondent talade om att en elev rent av kan fara illa av att vara inkluderad. 

Vill någon elev vara exkluderad? Möjligtvis innebär svaret att en elev vill sitta i lugn 

och ro utanför klassrummet för att få mindre intryck och lättare kunna koncentrera sig 

på sin uppgift. Efter ett antal yrkesår har vi aldrig stött på en elev eller ett barn som vill 

vara exkluderad, då exkludering innebär att någon är utesluten eller bortvald. Om 

kunskapen om begreppen inte finns kan en fundersamhet uppstå kring hur arbetet med 

inkludering och delaktighet fungerar. Denna studie ger inga tydliga svar på hur arbetet 

fungerar. Enligt den teori vi har valt att använda innebär begreppet inkludering att en 

elev känner delaktighet. Hur får skolan flickor med ADHD att känna sig delaktiga? Både 

specialpedagogerna och rektorerna talar om att dessa flickor inte inkluderas på något 

särskilt sätt. De anser att det är viktigt att utgå från individen, inte kön och att inte göra 

någon skillnad på pojkar och flickor när det kommer till inkludering. Återigen; om 

genuskunskaperna inte finns, är det ens möjligt att utgå från individen då? Skolans syn 

på arbetet med flickor med ADHD verkar utgå från de generella diagnoskriterierna för 

ADHD vilka är anpassade efter pojkar.  

 

8.3 Specialpedagogiska implikationer 

Vad tar vi med oss från denna undersökning om flickor med ADHD? Vi har lärt oss hur 

flickors symptombild visas och betydelsen av att uppmärksamma dessa flickor. Vi 

tänker då främst på de flickor som är stillsamma och tillbakadragna, som inte märks så 

tydligt i verksamheten. Vi har förstått vikten av de tidiga insatser som flickorna behöver. 

Kanske redan på förskolenivå och att det då också är viktigt att det arbetet som startat 

följer med genom övergångarna till förskoleklassen och de fortsatta skolåren. Flickor 

med ADHD finner allt eftersom nya strategier för att hantera sin situation och för att 

inte synas, vilket inte alltid är till deras fördel. Om flickorna fångas upp tidigt kan deras 

svårigheter dels hanteras, men också accepteras och bli en naturlig del i deras och 

omgivningens liv. Det vi sett i vår studie och i forskningen är att om de inte fångas upp 

så kan flickorna när de blir äldre få stora konsekvenser som tidigare nämnts. Som 

blivande specialpedagoger tar vi med oss att kunskaperna om genusnormer, inkludering 

och flickors ADHD behöver höjas i (för-)skolans värld för att dessa flickor ska få det 

stöd de behöver. 

 

8.4 Framtida forskning 

För att följa upp denna studies resultat hade det varit intressant att forska vidare kring 
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kuratorns arbete runt flickor med ADHD eller ADHD-problematik då vi under studiens 

gång har förstått att många flickor går dit på grund av sitt mående. Vidare skulle det 

vara intressant att undersöka skolfrånvaro kopplat till ADHD eller ADHD-problematik
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arbete är att undersöka hur flickor som visar ADHD-problematik uppmärksammas 

och bemöts i skolan. Vi vill därför gärna intervjua rektorer och specialpedagoger 
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Intervjun kommer att göras på din arbetsplats efter överenskommelse och beräknas 
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examination. Materialet används enbart i studiesyfte och kommer raderas vid 
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I studien följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan. Du 

kommer avidentifieras och ingen information kommer kopplas till dig i studien 

samt att inspelat empiriskt material kommer förvaras på ett säkert sätt. Om du vill 

läsa mer om de forskningsetiska krav vi är ålagda att följa kan du läsa i 

Vetenskapsrådets skrift; http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss för mer information. 

  

Tack på förhand för din medverkan! 
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Vilket yrke har du? Vad arbetar du som? 

Hur länge har du arbetat som XXX? 

 

Allmänt 

Vad gör ni på skolan när ni upptäcker ett barn/elev med symptom på ADHD? 

Hur anser du att pedagogerna bör anpassa sitt förhållningssätt till barn/elev som visar 

ADHD-problematik? 

Upplever du att du har tillräckliga kunskaper för att bemöta barn med ADHD (pojkar och 

flickor)? 

Hur arbetar ni med barn med ADHD i skolan? 

 

Kön 

Upplever du att det finns skillnader mellan pojkar och flickor med ADHD? Utveckla! 

Tycker du att du har tillräckliga kunskaper att se skillnaden? 

Upplever du att flickor och pojkar med ADHD bemöts på olika sätt i skolan?  

Vilka konsekvenser tror du att det kan föra med sig?  

Hur anpassar ni skolmiljön för flickor med ADHD? Vad gör ni, motivera varför! 

 

Tidiga insatser 

När är det vanligast att sätta in insatser för flickor med ADHD? 

Vad är en tidig insats? Motivera! 

Hur arbetar ni med tidiga insatser för flickor som visar ADHD-problematik? 

 

Inkludering 

Eftersträvar ni att inkludera barn med ADHD? I vilka fall anser du att barn/elever bör 

särskiljas? 

Hur arbetar ni med att inkludera flickor med ADHD? Vad gör ni? Motivera varför! 

 

Samverkan 

Hur arbetar ni för att samverka med interna och externa aktörer? Vilka? Hur? Vad gör ni, 

motivera varför? 
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