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SAMMANFATTNING 
 
I en kunskapsöversikt från Skolverket (2009), vilken belyser olika faktorer som påverkar 
resultaten i svensk grundskola, har andelen elever som trivs bra och upplever engagemang 
och inflytande i skolan ökat, men många elever, särskilt flickor, i grundskolans senare år 
känner sig stressade och mår dåligt. Många flickors behov av stöd och hjälp eskalerar och blir 
mer synliga i tonåren, då omgivningens krav blir allt större och svårare att uppfylla. I en 
rapport från förutvarande Myndigheten för skolutveckling (2005) redovisas att ungefär 
dubbelt så många pojkar som flickor får stöd enligt både svenska och internationella studier. I 
rapportens egen studie framkommer att det är ungefär lika stor andel flickor som pojkar bland 
de elever som bedöms behöva stöd utan att få det. Tidigare har pojkar uppmärksammats i stor 
utsträckning, men enligt en undersökning 1999 av Svenny Kopp och Christopher Gillberg var 
det lika många flickor som pojkar som sökte vård i barnpsykiatrisk öppenvård. I jämförelse 
med pojkar är det också få flickor som får en medicinsk diagnos. Flickorna kan vi i stället se i 
statistik över depression och ångestsyndrom längre fram i livet (SOU, 1998:31) och det finns 
forskning som tyder på att det kan finnas ett stort mörkertal flickor med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (Nadeau et al., 2002, Kopp & Gillberg, 1999, 2003; Socialstyrelsen, 
2002, 2004; SBU, 2005; Andersson, 2010; intervju Nilsson 100223).  
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka flickors relation till skolans krav, hur 
dessa påverkar flickornas elevidentitet och vilka pedagogiska konsekvenser och implikationer 
denna inblick kan visa på. Trettio flickor i år åtta har svarat på frågor och med sina egna ord 
beskrivit en god skolmiljö. Det som beskrivs som utmärkande för en god miljö är också det 
som får flickorna att må bra och trivas, vilket påverkar prestationer och upplevda svårigheter. 
De flickor som mår bra beskriver framgång och goda relationer till sin omgivning, både vuxna 
och kamrater. De upplever att de är sedda, bekräftade och får det stöd de behöver.  
 
Genom kartläggningar och pedagogiska utredningar kan skolan identifiera elevers starka sidor 
och deras svårigheter. Skolan ska utgå ifrån elevers förmågor, och kunskap om barns och 
ungdomars olika sätt att utvecklas är nödvändig för att varje elev ska mötas av ett adekvat 
förhållningssätt och bemötande från skolans personal. Dilemmat i skolans verksamhet, att alla 
elever ska nå samma mål inom samma tidsrymd, samtidigt som verksamheten ska anpassas 
till elevernas olikheter är inte enkelt att leva upp till. Att alla elever ska nå samma mål är 
kanske inte ens möjligt. Däremot är det en god tanke och ett mål att sträva mot. Att anpassa 
verksamheten till elevernas behov är en självklar förutsättning. Utifrån resultaten i 
undersökningen är det enkla åtgärder som flickorna efterfrågar. De vill bli sedda, de vill ha en 
välorganiserad, intressant och meningsfull undervisning som de kan ta emot, vara delaktiga i 
och växa med. De vill ha positiv återkoppling och bekräftelse. Detta verkar svara väl upp mot 
de forskningsresultat som redovisas i studien. Att undervisningen är intressant och 
meningsfull innebär att den måste möta individens förförståelse, vilket innebär att varje lärare 
måste ha kunskap om var och en av sina elever. Detta svarar vidare upp mot intentionen en 
skola för alla, vilket innebär att lärarlaget måste eftersträva att kunna möta elevers olikheter i 
den heterogena gruppen. Flickorna beskriver i undersökningen hur deras skolgång påverkas 
positivt eller negativt beroende av skolans bemötande och hur de lyckas leva upp till ställda 
krav och förväntningar. Eleverna efterfrågar vuxna som tror dem om gott, som tror på deras 
förmåga, som bryr sig om hur de mår och utvecklas, som får dem att känna sig dugliga och 
värdefulla. Vuxna som de kan lita på. 
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I en kunskapsöversikt från Skolverket (2009), vilken belyser olika faktorer som påverkar 
resultaten i svensk grundskola, har andelen elever som trivs bra och upplever engagemang 
och inflytande i skolan ökat, men många elever, särskilt flickor, i grundskolans senare år 
känner sig stressade och mår dåligt. Genom noggranna kartläggningar och pedagogiska 
utredningar kan skolan identifiera elevers starka sidor och deras svårigheter. Skolan har enligt 
både skollagen och gällande läroplan skyldighet att främja elevers harmoniska utveckling och 
att anpassa verksamheten till elevernas behov är en självklar förutsättning.  
 
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka flickors relation till skolans krav, hur 
dessa påverkar flickornas elevidentitet och vilka pedagogiska konsekvenser och implikationer 
denna inblick kan visa på. Trettio flickor i år åtta har svarat på frågor och med sina egna ord 
beskrivit en god skolmiljö. Flickorna beskriver i undersökningen hur deras skolgång påverkas 
positivt eller negativt beroende av skolans bemötande och hur de lyckas leva upp till ställda 
krav och förväntningar. Eleverna efterfrågar vuxna som tror dem om gott, som tror på deras 
förmåga, som bryr sig om hur de mår och utvecklas, som får dem att känna sig dugliga och 
värdefulla. Vuxna som de kan lita på. 
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Förord 
 
Ett mycket stort och varmt tack till de flickor i år åtta, som har svarat på mina frågor och delat 
erfarenheter och tankar om sin situation i skolan med mig. Stort tack också till min handledare 
Berit Willén Lundgren för mycket god och snabb återkoppling med kunniga uppslag och 
konstruktiv kritik.  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Enligt Skolverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 
Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer” (2009) har andelen elever som trivs bra 
och upplever engagemang och inflytande i skolan ökat, men många elever, särskilt flickor, 
i grundskolans senare år känner sig stressade och mår dåligt. En forskningsgrupp vid 
centrum för klinisk forskning i Västerås har gjort en jämförelse mellan en 
hälsoundersökning bland ungdomar i Västmanland år 2006 och 2008. De konstaterar att 
ohälsan, i form av stress, sömnstörningar, depression och psykosomatiska besvär, ökar 
bland både pojkar och flickor, men att det finns en tydlig skillnad mellan könen. Flickorna 
mår sämre. (Händel, Nilsson & Åslund, 2009). Många flickors behov av stöd och hjälp 
eskalerar och blir mer synliga i tonåren, då omgivningens krav blir allt större och svårare 
att uppfylla. Skolan har, enligt både skollagen och gällande läroplan, skyldighet att främja 
elevers harmoniska utveckling (SFS 1985:1100; Utbildningsdepartementet, 2006). 
Eleverna ska få växa med sina uppgifter och undervisningen ska vara anpassad till varje 
enskild elevs förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet, 2006). När en elev 
möter svårigheter i skolan är det skolans uppgift att minska dessa svårigheter i den 
utsträckning det är möjligt. Skolan ska vara organiserad utifrån att elever är olika. Det 
förutsätter kunskap om elevers olika förutsättningar och om hur skolan kan interagera med 
dessa. (Persson, 2008, Skolverket, 1999). 
 

1.1.1. Olika perspektiv på elevers förutsättningar 
Att utreda och förhålla sig till elevers förutsättningar kan göras utifrån olika perspektiv. Tre 
stora perspektiv är det kompensatoriska eller kategoriska, det kritiska eller relationella samt 
dilemmaperspektivet (Nilholm, 2003, 2006; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; 
Skolverket, 2005).  Det kompensatoriska eller kategoriska perspektivet utgår ifrån att 
svårigheterna finns hos individen och att de på något sätt behöver behandlas eller 
kompenseras. Eleven har svårigheter. I det kritiska eller relationella perspektivet betraktas 
individens svårigheter i relation till omgivning och miljö och de krav som finns där. Eleven är 
i svårigheter i vissa situationer, beroende av hur skolan utformar lärmiljöer och anpassar sig 
till eleven. (Persson, 2008). Dilemmaperspektivet innebär att det konstant uppkommer 
frågeställningar som är komplexa och saknar enkla lösningar. Dilemmaperspektivet handlar 
om att försöka skapa jämvikt mellan olika behov medan de andra perspektiven försöker lösa 
problem. Ett centralt dilemma är att utbildningssystemet ska ge alla elever likartade kunskaper 
men samtidigt anpassa sig till att alla elever är olika. Genom att utgå ifrån ett normalbegrepp 
och titta på avvikelser i förhållande till normaliteten finns en stor risk att hamna i ett 
kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv, det vill säga att problemen finns hos eleven, och 
att elevens brister ska rättas till eller kompenseras. (Nilholm, 2003, 2005, 2006). Att utgå ifrån 
mångfalden av elever och ett relationellt perspektiv där problemen upplevs i miljön stämmer 
bättre överens med Socialstyrelsens definition av begreppet funktionsnedsättning. En elev 
med exempelvis en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har inget funktionshinder förrän 
miljön skapar hindret (Socialstyrelsens termbank, 2007). Det inbyggda dilemmat i skolans 
system, att alla elever ska nå samma mål inom samma tidsrymd, samtidigt som systemet ska 
anpassas till elevernas olikheter, leder till att olika värderingar och motiv kan hamna i 
motsatsförhållande till varandra. Det uppstår en paradox när skolan behöver identifiera 
elevers behov, och de språkliga redskap som då används samtidigt leder till att vissa elever 
urskiljs som annorlunda. Vad som är annorlunda är en subjektiv uppfattning, samtidigt som 
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det inom varje grupp och samhälle finns gemensamma normer. (Nilholm, 2003, 2006). Med 
ett kategoriskt perspektiv hamnar fokus på individens avvikelser från normen, i ett 
bristperspektiv (Atterström & Persson, 2000; Hofvendahl, 2006). För att hantera mångfalden 
bland skolans elever behöver skolan utveckla sina förutsättningar genom beteendeförändrande 
åtgärder. Med en inkluderande pedagogik kan behovet av organisatorisk differentiering 
minskas. När åtgärder är gjorda på organisations- och gruppnivå kan insatser på individnivå 
bli aktuella. (Ogden, 2003). 
 

1.1.2. Identifiering av elevers behov av särskilt stöd 
I en avhandling om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd visas på en osäkerhet i 
identifieringen av elever i behov av särskilt stöd. Det finns en spänning mellan å ena sidan 
subjektiva bedömningar av skolans personal och ett behov av mer objektiva tester och 
medicinska diagnoser. Elever i behov av särskilt stöd i skolan konstrueras i skolan utifrån 
antaganden och föreställningar och Isaksson visar också på en bristande överensstämmelse 
mellan diagnos och stödåtgärder. (Isaksson, 2009). I en rapport från förutvarande 
Myndigheten för skolutveckling (2005) redovisas att ungefär dubbelt så många pojkar som 
flickor får stöd enligt både svenska och internationella studier. I rapportens egen studie 
framkommer att det är ungefär lika stor andel flickor som pojkar bland de elever som bedöms 
behöva stöd utan att få det. Det kan skilja mellan flickors och pojkars problematik och många 
studier handlar mest om pojkar” (SOU 1998:31; Socialstyrelsen, 2004; Intervju Nilsson 
100223). Enligt en undersökning 1999 var det lika många flickor som pojkar som sökte vård i 
barnpsykiatrisk öppenvård. Det kan vara skillnad i symptombilden mellan flickor och pojkar, 
och flickor kan vara väldigt ”duktiga” på att dölja sina svårigheter. I jämförelse med pojkar är 
det få flickor som får en medicinsk diagnos. (Kopp & Gillberg, 1999). Flickorna kan vi i 
stället se i statistik över depression och ångestsyndrom längre fram i livet (SOU, 1998:31) och 
det finns forskning som tyder på att det kan finnas ett stort mörkertal flickor med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Nadeau et al., 2002, Kopp & Gillberg, 1999, 2003; 
Socialstyrelsen, 2002, 2004; SBU, 2005; Andersson, 2010; intervju Nilsson 100223).  
 
Vissa elever nedprioriteras i fördelning av resurser. Det handlar om elever som har 
koncentrations- och lässvårigheter, men som gör så gott de kan och märks väldigt lite. De är 
tysta, blyga och tar sällan initiativ. Har de dessutom föräldrar som inte står på sig för sina 
barns rätt till stöd blir de ofta utan stödet. Elever som gör sig uppmärksammade genom att 
vara utagerande riskerar i stället att få fel stöd. Ofta påkallar ett sådant beteende snabba 
insatser, orsaker till beteendet förbises och eleven blir bärare av problemet. (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005).  
 

1.1.3. Trivsel, hälsa och prestation 
Elevers hälsa påverkas av hur de trivs i skolan. Misslyckanden, känslor av otillräcklighet och 
rädsla att inte duga innebär hot mot individens självkänsla. Arbetsmiljö, förutsättningar för 
koncentration och lärande, föräldrars och lärares krav och stöd påverkar elevers motivation 
och prestation. Flickor uppvisar ett sämre mående än pojkar medan deras svårigheter 
uppmärksammas i mindre omfattning.(Händel et al., 2009; Skolverket, 2009).  
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1.1.4. Sammanfattning 
I ett kategoriskt eller kompensatoriskt perspektiv riktas fokus mot individen, som ska 
behandlas eller kompenseras. I ett relationellt eller kritiskt perspektiv riktas fokus mot 
individens omgivning, som ska anpassas till individen. Ett dilemmaperspektiv belyser 
komplexiteten i skolans system, där alla elever har rätt till en individuellt anpassad situation 
samtidigt som kraven på måluppfyllelse är desamma för alla. Det finns en osäkerhet i 
identifieringen av vilka elever som behöver särskilt stöd och vilket stöd de behöver. Elever 
som anstränger sig för att klara av sina uppgifter i det tysta blir ofta utan stöd och ibland inte 
uppmärksammade alls. 
 

1.2. Syfte och problemformulering  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka flickors relation till skolans krav, hur dessa 
påverkar flickornas elevidentitet och vilka konsekvenser och pedagogiska implikationer denna 
inblick kan visa på. Med konsekvenser avses de resultat skolans krav och förhållningssätt får 
för flickornas situation i skolan, och med implikationer den information och betydelse som 
kan framträda ur flickornas berättelser, det vill säga vad som är viktigt ur deras perspektiv för 
att deras situation i skolan skulle vara tillfredsställande. 
  
Problemformuleringarna är: 
 

• Vad är enligt flickorna utmärkande för en stimulerande och utvecklande skolmiljö?  
• Hur gestaltar sig eventuella samband mellan flickors mående, trivsel, prestationer och 

upplevda svårigheter i skolan? 
• Vilka pedagogiska implikationer kan uttolkas utifrån flickornas berättelser? 

 

1.3. Avgränsningar 

Då flickors situation är det som särskilt pekas ut i Skolverkets rapport (2009) väljer jag att 
begränsa mig till just flickorna. Jag vill med undersökningen få möjlighet att ta del av 
flickornas egna beskrivningar av sin situation i skolan och därigenom få en uppfattning om 
vad skolan kan göra annorlunda och bättre. Jag kommer att ta hjälp av forskning om ADHD 
hos flickor. Den kunskap som forskningen om ADHD hos flickor ger kan i stor utsträckning 
visa på en mycket generell problembild. Den generella problembilden kan, men behöver inte 
innebära ADHD. Kunskap om denna problembild kan rikta uppmärksamhet mot flickors 
behov i större utsträckning än bara för de flickor som kanske har en djupare problematik. En 
ADHD-diagnos innebär att uppfylla ett antal kriterier, men lika stora svårigheter kan finnas 
hos barn som inte riktigt uppfyller dessa kriterier. Individer kan ha mer och mindre av de 
olika symptomen, en skillnad i grad i en sammanhängande enhet (Wåhlstedt, 2009). I denna 
studie redovisas att det kan finnas en ärftlighet på mellan 30 och 50 procent när det gäller 
ADHD-problematik. Miljön har således ett stort inflytande. Genom att verka för en god social 
miljö kan skolan minska elevers stressfaktorer och de kan må och fungera bättre (intervju 
Nilsson, 100223). De symptom som flickor ger uttryck för kan troligen i många, kanske de 
flesta fall, härledas till andra orsaker. Jag använder mig av denna forskning som ett underlag 
för flickors uttryck och behov. Om många tecken i en enskild flickas fall pekar åt samma håll, 
kan det finnas anledning att göra en vidare utredning, vilket inte kommer att ingå i detta 
arbete. 
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1.4. Några begrepp 

För att underlätta för läsaren förklaras här några begrepp som återkommer och kanske inte är 
självklara i betydelse. 
 
Kategoriskt eller kompensatoriskt perspektiv innebär att utgå ifrån att svårigheterna finns hos 
individen och att de på något sätt behöver behandlas eller kompenseras. Här kommer 
fortsättningsvis kategoriskt perspektiv att användas. (Nilholm, 2003, 2006; Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist, 2001; Skolverket, 2005; Persson, 2008)) 
 
Relationellt eller kritiskt perspektiv innebär att individens svårigheter betraktas i relation till 
omgivning och miljö och de krav som finns där. Här kommer fortsättningsvis relationellt 
perspektiv att användas. (Nilholm, 2003, 2006; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; 
Skolverket, 2005; Persson, 2008) 
 
Dilemmaperspektiv innebär att det konstant uppkommer frågeställningar som är komplexa 
och saknar enkla lösningar. Dilemmaperspektivet handlar om att försöka skapa jämvikt 
mellan olika behov. (Nilholm, 2003, 2006). 
 
Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga till följd av sjukdom, annat tillstånd eller en medfödd eller förvärvad skada 
(Socialstyrelsen, 2007).  
 
Funktionshinder innebär en begränsning till följd av en funktionsnedsättning i relation till 
omgivningen (Socialstyrelsen, 2007). 
 
ADHD är en förkortning för det engelska uttrycket Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
och innebär en uppmärksamhetsstörning med inslag av koncentrationssvårigheter och/eller 
hyperaktivitet och bristande impulskontroll. ADHD är den vanligast förekommande 
neuropsykiatriska diagnosen och visar på en bred problembild. ADD innebär ADHD utan 
hyperaktivitet. (Nadeau et al., 2002; Socialstyrelsen 2002, 2004; SBU, 2005; intervju Nilsson, 
100223). 
 
DSM-IV är en förkortning för den fjärde utgåvan av Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, och är en manual som publiceras av American Psychiatric Association. 
Den omfattar alla idag kända psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar (Winkler, 2006). 
 
Komorbiditet innebär en samsjuklighet. Svårigheter inom olika grupper av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar förekommer går ofta i varandra och kan vara svår att särskilja. Ett 
symptom kan leda till ett annat om det inte uppmärksammas och hanteras. (Riksförbundet 
Attention, 2010; Kopp & Gillberg, 1999, 2003; intervju Nilsson, 100223). 
 
Self-efficacy saknar svensk översättning, men avgör en persons känsla av hur han eller hon 
känner, tänker, beter sig och motiverar sig själv. Att lyckas i olika sammanhang grundlägger 
känslan av self-efficacy, men för att denna känsla ska vara motståndskraftig krävs också att 
övervinna svårigheter och motgångar genom ansträngning. (Bandura, 2010). 
 
Resiliens innebär ett skydd, vilket som helst, som minskar inflytandet av riskfaktorer i en 
persons omgivning. (Nordahl et al., 2007). 
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2. Pilotstudie 
I samarbete med Västmanlands läns kommuner utför landstinget i Västmanland en 
länstäckande undersökning - Liv och Hälsa Ung - baserad på en enkät bland elever i år sju, 
nio och år två på gymnasiet. Den har hittills genomförts sex gånger sedan 1995 och fokuserar 
på elevers hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Vid den senaste undersökningen framkom i 
resultaten att 384 elever av totalt 5288 visade symptom på ADHD och att 51 % av dem var 
flickor. Jag skickade ett e-postmeddelande till Kent Nilsson, docent i sociologi, vid Centrum 
för klinisk forskning i Västerås för att få veta mer om denna studie. Jag fick sedan möjlighet 
att träffa honom för att under närmare två timmar ställa frågor och få information. Vi 
diskuterade också olika möjligheter för mig att använda undersökningsformuläret till Liv och 
Hälsa Ung som underlag för min undersökning i detta arbete. 
 
Liv och Hälsa Ung undersökningen från 2008 visar att ungdomars generella psykiska mående 
drastiskt har försämrats i jämförelse med tidigare mätningar. 12,8 % av ungdomarna visar 
symptom på depression, 7,1 % tecken på ADHD och 2,4 % tecken på komorbida symptom. 
Vid jämförelse med kliniska undersökningar med barn- och ungdomspsykiatrin behandlas 
vanligtvis flickor för ångest och depression, men de blir sällan bra. Vid närmare undersökning 
visar det sig att det kan finnas en ADD- (ADHD utan hyperaktivitet) eller en ADHD-
problematik i botten. Liv och Hälsa Ung visar att flickor med symptom på ADHD är kraftigt 
överrepresenterade när det gäller symptom på depression och att det finns en tendens att 
flickor som uppfyller kriterier för både ADHD och depression är mer utsatta för sexuella 
övergrepp. Flickor med denna problematik är mer självmordsbenägna och det finns en ökad 
risk för användning av droger och alkohol.  
 
Vid centrum för klinisk forskning jobbar Nilsson och hans kollegor vidare med resultaten från 
Liv och Hälsa Ung 2008. Bland annat screenas sedan februari 2009 alla barn och ungdomar 
som kommer in till Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningen. Mer än 50 % av de barn 
och ungdomar som tas emot har enligt Kent Nilsson en komorbiditet (samsjuklighet) 
bestående av två eller fler diagnoser. Han talar också om att Socialstyrelsen i år har fattat 
beslut om en utbildningssatsning för att alla barn- och ungdomspsykiatriska kliniker i Sverige 
ska arbeta enligt en goldstandard (det vill säga en fastställd, gemensam modell). En eller ett 
par medarbetare i varje län utbildas i en screening- och intervjumetod som kallas Kiddie-
SADS för att sedan i sin tur utbilda tjugo kollegor och på så vis sprida kompetensen. Jag 
frågar Kent Nilsson om han tänker att screening som verktyg kan användas även i skolan. Jag 
jämför med den screening som många skolor gör inom området läs- skrivsvårigheter och 
dyslexi. Kent Nilsson tycker att screening av läs- och skrivsvårigheter är bra och menar att det 
är en förhoppning att skolan ska kunna använda screening som metod även för att upptäcka 
elever som har andra svårigheter och behov. Om vi ska screena barn måste vi dock utgå ifrån 
och acceptera att barn är olika och vi måste vara beredda att ta i de problem som vi upptäcker 
genom screeningen. Socialstyrelsen har i uppdrag att granska bedömningsmetoder och att 
verka för att de blir använda bland fler praktiker inom socialt arbete. I samband med insatser 
är kartläggning av risk- och skyddsfaktorer viktig information för den eller de professionella. 
Socialstyrelsen tillhandahåller information om och länkar till de vanligaste metoderna inom 
området barn och familj (Socialstyrelsen / Evidensbaserad praktik / Bedömningsmetoder / 
Barn och familj). 
 
Jag resonerar med Kent Nilsson huruvida det är rimligt att ”leta fel” hos barn på detta sätt. 
Han anser att det handlar om att skapa underlag för individanpassningar. Ett salutogent 
perspektiv, det vill säga ett hälsoperspektiv, innebär fokus på styrkor och friskhetsfaktorer, 
och Kent Nilsson menar att det inte innebär att vi inte ska se svårigheter, utan att vi ska bygga 
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på friskfaktorer i uppföljning och insatser. I sin forskning ser Kent Nilsson en koppling 
mellan flera olika gener och till exempel ADHD och depressioner. Ärftligheten bedömer han 
vara någonstans mellan 30 och 50 %. Det innebär att det finns många individer med samma 
problematik som inte bär på ärftligheten, och således att miljön har stor inflytande. Så vad 
mår barnen bra utav? Hur kan vi hälsosanera ett barns sociala miljö så att barnet blir mindre 
stressad och i och med det kan fungera bättre? 
  

3. Studiens relevans 
Skolans förebyggande arbete och undanröjande av hinder och svårigheter i olika lärmiljöer är 
en av de viktigaste delarna i examensförordningen för specialpedagoger (SFS 2007:129). För 
att kunna förebygga och anpassa situation och miljö i skolan behövs kunskap om de hinder 
och svårigheter som förekommer. Tidig upptäckt av elevers behov skapar bättre 
förutsättningar att förebygga svårigheter och förbättra deras möjligheter till exempel genom 
att komorbida symptom inte hunnit uppstå (Wåhlstedt, 2009).  
 
”Flickors och pojkars problematik skiljer sig åt i många hänseenden, och de flesta 
ungdomsstudier handlar mest om pojkar” (SOU 1998:31, s 406).”Forskningen om ADHD hos 
barn har i huvudsak varit fokuserad på pojkar och kunskapen om flickor med ADHD är 
bristfällig. Ytterligare forskning är nödvändig för att få en bättre bild av flickors svårigheter.” 
(Socialstyrelsen, 2004, s 134). Länge har det ansetts sannolikt att ADHD i första hand skulle 
vara något som drabbar pojkar. I slutet av åttiotalet kom de första rapporterna i USA som 
tydde på att andelen flickor med ADHD var underskattad. (Nadeau et al., 2002). I Sverige har 
det nu kommit flera studier som visar på att det kan finnas minst lika många flickor som 
pojkar med ADHD-problematik (Kopp & Gillberg, 1999, 2003; Socialstyrelsen, 2002, 2004; 
SBU, 2005; Andersson, 2010; intervju Nilsson 100223). En gemensam synpunkt i den 
forskning jag har tagit del av är att forskningen inom området flickor med neuropsykiatriska 
symptom och ADHD fortfarande är begränsad och att det finns ett stort behov av mer 
kunskap. Som blivande specialpedagog känner jag att den här gruppen elever behöver 
uppmärksammas och ges utrymme både i forskningen och i den praktiska verksamheten i 
skolan - tillsammans med andra flickor och deras behov. Jag kommer att anknyta min studie 
till befintlig forskning om flickor och ADHD, då jag anser att den lyfter fram bristen på och 
bidrar med ny kunskap om flickors svårigheter och behov generellt. Forskningen bidrar med 
kunskap som skolan kan använda för att uppmärksamma alla flickors behov, med och utan 
ADHD, samt om hur skolan kan möta dessa behov. Många av de symptom som beskrivs kan 
många människor känna igen sig i. Först när flera symptom uppträder samtidigt och 
tillsammans kan de anses peka mot en djupare problematik. 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Olika teorier har i ett historiskt perspektiv lagt tonvikt vid olika förklaringar på hur individer 
lär och utvecklas, och de har varierat mellan individuella faktorer och aspekter i omgivning 
och miljö. Teorierna har med tiden utvecklats. De har i olika avseenden närmat sig varandra 
och innefattar ofta både individ- och miljöaspekter. Ingen teori är komplett. Däremot kan de 
komplettera varandra. (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007).  
 
Jag har valt teorier som visar på betydelsen av att relationer och bemötande är centrala 
faktorer för varje individs utveckling, och kanske än mer för de flickor jag särskilt studerar. 
Mead (1995) och Goffman (2001) uppehåller sig vid andras betydelse för den egna 
identiteten. Sociokulturell teori handlar om vikten av ett socialt sammanhang för inlärning och 
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utveckling. Motivationsteorier omfattar förväntningars betydelse, meningsfullhet och 
betydelsen av att lyckas. Systemteori beskriver hur delar hänger samman i en helhet och 
påverkar varandra inbördes. Samtliga teorier innebär att individens utveckling påverkas av sin 
omgivning och att skapandet av individens identitet kan återföras till relationer till andra 
genom till exempel bemötande och sätt att interagera. Jag menar att dessa teorier kan 
komplettera varandra och tillsammans lyfta fram viktiga aspekter i förhållningssätt och 
utformande av en god miljö för alla elever.  
 
I detta kapitel beskriver jag de teorier jag har valt, för att sedan använda dem som 
utgångspunkt i en analys av resultatet av min undersökning och i en diskussion om vad flickor 
som har svårigheter i skolan kan behöva för att utvecklas positivt utifrån detta resultat.  
 

4.1. Identitet 

Inom socialpsykologin studeras och beskrivs förhållandet mellan individ och samhälle. 
Socialpsykologin utgår ifrån att människan är en del av ett system där varje del är ömsesidigt 
beroende av andra. Nära relationer till andra människor påverkar hur individen uppfattar sig 
själv. (Nilsson, 2006). Hur människor ser på sig själva i förhållande till andra människor 
hänger samman med attityder och uppfattningar i grupper och samhälle (Augustsson, 2005). 
Gemensamma föreställningar och meningssammanhang skapas och utvecklas i samspel 
människor emellan och tolkningar av situationer bestämmer hur människor agerar (Svensson, 
1992). 
 
Hur individen uppfattar sig själv hänger samman med den kunskap individen har om sig själv 
och det värde och betydelse som tillskrivs den egna personen. I självuppfattningen ingår 
tolkningen av den egna kompetensen, vilket utgör grund för självförtroendet. I 
självuppfattningen ingår också självbild och självkänsla. Självbilden är kognitiv, medan 
självkänslan kan sägas vara den känslomässiga delen av självuppfattningen, och bygger på 
grundläggande trygghet och kärlek till den egna personen, men de båda begreppen existerar i 
ett nästan symbiotiskt tillstånd. Hur individen uppfattar sig själv påverkar hans eller hennes 
sätt att förhålla sig till och agera gentemot sin omgivning, och påverkar individens motivation. 
(Stier, 2003). Individens sätt att se på sig själv bekräftas eller avvisas genom andras spegling. 
Individen får en tillhörighet genom den identitet som tillskrivs av andra. Den tillskrivna och 
den upplevda identiteten förstärker varandra. (Wrangsjö, 2006). 
 
Jonas Stier delar upp förståelsen av individen i olika nivåer. På den biofysiska nivån handlar 
det om kroppens yttre fysiska och inre epigenetiska (som begåvning, ärftliga faktorer, gener, 
hormoner, signalsubstanser) faktorer. På en psykologisk nivå finns tankar, känslor och 
handlande. På grupp- och organisationsnivå står relationer och det sociala samspelet i fokus. 
Interaktionen mellan individ och samhällets struktur och kultur samt förankring i miljö utgör 
mer överordnade nivåer. Den egna personligheten och uppfattningen av sig själv återfinns på 
den psykologiska nivån. ”Varseblivningen och tolkningen av verkligheten, och av oss själva, 
är förutsättningar för en identitetsuppfattning” (Stier, 2003, s 23). I detta är förutsägbarhet och 
kontroll en viktig del och ingår i människans existentiella behov som en grund för upplevelse 
av trygghet (Stier, 2003).   
 
Charles Horton Cooley (1864-1929), George Herbert Mead (1863-1931), och Erik 
Homburger Erikson (1902-1994) var samtliga överens om att människans identitet utvecklas i 
samspel med andra människor. Cooley och Mead menade att identiteten förhandlas, 
utvecklas, bibehålls och förändras i samspel med signifikanta andra, det vill säga viktiga 
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personer i individens omgivning. Erikson ansåg att också omedvetna psykiska tillstånd 
påverkar identiteten, liksom hur barnet hanterar utmaningar och kriser, och att ett samspel 
sker mellan mentala, sociala och biologiska processer. (Stier, 2003).  
 
Mellan individen och omgivningen sker ständig interaktion som kan förklara allt slags 
mänskligt beteende. När en ny människa föds utvecklas dess medvetande i samspel med andra 
individer, framför allt betydelsefulla personer i barnets närhet, av Mead kallade signifikanta 
andra. Medvetandet växer fram i mänskliga möten och existerar som en relation mellan 
individer. Kommunikation mellan människor kännetecknas av intersubjektivitet, ett 
ömsesidigt tagande av den andres perspektiv och agerande på varandras handlingar utifrån en 
gemensam grund. (Aspelin, 2003). Mead menade att genom socialt samspel med 
omgivningen lär sig barn se sig själva genom andra människor. Barn upplever sig själva och 
förhåller sig till varandra och sin omgivning utifrån den mening andra personer och 
omgivningen innebär. Barns upplevelser kan observeras genom den interaktion som äger rum. 
Mead utgick ifrån begreppen ’I’ och ’Me’, där ’I’ representerar individens respons på andras 
attityder och det sätt på vilket han eller hon agerar. ’Me’ utgörs av de attityder som individen 
antar och gör till sina. (Mead, 1995). Kommunikationen mellan människor påverkar 
individens medvetande, och individen lär sig att ta andras perspektiv och betrakta sig själv 
med andras ögon (Nilsson, 2006).  
 
Via språket öppnas ett samtalsuniversum som är mer än en konkret situation, och ger tillgång 
till andras perspektiv. Genom att utveckla sin förmåga till perspektivbyte ökar samtidigt 
förmågan till reflektion. Medvetande, erfarenhet och förväntningar påverkar hur individen 
handlar (Nilsson, 2006). Mead talar om gester som en del av handlandet. Gesten genererar 
respons på sin mening, snarare än själva gesten, det vill säga ett svar på den förväntade 
konsekvensen av gesten (Vaage, 2003). En reaktion på handling innefattar samtidigt en 
reaktion på beteende och den avsikt och tolkning som vi lägger in i handlingen. I reaktionen 
finns också en bedömning som påverkar självkänsla och uppfattning om den egna 
dugligheten.(Nilsson, 2006). Gester övergår i signifikanta symboler när de framkallar samma 
reaktion hos den som utför gesten som hos den som gesten är riktad mot (Svensson, 1992). I 
processen är signifikanta symboler en förutsättning och syftar till att skapa, förmedla, 
omvandla mening och utveckla medvetenhet om sig själv (Vaage, 2003). I en oavbruten 
process av meningsskapande gestaltas vår identitet genom tänkande och agerande i andras 
perspektiv (von Wright, 2004).  
 
Åsa Bartholdsson talar om elevsocialisation, och menar att det innebär en process där eleven 
samtidigt fostras till elev samtidigt som ett autentiskt själv. Att vara elev är en identitet som 
formas i och genom sociala relationer. Det autentiska självet påverkas inte av detta. Det 
autentiska självet innehåller en kontextlös kärna som antingen lockas fram eller förtrycks 
beroende av omgivningen. Skolan styr elever genom att hänvisa till kunskap och omsorg om 
individen. Elever måste vilja lära sig det som skolplikten tvingar till. Läraren ska utgå ifrån 
individens vilja och eget ansvar. Om inte detta fungerar tvingas det vänliga systemet vidta 
auktoritära åtgärder. (Bartholdsson, 2007). 
 
 

Att vara en god lärare som har den professionella kvaliteten att ”se” förutsätter 
således elever som gör sig synliga på de områden mot vilket lärarskapet riktar 
blicken. Genom att som elev göra sig tillänglig för granskning av både lärare, andra 
elever och av sig själv, ska hon eller han kunna lära känna och förbättra sig själv. Att 
vara elev innebär att vara ett ständigt pågående förbättringsprojekt. (Bartholdsson, 
2007, s 206-207). 
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Sammanfattningsvis utgör nära relationer och signifikanta andra en avgörande grund för 
individens utveckling av den egna identiteten. Individens självuppfattning är beroende av 
andras spegling och ett intersubjektivt samspel, det vill säga ett ömsesidigt tagande av 
varandras perspektiv. I detta skapas gemensamma föreställningar och meningsfullhet. I 
skolan fostras individer till att bli elever enligt Bartholdsson (2007) och menar att detta 
innebär att vara ett ständigt pågående förbättringsprojekt.  

 

4.2. Normalitet, avvikelse och stigmatisering 

Begreppet avvikelse kan på ett enkelt sätt definieras med det som inte ingår i normalitet. 
Avvikelse förutsätter att det finns något att avvika ifrån. Normalitet är svårare att definiera. 
Normalitet kräver det avvikande, det onormala som jämförelse och utgår från de normer som 
präglar ett samhälle. Normer kan variera mellan samhällen och de förändras över tid. Således 
är även innebörden i avvikelse föränderlig. Synonymer till normal är till exempel vanlig, 
genomsnittlig och typisk. Att vara normal innebär för de flesta människor att fungera och bete 
sig som de flesta andra människor. Ordet normal innehåller ofta ett värderande inslag och 
många människor strävar efter att vara normala för att ”passa in” i olika sammanhang.  
 
Människors behov av att tillhöra en grupp och skapandet av ’vi’ och ’de’ leder till att 
människor kategoriseras utifrån olika egenskaper. Vi förväntar oss att människor beter sig på 
ett visst sätt utifrån gällande normer och vi följer oftast normerna omedvetet och automatiskt, 
utan att ifrågasätta eller reflektera över att vi gör det. När någon beter sig annorlunda rubbas 
samspelet människor emellan. Vi söker förklaringar till det avvikande beteendet och tenderar 
att nedvärdera det i förhållande till normen. När de människor som står för det avvikande 
beteendet finner att andra människor ser dem som avvikande uppstår en diskrepans mellan 
individens faktiska och tillskrivna sociala identitet. En medvetenhet inträder hos individen om 
att han eller hon inte motsvarar omgivningens förväntningar. Det avvikande beteendet kan 
leda till skamkänslor. Erving Goffman (1922-1982) benämnde den situation som drabbar en 
individ som av någon anledning inte fullt ut kan erhålla socialt erkännande stigma. Goffmans 
teori om stigmatisering går ut på att den utpekades möjligheter i livet är reducerade på grund 
av hans eller hennes underlägsenhet baserade på brister och defekter i förhållande till aktuella 
normer. Utöver beteenden kan det handla om till exempel kroppsliga missbildningar, åsikter, 
religiös tro och etnicitet.  
 
Relationer består av ömsesidiga hänsynstaganden som för de stigmatiserade innebär en 
ständig osäkerhet. Är omgivningen avvisande eller välkomnande? På vilka grunder sker 
bedömningar? Bristen på överensstämmelse mellan den egna och omgivningens uppfattning 
om den stigmatiserade undergräver hans eller hennes sociala identitet. När vi möter en person 
första gången tillskriver vi denne egenskaper och social identitet omedelbart utan att tänka på 
det utifrån olika symboler som vi tolkar som tecken på social information, till exempel kläder 
och yrke. En stigmatiserad person brottas ständigt med problemet att leva upp till 
omgivningens förväntningar. En fråga i det sammanhanget är huruvida personen öppet ska 
visa eller försöka dölja sitt stigma. Om individen öppet visar stigmat riskerar han eller hon att 
stötas bort av andra människor. Om personen försöker dölja stigmat förnekar han eller hon sig 
själv och riskerar ändå att avslöjas. Goffman menar att alla människor har brister, vilka är mer 
eller mindre dolda, och alla människor har behov av att dölja hemligheter. Det finns sociala 
situationer för alla människor, ”normala” och stigmatiserade, där brister och hemligheter kan 
ge upphov till generande lägen innehållande olustkänslor och skam. (Goffman, 2001). 
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Skolan är ett tydligt exempel på hur synen på normalitet och avvikelse förändras. Elever 
betraktades i början av nittonhundratalet som objekt och bärare av sina svårigheter, det vill 
säga problem ansågs ligga helt hos individen, och brister och avvikelser skulle rättas till 
genom behandling. Medicinska och psykologiska metoder för att spåra problem och särskilja 
elever utvecklades, bland annat test av intelligensen. Ett viktigt arbete har varit att definiera 
olika typer av inlärningssvårigheter för att kunna ställa diagnos och hitta fungerande 
behandling. Idag diskuteras olika perspektiv på svårigheter som barn upplever och olika 
forskare företräder olika synsätt (Nilholm, 2003, 2006; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 
2001; Skolverket, 2005; Persson, 2008). Skolan idag ska vara en skola för alla barn. Där finns 
barn med funktionsnedsättningar, barn med olika etniskt ursprung, barn med 
koncentrationssvårigheter och barn med inlärningssvårigheter, barn med olika sociala 
problem, barn med olika religion, barn med olika språk, barn med högt utbildade föräldrar och 
barn med lågt utbildade föräldrar, barn som utmärker sig på olika sätt och barn som varken 
syns eller hörs. Skolan ska vara för alla och tillgodose varje individs individuella behov. Olika 
synsätt innebär olika utgångspunkter, vilket i sin tur får olika konsekvenser för individen. Ett 
sätt att möta de problem som uppstår är att utreda och diagnostisera barn som hamnar i 
svårigheter. Syftet med utredningar och diagnoser är att hitta verktyg för att hjälpa barnet och 
få skolans verksamhet att fungera runt omkring barnet. Mats Börjesson och Eva Palmblad 
anser att ökande krav i samhället ställer ökade krav även på barn och resulterar i att alla barn 
”inte räcker till”. De menar att det idag finns en hel professionell industri kring oroliga, 
rastlösa och egensinniga barn och att detta säger mer om vuxenvärlden och 
samhällsförändringar än om barnen. Barn testas och förses med etiketter och författarna 
skildrar skrämmande fall av ingripanden i barns (och föräldrars) liv. (Börjesson & Palmblad, 
2003). Frågan kan ställas hur synen på elevers svårigheter skiljer sig i skolan idag jämfört 
med för ett sekel sedan. 
 
Lisbeth Iglum Rønhovde påpekar att neurologiska tillstånd, som exempelvis ADHD, visar på 
en del av variationen i mänsklig mångfald snarare är en sjukdom. Hon jämför med psykiska 
problem som kan vara normala reaktioner på en sjuk omgivning. Ju skarpare gränslinje som 
dras för vad som anses normalt desto fler avvikelser uppstår. Utifrån ett individperspektiv kan 
den handling som uppfattas som avvikande vara den mest normala utifrån individens egen 
uppfattning och sammanhang. Den egna tolkningen av någon annans beteende präglas av 
egna normer och upplevelser. Hur individens kontext och tolkning av situationen ser ut blir då 
avgörande i samspel med individen. (Iglum, 2006). 
 
Sammanfattningsvis påverkar överensstämmelsen mellan den egna och omgivningens 
uppfattning om individen hans eller hennes sociala identitet. Vad är normalt och vad är 
avvikande? Vem avgör det? Normer och individuella erfarenheter utgör tolkningsgrunder, och 
normalitet och avvikelse varierar över tid, med situation och utifrån varje enskild individ. Hur 
mycket skiljer i synen på elevers svårigheter idag i jämförelse med ett sekel tidigare? 
 

4.3. Mellanmänskliga möten och den andres perspektiv 

Jonas Aspelin beskriver filosofen Martin Bubers tankar om en mellanmänsklig sfär. Martin 
Buber (1878-1965) var professor i religionsvetenskap och socialfilosofi. Han verkade först i 
Tyskland och därefter i Israel. Buber betraktas som en av 1900-talets stora filosofer och hans 
idéer utgår ifrån relationen mellan jag och du. Buber menar att människan står i relation till 
allt, andra människor och hela tillvaron. Enligt Buber innehåller världen två grundläggande 
dimensioner, jag - du och jag – det. Att möta någon som ett subjekt innebär att bli delaktig i 
dennes verklighet och en jag – du relation uppstår. I en jag – du relation framträder jag som 
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person i relation till andra personer. Att möta någon eller något som ett objekt leder till en jag 
– det relation och jag blir kvar i min egen föreställning om verkligheten. I en jag – det relation 
framträder jag som individ genom avgränsning gentemot andra individer. För att förtroende 
och tillit ska uppstå krävs att personerna möter varandra som Du. 
 
Ur ett relationellt perspektiv är vi människor i relation till omvärlden och blir enligt Buber till 
ett Jag genom Duet. Människan föds i ett levande relationsförlopp. Vi finns varken i eller 
utanför varandra, utan i relationer. I och genom genuina relationer blir vi verkliga och befästa. 
Vi kan se oss själva genom andra och vårt eget medvetande, vilket innebär att vi kan se oss 
själva utifrån, och vi formas i de samspelsprocesser vi är delaktiga i, både med andra och det 
egna medvetandet. Buber skiljer på socialt och mellanmänskligt. Det första menar han innebär 
samverkan, interaktion och ömsesidig påverkan i grupper och samhälle. Det mellanmänskliga 
handlar om de personliga möten där subjekten blir delaktiga i varandras verkigheter. I 
övergången mellan jag och du blir människan verklig. (Aspelin, 2008). 
 
I äkta möten, där individen kommer i kontakt med den andre genom delaktighet och närvaro, 
uppstår en mellanmänsklig upplevelse, något som varken existerar i eller utanför individerna, 
utan i ett mellanrum. Det är enligt Buber relationens kärna. För en iakttagare och en betraktare 
framträder den andre som objekt och det uppstår inte någon relation. En skådare upplever den 
andre som subjekt och blir delaktig i hans eller hennes verklighet. Det är detta möte varje 
lärare bör sträva efter för att vara en ledsagare där elevens utveckling främjas och leder till en 
djupare förståelse av sig själv och sin relation till omvärlden. (Aspelin, 2005). Utmärkande för 
en mellanmänsklig relation är varaktig kontakt, närhet, personligt bemötande, känslor och 
förtroenden. Det sker i en intuitiv process och alltid i en kontext. Alla gester måste tolkas i ett 
meningsfullt sammanhang för att kunna förstås. (Aspelin, 2003). 

 
Ty jagets innersta växt sker inte, som man i dag gärna vill tro, ur människans 
förhållande till sig själv, utan ur förhållandet mellan människa och människa; 
närmare bestämt ur relationen mellan människor som uppfattar varandra i personlig 
närvaro. Man gör en annans Jag närvarande för sig, i samtidig vetskap om att man 
med sitt eget Jag blir närvarande för den andre, och detta tillsammans med ett 
ömsesidigt accepterande och bejakande – en ömsesidig bekräftelse. (Buber, 1997, s 
40). 

 
Bo Hejlskov Jørgensen berättar om Daniel, en elev som efter flera år av beteendesvårigheter i 
skolan blev placerad i en särskolegrupp på försök. Under en idrottslektion var Daniel på väg 
att få ett raserianfall och blev bemött med ett erbjudande av läraren om att gå till lärarrummet 
och äta gräddbullar. Vid senare tillfällen när det blev svårt för Daniel fick han ibland gå på en 
promenad och köpa cola och ibland fick han sitt ned med läraren och prata. Daniel beskriver 
att när läraren såg honom och såg att kraven var för höga fick han för första gången tillit till 
en lärare. Daniel har ADHD, atypisk autism och är idag medicinstuderande. (Jørgensen, 
2009). Annelis Jönsson har genomfört en longitudinell studie på femton elever som av sin 
skola betraktades som problemelever. Eleverna, pojkar och flickor, fick ge sin bild av sin 
skoltid tio år efter att de hade slutat skolan och därefter ännu en gång ytterligare tio år senare. 
Ifrån klara och tydliga minnesbilder beskriver de före detta eleverna framför allt olika 
bemötande ifrån sina lärare och även kamrater. Främst handlar det om situationer när 
individerna känner sig kränkta och missuppfattade och på olika sätt känt att de inte passat in i 
skolans ram. Ett par exempel beskriver en känsla av att ingen vuxen brydde sig, trots önskan 
om råd och stöd. Positiva minnen handlade om vänskap och samhörighet, och att skolan var 
en mötesplats med kamrater. Positiva minnen handlade också om beröm och bekräftelse, att 
ha blivit sedd och uppskattad. En stor del av beskrivningarna handlade om lärare och många 
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pekade på betydelsen av äkthet i lärarnas bemötande och handlingar, att läraren var någon att 
lita på. (Jönsson, 2010).  
 
Moira von Wright (2000), professor i pedagogik, utgår ifrån Meads teori om subjektskapande 
som innebär att vi blir till i möten med andra. von Wright tolkar Mead som att ”människor är i 
ständigt vardande och framträder som handlande subjekt i möten med andra människor” (von 
Wright, 2000, s 33). Förmågan att ta någon annans perspektiv är enligt von Wright (a.a.) en 
förutsättning för att vi ska kunna föra egna inre samtal och bli medvetna om oss själva. Hon 
menar att det reflekterande tänkandet genom perspektivtagande är en nödvändighet för att vi 
ska utvecklas till hela individer och kunna göra osjälviska och moraliska ställningstaganden. 
Von Wright talar om vem och vad. I ett punktuellt perspektiv beskrivs elever utifrån 
individuella egenskaper och förenklade tillstånd. Elever blir objekt – vad. I ett relationellt 
perspektiv tar vi den andres perspektiv och försöker förstå det den andre förstår – anar oss till 
vem eleven är just då i den specifika situationen och vem eleven kan vara. En lärares 
viktigaste uppgift i samtal med elever? Att ana sig till vem eleven kan vara och främja och 
stödja hans eller hennes utveckling genom positiva förväntningar utifrån de styrkor och 
förmågor som läraren känner till. Att uppfatta eleven som subjekt, vem, i den sociala och 
kommunikativa pedagogiska situationen (von Wright, 2004). Sveinung Vaage menar att 
lärande är en del av en social handling, som en process i en intersubjektiv väv, där det 
intersubjektiva utgörs av områden där individer möts och utbyter erfarenheter med varandra. 
På sådana områden skapas mening. (Vaage, 2003).  
 
Sammanfattningsvis existerar människor i relationer och interagerar med varandra i olika 
sammanhang. För att förtroende och tillit ska uppstå krävs att individer möter varandra som 
subjekt. Genom närvaro i mellanmänskliga möten, det vill säga i mellanrummet mellan 
individerna – relationens kärna, kan individer bli delaktiga i varandras verkligheter. Genom 
sådana möten kan lärare ledsaga elever så att de kan utveckla sin förståelse av sig själva och 
sina relationer till omvärlden. Genom delaktighet i elevens verklighet kan läraren ana sig till 
vem eleven kan vara, och genom positiva förväntningar stödja elevens utveckling och 
meningsskapande. 
 

4.4. Motivation 

Samspel mellan våra tankar, känslor och behov påverkar och styr vår motivation. Olika skolor 
och inriktningar har sina perspektiv på hur det går till. Den behavioristiska teorin talar om 
erfarenhet av belöning, den kognitiva teorin om sökandet efter mening och förståelse, den 
humanistiska teorin om önskan att vara aktiv, prestera och vara till nytta för andra. Abraham 
H. Maslow (1908-1970) var en amerikansk psykolog känd för sin teori om hierarki i 
människans behov, och dess effekt på individens motivation. Maslow talade om bristbehov 
(livsnödvändiga betingelser) och växtbehov (högre behov, som att vara till nytta) (Imsen, 
2006). Behovshierarkin består ursprungligen av fem steg, där fysiska behov utgör grunden. 
Därefter följer trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Hans idéer och 
hans modell bildar en bro mellan teorierna om att vi är underställda och styrda av omedvetna 
behov, humanism och kognitivism.   
 
Utveckling och lärande påverkas av människans sociala liv, kulturen vi omges av och inte 
minst vårt språk. Kunskap och utveckling bör enligt sociokulturell teori betraktas i ett 
historiskt perspektiv och anses ha vuxit fram genom människors arbete. En viktig företrädare 
var Lev Vygotskij (1896-1934), rysk-judisk pedagog och filosof, som menade att tänkande 
och intellektuell utveckling startar i social aktivitet. Språket, och då främst talet, är det 
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viktigaste redskapet. Vygotskij talade om ett förmedlingsled mellan behaviorismens stimulus 
och respons. Han kallade det mediering, och menade att vuxna blir barns medierande 
vägledare. Vygotskij är känd för sin teori om den proximala utvecklingszonen, vilken utgör 
området mellan vad barnet klarar på egen hand och vad det klarar med hjälp. Samarbete 
mellan barn och mellan barn och vuxna blir något centralt och bildar en god grund för den 
språkliga träningen (Imsen, 2006). Brist på stimulans är en viktig orsak till 
inlärningssvårigheter (Asmervik, Ogden & Rygvold (red.), 2005). Matti Bergström är känd 
för sin forskning om hjärnans funktion. Han menar att det finns både en övre och en undre 
gräns för vad hjärnan kan hantera. Vare sig mängden information är för stor eller för liten kan 
den inte hanteras effektivt. För mycket information skapar ett övertryck i hjärnan och för lite 
monotoni. För att ett barns hjärna ska utvecklas optimalt behöver den frihet att utöva sin 
kreativa förmåga och lärare i skolan har att fungera som regissörer för att hjälpa barnen att 
upptäcka sin egen väg . Leken är ett exempel som innebär införande av kaos i ordning, vilket 
främjar kreativiteten. Barns förmåga att fantisera, se möjligheter och dagdrömma är ofta 
kombinerad med den emotionella intelligensen, vilket är ytterligare en anledning att stärka 
dessa förmågor. (Bergström, 2010).  
 
Albert Bandura, kanadensisk socialpsykolog, hävdar att människor lär sig av varandra genom 
observation och imitation. Beteende, kognitiva och andra individuella faktorer och miljö 
interagerar i en triangulär ömsesidig påverkan (Bandura, 1986). Bandura står med ena foten i 
behavioristiskt tänkande med idén om förstärkning som grund för inlärning. Det mesta av vårt 
beteende är inlärt genom att vi tar efter och lär av andra i vardagliga situationer i sociala 
sammanhang. Det förutsätter att vi kan memorera och återskapa det vi sett. Motivation är en 
viktig faktor i att reproducera ett beteende, och kräver tilltro till den egna förmågan (Bandura, 
1986; Imsen, 2006). Barn på samma kognitiva utvecklingsnivå skiljer sig åt i intellektuella 
prestationer beroende av styrkan i den självupplevda tron på sin förmåga att organisera och 
utföra handlingar som krävs för att klara potentiella situationer. (Bandura, 1997). Detta kallar 
Bandura self-efficacy (Bandura, 1995), och begreppet saknar svensk översättning. Enligt 
Bandura avgör en persons känsla av self-efficacy hur han eller hon känner, tänker, beter sig 
och motiverar sig själv. Att lyckas i olika sammanhang grundlägger känslan av self-efficacy, 
men för att denna känsla ska vara motståndskraftig krävs också att övervinna svårigheter och 
motgångar genom ansträngning. Andra människors upplevelser kan bidra som kompetenta 
förebilder med kunskap, effektiva färdigheter och strategier. Allt fler belägg kommer för att 
prestationer och välmående kräver en optimistisk inställning till sin egen self-efficacy. 
(Bandura, 2010). 
  
Gunn Imsen talar om begreppet prestationsmotivation och en modell av John W. Atkinson 
(1923-2003), amerikansk psykolog, med rädsla att misslyckas som en påverkansfaktor och 
lust att lyckas som motpol. Imsen menar att flickor verkar ha en tendens att undervärdera sig 
själva och sina möjligheter att lyckas. Flickor verkar ha mindre prestationsmotivation än 
pojkar, vilket kan förklaras med att flickors motivation riktas mot relationer. Flickor tolkar 
också sina prestationer annorlunda än pojkar och har en tendens att förklara framgång med 
instabila och yttre faktorer och misslyckanden med inre. (Imsen, 2006). Asbjørn Birkemo 
betonar hur viktigt det är att elever får lyckas för att stärka sitt självförtroende (Asmervik et 
al., 2005). Behov av att behärska något leder till känsla av styrka, frihet och självtillit. Elever 
bör också ha någon form av intresse i att uppgiften blir löst. (Asmervik et al., 2005). ”Det 
måste löna sig och det måste kännas meningsfullt att ta initiativ” (Danielsson & Liljeroth, 
1996, s 208). För mycket beröm kan ta bort tillfredställelsen av att klara något på egen hand. 
Beröm kan också ha motsatt effekt om uppgiften inte är en utmaning för eleven. (Imsen, 
2006).  
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Johan Hofvendahl talar om den så kallade Pygmalioneffekten, det vill säga förväntningars 
betydelse för enskilda individer. Han betonar, i likhet med Atkinson och Birkemo, att rädsla 
för att göra misstag hindrar fortsatt utveckling. (Hofvendahl, 2006). Håkan Jenner framhåller 
att lärarens förväntningar har en avgörande betydelse i att skapa och vidmakthålla elevers 
motivation. Han förklarar motivation som en följd av de erfarenheter eleven gör och det 
bemötande eleven får. Den professionella relationen är inte jämbördig och lärare måste ha ett 
förhållningssätt som innehåller positiva förväntningar och respekt för varje individs 
förutsättningar och förmågor. Att ställa krav på någon är ett sätt att visa att personen är sedd 
och viktig. Att kraven är rimliga i förhållande till personens förutsättningar är vuxnas ansvar 
och handlar om att bry sig om. (Jenner, 2004). Bengt Starrin talar om förhållningssätt i form 
av empowerment. En något förenklad förklaring innebär att ett gott förhållningssätt får den 
andre att känna sig duglig och värdefull genom ett respektfullt och ödmjukt bemötande, ett 
sätt att stärka individen genom att uppmuntra självtillit och handlingskraft. Detta till skillnad 
från ett dåligt förhållningssätt som får den andre att känna sig mindre duglig, osäker och i 
värsta fall värdelös. Starrin använder Pippi Långstrump och hennes möte med fröken 
Rosenblom som ett målande exempel; fröken Rosenblom, en rik gammal dam, håller förhör i 
skolan en gång om året. De barn som svarar enligt fröken Rosenbloms förväntningar belönas 
med exempelvis karameller eller pengar, medan de barn som svarar fel enligt fröken 
Rosenbloms sätt att se på saken får ställa sig i skamvrån och skämmas. Pippi svarar 
genomgående fel, hamnar i skamvrån och håller där eget förhör. Pippi berömmer alla barn, 
säger att det nog inte finns så duktiga barn någonstans och ger dem varsin gullpeng och påse 
karameller. I Pippis frågesport finns bara vinnare och alla blir uppmärksammade för sina 
styrkor. Utifrån Pippis entusiasm och uppmuntran kan alla barn känna sig stolta och fyllda av 
emotionell energi. (Starrin, 2007). Barn upp till 15 års ålder reagerar inte med att tänka när de 
får höra att de gör fel. När de får höra att de gör rätt blir det däremot mycket aktivitet i hjärnan 
och resultatet blir genast bättre. Vuxna har ett motsatt mönster och lär sig av sina misstag. 
Dessa resultat redovisas i en holländsk studie från 2008 (van Duijvenvoorde m.fl., 2008, i 
Jørgensen, 2009).  
 
Lars H. Gustafsson menar att ”…barn vill ha en lugn och trivsam skola, gärna med krav och 
utmaningar men en skola där de blir respekterade, känner sig sedda, mår gott och lär sig 
mycket på sina egna villkor” (Gustafsson, 2007, s 8). Gustafsson (a.a.) påpekar vikten av att 
tro barn om gott och se att de är kompetenta och samarbetsinställda varelser. Motivationen 
påverkas av elevernas upplevelse av delaktighet och inflytande, respekt och positiva 
förväntningar, känsla av att deras arbete betyder något och beröm. Lärares bemötande och 
bekräftelse blir en yttre motivationskraft, liksom förmågan att variera uppgifter och ge 
återkoppling. (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2009). 
 
Sammanfattningsvis påverkas individens motivation av många olika faktorer. I skolan är 
lärarens bemötande och förväntningar en central motivationsfaktor. Positiva förväntningar, 
väl avpassade krav och utmaningar, rikliga möjligheter att lyckas, uppmuntran och beröm är 
alla viktiga delar i ett respektfullt och ödmjukt bemötande som får eleven att känna sig 
värdefull och kompetent. Då växer individens tilltro till sig själv och hans eller hennes self-
efficacy ökar, och med detta även känslan av meningsfullhet. 
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4.5. Sammanhang och helhetssyn 

Vissa barn hanterar svårigheter lättare än andra. Förmåga, temperament, självbild och 
självkänsla, stödjande familjeförhållanden och upplevelse av trygghet och kontroll över sin 
egen situation är viktiga påverkansfaktorer. I det kan vi hjälpa till genom att till exempel ge 
positiv återkoppling, visa att vi finns där och att vi bryr oss om, kravlös samvaro. (Iglum, 
2006). Generell systemteori beskriver, helt i enlighet med socialpsykologin, en helhet med 
ömsesidigt beroende mellan delarna och pekar på att människans beteende är beroende av 
samspelet i sitt sociala system, såväl som av en inre motivation grundad på egna sociala 
erfarenheter. Fokus kan skifta fram och tillbaka mellan helheten och delarna. Socialekologiskt 
systemperspektiv bygger på den generella systemteorin och Urie Bronfenbrenner har skapat 
en teoretisk modell som ger möjlighet att analysera en persons hela komplexa tillvaro. 
Modellen blir en översikt över de olika system som en person ingår i (mikrosystem), och hur 
de systemen samverkar och påverkar varandra (mesosystem). Utöver det tas system med som 
indirekt påverkar personen utan att han eller hon ingår i dem (exosystem) och helt 
överordnade system som påverkar individen från samhällsnivå (makrosystem). Mikronivån 
omfattar individen och hans eller hennes närmiljö, till exempel familj och skola. Mesonivån 
består av relationer mellan de mikrosystem som individen för tillfället befinner sig i. 
Exonivån rymmer lokalsamhällets struktur, till exempel tillgång till specialpedagogiskt stöd. 
Makronivån täcker övergripande samhällelig struktur och organisation, till exempel politik, 
lagstiftning samt allmänna attityder och normer i samhället (Klefbeck & Ogden, 2003). 
Bronfenbrenner anser själv att modellen inte ger tillräcklig kunskap om individens olika 
arenor och om hur individens egenskaper påverkar interaktionen. I senare arbeten poängterar 
Bronfenbrenner det ömsesidiga samspelet mellan individens biologiska förutsättningar och 
faktorer i miljön i ett bioekologiskt perspektiv. (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007). 
 

5. Tidigare forskning 
För att förändra ett beteende är det utifrån ett systemperspektiv viktigt att förändra strukturer 
och mönster i det sociala systemet. Forskning om barns resurser och förståelse av risk- och 
skyddsfaktorer avspeglas i utvecklingen av teorier. Som underlag för utformandet av studiens 
undersökning och för diskussionen kring undersökningens resultat har delvis använts en 
medicinsk-biologisk förklaringsmodell och forskning kring risk- och skyddsfaktorer, liksom 
ADHD. Som komplement till detta underlag och för att problematisera detsamma redovisas 
dels hur ett biologisk-medicinskt perspektiv kan påverka individen positivt och negativt, och 
dels hur skolan styrdokument fastställer elevers rätt till lärande och utveckling.  
 

5.1. Resiliens 

En riskfaktor kan definieras som en händelse eller omständighet som negativt kan påverka ett 
barns utveckling. En skyddsfaktor kan vara vilken faktor som helst som minskar inflytandet 
av riskfaktorer. (Nordahl et al., 2007). Barns motståndskraft mot stress är relativ i motsats till 
absolut och orsakerna till stress finns både i miljön och hos individen. Skydd uppstår i 
mekanismer som är inblandade och motståndskraft är inte en egenskap hos individen utan 
varierar över tid och med omständigheter. En enskild riskfaktor behöver inte innebära någon 
påtaglig risk, så länge den verkar ensam. När flera riskfaktorer uppträder samtidigt och 
tillsammans ökar riskpåverkan markant. Det är sannolikt att samspel mellan individer över tid 
påverkar resiliensprocesser och åtgärder i miljö allra viktigast för de individer som bär på 
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genetiska riskanlag. IQ eller total kognitiv funktion är en egenskap som är ganska konsekvent 
förenad med risk eller motståndskraft. (Rutter, 2000). 
 
Skyddsfaktorer kan enligt Rutter (a.a.) utgöras av: 

• personliga drag, som självständighet, självkänsla och en positiv och social läggning. 
• familjesammanhållning, värme och avsaknad av konflikter. 
• tillgång till externa stödsystem (sociala nätverk) som uppmuntrar och förstärker 

strategier att klara sig. 
• tendenser att planera för viktiga beslut i livet. 
• positiva skolerfarenheter – påverkar självkänsla och känsla av förmåga att kontrollera 

vad som händer i ens liv. 
• att förstå det som händer. 

 
Michael Rutter lyfter fram Bandura (Bandura, 1997) som har föreslagit att det inte så mycket 
handlar om att känna sig väl till mods som är avgörande utan känslan av att ha kontroll över 
sitt eget liv och att ha förmåga att klara av svåra situationer. Detta kan komma ur trygga och 
goda relationer till viktiga personer i omgivningen och ur upplevelser av att ha lyckats inom 
något område. Studier av effektiva skolor har visat att goda möjligheter att ta ansvar i skolan 
kan förknippas med framgångar i skolan. Ansvaret måste vara anpassat till individen. Skolan 
måste ha en grundsyn som ger alla elever möjlighet att utöva självständighet och ansvar och 
att uppnå framgång inom något område. Relationen mellan elev och lärare är viktig, liksom 
riklig uppmuntran, beröm, fokus på starka och positiva sidor hos eleven och lagom höga 
förväntningar. (Rutter, 2000). Ogden frågar vad det är skolan erbjuder sina elever, ”en 
skolverksamhet där de har goda förutsättningar att lyckas och trivas eller nya upplevelser av 
nederlag, sociala konflikter och avvisande? (Ogden, 2003, s 83)”. Riskfaktorer i skolan är 
mindre utforskade än riskfaktorer i hemmiljö och familj. Dåliga relationer mellan lärare och 
elev, avsaknad av gemensamma normer och strategier för främjande av social kompetens och 
en konfliktpräglad och icke-stödjande klassmiljö är enligt Nordahl et al. (2007) några exempel 
på riskfaktorer i skolan. Andra exempel på grundläggande belastningsfaktorer är enligt 
Jørgensen (2009): 
 

• svag förståelse för sammanhang 
• exekutiva svårigheter 
• bristande struktur 
• sömnsvårigheter (över 70% av barn med ADHD har sömnstörningar) 
• sinnesöverbelastning 
• vardag präglad av för höga eller för många krav 
• familjerelaterade problem 
• tonårsexistens 
• ensamhet 
• utanförskap 
• stora känslor i omgivningen 
• december 
• stora livshändelser 
• pollenallergier 
• smärttillstånd 
• relationsproblem 
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Lärare som fungerar som goda förebilder, som Vygotskijs medierande vägledare, Aspelins 
och Bubers ledsagare samt Bergströms regissör, som bryr sig om och kan motivera eleverna, 
fungerar skyddande. Att ett tydligt och starkt stöd fungerar skyddande för eleverna bekräftas 
även av forskargruppen i Västerås (Händel et al., 2009).  Tydliga, samstämmiga och 
realistiska förväntningar och en intressant och välorganiserad undervisning med många 
möjligheter att lyckas, utgör exempel på viktiga faktorer i det skydd som skolan kan erbjuda. 
Samarbete med hemmen kan också innebära en medverkande kraft. Genom att fokusera på 
elevens resurser minskas elevens motstånd och upplevelser av att lyckas ökar. 
Kompetensstärkning och problemreducering kan hos eleven tillsammans ge en varaktig och 
förebyggande effekt. (Nordahl et al., 2007). Möten med utmaningar och påfrestningar kan 
också skapa en positiv utveckling. De processer och mekanismer som en risk aktiverar 
inverkar olika på olika barn. Genom uppmärksamhet och beröm påverkas självbilden, vilken 
sannolikt är central i resiliensprocessen. (Helmen Borge, 2005). 
 
Sammanfattningsvis fungerar varje individ i ett sammanhang som på olika nivåer påverkar 
individen positivt eller negativt, i en ömsesidig växelverkan. I sammanhangen finns risk- och 
skyddsfaktorer. Barns motståndskraft mot riskfaktorer kan variera med situation och över tid. 
För att skapa förändringar krävs ett helhetsperspektiv och kunskap om strukturer och mönster. 
Skolan utgör ett viktigt skyddsområde när elever blir sedda och uppmärksammade, bemöts 
med positiva förväntningar, uppmuntran, beröm och rikliga möjligheter att lyckas. När skolan 
har en gemensam grundsyn och präglas av goda relationer mellan lärare och elever. När 
skolan ger eleverna en framtidstro och förmåga att planera och kontrollera sina liv.  
 

5.2. Diagnosens pedagogiska fördelar och nackdelar 

Symptom på avvikelser inom olika funktionsområden kan variera så mycket att det kan vara 
svårt att tro att det rör sig om samma problem (Gillberg, 1996). I det perspektivet kan frågan 
ställas när en neuropsykiatrisk diagnos är rimlig. För en elev i behov av stöd kan en medicinsk 
diagnos bidra med mer resurser och ett bättre och mer anpassat stöd. Diagnosen kan också 
innebära en förklaring till svårigheter och därmed en lättnad för individen och dennes 
omgivning. Samtidigt kan en diagnos stigmatisera.  Det finns en risk att personer som 
bedömts vara psykiskt funktionsnedsatta får hjälp utifrån sin diagnos i stället för utifrån vilka 
möjligheter som finns för personen till aktivitet och socialt deltagande, utifrån vad som kan 
utvecklas och förbättras. En diagnos kan också utgöra grund för bildandet av identitet, så att 
den egna personligheten försvagas och diagnosen tar över. (Molin, Gustavsson & 
Hermansson, 2008; Hallerstedt (red.), 2006). Kathleen G. Nadeau, Ellen B. Littman och 
Patricia O. Quinn beskriver hur en studie från 1998 av Rucklidge och Kaplan visar att kvinnor 
som fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder har haft en gynnsam effekt av diagnosen i sig. Den 
har givit en förklaring på svårigheter och en hjälp att förstå och uppfatta sig själv, utan 
anklagelser och skamkänslor. Diagnosen har för dessa kvinnor inneburit en början till 
förändring av beteenden och självbild. (Nadeau, Littman & Quinn, 2002).  

 
Barn saknar möjlighet att distansera sig från en diagnos och en felaktigt ställd diagnos får 
stora konsekvenser. Bland annat ställs ofta lägre krav på barn med diagnoser och avståndet 
mellan barn utan diagnos och barn med diagnos ökar hela tiden. ADHD är den 
neuropsykiatriska diagnos som växer snabbast och är en förkortning för det engelska uttrycket 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD utgör också den största gruppen bland 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förekommer ofta tillsammans med andra 
funktionsnedsättningar. Svårigheter inom olika grupper av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar går ofta i varandra och kan vara svåra att särskilja. ADHD innebär en 
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uppmärksamhetsstörning med inslag av koncentrationssvårigheter och/eller hyperaktivitet och 
bristande impulskontroll. Många barn med ADHD har perceptionsstörningar, vilket kan leda 
till problem i form av att anpassa sig till sociala mönster och att samspela med andra. 
Tolkningen av sinnesintryck ger inte korrekt och tillförlitlig vägledning. Små barn kan vara 
extremt livliga, impulsiva och sakna uthållighet. De kan också vara passiva. Motgångar och 
besvikelser kan utlösa vredesutbrott. Karakteristiskt för barn med ADHD är svårigheter med 
arbetsminnet eller primärminnet, den del av minnet vi utnyttjar för att behandla det som 
händer för ögonblicket. (Riksförbundet Attention, 2010). Med hjälp av primärminnet kan vi 
spara information och behålla koncentrationen (Hägglöf, 2007). Forskningen om ADHD visar 
i hög grad på en generell problembild som inte behöver innebära ADHD. Frekvensen av 
ADHD-diagnoser skulle kunna hänga samman med en rad utomvetenskapliga och icke-
medicinska orsaker, som förhoppningar och löften om enkla förklaringar och lösningar. De 
diagnoser där medicin finns att tillgå är de som har ökat mest i omfattning. Aktiva 
läkemedelsföretag söker vetenskaplig legitimitet för sina produkter och erbjuder 
uppmärksamhet och ekonomisk vinning i gengäld. (Hallerstedt (red.), 2006). 
 
Vad som orsakar ADHD är idag inte säkert klarlagt, men både omfångsrik och omfattande 
forskning tyder på att biologiska faktorer och miljö samverkar, och att båda har betydelse för 
hur enskilda individers problem yttrar sig (Gillberg, 1996; Duvner, 1997; Kärfve, 2000, 
Nadeau et al., 2002, Socialstyrelsen, 2002, 2004; SBU, 2005). I en artikel i DN (Snaprud, 
2003) säger Christopher Gillberg att ”svårigheterna blir till ett handikapp när skolan ställer 
för stora krav”. Socialstyrelsen (2004) anser att det finns mycket starka vetenskapliga belägg 
för att uppkomsten av ADHD i hög grad påverkas av genetiska faktorer samt att en rad 
faktorer kan öka risken för uppkomsten av ADHD. Om nervsystemet är extra sårbart kan 
belastningar, som psykosocial stress, under graviditet, förlossning och spädbarnets första tid 
påverka barnets och barnets hjärnas utveckling. Svårigheter visar sig ofta först i skolan, där 
miljön kan vara rörig och krav och förväntningar kan vara höga gällande ansvar och 
självständighet. Det finns studier som tyder på att riskfaktorer i omgivningen påverkar 
utvecklande av ADHD, ju fler riskfaktorer desto större risk att utveckla ADHD oavsett kön 
(SBU, 2005). 
 
Diagnosen ADHD ställs av psykologer och läkare, men ibland även i samråd med andra 
yrkesgrupper som pedagoger och logopeder. En noggrann medicinsk utredning kombineras 
med tester och intervjuer av den individ som utreds och personer i dennes närhet (Skoglund, 
2009). Tore Duvner anser att det är viktigt att alla som arbetar med barn och ungdomar 
känner igen symptom på ADHD (Duvner, 1997). Symptomen kan variera med miljö och 
ändras över tid. Överaktiviteten kan minska och övergå i rastlöshet när individen blir äldre. 
Uppmärksamhetsproblemen kan öka i takt med omgivningens krav på koncentration och 
prestation. Symptomen ska vara mycket påtagliga och innebära en funktionsnedsättning som 
märks i olika situationer (SBU, 2005). Enligt DSM-IV ska problemen ha visat sig i någon 
form före sju års ålder. DSM-IV är en förkortning för den fjärde utgåvan av Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, och är en manual som publiceras av American 
Psychiatric Association. Den omfattar alla idag kända psykiatriska sjukdomstillstånd och 
störningar. DSM-IV beskriver tre former av ADHD (Winkler, 2006) (vilka beskrivs 
utförligare i bilaga 1): hyperaktiv-impulsiv, ouppmärksam och kombinerad. De flesta 
standardiserade skattningsskalor har fokus på hyperaktivitet och impulsivitet (Nadeau et al., 
2002). Enligt en studie av Tzelepis från 1999 finns dock tecken på att ADHD utan 
uppmärksamhetsstörning inte alls förekommer eller är mycket ovanligt(a.a.). Nadeau et al. 
menar att DSM-IV saknar emotionella och kognitiva mönster som kan vara typiska för flickor 
med ADHD.  
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Karsten Hundeide resonerar kring huruvida diagnoser kan inbjuda till utveckling och 
påvisande av potentiella utvecklingszoner eller leder till en statisk bild av en elev och hans 
eller hennes problem. Hur påverkas samspelet mellan lärare och elev om läraren har en 
förutfattad bild av elevens förmågor och behov? Hundeide menar att lärarens förutfattade 
mening ofrånkomligt kommer att begränsa interaktionen och leda till en ond cirkel av 
självuppfyllande profetior, åtföljda av ömsesidigt avvisande och bristande motivation. Både 
lärarens och elevens negativa förväntningar på den andre kommer att bekräftas. I samspelet 
tolkar individerna varandra och tillskriver varandra egenskaper som styr den fortsatta 
interaktionen. Lärarens uppfattning om eleven och hur eleven tolkar läraren är därför 
avgörande för hur samspelet formas och hur eleven uppfattar sig själv. (Hundeide, 2003).  
 
En diagnostisk ansats riskerar att barn med allvarliga svårigheter som inte finns lika tydligt 
beskrivna som ADHD och Tourettes syndrom kan förbises, anser Ogden. Diagnoserna skulle 
många gånger kunna ersättas av utvecklingspsykologiska beskrivningar utifrån barnets 
utvecklings- eller funktionsprofil. I profilen framgår barnets relativa position i förhållande till 
andra barn i samma ålder när det gäller kognitiv, fysisk, social och emotionell utveckling, 
men tyngdpunkten i den utvecklingspsykologiska beskrivningen ligger på barnets samspel 
med sin omgivning (Ogden, 2003). Iglum menar att det för henne är omöjligt att ett 
helhetsperspektiv på eleven inte skulle innehålla en noggrann genomgång av elevens 
individuella förutsättningar. I ett utvecklingspsykologiskt perspektiv påverkar olika delar 
varandra ömsesidigt inom ett system. Kunskap om individens förutsättningar hjälper 
omgivningen att förstå och ge ett adekvat bemötande som kan minska effekter av eventuella 
svårigheter. En diagnostisering kan utgöra en del av en kartläggning. Kunskap om 
representativa drag i en diagnos kan bidra till utformandet av åtgärder på olika nivåer. (Iglum, 
2006). Eve Mandre menar att det inte finns en metod som passar alla individer inom en 
diagnosgrupp och att det av den anledningen är viktigt att förstå principerna bakom ett 
pedagogiskt tänkande och utförande. Hon utgår ifrån att det vid en jämförelse är mycket 
tydligt att diagnoser handlar om yttre och observerbara beteenden. De inre processerna består 
av drivkrafter, motiv och handlande och är det som styr människors agerande. (Mandre, 
2007). 
 
Ingrid Arild Jensen pekar på hur människans hjärna har en förmåga att anpassa och lära sig 
hela livet. Genom att fastslå en intelligensprofil finns en fara att individer hindras från att 
utnyttja den medfödda anpassningsförmågan, om svagare hjärnområden inte får träna. (Arild 
Jensen, 2009). Ny neurovetenskaplig forskning beskriver hjärnan som plastisk vilket ger 
människan oanad potential. Det innebär också att skillnader mellan män och kvinnor kommer 
av kulturell och social påverkan och inte att män och kvinnor har olika hjärnor (Hussénius & 
Andersson, 2010). Gillberg (1996) anser att skolan borde utföra en screening av elever i 
anslutning till skolstarten för att alla barn från början ska mötas av förståelse och en korrekt 
anpassad pedagogik. 
 
Sammanfattningsvis kan en diagnos innebära både fördelar och nackdelar och kan medföra 
långtgående konsekvenser. ADHD är den mest förekommande neuropsykiatriska diagnosen 
och visar på en bred problembild. Med en kartläggning tidigt i elevernas skolgång kan skolan 
få kunskap om individuella förutsättningar och behov och ge eleverna ett adekvat bemötande 
från början.  
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5.3. Flickor och ADHD 

Forskningen kring ADHD har enligt Socialstyrelsen (2002) främst omfattat pojkar men på 
senare år även kommit att utökas med flera större studier gällande flickor. Med stöd av den 
kunskap som finns bedöms flickor och pojkar ha samma grundproblem, men flickors tar ofta 
andra uttryck än pojkars. Flickors yttringar riktas många gånger inåt. De har diffusa 
somatiska besvär som ont i magen och huvudet och de lider som regel av låg självkänsla och 
depressivitet. Flickorna är ofta tysta och passiva och brister i uppmärksamhet. Detta kan 
passera som ett för flickor vanligt beteende enligt en samhällelig norm och innebär en 
förklaring till att det inte tillräckligt uppmärksammas (Duvner, 1997). Biologiska faktorer och 
socialisationsprocesser påverkar ofta flickor att bli mer följsamma, mindre aktiva och mindre 
aggressiva (Gaub & Carlson, 1997; Nadeau et al., 2002). Socialstyrelsen (2004) drar 
slutsatsen att då kunskap om flickor med ADHD saknas har många inte fått sina problem 
uppmärksammade och har därmed inte heller erhållit adekvat stöd.  
 
1994 genomfördes en konferens i USA om könsskillnader vid ADHD. Enligt SBU (2005) var 
detta första gången som flickor med ADHD uppmärksammades på allvar. Diagnoskriterierna 
i DSM-IV är formulerade utifrån pojkars typiska mönster och betonar det hyperaktiva och 
impulsiva beteendet, men neuropsykiatriska symptom är heterogena tillstånd som förändras 
med olika variabler. Barn, och då särskilt flickor, som i huvudsak har 
uppmärksamhetssvårigheter verkar kunna kompensera sina problem tills kraven på 
organisation och prestation blir övermäktiga. Det kräver intensiv ansträngning att klara av 
sina uppgifter och undgå uppmärksamhet. När flickorna sedan visar symptom på ohälsa 
förbises ADHD-problematiken bland annat på grund av att den uppmärksammas efter sju års 
ålder och inte visar sig genom ett tydligt hyperaktivt beteende. (Nadeau et al., 2002, Kopp & 
Gillberg, 1999, 2003; Socialstyrelsen, 2002, 2004; SBU, 2005; intervju Nilsson 100223). 
Nadeau et al. (2002) menar att flickor sannolikt är mer ouppmärksamma och glömska än 
hyperaktiva och därför förbises. Kopp och Gillberg (2003) menar dock att även då en flicka 
verkar lugn kan ett hyperaktivitetssymptom finnas i form av till exempel ett rastlöst pillande, 
fötter och händer som är i ständig rörelse eller oavbrutet prat. Flickors hyperaktivitet kan 
också visa sig genom överdriven pratsamhet och en emotionell retbarhet. Ofta har föräldrar 
tidigt varit medvetna om och kanske även sökt hjälp för sina flickors svårigheter. De har 
kanske jämfört sina flickor med andra flickor i sin omgivning. Kunskapen hos de 
professionella har troligen varit bristfällig och de har kanske jämfört flickorna med andra 
barn, både pojkar och flickor. Föräldrarna har inte fått sin oro bekräftad (a.a.). I en 
populationsstudie från Island uppmärksammade lärare fyra gånger fler pojkar än flickor med 
ADHD inom gruppen med uppmärksamhetsstörning, medan föräldrarna fann lika många 
flickor som pojkar (SBU, 2005). Ett stort antal studier tyder på en frekvens av ADHD hos 
flickor mellan två och fem procent, men det är inte siffror som på något vis kan anses 
säkerställda. Enligt en majoritet av de studier som granskats i SBU:s rapport finns det få 
betydande skillnader mellan pojkar och flickor. Föräldrar bedömer funktionsnedsättningen 
lika stor oavsett kön. (SBU, 2005).  
 
ADHD försämrar den individuella funktionsförmågan betydelsefullt. Det finns en diskrepans 
mellan individens potential och den faktiska funktionsnivån. En mycket begåvad flicka klarar 
ofta vad som förväntas av hennes åldersgrupp, men får utan stöd inte möjlighet att utnyttja 
hela sin intellektuella kapacitet. Den flicka som gör stora ansträngningar för att kompensera 
sin ADHD-problematik kan av omgivningen uppfattas som medelmåttigt begåvad utan behov 
av stöd. Flickans självkänsla påverkas negativt då hennes ansträngningar inte 
uppmärksammas och ger större resultat. Hon blir inte sedd för den hon är. Flera studier visar 
att flickor med ADHD skulle ha en lägre intellektuell begåvning än en normalpopulation. 
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(Gaub & Carlson, 1997; Nadeau et al., 2002; Kopp & Gillberg, 2003; SBU, 2005). Detta kan 
bero på att endast flickor med mycket stora problem remitteras till utredning och att urvalet 
därmed inte är representativt. Låga eller ojämna studieresultat kan vara det tydligaste tecknet 
på ADHD hos flickor och det är viktigt att detta utreds. (SBU, 2005). 
 
Interaktion mellan flickor präglas ofta av tidig verbal och social begåvning. Om dessa 
kompetenser brister tenderar det att uppfattas mer negativt av andra flickor än av pojkar där 
samspelet mer utmärks av fysiska aktiviteter. Därmed riskerar flickors kamratrelationer att 
påverkas mer negativt av ADHD än pojkars. Flera studier visar på betydelsen av flickors 
vänskapsrelationer för välbefinnande och självkänsla. Bland flickor med ADHD förekommer 
ofta konflikter med kamrater med utanförskap som resultat. (Kopp & Gillberg, 2003; SBU 
2005). Flickan med uppmärksamhetsstörning föredrar troligen en kamrat i taget. Hon kan ha 
svårt att hantera sociala sammanhang och aktiviteter i grupp. Den hyperaktiva flickan är ofta 
extremt social, och andra kan ha svårt att möta hennes intensitet. I tonåren eskalerar 
problemen. Hormonella förändringar under puberteten förstärker symptom och skapar 
humörsvängningar och starka känslomässiga reaktioner. (Nadeau et al., 2002). Flickor visar 
generellt färre tecken på trotsigt och störande beteende än pojkar enligt flera studier (Nadeau 
et al., 2002), men det finns också motsägande resultat. ”Flickprojektet”, en studie på hundra 
flickor med neuropsykiatriska problem som under åren 1999-2001 genomförts under ledning 
av Kopp och Gillberg visar att flickorna i hemmet var både trotsiga och reagerade med utbrott 
gentemot föräldrar och deras krav (Kopp & Gillberg, 2003). 
 
Flickor med ADHD anses ofta omogna för sin ålder, vilket kan visa sig till exempel genom att 
de gärna leker med yngre barn. De här flickorna får kämpa för att erövra nya färdigheter och 
har svårt att överföra kunskap från en situation till en annan. Att iaktta, kontrollera och 
anpassa sitt eget beteende i olika sammanhang kräver en enorm ansträngning. Stimuli från 
omgivningen tränger sig på, i en kaotisk oordning, och måste bearbetas innan 
uppmärksamheten kan vändas mot den egna personen. Tankar och känslor passerar mycket 
fort. Alla stimuli är lika tvingande och att lära sig att filtrera, prioritera och medvetet rikta sin 
uppmärksamhet kräver övning. Rutiner, struktur, förhandsinformation om saker som ska ske 
och en anpassning av stimulansnivån hjälper till att spara energi. Är hon understimulerad kan 
hennes hjärna tvinga henne att skapa stimulans för att hålla sig alert. På samma sätt som vid 
överstimulering kan detta slå över. Hon kan själv skapa en kaotisk situation och sedan dra sig 
helt undan. (Nadeau et al., 2002). ”Hur kan hon konsekvent vara så inkonsekvent? … 
individens oerhörda kamp för att kontrollera och reglera sina reaktioner är det främsta 
kännemärket hos AD/HD” (Nadeau et al., 2002, s 69).  Att förstå dessa flickor är avhängigt 
intresse för och förståelse av deras konstruktion av verkligheten (Eliasson, 1995; Bushe, 
2006; Rökenes & Hanssen, 2006; Berg & Scherp (red.), 2003). 
 
Flickor med ADHD visar generellt mer internaliserade symptom än pojkar, men skillnaderna 
kan vara stora även mellan flickor. Nadeau et al. (2002) delar in flickor med ADHD i 
undergrupper bestående av pojkflickor (huvudsakligen hyperaktiva/impulsiva), hypersociala 
flickor (uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet i kombination), blyga och tillbakadragna 
flickor (huvudsakligen bristande uppmärksamhet) och begåvade och hyperfokuserade flickor.  
Nadeau et al. (2002) redogör för en rapport från Biederman et al. från 1999, där flickor med 
ADHD visat sig löpa en anmärkningsvärd risk att utveckla beroende av alkohol och droger. 
Tonårsflickor med ADHD löper fyra gånger större risk än flickor utan ADHD att börja röka. 
Flickor med ADHD tenderar att tidigare än jämnåriga inleda sexuella kontakter. Därmed ökar 
också risken för tidiga graviditeter. Mödrar till flickor med ADHD verkar vara mer kritiska 
till sina barn än mödrar till pojkar med ADHD enligt en studie av Barkley 1991(Nadeau et al., 
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2002). Andra studier visar att flickornas mödrar också kan vara mer kontrollerande och 
stressade (SBU, 2005). Ständigt återkommande kritik och avvisande kan få till följd att en 
individ alltid kommer att fungera under den nivå som hon har kapacitet till. Återkommande 
misslyckanden och skuld över att inte leva upp till förväntningar och krav från omgivningen 
leder ofta till starka känslor av skam och självförebråelser. Flickors benägenhet att 
internalisera sina symptom gäller även kritik som de mottar från andra. Detta ger upphov till 
en negativ självbild, avsaknad av tilltro till sin egen förmåga och en djupt rotad brist på 
respekt för den egna personen. (Nadeau et al., 2002). Flickor med ADHD har ofta lägre 
självkänsla än både flickor utan ADHD och pojkar med ADHD enligt flera studier (SBU, 
2005).  
 
Nadeau et al. (2002) menar att det en flicka med ADHD framför allt behöver är 
uppmärksamhet, förståelse, stöd och uppmuntran. Författarna bidrar sedan med en lång lista 
över pedagogiska aspekter som skolan kan tänka på och ta hänsyn till (se bilaga 2). Det är 
inga omfattande eller kostnadskrävande åtgärder. De här flickorna behöver ofta, liksom pojkar 
med ADHD, hjälp att strukturera och organisera sin tillvaro. De behöver stimulans och 
utmaning på rätt nivå. De kan behöva stöd och hjälp att utveckla sin sociala kompetens och 
sitt sociala liv. Duvner (1997) talar om positiv omformulering. Han menar att 
personlighetsdrag förknippade med ADHD är positiva tillgångar samtidigt som de kan 
innebära svårigheter. Genom att formulera sig annorlunda kan också den egna attityden 
gentemot eleven påverkas och hon kan uppleva sig mer omtyckt och kompetent. Duvner ger 
exempel som överaktiv-energisk, impulsiv-flexibel och kreativ, otålig-nyfiken och intresserad 
och lättavledbar-uppmärksam på omgivningen. 
 
Sammanfattningsvis kan flickors symptom på ADHD ta sig andra uttryck än pojkars 
symptom, och förbises ofta då diagnoskriterierna är utformade efter pojkar. Många flickor 
undgår uppmärksamhet till följd av stor ansträngning att klara sina uppgifter. Det saknas 
kunskap i skolan om flickor med ADHD, och många flickor upplever att de inte blir sedda. 
När deras ansträngningar inte uppmärksammas och ger önskat resultat påverkas deras 
självkänsla negativt. I tonåren ökar kraven från skolan och omgivningen och många av 
flickorna drabbas av ångest och depression.  
 
 

”- Håll käften. Tror du inte att jag vet! 
Det var inte vad jag ville säga. Men det var det enda jag kunde säga. Jag höll för 
öronen och sprang uppför trappan. 
Morsan ropade efter mig. 
- Rektorn sa att du är avstängd resten av veckan. Och på onsdag blir det 
socialmöte. De skulle ordna en assistent. Precis som jag sa till dem redan i våras… 
Jag drämde igen dörren så att väggen skakade och flera böcker rasade ner från 
bokhyllan. En rationell människa hade genast pockat upp dem. Jag rev ner resten 
av innehållet i bokhyllan och kastade runt dem i rummet. Så föll jag ner på sängen. 
Utmattad. Snyftande” (Hedman, 2001, s 113-114). 

 

5.4. Elevers rätt till lärande och utveckling 

Skolan har skyldighet att tillgodose att alla elever får det stöd de behöver och har rätt till. 
Styrdokumenten är i första hand FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, om barnets 
rättigheter, om rättigheter för personer med funktionshinder samt Salamancadeklarationen 
(Skolverket, 1999; Socialdepartementet, 2008), därefter följer Diskrimineringslagen 
(SFS:567), skollagen (SFS 1985:1100, 2008:571), grundskoleförordningen (SFS, 1994:1194) 
och läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006). Samtliga dokument säger klart och tydligt 
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att skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 
som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen och undervisningen 
kan aldrig utformas lika för alla. Genom observation av elever i olika sammanhang och vid 
olika tidpunkter och tillfällen skapas underlag för bedömning och förståelse av beteenden. En 
elevs bristande koncentrationsförmåga exempelvis, kan bero på många olika faktorer, som för 
höga eller låga krav, uthållighet, vakenhetsgrad eller hög fysisk ansträngningsgrad, elevens 
utveckling eller en funktionsnedsättning. (Hammar & Johansson, 2008). En kartläggning av 
en elevs hela situation och kontext, på individ-, grupp- och organisationsnivå bör utgöra grund 
för åtgärder och stöd (Skolverket, 2008) .  
 
Rafael Lindqvist pekar på hur utbildning och arbete har central betydelse för formandet av 
både identitet och självbild och materiella möjligheter i livet. Utbildning öppnar potentialer 
till yrkesval, trygg ekonomi och sociala nätverk. (Lindqvist, 2007). Alla människor har rätt 
till utbildning. Med eller utan funktionsnedsättning ska utbildning kunna genomföras på lika 
villkor och utan diskriminering. Skälig anpassning och nödvändigt stöd ska erbjudas utifrån 
personliga behov. Dessutom ska personer med funktionsnedsättning erbjudas att lära sig 
praktiska och sociala färdigheter så att de ska kunna delta i utbildning och samhällsliv på lika 
villkor som andra (Socialdepartementet, 2008). 
 
En funktionsnedsättning kan vara många olika saker. Den kan vara mycket synlig och mycket 
tydlig för omgivningen. Den kan också knappast märkas alls. I Socialstyrelsens termbank 
definieras begreppet funktionsnedsättning som ”nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga” och sägs vidare att ”en funktionsnedsättning kan uppstå till 
följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. 
Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur” 
(2007). I en stressad och otålig värld minskar toleransen med det som anses avvikande och 
otillräckligt. Barns svårigheter märks ofta när de kommer till skolan, vilket kan hänga 
samman med att skolan ställer särskilda krav på anpassning. Det är i mötet med olika miljöer 
som hinder eller begränsningar synliggörs. (Brodin, 2008). Först då uppstår ett 
funktionshinder, vilket enligt Socialstyrelsens termbank definieras som den ”begränsning som 
en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” (2007). En 
funktionsnedsättning blir ett hinder i relation till sociala och kulturella villkor, när individens 
förutsättningar möter omgivningens fordringar. En miljö kan vara kravfylld och exkluderande 
eller stödjande och inkluderande, och samma funktionsnedsättning kan i de olika 
sammanhangen vara oöverstiglig eller knappt märkbar. Sociala roller, självbild, identitet och 
funktionshinder förhandlas och får sin innebörd i samspel med andra. (Lindqvist, 2007). 
Normaliteter är något som skapas, ifrågasätts och förhandlas i olika sammanhang, inte minst i 
undervisningen som ofta utgår ifrån en norm, vilken omfattar de flesta elever och åtföljs av 
speciallösningar för de elever som avviker från normen. (Lind (red.), 2006).  
 
Skolan har skyldighet att ta hänsyn till barns olikheter och förutsättningar, men samtidigt ska 
alla elever nå samma grundläggande mål inom i stort sett samma tidsrymd. Peter Karlsudd, 
pekar på hur skolan sänder dubbla budskap. Grundskolans kursplaner består av normativa mål 
som utvärderas med nationella prov, vilka bildar underlag för sortering och segregering. 
(Karlsudd, 2002). 
 

Barn med funktionsnedsättningar är inte en enhetlig grupp barn. Många har  
osynliga funktionsnedsättningar, både fysiska och psykiska, och många har  
också flera funktionsnedsättningar. Men barn med funktionsnedsättningar är  
i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men  
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som i vissa sammanhang kan behöva särskilda lösningar för att kunna bli  
delaktiga och kunna utvecklas (Wahlund Nilsson, 2010). 

 
Jørgensen menar att placera ansvar för ett problembeteende hos personen med problemet 
innebär ett svek från omgivningen. Det är omgivningen som upplever problem och för att 
kunna påverka situationen måste ansvaret placeras hos den som har problemet. Jørgensen 
menar att det handlar om förmåga och inte vilja. Människor gör det riktiga om de kan. 
Människan anses vara aktivt meningsskapande, sökande efter orsakssamband, mening och 
sammanhang, men individer med autism, ADHD eller utvecklingsstörning gör inte det på 
samma sätt som andra. (Jørgensen, 2009). 
 
Sammanfattningsvis har skolan skyldighet att anpassa verksamheten till varje elevs 
förutsättningar och behov. Det förutsätter att förutsättningarna och behoven uppmärksammas. 
Kartläggning på organisations-, grupp och individnivå är grunden för stöd och åtgärder. Ett 
funktionshinder uppstår i mötet med omgivningen. Omgivningen kan vara kravfylld och 
exkluderande eller stödjande och inkluderande. Om omgivningen upplever problem bär 
omgivningen ansvar för komma till rätta med problemet. Skolans krav på måluppfyllelse 
innebär ett dilemma i förhållande till skolans skyldighet att ta hänsyn till elevers olika 
förutsättningar och behov. 
 

6. Metod 

5.1. Metodologiska utgångspunkter 

Underlaget för att besvara problemformuleringarna utgörs av en empirisk undersökning, som 
består av en enkät utformad i två delar. Den första delen har två öppna frågor gestaltade som 
en self-report, och tar sin utgångspunkt i flickornas positiva upplevelser av skolan. Self-report 
är vid sidan av intervjuformen vid empirisk-fenomenologiska studier (att försöka förstå 
världen ur en annan människas subjektiva perspektiv) en av de vanligaste 
datainsamlingsmetoderna. Self-report-metoden innebär att informanterna skriftligt beskriver 
tankar och känslor kring ett fenomen i en speciell situation, i detta fall en för informanterna 
optimal skolsituation. (Bachelor & Joshi, 1993; Szklarski, 2000). Den andra delen har ett antal 
frågor med fasta svarsalternativ där eleverna har svarat på olika frågor om sin situation i 
skolan, i ett försök att ringa in viktiga samband och samspelsfaktorer. Undersökningen har 
genererat både kvantitativa och kvalitativa data och de två ansatserna kompletterar varandra. 
Genom triangulering, det vill säga att olika metoder kombineras i datainsamlingen, utnyttjas 
metodernas respektive fördelar (Merriam, 1988). Motivet för detta val har varit att få 
möjlighet att ta del av flickornas egna tankar, känslor och upplevelser, parallellt med att få en 
så bred bild som möjligt av varje flicka. En fördel med denna kombinerade enkätform framför 
intervjuformen är att fler flickor har kunnat delta, då intervjuformen är mer tidskrävande. 
Risken är också mindre än vid en intervju att påverka informanternas svar.  
 
Den fasta frågedelen av enkäten är således kvantitativt utformad, men tolkningen och 
analysen är huvudsakligen kvalitativ. En medicinsk-biologisk förklaringsmodell kan sägas 
ligga till grund för en del av de frågor jag har ställt i min undersökning (Händel et al., 2009). 
Frågorna stämmer delvis överens med diagnostiska kriterier för ADHD (enligt DSM-IV) och 
har kompletterats med insikter från ny forskning om hur flickor kan skilja sig ifrån dessa 
(Nadeau et al., 2002). Bredden i frågorna kan ge en sammansatt bild av flickornas mående 
och upplevelser och på så sätt en grund för tolkning och slutsatser. 
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Som bilaga (bilaga 3) finns en sammanfattande resultatsammanställning av alla enkätsvar i 
den kvalitativa delen, men de resultat som står i fokus i resultatredovisningen och 
resultatdiskussionen är varje fullständig enskild enkät i sig där de två ansatserna kompletterar 
varandra och bildar en helhet. Flickorna träder fram som individer och svaren hänger samman 
och förstås i sin individuella kontext. Flickorna har även erbjudits att ta del i en intervju om 
de känner att de vill berätta mer utöver det som de har berättat skriftligt. En av flickorna 
markerade i undersökningen att hon ville det och har haft möjlighet att höra av sig via mail, 
sms eller telefon, vilket hon dock inte har gjort.  
 

6.1.1. Tillförlitlighet och giltighet 
Tillförlitligheten i en enskild enkätundersökning är ganska liten, då en mängd faktorer kan 
påverka den enskilda individens svar, till exempel individens dagsform och hur hon uppfattar 
frågorna. Genom att använda många varandra kompletterande frågor och en kvalitativ analys 
anser jag att de olika delarna ändå bör kunna ge en sammansatt bild av en enskild individ och 
att tillförlitligheten då kan anses vara tillräckligt god för att det ska vara möjligt att dra 
slutsatser av den karaktär som undersökningen efterfrågar. Frågorna är formulerade efter 
studier av andra enkätfrågor som är vetenskapligt prövade genom tidigare användning (Liv & 
Hälsa - Ung 2010, Västmanlands län), eller är baserade på forskning som finns om flickor och 
ADHD (Nadeau et al., 2002). Frågor av den karaktären är ofta allmängiltiga och kan belysa 
svårigheter som inte alls behöver innebära någon form av neuropsykiatrisk problematik eller 
koppling till sådan. Frågorna har ställts till informanterna i deras vanliga skolmiljö. 
Slutsatserna kan i strikt bemärkelse inte generaliseras utöver undersökningens urval (Bryman, 
2002), men torde kunna ge en fingervisning i undersökningens frågeställningar. Detta bör 
generera giltighet i det slutgiltiga resultatet. 
 

6.1.2. Objektivitet 
Oavsett förhållningssätt till forskning är vetenskap alltid i viss mån subjektiv. Forskningen 
är avhängig den enskilde forskarens syn på verkligheten och på kunskap. Det kan vara 
svårt att vara objektiv i forskning där forskaren själv är en del av sammanhanget. I 
samhällsvetenskaplig forskning är objektiviteten inte heller eftersträvansvärd in absurdum 
då det i stor utsträckning handlar om att värna om de människor som det forskas om. I 
strävan efter objektivitet bör forskaren främst ifrågasätta fördomar och förutfattade 
meningar, sina egna och andras. Forskaren bör också vara medveten om det 
tolkningsutrymme som språket ger utrymme för (Molander, 2003). Denscombe (2004) 
menar att forskning kräver att vi ifrågasätter det som är och att vi utforskar och upptäcker 
nya former av kunskap parallellt med insikten om att vi kan ha fel. Forskning ska utmana 
traditionella sätt att tänka och förhålla sig till omvärlden. Till skillnad från exempelvis 
trolldom och vidskeplighet som förr präglade människors liv, utgör vetenskap kunskap som 
vi tillägnat oss utifrån erfarenhet av olika slag, även om den inte innebär någon absolut 
sanning. Thurén (2007) är av samma mening och anser att människan aldrig kan veta något 
säkert eftersom de vetenskapliga sanningarna alltid är provisoriska – den vetenskapliga 
paradoxen. 
 
Min bakgrund som grundskollärare, med enskilda elever i minne och hjärta, påverkar min 
objektivitet. Jag har en stark önskan att lyfta fram flickor generellt och mer eller mindre 
osynliga flickor som kämpar i det tysta specifikt. Eliasson (1995) menar att det är viktigt 
att reflektera över den egna relationen till olika parter i den sociala verklighet som studeras 
och öppet redovisa dessa perspektivval. Hon anser också att kunskapssökande kräver en 
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avgränsning av den egna personens funktion. För att åstadkomma förändring bör forskaren 
utgå ifrån de individers situation som han eller hon forskar om, utan att ta på sig ett 
förmyndarskap och ansvar att lösa eventuella problem. Ansvaret är individernas eget och 
forskaren kan bidra med kunskap som underlag för förändring. I skolan har eleverna ett 
ansvar, men det delar de med skolans personal och sina föräldrar. Jag vill bidra till att öka 
kunskapen om flickors behov i skolan så att framför allt skolans personal kan skapa en 
tillfredsställande miljö för dem.  
 

6.1.3. Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets etiska kod (Vetenskapsrådet, 2002) ska individer i forskning skyddas 
genom fyra krav som forskaren ska uppfylla; information om uppgift i projektet och villkor 
för deltagande, samtycke om medverkan och samtycke från vårdnadshavare för personer 
under femton år, konfidentialitet kring all form av känsliga uppgifter och nyttjande, det vill 
säga att uppgifter inte används felaktigt och för andra ändamål än den forskning de avser. 
Forskaren har ansvar för att forskningen genomförs på ett moraliskt sätt (Denscombe, 2004).  
 
I inledningsskedet av detta arbete var avsikten att mer fokusera mot flickor med ADHD, och i 
undersökningen ställa frågor i högre grad riktade direkt mot flickors eventuella ADHD-
problematik. Tanken var att därefter följa upp enkätresultatet med intervjuer av flickor med 
symptom på ADHD-problematik som själva var intresserade av att delta. En jämförelse med 
respektive elevs betyg och huruvida eleven var uppmärksammad av skolans elevvårdsteam, 
var ytterligare jämförelsefaktorer som hade kunnat stärka eller motsäga studiens resultat. 
Dilemmat i detta vara att eleverna inte kunde vara helt anonyma och än viktigare att resultatet 
av undersökningen för flickornas del riskerade att bli hängande i luften om det inte garanterat 
togs om hand av någon efteråt. Det hade kunnat prövas av den centrala 
etikprövningsnämnden, men till detta saknades tid (Vetenskapsrådet, 2009). 
 
Jag har ändå ställts inför etiska överväganden där min vilja att åstadkomma resultat har fått 
vägas mot vad jag och den skola där jag har genomfört min undersökning kan ta hand om. Jag 
har diskuterat dessa frågor med skolans rektor och utifrån detta erbjudit flickorna möjlighet att 
avstå anonymiteten för att ge skolan tillgång till deras svar. På så vis skulle skolan genom 
undersökningen kunna uppmärksamma individuella behov och ge erbjudanden om stöd.  
Flickorna och deras föräldrar har via brev i förväg informerats om undersökningens 
genomförande och vad det innebär för de som medverkar utifrån Vetenskapsrådets 
anvisningar (2002). Vid genomförandet av undersökningen fick flickorna en muntlig 
föredragning om samma sak innan undersökningen delades ut och på undersökningen 
upprepades samma information ännu en gång. Möjligheten att skriva sitt namn och ge skolan 
tillgång till svaren och vad det kunde innebära gicks också noggrant igenom. 
 
En ytterligare etisk aspekt är att flickorna har ansträngt sig för att besvara ett omfattande 
frågeformulär och dela med sig av sina tankar. De har tillsammans skapat ett ansenligt 
material, vilket inte analyseras i sin helhet. Utan detta underlag hade dock undersökningen 
saknat den bredd som det totala underlaget har givit. Alla flickors svar har på så vis bidragit 
till undersökningens resultat. 
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6.2. Urval  

Informanter i undersökningen är flickor i år åtta på en 6-9 skola i Mellansverige. Den här 
skolan är placerad i ett ganska typiskt medelklassområde med i huvudsak villa- och 
radhusbebyggelse, men också hyres- och bostadsrättslägenheter. De flesta av skolans elever 
bor i närområdet. Jag har valt att vända mig till grundskolans äldre elever för att de har hunnit 
få en lång skoltid att blicka tillbaka på och troligen har lättare att inta ett metakognitivt 
perspektiv och formulera sina erfarenheter än yngre barn. Jag har valt år åtta för att de har 
hunnit få sina första betyg och möjligen har känt större krav och mer allvar i skolan. De har 
tid kvar på skolan vilket innebär att mina generella slutsatser kan komma dem till del om 
skolans personal finner resultatet intressant.  
 
Av skolans totala antal flickor i år åtta, fyrtiofem stycken, deltog trettio, det vill säga två 
tredjedelar, i undersökningen. Då de flesta av flickorna är under femton år har jag brevledes 
informerat samtliga föräldrar och bett om deras skriftliga medgivande. Flickorna fick brevet 
(bilaga 4) med sig hem på måndagen och skulle ha en svarstalong med sig tillbaka till skolan 
på fredagen samma vecka. På fredagen hade sju av fyrtiofem elever med sig sin talong. 
Övriga blev påminda och de som behövde fick ett nytt brev. På måndagen lämnade ytterligare 
nio elever sin talong. Av de elever som inte lämnat sin talong hade tio fyllt femton år. Den 
resterande gruppen om nitton elever ringde jag hem till, och många av de föräldrarna hade 
inte sett brevet. Totalt gav trettio föräldrar sitt medgivande. Tre ville inte att deras flickor 
skulle vara med, en flicka sa själv ifrån. Tre föräldrar lyckades jag inte nå. De flickor som 
fyllt femton och inte lämnat något medgivande fick själva ta ställning vid undersökningen. 
Inga flickor var lediga eller sjukanmälda dagen för undersökningen. Det innebär att tolv 
flickor själva valt att inte delta. Om anledningen till det kan jag bara spekulera. Jag funderar 
också över det faktum att så många av föräldrarna inte fick brevet i tid eller alls. 
 

6.3. Genomförande och bearbetning 

Jag träffade flickorna i två omgångar. Klasserna var blandade och pojkarna och de flickor som 
inte deltog var denna dag ute och plockade skräp när jag träffade den första gruppen. När jag 
träffade den andra gruppen hade övriga elever lektion i so. Jag presenterade mig själv, min 
bakgrund och mitt arbete. Jag gick igenom grundprinciperna i de forskningsetiska reglerna 
och hur jag tar hand om det insamlade datamaterialet. Samma information som jag givit i 
brevet hem. Jag talade om anonymiteten och att det fanns möjlighet att skriva sitt namn om 
någon önskade, exempelvis för att elevvårdsteamet skulle kunna ta del av deras uppgifter om 
de skulle vilja det, men att det inte var något som jag rekommenderade i första hand. Jag 
förklarade varför jag träffade just dem och lämnade mina kontaktuppgifter på tavlan om de 
skulle vilja ställa frågor vid ett senare tillfälle. Därefter gav jag en kort information om 
innehållet i undersökningen. Flickorna satt i lugn och ro i ett vanligt klassrum och skrev. Jag 
var tillgänglig för frågor och samlade in deras svar efterhand. De fick gå när de var klara.  
 
Samtliga kvantitativa svar har sammanställts i en gemensam översikt (se bilaga 3). Dessa 
skulle kunna bearbetas och generera mer information och kunskap än det finns tid och 
möjlighet till i detta arbete. Varje enkät har i stället betraktats kvalitativt, som en helhet och 
en berättelse, för att låta individerna träda fram genom de två varandra kompletterande 
ansatserna. Inledningsvis kategoriserades enkäterna utifrån hur flickorna trivdes i skolan, 
vilket gav en positiv bild då tjugoåtta flickor av trettio har svarat att de trivs mycket eller 
ganska bra i skolan. Därefter sorterades högarna om många gånger utifrån enkätens 
kvantitativa frågor, som en referenskodning, innan self-report-berättelserna fick företräde i 
form av en öppen kodning. (Stensmo, 2002). Målet var att urskilja ett varierat urval i form av 
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flickor som mår bra, trivs i skolan och känner att de är sedda och nöjda med sig själva och 
sina prestationer, flickor som upplever motsatsen och flickor som befinner sig på en skala 
däremellan för att få en bred bild och samtidigt fånga upp det sådant som stack ut. Med ett 
annat urval hade bilden sannolikt blivit mindre tydlig men inte annorlunda. En strävan har 
sedan varit att koppla olika företeelser till varandra för att finna samband mellan olika 
faktorer i berättelserna. Det innebär en hermeneutisk tolkning och en ambition att tydliggöra 
det som inte är omedelbart uppenbart, men som framträder i sammanhanget (Stensmo, 2002). 
 
Resultatredovisningen nedan utgår huvudsakligen ifrån enkäterna som helheter var och en i 
sig. Åtta flickor presenteras och utifrån deras berättelser gemensamma nämnare, samband och 
samspelsfaktorer som påverkar flickornas hela situation i skolan. Genom användandet av 
många varandra kompletterande frågor och en kvalitativ analys ger de olika delarna en 
sammansatt bild av den enskilda individen, en bild som skapar möjlighet att ta varje flickas 
perspektiv.  
 

6.4. Metodkritik 

Många föräldrar fick inte informationsbrevet. Mentorerna i respektive klass delade ut dem till 
flickorna och jag funderar om det hade gjort skillnad om jag hade gjort det själv tillsammans 
med en muntlig information om vad det handlade om. Flickorna hade en arbetsvecka på sig 
att ta med brevet hem och talongen för medgivande tillbaka. På fredagen hade sju flickor av 
fyrtiofem med sig sin talong. Påminnelser och nya brev delades ut. Totalt gav trettio föräldrar 
sitt medgivande. Tre ville inte att deras flickor skulle vara med, en flicka sa själv ifrån. Tre 
föräldrar lyckades jag inte nå. De flickor som fyllt femton och inte lämnat något medgivande 
fick själva ta ställning vid undersökningens genomförande. Inga flickor var lediga eller 
sjukanmälda dagen för undersökningen. Det innebär att tolv flickor själva valde att inte delta. 
Underlaget består således av två tredjedelar av urvalet. Jag skulle gärna ha tagit del av 
flickornas resonemang kring sitt ställningstagande.  
 
Enkäten består av många frågor. För elever med koncentrationssvårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter och elever som inte tycker om eller tycker det är jobbigt att skriva och 
uttrycka sig är de många frågorna och self-report-metoden en sämre metod än intervjuformen, 
men syftet har varit att få en så bred bild som möjligt av så många flickor som möjligt. Jag har 
inte möjlighet att redovisa och analysera varje enskilt svar, vilket gör att en del resultat kan 
upplevas bli hängande i luften. Allra mest värdefullt har varit flickornas egna berättelser. Jag 
är glad och tacksam över att flera av flickorna har ansträngt sig för att berätta om svåra saker.  
 

7. Resultatredovisning 
Vid en snabb och översiktlig första genomgång verkar många av flickorna må och trivas 
relativt bra i skolan. Vid en mer noggrann genomläsning framträder en mer nyanserad bild. 
De kvantitativa frågorna bidrar till att skapa en helhetsbild av den enskilda flickan. Av de 
flickor som anger att de trivs mycket bra i skolan svarar samtidigt flera exempelvis att de 
känner sig stressade, ofta har psykosomatiska besvär, inte är nöjda med sina prestationer och 
att skolarbetet endast delvis är intressant. Bland de flickor som trivs ganska bra är det åtta av 
fjorton som har psykosomatiska besvär och åtta som känner sig stressade. Endast hälften av 
de flickor som trivs ganska bra i skolan upplever att de flesta av deras lärare har en rättvisande 
uppfattning om dem och lika många att de får den hjälp de behöver. Två flickor har angett att 
de trivs ganska dåligt i skolan. En av dem mår alltid illa, känner sig stressad och har svårt att 
sova. Samma flicka har ofta huvudvärk, värk i axlar och nacke och är ofta irriterad. Den andra 
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flickan känner sig ofta stressad. Båda hade godkänt i alla ämnen föregående termin, men båda 
oroar sig mycket för sina betyg.  
 
Om jag hade utrymme skulle jag berätta om var och en av de flickor som har deltagit i 
undersökningen, men då tid och utrymme är begränsat kommer jag här att presentera åtta 
flickor och deras berättelser, vilket ger en bredd och ett djup gällande studiens 
problemområde. Jag har givit dem fiktiva namn som inte finns representerade i de aktuella 
klasserna.  
 

7.1 Individer i fokus 

7.1.1 Livia 
Livia trivs mycket bra i skolan. Hon får för det mesta sin tid att räcka till både skolarbete och 
fritid. Hon har sällan eller aldrig somatiska besvär. Hon tycker om att vara i skolan och tycker 
att skolarbetet är intressant. Hon är aktiv i klassen, samarbetar gärna och tycker om att läsa. 
Hon har inga svårigheter att koncentrera sig. Hon är nöjd med sina prestationer och betyg. 
Hon hade godkänt i alla ämnen föregående termin och oroar sig inte över betygen. Hon 
upplever ofta att hon får möjlighet att visa vad hon kan och känner att alla lärare har en 
rättvisande uppfattning om henne. Hon ber lärare och kamrater om hjälp vid behov och anser 
att hon får den hjälp hon behöver. Hon har lätt att få nya vänner och har flera nära vänner i sin 
egen klass. Hon kommer bra överens med vuxna och klasskamrater. Hon känner sig 
respekterad. Hon upplever sig sällan kritiserad och känner sig för det mesta nöjd med och 
stolt över sig själv. Hon får ofta beröm av sina föräldrar, lärare, kompisar och andra. Livia 
känner ofta att hon har sovit för lite och är ofta sömnig i skolan. Hon upplever att hon har lätt 
för sig i skolan och att det alltid har flutit på. År åtta tillhör en av hennes bättre perioder, 
vilket hon förklarar med att hon flera nära kompisar och att hon har blivit bättre på att planera 
och har lärt sig en bättre studieteknik än tidigare. Miljö och relationen mellan lärare och 
elever nämner hon som viktiga faktorer för trivsel. Att få ha samma lärare under en längre tid 
skapar band och trygghet. Kunskap om och övning i olika studietekniker menar hon är viktigt 
för framgång i skolarbetet. 
 

7.1.2 Angela 
Angela trivs mycket bra i skolan, får utan problem sin tid att räcka till skolarbete och fritid 
och har sällan eller aldrig somatiska besvär. Hon tycker delvis om att vara i skolan och finner 
delvis skolarbetet intressant. Hon arbetar gärna tillsammans med andra. Hon tycker delvis om 
att läsa. Hon upplever att hon delvis läser sakta, men har inga problem att koncentrera sig på 
eller minnas det hon läser. Hon är nöjd med sina prestationer ibland, hade godkänt i alla 
ämnen föregående termin, är nöjd med sina betyg och oroar sig inte över dem. Angela 
upplever ofta att hon får möjlighet att visa vad hon kan i skolan och känner att de flesta lärare 
har en rättvisande uppfattning om henne. Ibland känner hon att hon behöver arbeta hårdare än 
sina kamrater för att lyckas i skolan. Hon ber en kamrat om hjälp vid behov eller försöker 
klara sig själv. Hon tycker att hon får den hjälp hon behöver i skolan. Hon har lätt att få nya 
vänner och har flera nära vänner i sin klass. Hon känner sig respekterad av sina lärare och 
klasskamrater och kommer bra överens med dem. Angela känner sig sällan kritiserad eller att 
hon säger eller gör något fel. Ibland är hon nöjd med sig själv och ibland stolt över sig själv. 
Hon får beröm ibland av sina föräldrar, lärare, kompisar och andra. Hon har ofta svårt att 
somna på kvällen och vakna på morgonen. Hon anser att skolan fungerar bra och att hon 
utvecklas på ett bra sätt hela tiden. 
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7.1.3. Vilda 
Vilda trivs mycket bra i skolan och får utan problem sin tid att räcka till både skolarbete och 
fritid. Ibland är hon nervös, stressad, irriterad, mår illa och har svårt att sova. Hon tycker 
delvis om att vara i skolan, men finner inte skolarbetet intressant. Hon tycker om att läsa och 
har inga svårigheter att koncentrera sig. Vilda är inte så ofta nöjd med sina prestationer i 
skolan. Hon hade godkänt i alla ämnen utom matte föregående termin. Hon är inte nöjd med 
sina betyg och oroar sig lite grann. Hon upplever att hon får möjlighet att visa vad hon kan i 
skolan ibland och att några lärare har en rättvisande uppfattning om henne. Hon upplever att 
hon ofta får arbeta hårdare än sina kamrater för att lyckas i skolan. Hon ber sina lärare, 
kamrater och någon hemma om hjälp vid behov. Hon anser inte att hon får den hjälp hon 
behöver i skolan. Hon har mycket lätt att få nya vänner och har två vänner som står henne 
nära i sin skola och klass. Hon känner sig delvis respekterad av sina lärare men inte av sina 
klasskamrater, och hon kommer bra överens med vuxna, men bara delvis med 
klasskamraterna. Hon känner sig aldrig kritiserad men ibland känner hon att saker hon gör och 
säger blir fel. Hon känner sig nöjd med sig själv ibland, får beröm av sina föräldrar, lärare, 
kompisar och andra ibland och känner sig stolt över sig själv ibland. Hon känner sig ofta 
sömnig i skolan. Hon störs lätt av ljud och händelser omkring sig och har svårt att koncentrera 
sig när lärare pratar. Hon pratar ofta själv för mycket på lektioner och struntar ofta i sina 
läxor. Vilda efterlyser mer uppmärksamhet, engagemang och hjälp på lektioner och vid 
frånvaro. Lektionerna skulle kunna vara roligare och betygen mer rättvisa. Kontakt och 
trygghet i relationen mellan elev och lärare är viktig för att våga visa sin kunskap. Många 
lärarbyten är mycket negativt. 
 

7.1.4. Marielle 
Marielle trivs ganska bra i skolan. Hon har inte angett hur hon får sin tid att räcka till. Hon har 
huvudvärk och ont i magen ibland. Hon tycker om att vara i skolan och finner skolarbetet 
delvis intressant. Marielle tycker om att läsa. Hon är delvis muntligt aktiv på lektioner och 
tycker delvis om att arbeta tillsammans med andra. Hon känner sig respekterad av sina lärare 
och klasskamrater. Marielle känner sig nöjd med sina prestationer i skolan ibland och är 
delvis nöjd med sina betyg. Hon hade godkänt i alla ämnen föregående termin, men oroar sig 
lite grann för betygen. Hon upplever att hon ibland får möjlighet att visa vad hon kan i skolan 
och de flesta lärare har en rättvisande uppfattning om henne. Ibland känner hon att hon får 
arbeta hårdare än sina kamrater för att lyckas i skolan. Hon anser att hon får den hjälp hon 
behöver och ber självklart sina lärare, någon kamrat och någon hemma om hjälp vid behov. 
Hon har lätt att få nya vänner och har flera nära vänner i sin skola. Hon känner sig respekterad 
av och kommer bra överens med sina lärare och klasskamrater. Marielle känner sig aldrig 
kritiserad och känner sällan att saker hon gör eller säger blir fel. Hon får ofta beröm av sina 
föräldrar, lärare, kompisar och andra. Hon känner sig nöjd med och stolt över sig själv ibland. 
Ibland har hon svårt att somna på kvällen och ibland känner hon att hon har sovit dåligt eller 
för lite. Hon känner sig sömnig i skolan ibland men aldrig hela dagen. Marielle har inga 
märkbara svårigheter att planera eller utföra sitt skolarbete. Hon anser att hennes egen 
inställning till arbetet påverkar resultatet. Hon menar också att det är viktigt med ”trevliga 
arbetsmiljöer, lärare som kan det de håller på med och själva är intresserade av det”, tillgång 
till grupprum för att få arbeta i lugn och ro och inte störa varandra och möjlighet att arbeta på 
en högre nivå om någon är väldigt duktig i ett ämne. 
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7.1.5. Malva 
Malva trivs ganska bra i skolan. Hon får för det mesta sin tid att räcka till både skolarbete och 
fritid, men hon har ofta huvudvärk, ont i magen, värk i axlar och nacke, känner sig ofta 
irriterad, stressad och har ofta svårt att sova. Malva tycker delvis om att vara i skolan och 
finner skolarbetet delvis intressant. Hon vill inte vara med och diskutera eller prata inför 
klassen. Hon arbetar gärna tillsammans med andra. Hon tycker om att läsa, men läser sakta 
och har svårt att koncentrera sig och minnas det hon har läst. Malva är inte så ofta nöjd med 
sin egen prestation i skolan. Hon hade godkänt i alla ämnen föregående termin och hon är 
delvis nöjd med sina betyg, men oroar sig mycket över betygen. Hon upplever att hon ibland 
får möjlighet att visa vad hon kan i skolan och att några lärare har en rättvisande uppfattning 
om henne. Hon känner att hon hela tiden behöver arbeta hårdare än sina kamrater för att 
lyckas i skolan, men att hon får den hjälp hon behöver. Hon ber självklart sina lärare och 
kamrater om hjälp vid behov. Hon känner sig respekterad av lärare och klasskamrater. Hon 
kommer bra överens med sina klasskamrater, men bara delvis med vuxna. Hon har lätt att få 
nya vänner och har flera nära vänner i sin skola. Malva känner ofta att saker hon gör blir fel 
och känner sig ibland kritiserad och att saker hon säger blir fel. Hon får ofta beröm av sina 
kompisar, men bara ibland av sina föräldrar och lärare. Hon känner sig inte så ofta nöjd med 
eller stolt över sig själv. Hon har ofta svårt att vakna på morgonen, känner att hon har sovit 
dåligt och för lite och är sömnig hela dagen. Malva har svårigheter att planera sitt arbete, gör 
ofta slarvfel, har svårt att koncentrera sig när en lärare pratar och pratar ofta själv för mycket 
på lektioner. Hon blir lätt osäker och lätt störd på lektioner. Malva har svårt att ta det lugnt 
och känner sig ofta frustrerad. Malva tycker att skolan fungerar bra när hon får beröm, bra 
betyg och känner sig duktig. I vissa ämnen upplever Malva skolan som hårdare. Hon nämner 
idrott som exempel och menar att betygen sätts efter hur högt eleven hoppar eller hur snabbt 
eleven springer. Ibland går lärare för fort fram och kraven blir för höga. 
 

7.1.6. Fidelia 
Fidelia trivs ganska bra i skolan. Ibland får hon tiden att räcka till både skolarbete och fritid. 
Hon känner sig ofta både irriterad och stressad och har alltid svårt att sova. Fidelia tycker 
delvis om att vara i skolan, men finner inte skolarbetet intressant. Hon är inte gärna med och 
diskuterar och ställer eller svarar på frågor. Hon vill inte arbeta i grupp och inte hjälpa andra. 
Hon upplever att hon behöver mer tid till uppgifter än andra, känner sig ofta osäker och tycker 
att det är jobbigt att räcka upp handen. Hon tycker inte om att läsa, läser sakta och har svårt att 
koncentrera sig och minnas det hon har läst. Fidelia är inte så ofta nöjd med sina prestationer i 
skolan. Hon hade godkänt i alla ämnen utom engelska föregående termin. Hon är inte nöjd 
med sina betyg och oroar sig mycket över dem. Hon upplever inte så ofta att hon får möjlighet 
att visa vad hon kan i skolan och känner att några lärare har en rättvisande uppfattning om 
henne. Hon känner att hon hela tiden behöver arbeta hårdare än sina kamrater för att lyckas i 
skolan. Hon ber en kamrat om hjälp vid behov och tycker delvis att hon får den hjälp hon 
behöver i skolan. Hon upplever det svårt att få nya vänner och har två vänner som står henne 
nära i sin klass. Fidelia upplever sig delvis ensam och utanför. Hon känner sig annorlunda än 
andra, dagdrömmer mycket och oroar sig mycket. Hon är delvis nedstämd och ledsen, har 
svårt att koncentrera sig, blir lätt störd på lektioner, tycker det är jobbigt med nya saker, och 
blir lätt osäker. Hon känner sig delvis respekterad av och kommer delvis bra överens med 
vuxna och klasskamrater. Fidelia känner sig kritiserad ibland, och upplever ofta att saker hon 
gör och säger blir fel. Hon lovar ofta sig själv att anstränga sig mer. Hon får ofta beröm av 
sina föräldrar och kompisar, men aldrig av sina lärare. Hon känner sig inte så ofta nöjd med 
eller stolt över sig själv. Hon har ofta svårt att somna på kvällen, svårt att vakna på morgonen, 
känner att hon har sovit dåligt och för lite och är sömnig hela dagen. Fidelia har ofta svårt att 



 

Carina Dalén 32 

komma ihåg instruktioner till en uppgift, svårt att planera sitt arbete, komma igång, 
koncentrera sig och bli klar. Hon har svårt att koncentrera sig när en lärare pratar eller någon 
pratar direkt med henne. Hon glömmer ofta att ta med sig rätt böcker hem från skolan, gör 
ofta slarvfel, störs ofta av händelser och ljud runtomkring sig, pratar för mycket på lektioner 
och har svårt att vänta på sin tur. Hon har svårt att ta det lugnt och känner sig ofta otålig, 
frustrerad och rastlös. Fidelia efterlyser tysta rum för de som har svårt att koncentrera sig. 
Hon önskar fler lärare i klassrummet för att ”riktigt få hjälp med det man behöver”. Fidelia 
känner sig stressad av att se andra jobba fortare än hon gör och blir nervös. ”Eftersom jag har 
ungefär G i alla ämnen och sliter allt vad jag kan vill jag ha mer hjälp än vad jag får idag.” 
 

7.1.7. Beata 
Beata trivs ganska dåligt i skolan. Hon får ibland sin tid att räcka till både skolarbete och 
fritid. Hon känner sig ofta stressad. Hon tycker delvis om att vara i skolan och hon finner 
delvis skolarbetet intressant. Hon är gärna aktiv på lektionerna och arbetar gärna tillsammans 
med andra. Beata behöver ofta mer tid till uppgifter än andra och känner sig ofta osäker för att 
hon inte förstår. Hon tycker om att läsa, men har svårt att koncentrera sig och komma ihåg det 
hon har läst. Hon är inte så ofta nöjd med sina prestationer i skolan, hade godkänt i alla ämnen 
föregående termin, men är bara delvis nöjd och oroar sig mycket över betygen. Hon upplever 
ibland att hon får möjlighet att visa vad hon kan, men anser att de flesta lärare har en 
rättvisande uppfattning om henne. Beata känner ibland att hon får arbeta hårdare än sina 
kamrater för att lyckas i skolan och att hon delvis får den hjälp hon behöver. Hon har lätt att 
få kompisar och har två nära vänner, dock inte i sin skola. Hon känner sig respekterad av sina 
lärare och delvis av sina klasskamrater. Hon kommer delvis bra överens med vuxna och 
klasskamrater. Beata känner sig ofta kritiserad och att saker hon gör blir fel. Hon lovar ofta 
sig själv att anstränga sig mer. Hon är inte så ofta nöjd med sig själv och får beröm av sina 
föräldrar och lärare ibland. Hon känner sig inte så ofta stolt över sig själv. Beata har ofta svårt 
att somna på kvällen, svårt att vakna på morgonen och känner ofta att hon har sovit för lite. 
Beata upplever att hon ofta har svårt att planera sitt arbete, gör många slarvfel och har svårt 
att koncentrera sig. När Beata berättar om en period när skolan har fungerat bra för henne 
uppehåller hon sig vid sina kamratrelationer. Hennes egna tankar om hur skolan skulle vara 
för att hon skulle kunna utvecklas och lära sig på bästa sätt handlar om mer tid till 
inlämningsuppgifter, böcker med lättare språk och relationer i klassen. 
 

7.1.8. Melanie 
Melanie trivs ganska dåligt i skolan. Hon får ibland sin tid att räcka till både skolarbete och 
fritid. Hon känner sig alltid stressad, illamående och har alltid svårt att sova. Hon har ofta ont 
i huvudet, värk i axlar och nacke och är ofta irriterad. Melanie tycker delvis om att vara i 
skolan, men finner inte skolarbetet intressant. Hon vill inte vara med och diskutera eller prata 
inför klassen, men arbetar helst tillsammans med andra. Hon behöver mer tid till uppgifter än 
andra och känner sig ofta osäker för att hon inte förstår. Hon tycker delvis om att läsa, men 
har svårt att koncentrera sig och komma ihåg det hon har läst. Melanie är inte så ofta nöjd 
med sina prestationer i skolan, hade godkänt i alla ämnen föregående termin, men är inte nöjd 
och oroar sig mycket över betygen. Hon upplever inte så ofta att hon får möjlighet att visa vad 
hon kan i skolan och anser att ingen av hennes lärare har en rättvisande uppfattning om henne. 
Melanie känner hela tiden att hon behöver arbeta hårdare än sina kamrater för att lyckas i 
skolan och tycker inte att hon får den hjälp hon behöver. Hon ber inte om hjälp vid behov, 
utan struntar i uppgiften. Hon har mycket lätt att få nya vänner och har flera vänner som står 
henne nära i sin egen klass. Hon kommer bra överens med vuxna och klasskamrater och hon 
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känner sig respekterad av sina klasskamrater, men bara delvis av sina lärare. Melanie har svårt 
att vara stilla och tappar ofta humöret. Hon oroar sig mycket, är ofta nedstämd och ledsen, blir 
lätt osäker, har svårt att koncentrera sig och blir lätt störd. Hon bråkar mycket hemma. Hon 
känner sig ofta kritiserad och att saker hon gör blir fel. Hon lovar ofta sig själv att anstränga 
sig mer. Hon är inte så ofta nöjd med eller stolt över sig själv. Hon får ofta beröm av sina 
föräldrar, men aldrig av sina lärare. Melanie har ofta svårt att somna på kvällen och känner att 
hon har sovit både för lite och dåligt. Hon är ofta sömnig hela dagen. Hon har svårigheter att 
planera sitt skolarbete, att komma igång med en uppgift, att koncentrera sig på uppgiften och 
att bli klar med den Att hålla ordning på sina saker, komma ihåg att ta med sig rätt böcker 
hem från skolan och komma ihåg vad hon har läst. Hon struntar ofta i läxor och glömmer ofta 
att lämna in läxor som hon har gjort. Hon har svårt att koncentrera sig när lärare pratar, hon 
störs av händelser och ljud runt omkring, hon känner sig otålig, rastlös, frustrerad och skolkar 
ibland från lektioner. Melanie upplevde i början av år åtta att hon hade mer ork och att skolan 
var roligare. Hennes lärare hade planerat prov och läxor så att de var jämnt fördelade. Hon 
anser att det borde finnas en planering, där läxor och prov är utspridda. Hon önskar att lärare 
skulle vara mer engagerade både på lektioner och i hur eleverna mår. Melanie har mått väldigt 
dåligt och har ett självdestruktivt i beteende i form av att skada sig själv. Hon upplever att 
hennes lärare varken förstår eller accepterar att koncentration och prestation kan brista i 
samband med jobbiga perioder. Kraven är ofta för höga. Melanie beskriver hur hon upplever 
att hon inte blir sedd och uppmärksammad i skolan. Hon ger ett exempel när hon hade både 
en blåtira och blåmärken och ingen frågade henne vad som hänt. Hon efterlyser pratgrupper, 
enligt till exempel Charliemodellen, (ett material som genom bland annat samtal behandlar 
värdegrundsfrågor, utveckling av barns självkänsla och självtillit och problem- och 
konflikthantering, min anmärkning) mer stöd och engagemang från lärare och en god 
planering, då är hon ”säker på att alla tjejer skulle orka gå till skolan i stället för att få så 
mycket ångest så att dom hellre är ”sjuka” en dag”. 
 

7.3. De övriga flickornas tankar om en bra skolmiljö 

”Jag skulle vilja att skolan skulle tänka efter innan de gör grupper och blandar klasser.” Andra 
förslag och önskemål är att börja vid halv nio och sluta senast klockan tre på eftermiddagarna 
för tid till både läxor och fritid, bensträckare på lektioner som är längre än fyrtio minuter, 
kommunikation mellan lärare och planering för några veckor framöver, jämn fördelning av 
läxor och prov, färre läxor, lugn och ro på lektionerna, fler undersökningar för att upptäcka 
stödbehov, att ta tag i stödbehov, färre lärarbyten, mer intressanta lektioner med varierade 
arbetssätt och nya uppgifter för att tänka mer påhittigt, ny utrustning och ny ”lära-ut-teknik”, 
bättre mat, längre tid till uppgifter, tydlighet i planering, fler lektioner med sin egen klass för 
att få mer positiv respons, att lärarna skulle bry sig mer, men inte vara ”polare” för då 
försvinner respekten, mer nivåindividualiserad undervisning utifrån gemensamt område och 
mer uppmuntran. En flicka önskar att det var ”lite mer chill i skolan. Man fick lyssna på 
musik och ha på sig keps/mössa om man vill bara man kommer på lektionerna och gör det 
man ska och håller käften när man ska”. Nitton flickor nämner relationer i någon form. 
Fjorton flickor påtalar vikten av fungerande relationer med kamrater. Nio av dem finns i 
gruppen som trivs ganska bra i skolan och två i gruppen som trivs ganska dåligt. Åtta flickor 
tar upp relationen mellan lärare och elever. Sju av de åtta finns i gruppen som trivs mycket 
bra i skolan. 
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8. Analys  

8.1. Att vara sedd och tillräcklig 

Livias enkätsvar ger en bild av en trygg flicka med stabila relationer. Hon mår bra och har en 
väl fungerande situation i skolan. Malva, Fidelia, Beata och Melanie beskriver en annan 
situation. De är osäkra och känner att de gör och säger fel saker. De upplever kritik och 
Malva, Fidelia och Melanie upplever sig inte sedda som de personer de är. Beata och Fidelia 
känner sig inte fullt ut respekterade av sina klasskamrater och Fidelia och Melanie bara delvis 
av sina lärare. Människans identitet utvecklas i samspel med andra människor. Individen får 
en tillhörighet genom den identitet som tillskrivs av andra. Vad är det klasskamrater och 
lärare tillskriver Fidelia, Beata och Melanie? Den tillskrivna och den upplevda identiteten 
förstärker varandra. De här flickorna upplever att de inte räcker till. Att de inte är tillräckligt 
bra som de är. Är det det Bartholdsson (2007) syftar på när hon säger att det att vara elev 
innebär att vara ett ständigt pågående förbättringsprojekt? Individen behöver förutsägbarhet i 
sin tillvaro och upplevelse av att ha kontroll för att känna trygghet. Bartholdsson talar om att 
individer fostras till elever, det vill säga att de får lära sig hur skolan fungerar och hur de ska 
bete sig för att passa in. Det skapar förutsägbarhet och kontroll för eleven i sin skolsituation, 
men det är inte en upplevelse som delas av alla elever. Elevskapet, menar Bartholdsson, 
formas i och genom sociala relationer, men kärnan inom individen, det autentiska självet, 
påverkas inte utan lockas fram eller förtrycks beroende av omgivningen. I Meads begrepp 
’Me’ formas individen genom hur han eller hon tar emot och förhåller sig till viktiga andras 
bemötande, i skolan klasskamrater och lärare. När individen tar den andres perspektiv 
påverkar det uppfattningen av den egna personen. Fidelia, Beata och Melanie uppfattar att de 
inte räcker till och blir osäkra. Hur länge kan det autentiska självet förtryckas utan att 
påverkas? 
 
Uppfattningen av sig själv påverkar individens sätt att förhålla sig till och agera gentemot sin 
omgivning. Den andres perspektiv innehåller gester, både verbala och fysiska. Skolan ställer 
krav och eleverna förväntas anpassa sig. Bartholdsson menar att eleverna måste vilja lära sig 
det som skolplikten tvingar till. Individen reagerar både på handlande och på sin tolkning av 
avsikten bakom handlandet. Fidelia, Beata och Melanie uppfattar kritik och brist på respekt 
för den egna personen. Det är lätt att tolka avsikten bakom detta som att de inte duger i 
omgivningens ögon. Meads begrepp ’I’ representerar individens respons på andras handlande. 
Fidelia, Beata och Melanie känner sig stressade, har problem med sömnen och oroar sig 
mycket bland annat över sina betyg. Kan det bero på andras handlande i form av bemötande 
och förhållningssätt? Flickorna har svårt att organisera, planera och genomföra sitt arbete, de 
har svårt att koncentrera sig och de har svårt att få sin tid att räcka till. Vad är orsak och 
verkan? Eleverna ska enligt gällande läroplan få växa med sina uppgifter och undervisningen 
ska vara anpassad till varje enskild elevs förutsättningar och behov. Det verkar inte riktigt 
svara upp mot flickornas berättelser.  
 
Gester övergår i signifikanta symboler när de framkallar samma reaktion hos den som utför 
gesten som hos den som gesten är riktad mot. Signifikanta symboler är en förutsättning för 
och syftar till att skapa, förmedla, omvandla mening och utveckla medvetenhet om sig själv. I 
en oavbruten process av meningsskapande gestaltas vår identitet genom tänkande och 
agerande i andras perspektiv. Vad är det skolan förmedlar till eleverna?  
 
Livia tycker om att vara i skolan och finner skolarbetet intressant. Hon tycker om att läsa och 
har inga svårigheter med läsningen, en viktig faktor i skolan där väldigt mycket arbete utgår 
ifrån skriven text. Skolan fungerar generellt väldigt bra för Livia och hon skulle kunna 
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betraktas som en norm som de andra flickorna kan jämföras med. I denna undersökning finner 
tre femtedelar av flickorna, en majoritet, att skolarbetet endast delvis är intressant och de 
utgör en annan norm. Tolv flickor, två femtedelar, tycker delvis om att läsa och tretton tycker 
mycket om att läsa. Angela, Marielle, Malva och Beata utgör exempel på flickor som delvis 
finner sitt skolarbete intressant. Marielle, Malva och Beata tycker också om att läsa, men både 
Malva och Beata har svårt att koncentrera sig och minnas det de har läst. Angela finner delvis 
skolarbetet intressant och tycker delvis om att läsa, men har inga problem att koncentrera sig 
på läsningen eller minnas det hon har läst. Vilda, Fidelia och Melanie finner inte skolarbetet 
intressant. Vilda tycker om att läsa och har inga svårigheter med läsningen, Fidelia tycker inte 
om att läsa, läser sakta och har svårt att minnas det hon här läst och Melanie tycker delvis om 
att läsa, men har svårt att koncentrera sig och minnas det hon har läst. De kan sägas avvika 
från båda ovan nämnda normer med avseende på intresset för skolarbetet. Samtidigt skiljer sig 
deras upplevelser av läsningen åt.  
 
Läsförmågan är central i arbetet i skolan. För elever som har svårigheter med sin läsning finns 
mycket stöd att erbjuda, men det förutsätter att behovet av stöd är uppmärksammat. Fyra av 
eleverna i denna undersökning upplever att de läser sakta, fyra har svårt att minnas det de har 
läst och tre har svårt att koncentrera sig när de läser. Fidelia utgör exempel på alla tre 
kategorier och hon känner att hon delvis får den hjälp hon behöver i skolan. Fidelia har 
svårigheter att organisera och utföra sitt arbete och känner sig ofta osäker. Den bild som 
träder fram beskriver en tyst och otrygg flicka som inte räcker till vare sig i sina egna eller i 
andras ögon i skolan. Hon säger själv att eftersom hon har ungefär G i alla ämnen och sliter 
allt vad hon kan vill hon ha mer hjälp än vad hon får idag. Fidelias svar i enkäten ger en 
sammansatt bild av en flicka som har behov av stöd. Hon anger att hon trivs ganska bra i 
skolan och delvis tycker om att vara där och hon vill ha hjälp – en mycket god grund att 
arbeta vidare utifrån. Hur skulle hennes resultat då kunna se ut med rätt stöd? Hennes 
ansträngning är stor och räcker till godkända betyg, men en stor del av ansträngningen går till 
att kompensera hennes svårigheter och hon riskerar att uppfattas som medelmåttigt begåvad 
utan behov av stöd. Därmed får hon inte möjlighet att utnyttja hela sin intellektuella kapacitet 
och hon blir inte sedd för den hon är. (Nadeau et al., 2002). 
 
Ökande krav i samhället ställer ökade krav även på barn och resulterar i att alla barn ”inte 
räcker till” (Börjesson & Palmblad, 2003). En stigmatiserad person brottas ständigt med 
problemet att leva upp till omgivningens förväntningar (Goffman, 2001). Fidelia känner ofta 
att saker hon gör och säger blir fel, hon får aldrig beröm av sina lärare och hon är inte så ofta 
nöjd med eller stolt över sig själv. Fidelia känner sig också annorlunda än andra. Brister och 
hemligheter kan enligt Goffman (a.a.) ge upphov till generande lägen innehållande 
olustkänslor och skam. Om individen öppet visar stigmat riskerar han eller hon att stötas bort 
av andra människor. Om personen försöker dölja stigmat förnekar han eller hon sig själv och 
riskerar ändå att avslöjas. Fidelia sliter med sitt skolarbete, men hon är tyst i klassen och drar 
sig undan samarbete med andra. Hon upplever inte så ofta att hon får möjlighet att visa vad 
hon kan och bara några av hennes lärare har en rättvisande uppfattning om henne. Hon känner 
sig delvis respekterad av och kommer delvis överens med sin omgivning. Hon ber inte sina 
lärare om hjälp vid behov och hon har svårt att få nya vänner. Hon har stora sömnsvårigheter 
och känner sig ofta stressad och irriterad. Skolan ska tillgodose elevers individuella behov och 
främja deras harmoniska utveckling, men för att kunna göra det behöver skolan vetskap om 
vilka behov som finns. Enligt Isaksson (2009) finns det en stor osäkerhet i identifieringen av 
vilka elever som har behov av särskilt stöd och elever som anstränger sig för att klara av sina 
uppgifter i det tysta har låg prioritet i fördelningen av resurser (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005). En förutsättning för att skolan ska ha möjlighet att upptäcka elevers 
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behov är att eleverna gör sig synliga och tillgängliga för granskning menar Bartholdsson 
(2007). Fidelia är tyst och drar sig undan. Är det rimligt att hon gör sig synlig och på så vis tar 
ansvar för att få stöd eller är det skolans uppgift att se hennes behov och erbjuda det stöd hon 
har rätt till?  
 

8.2. Att känna tillit och mening  

Tjugoåtta flickor av trettio anger att de trivs mycket eller ganska bra i skolan. Sjutton flickor 
tycker om att vara i skolan och elva delvis. Sex flickor anser att skolarbetet är intressant. 
Arton tycker delvis att arbetet är intressant. Skolans främsta uppgift är att ge elever möjlighet 
att tillägna sig kunskap, men andra faktorer än innehållet i undervisningen påverkar hur 
flickorna upplever sin situation i skolan och hur deras möjligheter att lära sig ser ut. Nästan 
hälften, fjorton av trettio, har i sina egna kommentarer talat om relationer och deras betydelse. 
Vilda, Malva, Fidelia, Beata och Melanie beskriver alla en situation som snarare motverkar än 
främjar deras harmoniska utveckling. Vilda säger att hon trivs mycket bra i skolan och att hon 
utan problem får sin tid att räcka till både skola och fritid, men hon är inte så ofta nöjd med 
sina prestationer i skolan och hon är inte nöjd med sina betyg. Hon får ibland möjlighet att 
visa vad hon kan och några lärare har en rättvisande uppfattning om henne. Det verkar tyda på 
att hon har kunskap och kapacitet som inte kommer fram. Vilda anser inte heller att hon får 
den hjälp hon behöver. Hon upplever att hennes lärare brister i uppmärksamhet och 
engagemang, och hon pekar på hur relationer mellan lärare och elev påverkar resultat genom 
att trygghet skapar utrymme för att våga mer. Malva upplever att en del lärare går för fort 
fram och att kraven blir för höga. Hon känner ofta att saker hon gör blir fel och blir lätt 
osäker. Fidelia, Beata och Melanie känner ofta att saker de gör blir fel och känner sig ofta 
osäkra för att de inte förstår. 
 
Jørgensen (2009) beskriver hur en elev för första gången upplevde tillit när en lärare såg 
honom och såg att han inte hade förmåga att leva upp till de krav som ställdes. Buber talar om 
betraktare och skådare, där betraktaren ser den andre som ett objekt och skådaren som ett 
subjekt (Aspelin, 2005). Att möta någon som ett objekt leder till en jag – det relation och jag 
blir kvar i min egen föreställning om verkligheten, medan att möta någon som ett subjekt 
innebär att bli delaktig i dennes verklighet och en jag – du relation uppstår. För att förtroende 
och tillit ska uppstå krävs att personerna möter varandra som Du. Det är detta möte som både 
Vygotskij, Aspelin och Bergström talar om och som varje lärare bör sträva efter för att vara en 
medierande vägledare, ledsagare eller en regissör (Imsen, 2006; Aspelin, 2003, 2005, 2008; 
Bergström, 2010). Elevens utveckling främjas och leder till en djupare förståelse av sig själv 
och sin relation till omvärlden. 
 
När Melanie berättar om sig själv framträder en stark flicka som inte alls kommer till sin rätt. 
Melanie har ett stort behov av stöd, men upplever att ingen ser henne eller bryr sig om. Hon 
oroar sig mycket, är ofta nedstämd och ledsen, känner sig alltid stressad, illamående och har 
svårt att sova. Hon frågar efter vuxenvärldens uppmärksamhet och engagemang. I äkta möten, 
där individen kommer i kontakt med den andre genom delaktighet och närvaro, uppstår en 
mellanmänsklig upplevelse. Utmärkande för en mellanmänsklig relation är varaktig kontakt, 
närhet, personligt bemötande, känslor och förtroenden. (Aspelin, 2003, 2005, 2008; 
Jørgensen, 2009, Jönsson, 2010). I och genom genuina relationer blir vi verkliga och befästa, 
men vad händer när genuina relationer brister eller saknas? Melanie struntar hellre i sina 
uppgifter än att be om hjälp, hon struntar ofta i sina läxor och hon skolkar ibland från 
lektioner. Melanie bråkar mycket hemma och hon har ett självdestruktivt i beteende i form av 
att skada sig själv. Ändå hade hon godkänt i alla ämnen föregående termin och har relevanta 
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och konstruktiva förslag på hur skolan skulle kunna möta både henne och andra flickor med 
och utan svårigheter. Hur skulle Melanies resultat då kunna se ut med rätt stöd och hjälp? På 
samma sätt som Fidelia går hennes kraft i stor utsträckning åt till att hantera hennes tillvaro 
och omgivning. Inte heller hon får möjlighet att utnyttja hela sin intellektuella kapacitet och 
bli sedd för den hon är. (Nadeau et al., 2002). 
 
Vilken är lärarens viktigaste uppgift? Det torde vara att ta elevens perspektiv och försöka 
förstå det som eleven förstår – att ana sig till vem eleven är just då i den specifika situationen 
och vem eleven kan vara. Det mellanmänskliga mötet handlar inte om påverkan, interaktion 
eller samverkan. Genom att bli delaktig i varandras verklighet skapas en relation, vi blir 
verkliga och befästa och mening uppstår. (von Wright, 2000, 2004; Vaage, 2003; Aspelin, 
2003, 2005, 2008).  
 

8.3. Att vara kompetent och värdefull 

Barn upp till femton år reagerar med mycket aktivitet i hjärnan vid positiv respons enligt den 
holländska studie som Jørgensen (2009) refererar till. Till skillnad från vuxna reagerar barn 
inte med ökad tankeaktivitet vid negativ kritik. Livia och Marielle får ofta beröm av sina 
föräldrar, lärare, kompisar och andra. Angela och Vilda får beröm ibland av sina föräldrar, 
lärare, kompisar och andra. Malva får ofta beröm av sina kompisar och liksom Beata ibland 
av sina föräldrar och lärare. Fidelia och Melanie får ofta beröm av sina föräldrar, Fidelia även 
av sina kompisar, men ingen av dem av sina lärare. Livia, Angela och Marielle känner sig 
sällan eller aldrig kritiserade och sällan att saker de säger eller gör blir fel. Vilda känner sig 
aldrig kritiserad, men ibland att saker hon gör eller säger blir fel. Malva och Fidelia känner sig 
kritiserade ibland och Beata och Melanie ofta. Malva, Beata och Melanie känner ibland att 
saker de säger blir fel, Fidelia gör det ofta och alla fyra flickorna känner ofta att saker de gör 
blir fel. 
 
Marielle får ofta beröm av signifikanta andra. Hon upplever sällan negativ respons. Hon 
känner sig respekterad, upplever att de flesta lärare har en rättvisande uppfattning om henne 
och att hon får den hjälp hon behöver. Hon är nöjd med sina prestationer, delvis nöjd med sina 
betyg och är nöjd med och stolt över sig själv ibland. Marielle trivs ganska bra i skolan och 
tycker om att vara där. Angela får beröm ibland. I likhet med Marielle känner hon sig 
respekterad och rättvist uppfattad, hon upplever sällan negativ respons och hon får den hjälp 
hon behöver. Hon är stolt över och nöjd med sig själv och sina prestationer ibland. Hon anger 
att hon trivs mycket bra i skolan och delvis tycker om att vara där. I sina egna kommentarer 
skriver hon att skolan fungerar bra och att hon utvecklas hela tiden.  
 
Fidelia och Melanie får ofta beröm av sina föräldrar, men aldrig av sina lärare. Båda får ofta 
negativ respons. Ingen av dem har en fungerande skolsituation. Lärare utgör signifikanta 
andra i barns och ungdomars liv och rädsla för att göra misstag hindrar fortsatt utveckling hos 
elever. Lärares bemötande och förväntningar har en avgörande betydelse i att skapa och 
upprätthålla elevers motivation och motivationen kan ses som en följd av de erfarenheter 
eleven gör. Negativ respons minskar aktiviteten i hjärnan hos barn och ungdomar under 
femton år (Jørgensen, 2009). Eleven måste vilja det som skolplikten tvingar till och relationen 
mellan elev och lärare är inte jämbördig (Bartholdsson, 2007; Jenner, 2004). Om en lärare har 
ett förhållningssätt innehållande annat än positiva förväntningar och respekt för varje individs 
förutsättningar och förmågor missbrukar läraren sin makt och trycker ned eleven. Att ställa 
krav på någon är ett sätt att visa att personen är sedd och viktig, men bara om kraven är 
rimliga i förhållande till personens förutsättningar (Jenner, 2004; Hofvendahl, 2006; 
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Asmervik et al., 2005; Gustafsson, 2007). Tankar, känslor och behov påverkar och styr 
motivationen. Uppmärksamhet och respons kan betraktas som en form av belöning, men kan 
också påverka känslan av trygghet genom att uppmärksamheten innebär att vara sedd och 
betydelsefull. Om responsen är positiv bidrar den till en känsla av att vara accepterad och 
kompetent, vilket verkar vara kännetecknande för Livias, Marielles och Angelas upplevelse 
av skolan. Den påverkar självuppfattningen positivt och medverkar till en tryggare identitet. 
Positiv respons bidrar också till att individen vågar ta fler och nya steg i sin utveckling. 
(Danielsson & Liljeroth, 1996; Asmervik, 2005; Imsen, 2006; Jørgensen, 2009; 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2009; Bandura, 2010).  
  
Om mening uppstår i relationer är relationerna en förutsättning för meningen. Melanie känner 
sig inte sedd i skolan. Hon kommer bra överens med vuxna, men anser att ingen lärare har en 
rättvisande uppfattning om henne. Bubers åtskillnad mellan sociala och mellanmänskliga 
möten (Aspelin, 2008) innebär att sociala möten kan fungera mycket väl, men inte att en 
relation uppstår. Det mellanmänskliga handlar om de personliga möten där subjekten blir 
delaktiga i varandras verkigheter. I ett sådant möte skulle Melanie bli sedd och bekräftad. Om 
prestation är ett högre behov förutsätter det att livsnödvändiga betingelser som trygghet är 
uppfyllda (Imsen, 2006). Melanie verkar inte vara inte trygg i skolan, vilket tydligt avspeglar 
sig i hennes arbete. Hon struntar i uppgifter som hon inte förstår, hon struntar ofta i läxor och 
skolkar ibland. Samtidigt, trots godkänt i alla ämnen, är hon nöjd med sina betyg och oroar sig 
mycket. 
 
Rädsla att misslyckas hämmar motivation, liksom brist på stimulans, men med stöd och 
utmaning kan elever och lärare tillsammans verka inom Vygotskijs proximala utvecklingszon. 
Elever kan också tillsammans med varandra befinna sig där, under förutsättning att de vågar 
visa vad de kan och inte. Fidelia vill inte arbeta tillsammans med eller hjälpa andra. Hon har 
svårigheter med läsning och koncentration, upplever ofta att saker hon gör och säger blir fel 
och känner sig osäker. Vad har hon att erbjuda i ett samarbete? När hon vill ha hjälp ber hon 
en kamrat och hon anser att hon delvis får den hjälp hon behöver i skolan. Hon upplever att 
hon aldrig får beröm av sina lärare. När befinner sig Fidelia i en proximal utvecklingszon? 
Enligt Bandura (2010) avgör en persons känsla av self-efficacy hur han eller hon känner, 
tänker, beter sig och motiverar sig själv. Att lyckas i olika sammanhang grundlägger känslan 
av self-efficacy, men för att denna känsla ska vara motståndskraftig krävs också att övervinna 
svårigheter och motgångar genom ansträngning. Fidelia och Melanie visar både på stor 
ansträngning och på motståndskraft. De hanterar en svår situation genom att fortsätta kämpa 
och har båda godkänt i de flesta eller alla ämnen. Melanie försöker på olika sätt att berätta för 
sin omgivning att hon vill ha hjälp. De verkar dock inte få så mycket erkännande för sina 
insatser och båda har troligen en högre förmåga och kapacitet än de får ge uttryck för. De 
upplever inte själva att de är duktiga och framgångsrika. Deras self-efficacy präglas av brist 
på uppmärksamhet och positiv respons. 
 
För mycket beröm kan ta bort tillfredställelsen av att klara något på egen hand och beröm kan 
ha motsatt effekt om uppgiften inte är en utmaning för eleven, men om det är som Imsen 
(2006) påstår, att flickor har en tendens att undervärdera sig själva och sina möjligheter att 
lyckas, är beröm än viktigare för flickor. Flickor verkar, enligt Imsen, ha mindre 
prestationsmotivation än pojkar, och menar att det kan förklaras med att flickors motivation 
riktas mot relationer. Nitton av trettio flickor i denna undersökning nämner i sina egna 
kommentarer relationer på något sätt. Imsen säger också att flickor tolkar sina prestationer 
annorlunda än pojkar och har en tendens att förklara framgång med instabila och yttre faktorer 
och misslyckanden med inre. Sammantaget skulle detta kunna innebära att flickor påverkas 
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mer av signifikanta andra, och behöver mer utmaning och mer positiv respons än pojkar för 
att öka sin självupplevda tro på sin förmåga att organisera och utföra handlingar som krävs för 
att klara potentiella situationer, det vill säga sin self-efficacy (Bandura, 2010).  
 

8.4. Att hantera sin tillvaro och att tro på framtiden  

Varje individ existerar i ett sammanhang, en helhet med ömsesidig påverkan mellan olika 
delar. Människans beteende är beroende av samspelet i sitt sociala system, såväl som av en 
inre motivation grundad på egna sociala erfarenheter. Bronfenbrenner (Nordahl et al., 2007) 
menar, i likhet med Erikson (Stier, 2003), att det pågår en ständig växelverkan även mellan 
individens biologiska förutsättningar och faktorer i miljön. Erikson ansåg att individens 
identitet påverkas av omedvetna psykiska tillstånd, liksom hur barnet hanterar utmaningar och 
kriser. Barns motståndskraft mot stressorer är relativ och orsakerna till stress finns, enligt 
Rutter, både i miljön och hos individen. Rutter (2000) menar att det är sannolikt att samspel 
mellan individer över tid påverkar resiliensprocesser och att åtgärder i miljö är allra viktigast 
för de individer som bär på genetiska riskanlag. 
 
För att svara på huruvida någon av de flickor som har deltagit i denna studie bär på riskanlag 
eller inte skulle det krävas djupare och mer omfattande undersökning. Däremot visar resultatet 
på att flera flickor i undersökningen skulle behöva förändringar i sin situation i skolan. Några 
resultat visar på svårigheter som skulle kunna tyda på en djupare problematik och ett behov av 
en noggrann utredning. Det kan vara så att de flickorna redan är uppmärksammade av skolan, 
men i så fall är insatserna inte adekvata eller tillräckliga eftersom flickorna tydligt säger och 
visar att de inte får den hjälp de behöver. Detta stärks av Isakssons resultat (2009) om hur 
skolan ofta konstruerar elevers behov av stöd utifrån antaganden och föreställningar. Med 
hjälp att överbrygga eventuella kognitiva svårigheter skulle flickornas ansträngningar kunna 
riktas mot innehållet i skolarbetet och komma fram till helt andra resultat, men framför allt 
skulle de få möjlighet att känna sig nöjda med och stolta över sig själv. (Nadeau et al., 2002). 
 
Angelas och Marielles upplevelser av skolan är inte lika ljusa som Livias. Ändå har deras 
beskrivningar liksom Livias en positiv prägel. Livia och Marielle får utan problem eller för 
det mesta sin tid att räcka till både skola och fritid. De har positiva erfarenheter av skolan i 
form av att bli uppmärksammade, sedda och bekräftade och de får den hjälp de behöver. 
Marielle talar om sin egen inställning till arbetet som en viktig påverkansfaktor. Livia talar 
om planering och studieteknik, som en god hjälp, något som också nämns som stödjande 
faktorer i forskningen om ADHD (se bilaga 2). Det visar exempel på självständighet och 
förmåga att förstå sammanhang och påverka sitt eget liv. Alla tre flickorna har också tillgång 
till skyddsfaktorer i form av respektfullt bemötande, goda relationer och frånvaro av negativ 
kritik. 
 
Att vara tonåring är enligt Jørgensen (2009) en grundläggande belastningsfaktor. Den delas av 
alla flickor i undersökningen, men en enskild riskfaktor behöver inte innebära någon påtaglig 
risk, så länge den verkar ensam, enligt Rutter (2000). Först när flera riskfaktorer uppträder 
samtidigt och tillsammans ökar riskpåverkan markant (a.a.). Fidelias och Melanies enkätsvar 
visar på stora exekutiva svårigheter och bristande struktur, i till exempel att planera och utföra 
sitt arbete. De skulle ha nytta av det stöd som Livia upplever i god planering och studieteknik. 
De har båda stora sömnsvårigheter och en vardag präglad av alltför höga krav. De får ibland 
sin tid att räcka till både skolan och fritid. Melanie bråkar mycket hemma och lider av 
somatiska besvär, såväl som oro, otålighet, rastlöshet och frustration. Fidelia kommer delvis 
överens med vuxna och klasskamrater, har svårt att få nya vänner och känner sig ofta stressad, 
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irriterad, frustrerad, otålig och rastlös. Skolan har enligt både skollagen och gällande läroplan 
skyldighet att främja elevers harmoniska utveckling, men båda flickorna visar tydliga tecken 
på överbelastning och brist på skyddsfaktorer (Jørgensen, 2009; Rutter, 2000; Ogden, 2003; 
Nordahl et al., 2007).  
 

8.5. Att ha rätt till lärande och utveckling 

Tio av trettio flickor i denna undersökning säger att de delvis får den hjälp de behöver i 
skolan. Två svarar att de inte får det alls. Skolans styrdokument säger samtliga klart och 
tydligt att skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vem bedömer elevers 
förutsättningar och avgör behov och rätt till stöd? Är det skolan eller eleven? Är det ekonomi? 
Krävs det en medicinsk diagnos? Är det till och med så att ingen gör den bedömningen i vissa 
fall, för att det handlar om flickor som kämpar i det tysta och inte uppmärksammas? Det är 
möjligt att någon av flickorna i denna undersökning har en medicinsk diagnos, men om det är 
någon av dem som upplever bristande stöd är insatserna otillräckliga eller inadekvata, 
eftersom flickornas upplevelse av bristande stöd kvarstår. Detta stämmer väl överens med de 
slutsatser som Isaksson (2009) drar om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd, det 
vill säga en osäkerhet i identifieringen av elever i behov av särskilt stöd och en bristande 
överensstämmelse mellan diagnos och stödåtgärder. Resultatet kan också vara ett exempel hur 
vissa elever nedprioriteras i fördelning av resurser, elever som har koncentrations- och 
lässvårigheter, men gör så gott de kan och märks väldigt lite (Myndigheten för skolutveckling, 
2005). Gör de sig uppmärksammade är det kanske ändå inte rätt stöd de får, om inte skolan tar 
sig tid att utreda orsaken till aktuella svårigheter, något som skolan sällan har tid att på djupet 
analysera (Myndigheten för skolutveckling, 2005; Egelund, Haug & Persson, 2006; Isaksson, 
2009). Nadeau et al. (2002) redovisar en rad åtgärder för flickor med ADHD som varken 
kostar något eller är komplicerade att genomföra (se bilaga 2). Det är åtgärder som flickorna i 
undersökningen visar har betydelse och frågar efter, vilket innebär att det handlar om insatser 
och stöd som inte bara gäller för flickor med ADHD, utan som alla elever i skolan kan ha 
nytta av.  
 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Dessa elevers behov framgår tydligt vid olika avstämningar och 
betygssättning. Men Melanie och Fidelia då? Som har godkänt i alla ämnen, eller alla utom 
engelska, och kanske skulle kunna få högre betyg med en bättre anpassad skolsituation. Vilka 
är deras rättigheter? Eftersom skolan enligt styrdokumenten har skyldighet att främja elevers 
harmoniska utveckling har skolan ett otvetydigt ansvar att hjälpa Melanie och Fidelia. En 
kartläggning av en elevs hela situation och kontext, på organisations-, grupp- och individnivå 
ska utgöra grund för åtgärder och stöd (Ogden, 2003; Skolverket, 2008). Sannolikt skulle 
Melanies och Fidelias prestationer och resultat i skolan påverkas av den hjälp de har rätt till.  
 
En miljö kan vara kravfylld och exkluderande eller stödjande och inkluderande. Normaliteter 
skapas, ifrågasätts och förhandlas, så även sociala roller, självbild och identitet. (Lindqvist, 
2007). En funktionsnedsättning övergår i ett funktionshinder när den blir en begränsning för 
en person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen, 2007). Barn med en 
funktionsnedsättning kan behöva särskilda lösningar för att kunna vara delaktiga och 
utvecklas som andra barn (Wahlund Nilsson, 2010). Skulle det vara så att någon av flickorna i 
undersökningen har en funktionsnedsättning ska de också erbjudas att lära sig praktiska och 
sociala färdigheter för att kunna delta i framtida utbildning och samhällsliv på lika villkor 
som andra (Lindqvist, 2007; Socialdepartementet, 2008; SFS 2008:567). 
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För att alla elever ska få adekvat bemötande och stöd krävs kunskap om olika 
funktionsnedsättningar och vad de innebär. Utifrån forskning om flickor och ADHD är det ett 
område där det uppenbart brister i kunskap Diagnoskriterierna i DSM-IV är formulerade 
utifrån pojkars typiska mönster och betonar det hyperaktiva och impulsiva beteendet. Flickor, 
tenderar att i första hand ha uppmärksamhetssvårigheter eller mindre tydlig hyperaktivitet, 
och verkar kunna kompensera sina problem tills kraven på organisation och prestation blir 
övermäktiga. Komorbida tillstånd som ångestsyndrom och depression blir följden och det 
som uppmärksammas av omgivningen. Ångest är ett ord som en av flickorna har valt i sina 
egna kommentarer. Den bild som framträder av henne visar också tydliga tecken på både 
ångest och depression. (Nadeau et al., 2002; Kopp & Gillberg 1999, 2003; Socialstyrelsen, 
2002, 2004; SBU, 2005; Nilsson, 2010).  
 
I en pedagogisk utredning och kartläggning av några av flickornas situation skulle en diagnos 
eller en utvecklingspsykologisk beskrivning kunna utgöra en del. Syftet skulle vara att med 
hjälp av olika kompetenser få en så bred bild som möjligt av individen för att kunna anpassa 
exempelvis miljö, förhållningssätt och stöd. (Iglum, 2006; Ogden, 2003). Iglum (a.a.) menar 
att kunskap om representativa drag i en diagnos kan bidra till utformandet av åtgärder på olika 
nivåer. Begreppet diagnos har i skolans sammanhang till stor del negativa associationer och 
förväntningar (Hundeide, 2000). Ogden (a.a.) talar om att ersätta diagnoser med 
utvecklingspsykologiska beskrivningar. Beskrivningarna ska baseras på barnets utvecklings- 
eller funktionsprofil. En vinst i Ogdens tanke är undkommandet av de kategoriseringar som 
diagnoser medför. Kanske kan det minska risken för stigmatisering. Eller är det bara så att 
begreppet diagnos har fått en alltför negativ innebörd, börjar tjäna ut sitt syfte och behöver 
ersättas? Vad blir den reella skillnaden? Kommer utvecklingspsykologiska profiler i ett längre 
perspektiv att betraktas och hanteras som diagnoser gör idag? Skolan behöver fortfarande 
kunskap om individens förutsättningar och inom sjukvården och psykiatrin används diagnoser 
som ett redskap. Varken en diagnos eller en utvecklingspsykologisk beskrivning utgör någon 
lösning, men väl ett underlag för ett genomarbetat åtgärdsprogram. Vad underlaget kallas 
spelar kanske inte så stor roll så länge det fyller sitt syfte och individen får det stöd som är 
nödvändigt och berättigat.  
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara svåra att upptäcka. Flickor med ADHD 
visar generellt mer internaliserade symptom än pojkar, men skillnaderna kan vara stora även 
mellan flickor. Ofta är flickorna tysta, passiva och brister i uppmärksamhet. De har diffusa 
somatiska besvär som ont i magen och huvudet och de lider som regel av låg självkänsla och 
depressivitet. ADHD försämrar den individuella funktionsförmågan betydelsefullt och det 
finns en diskrepans mellan individens potential och den faktiska funktionsnivån. En mycket 
begåvad flicka klarar ofta vad som förväntas av hennes åldersgrupp, men får utan stöd inte 
möjlighet att utnyttja hela sin intellektuella kapacitet. Den flicka som gör stora ansträngningar 
för att kompensera sin ADHD-problematik kan av omgivningen uppfattas som medelmåttigt 
begåvad utan behov av stöd. Flickans självkänsla påverkas negativt då hennes ansträngningar 
inte uppmärksammas och ger mer resultat. Hon blir inte sedd för den hon är. (Nadeau et al., 
2002; Kopp & Gillberg 1999, 2003; Socialstyrelsen, 2002, 2004; SBU, 2005; Nilsson, 2010). 
Många av de symptom som beskriver ADHD kan men behöver inte innebära ADHD eller 
någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fler symptom tillsammans visar dock 
tydligt att något inte är som det ska. Om detta inte uppmärksammas växer problemen och 
andra symptom tillkommer. Kanske vore det inte så dumt att, som Gillberg (1996) föreslår, i 
ett tidigt skede i skolan utföra någon form av kartläggning av elever för att de från början ska 
uppmärksammas och bemötas på ett bra sätt. Det görs med läs- och skrivsvårigheter för att 
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inte missa någon elev och för att det är väl känt att tidiga insatser ger ett bättre resultat och 
hjälper till att upprätthålla elevens självkänsla. Diagnoser och prov förekommer regelbundet i 
matematik och många andra ämnen i skolan för att säkerställa att eleverna utvecklas och når 
förväntade reslutat och uppställda mål. För att främja elevers harmoniska utveckling behövs 
också kunskap om var individen befinner sig (Nilsson, 2010).  
 

9. Avslutande diskussion  
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka flickors relation till skolans krav, hur 
dessa påverkar flickornas elevidentitet och vilka pedagogiska konsekvenser och implikationer 
denna inblick kan visa på. Ett sätt att möta de problem som uppstår är att utreda och 
diagnostisera elever som upplever svårigheter i skolan, i ett kategoriskt perspektiv. Ett annat 
sätt är att kartlägga lärandemiljön när elever signalerar att allt inte är som det ska, i ett 
relationellt perspektiv. Mellan dessa båda perspektiv ser jag ett dilemma. Elever har olika 
förutsättningar samtidigt som de ska nå samma mål inom ungefär samma tidsrymd.  
 
En miljö kan vara kravfylld och exkluderande eller stödjande och inkluderande. Det behöver 
finnas ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten i skolan, men 
utan en kunskap om och uppmärksamhet riktad mot elevers olika individuella förutsättningar 
blir eleverna övergivna. Att blunda för elevers svårigheter och behov av hjälp, vilka ibland 
kan innebära behov av andra yrkesgruppers kunskap, är både inhumant och oetiskt. Många 
elever får stöd i skolan, i vissa fall mycket stöd. Det är möjligt att flera av flickorna i denna 
undersökning också får det. Då är frågan om de får rätt stöd. Svaret finns hos dem och blir 
tillgängligt för vuxna som frågar. Kanske måste frågorna omformuleras och ställas flera 
gånger. Eleverna behöver uppleva att angelägna möten mellan dem och skolans personal äger 
rum och att det finns en närvaro i tanke, känsla och handling. I en varm och stödjande miljö, 
med positiva och väl avvägda förväntningar, där eleven känner sig sedd och betydelsefull som 
person, där kan eleven växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Men bara om skolans 
personal också tar elevens svårigheter på allvar, visar att de uppmärksammar och intresserar 
sig för vad som är problematiskt ur elevens perspektiv och hjälper eleven att hantera det som 
eleven själv upplever som svårt. Först då kan eleven känna sig helt accepterad och kompetent. 
 

9.1. Lärandemiljö och ett relationellt perspektiv 

Det flickorna beskriver som utmärkande för en god miljö är också det som får dem att må bra 
och trivas, vilket påverkar prestationer och upplevda svårigheter. Nitton flickor nämner 
relationer i någon form. Fjorton flickor påtalar vikten av fungerande relationer med kamrater. 
Åtta flickor tar upp relationen mellan lärare och elever. Att få ha samma lärare under en 
längre tid, lärare som är engagerade och uppmärksamma. Trygghet och tillit i relationen är 
viktig. Flickorna saknar i flera fall och frågar efter närvarande vuxna som är intresserade av 
och bryr sig om dem. De vill att de vuxna i skolan ska samverka, så att organisationen blir ett 
stöd. Flickorna vill ha en välorganiserad undervisning som är intressant och åtföljs av positiv 
återkoppling. De vill lära sig och de vill utvecklas. Flera har det jobbigt, men ändå har de 
insikt och goda förslag till lösningar. De behöver få känna sig duktiga, och om det är så att 
flickor har en lägre prestationsmotivation och en större relationsorientering än pojkar så blir 
det än viktigare att stärka flickornas motivation.  
 
Dilemmat i skolans verksamhet, att alla elever ska nå samma mål inom samma tidsrymd, 
samtidigt som verksamheten ska anpassas till elevernas olikheter är inte enkelt att leva upp 
till. Att alla elever ska nå samma mål är kanske inte ens möjligt. Däremot är det en god tanke 
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och ett mål att sträva mot. Att anpassa verksamheten till elevernas behov är en självklar 
förutsättning, och utifrån resultaten i denna undersökning är det enkla åtgärder som 
efterfrågas. Flickorna vill bli sedda, de vill ha en välorganiserad, intressant och meningsfull 
undervisning som de kan ta emot, vara delaktiga i och växa med. De vill bli bekräftade i det 
de gör och i de personer de är. Detta stämmer väl överens med den forskning som har 
redovisats. Så hur kan det uttolkas och förstås i skolan? 
 
De flickor som mår bra beskriver framgång och goda relationer till sin omgivning, både vuxna 
och kamrater. De upplever att de är sedda, bekräftade och får det stöd de behöver. De 
pedagogiska implikationerna av denna studie visar att det är viktigt att kunna ta andras 
perspektiv och etablera goda relationer och tillit mellan elev, lärare och föräldrar. Ansvaret 
vilar på den som är professionell att skapa goda möten präglade av lyhördhet, ödmjukhet och 
respekt. En relation blir bärande om den kan främja den andres förmåga att komma till insikt 
och utvecklas. Kvaliteten på relationen är avgörande för den andres möjligheter att utvecklas 
positivt. Lärares förhållningssätt och bemötande är oerhört viktigt för flickornas vidare 
utveckling – i en relationsmedveten lärandemiljö. 
 

9.2. Individuella förutsättningar och lärares bemötande 

Utifrån forskning om hjärnans plasticitet och utvecklingspotential finns det inga 
begränsningar i vad skolan tillsammans med eleverna kan åstadkomma, men uppmärksamhet 
och uppmuntran är inte alltid tillräckliga redskap för att övervinna alla svårigheter. Enligt 
Bergström (2010) finns det en övre och en undre gräns för hjärnans kapacitet, innan den blir 
understimulerad eller överbelastad. För att ett barns hjärna ska utvecklas optimalt behöver den 
få vara kreativ och Arild Jensen (2009) pekar på hur människans hjärna har en förmåga att 
anpassa och lära sig hela livet. Hon menar att genom att fastslå en intelligensprofil finns en 
fara att individer hindras från att utnyttja denna medfödda anpassningsförmåga. Genom 
kartläggning framträder individens förmågor tillsammans med styrkor att bygga på (Nilsson, 
2010). 
 
Några av flickorna i studien har svårigheter att koncentrera sig och organisera sin tillvaro. 
Deras beskrivningar av sin situation i skolan överensstämmer i mycket med aktuell forskning 
om flickors symptom på ADHD. Dessa symptom kan bero på att flickorna är överbelastade 
och överansträngda. Symptomen skulle också kunna bero på en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som inte uppmärksammats. På samma sätt som de flickor som 
Skolverket skriver om i sin rapport 2009. Det finns inget självändamål i att diagnosticera fler 
flickor, men det finns flickor som far illa och som skulle kunna få mer och bättre anpassat 
stöd om deras svårigheter blev synliggjorda för omgivningen. En diagnos kan verka 
stigmatiserande och en kategorisering är något som individen bär med sig hela livet. En 
utvecklingspsykologisk beskrivning skulle kunna leda till samma sak. På något sätt måste 
dock svårigheterna lyftas fram och hanteras. Vad de kallas har betydelse för individens bild av 
sig själv och andras bild av individen, men individens uppfattning om sig själv skadas 
definitivt när svårigheterna sopas under mattan. Goda möten och samtal med elever och 
föräldrar ger betydligt mer omfattande och värdefull information än en medicinsk diagnos. 
Flickorna i undersökningen är goda exempel på vilken kunskap de själva besitter. Med en 
otydlig eller felaktig bedömning av den individuella problematiken i tidiga skolår riskerar 
dock åtgärder att bli otillräckliga eller verkningslösa. Flickorna i studien bekräftar också 
brister i skolans uppmärksammande och stödjande arbete. Så hur ska skolan komma till rätta 
med detta? En tidig kartläggning skulle kunna utgöra underlag, och vara ett bra och 
funktionellt verktyg om det används på rätt sätt, det vill säga med respekt för individen och 
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utifrån individens villkor och behov. Den modell som har använts i denna studie, med en 
kvantitativ del och en self-report-del som kompletterar varandra, har givit en nyanserad bild 
av flickornas villkor och behov i skolan. Flickornas villighet att berätta talar för att de känner 
sig respekterade. Samtidigt bygger skolans läroplan på honnörsord som delaktighet, 
inflytande och ansvar (Utbildningsdepartementet, 2006). Hur kan elever vara delaktiga och 
utöva inflytande och ansvar om de saknar forum att uttrycka sina tankar? Om sådana forum 
vore tillgängliga skulle eleverna också ha möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor om 
hur de upplever sin situation i skolan och hur de skulle vilja att det var. Sådana forum 
förutsätter någon som har tid att lyssna och som tar deras upplevelser på allvar, så att deras 
berättelser fyller en mening och leder till utveckling.   
 
Samspelet mellan lärare och elev kan påverkas negativt om läraren har en förutfattad bild av 
elevens förmågor och behov, men om lärarens kunskap om elevens förutsättningar är 
bristfälliga har läraren svårt att möta eleven där han eller hon befinner sig. Positiva 
förväntningar leder till positiva resultat och negativa förväntningar till negativa resultat, det är 
väl dokumenterat, och samma sak gäller när förväntningar är för lågt eller högt ställda. 
Motivationen påverkas negativt eller uteblir. Att undervisningen är intressant och meningsfull 
innebär att den måste möta individens förförståelse, och att varje lärare måste ha kunskap om 
var och en av sina elever, våga tala om olikheter i utveckling och vara beredd att lära sig mer 
när befintlig kunskap inte räcker till. För att nå kunskap om eleverna behövs mötesplatser där 
lärare och elever kan samtala och eleverna kan känna att deras upplevelser är viktiga och har 
betydelse. Isaksson (2009) talar om ett spänningsfält mellan subjektiva bedömningar av 
skolans personal i motsats till objektiva bedömningar utifrån test och diagnoser. Vem förstår 
sin situation bättre än eleven själv? Flickorna i denna studie utgör utmärkta exempel, och en 
kompetent lärares subjektiva bedömning baserad på elevers egna berättelser torde vara 
svårslagen enligt min uppfattning. Isaksson menar att skolan konstruerar elever i behov av 
särskilt stöd utifrån antaganden och föreställningar och säger att det finns en bristande 
överensstämmelse mellan diagnos och stödåtgärder (a.a.). Jag menar att det finns en bristande 
överensstämmelse mellan lärares och elevers upplevelser och att det är skolans ansvar att 
komma till rätta med denna brist i kommunikationen. Skolan har skyldighet att främja elevers 
harmoniska utveckling och detta är enligt flickorna i denna undersökning och i den forskning 
som redovisas en förutsättning för lärande.  
 
Flera av flickorna verkar inte riktigt komma till sin rätt i sin skolsituation. Det flickorna frågar 
efter är enkla åtgärder som exempelvis struktur i skolan, planering från lärare och samarbete 
lärare emellan. De frågar också efter trygghet, stöd och uppmuntran. Det är åtgärder som är 
lika värdefulla för alla elever, och som inte borde vara åtgärder utan självklara delar av varje 
elevs vardag i skolan. Genom ett väl utformat och relevant stöd grundat i 
relationsmedvetenhet och bemötande skulle kanske fler flickor kunna utnyttja sin potential, 
visa vem de har möjlighet att vara, och måluppfyllelsen i skolan skulle kunna öka.  
 

”Det svarta inom mig finns där. Jag tror att det alltid kommer att finnas kvar. Men 
det ligger långt nere, inte uppe vid ytan. Det är inget som hotar att överta 
kontrollen längre. Det är jag som har kontroll. 
   Visst blir jag fortfarande helförbannad ibland. Det blir väl alla då och då? Men 
jag kan hantera det. Det är det som är skillnaden. 
   Den största skillnaden är att jag har slutat tänka negativt. Jag får väl aldrig något 
gymnasiebetyg. Men ett gymnasiebetyg är inte hela livet. Jag vet att jag är något, 
att det jag gör betyder något. Jag vet att jag duger. Jag vet att jag är bra. 
   Det är det som betyder något” (Hedman, 2006, s 155). 
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9.3. Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har olika frågor dykt upp som inte har rymts inom ramen för denna 
studie. De redovisas här och kanske kan bli frågeställningar i något annat arbete. 
 

• Vilken kunskap och uppfattning har lärare om flickors svårigheter? 
 
• Kan det vara så att lärare är viktigare signifikanta andra än föräldrar när det gäller 

skolan? Hur många föräldrar och lärare har upplevt att lärares ord ofta väger tyngre än 
föräldrars när det gäller till exempel när det gäller hur läxan ska utföras eller mattetalet 
räknas ut? Om det skulle förhålla sig så innebär det att också lärares positiva eller 
negativa respons har större tyngd än föräldrars när det handlar om skolan. Fidelias och 
Melanies berättelser skulle kunna utgör exempel på detta resonemang. 

 
• Hur uppfattas en funktionsnedsättning - är det något som ses ned på trots alla försök 

att skapa en skola för alla?  
 

• Är flickor mer beroende av hur relationer ser ut och fungerar än pojkar? 
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Bilaga 1 
  
Diagnostiska kriterier för diagnosen ADHD enligt DSM-IV (Winkler, 2009). Kriterierna i antingen A. 
eller B bör uppfyllas för att en diagnos skall vara aktuell:  
 

A. Minst sex av följande symptom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en 
grad som är maladaptiv (inte ändamålsenlig – min förklaring) och oförenlig med 
utvecklingsnivån.  

 
Ouppmärksamhet  

o Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter.  

o Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.  
o Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.  
o Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

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

o Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.  
o Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 

( t ex skolarbete eller läxor)  
o Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t ex leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)  
o Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.  
o Är ofta glömsk i det dagliga livet  
 

B. Minst sex av följande symptom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån:  
 
Hyperaktivitet/Impulsivitet  

o Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still.  
o Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 

sitta kvar på sin plats en längre stund. Springer ofta omkring. Klänger eller klättrar 
mer än vad som anses lämpligt för situationen ( hos ungdomar och vuxna kan detta 
vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet).  

o Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar ofta vara "på 
språng" eller "gå på högvarv".  

o Pratar ofta överdrivet mycket.  
 
Impulsivitet  

o Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.  
o Har ofta svårt att vänta på sin tur.  
o Avbryter eller inkräktar ofta på andra ( t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar).  

 
C. Dessutom måste följande punkter vara uppfyllda:  
 

1.   Vissa funktionshindrande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 
ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder.  

2.   Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symptomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet).  
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3.   Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller 
i arbete eller studier.  

4.  Symptomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte 
bättre med någon annan psykisk störning (t ex förstämningssyndrom, ångestsyndrom, 
dissociativt syndrom eller personlighetsstörning).  

 
För att ställa diagnosen ADHD måste symptomen ha varat i minst sex månader. Det är normalt att 
symptomen växlar eller att de förändras inom olika miljöer, men de måste uppfylla kriterierna för 
varaktighet och svårighetsgrad och får inte vara orsakade av förändringar i den sociala omgivningen 
eller andra akuta problem. 
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Bilaga 2 
 
Konkreta förslag till åtgärder för flickor med ADHD-problematik 
 

• Trygghet i klassrummet! 
• Stöd och uppmuntran! 
• Struktur! System att hålla reda på saker. Planera tillsammans. 
• Målorientering och sekvensering i mindre delar, prioriterade och tidsordnade. 
• Lösningsfokus! Fungerande strategier. Välj vilka krig som ska utkämpas. 
• Hemuppgifter – ”en formlös amöba utan början eller slut”? 
• Ge frågor till flickan inför klassen bara när hon räcker upp handen! 
• Uppmuntra henne att fråga igen! 
• Placera flickan intill en välorganiserad kamrat som hon kan be om hjälp! 
• Beröm hennes nyfikenhet, kreativitet och entusiasm! 
• Använd e-post för hemuppgifter och information till föräldrar! 
• Anpassa arbetsmängd och studiematerial! 
• Låt flickan göra om ett misslyckat prov en annan dag - en anpassning till hennes 

ojämna prestationer! 
• Använd dator! Bristande handstil, suddningar och till utseendet slarvigt utförda 

uppgifter är utmärkande för ADHD! 
• Påkalla hennes uppmärksamhet diskret! Hon kan troligen inte kontrollera att hon 

dagdrömmer! 
• Korta informationspass! Gärna diskussioner och samspel i klassrummet! 
• Uppmärksamhet och stöd vid övergångar och förändringar! 
• Tänk på att hon kan uppträda hänsynslöst trots ett djupt engagemang! 
• Hjälp med anteckningar! Då kan flickan lyssna och delta aktivt! 
• Utökad provtid, möjlighet att sitta i enskildhet och möjlighet till alternativa förhör som 

essäfrågor och muntliga förhör! 
• Rimlig flexibilitet kring inlämningstider! 
• Extra läroböcker och material i klassrummet då flickan har glömt! 
• Stöd till flickan att hitta, utveckla och omge sig med adekvat stöd och fungerande 

strukturer som fungerar även utanför skolan! 
• Uppmuntra och utveckla oberoende inom starka områden! 
• Stödgrupper för gemenskap med andra flickor. 
• Skräddarsytt schema! 
• Träning för flickan i att bli sin egen förespråkare och kunna förklara och argumentera 

för sina behov! 
• Tillgång till resursperson (kurator, specialpedagog, assistent) som kan hjälpa till att 

utföra och träna planering och organisation, sätta upp konkreta mål, utveckla bättre 
vanor och studieteknik, och ge stöd i att genomföra det som beslutats. 

                                
                           (Nadeau, Littman & Quinn, 2002) 
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Bilaga 3 Enkätundersökningsguide med resultatredovisning 
 

Enkätundersökning   
flickor år åtta 

 
 

Din medverkan är frivillig!  
Svara så gott du kan och fråga om det är något du inte förstår!  

Stort tack för att du deltar!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En gång var du så här liten och kom till skolan för första gången som elev. Du 
hade tankar och känslor med dig när du kom dit. Dessa tankar och känslor är 
förmodligen annorlunda idag. Du har många upplevelser, situationer och möten 
med olika människor bakom dig som har påverkat dig på olika sätt. 

 
 
 
 
 

• Berätta om ett tillfälle eller en period i skolan när det mesta har fungerat 
för dig!  

 
• Beskriv hur du skulle vilja att skolan var för att du skulle kunna utvecklas 

och lära dig på bästa sätt! 
 

Skriv på bifogat blad och lämna tillsammans med detta formulär! 
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Svara på nedanstående frågor utan att fundera alltför mycket! 
 
 
 
 
 
1. Hur trivs du i skolan? 
 
 Mycket bra. 14 
 Ganska bra. 14 
 Ganska dåligt.   2 
 Mycket dåligt.   - 
 
 
 
  
2. Får du tiden att räcka till både skolarbete och fritid? 
 
 Ja, utan problem.   4 
 Ja, för det mesta. 15 
 Ja, ibland.    9 
 Nej, inte alls.   1 
 
 
 
 
3. Har du under de senaste tre månaderna haft följande besvär? (Sätt ett kryss på varje rad!) 
 
  Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
Huvudvärk     4    5  11  10    - 
Ont i magen     3  12   11    3    - 
Illamående   16  10    2    -    1 
Värk i axlar/nacke  10    7    8    5    - 
Varit nervös     5    9  15    1    - 
Varit irriterad    2    6  14    8    - 
Varit stressad    2    7    7  12    2 
Svårt att sova    7  13    6    2    2 
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4. Hur stämmer följande påståenden in på dig? 
 
    Stämmer Stämmer Stämmer 
    bra delvis inte 
 
Jag tycker om att vara i skolan.   17  11    1 
 
Skolarbetet är intressant.      6  18    5 
 
Jag är gärna med och diskuterar på lektionerna.  11  14    5 
 
Jag ställer gärna frågor inför klassen.   11  13    6 
 
Jag svarar gärna på frågor inför klassen.   12  14    4 
 
Jag tycker om att arbeta i grupp.   19    9    2 
 
Jag arbetar helst ensam.      4    20    6 
 
Jag hjälper gärna andra.    21    7    1 
 
Det är lätt att samarbeta med andra.   22    8    - 
 
Det är roligt att samarbeta med andra   23    7    - 
 
Jag känner mig respekterad av mina lärare.  21    9    - 
 
Jag känner mig respekterad av mina klasskamrater.  20    8    2 
 
Jag visar hänsyn mot andra.   28    2    - 
 
Jag behöver ofta mer tid till uppgifter än andra.    8    6  16 
 
Jag känner mig ofta osäker för att jag inte förstår.    8    5  16 
 
Jag tycker det är jobbigt att räcka upp handen när  
jag har något att säga.      2    9  19 
 
Jag tycker om att läsa.    13  12    5  
 
Jag läser sakta.      4    8  18 
 
Jag har svårt att komma ihåg det jag har läst.    4  11  15 
 
Jag har svårt att koncentrera mig när jag läser.    3  12  15 
 
När jag måste sitta still håller jag ofta på och  
klottrar eller plockar med något.     8  15    7 
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5. Känner du dig nöjd med din egen insats, dina prestationer, i skolan? 
 
 Ja, för det mesta.  13 
 Ja, ibland.    9   
 Inte så ofta.   8 
 Aldrig.     - 
 
 
6. Är du nöjd med dina betyg? 
 
 Ja.  15 
 Delvis.  10  
 Nej.    5 
 
 
7. Oroar du dig över dina betyg? 
 
 Ja, mycket.    7 
 Ja, lite grann. 17 
 Nej.    6 
 
 
8. Hade du icke godkänt i något ämne på höstterminen? 
 
 Nej.  25 
 Ja, ett ämne.    5 
 Ja, i två ämnen.   - 
 Ja, i tre eller fler ämnen.   - 
Om ja, ange gärna vilka: _2 i matematik och 2 i engelska____________________________ 
 
 
 
9. Upplever du att du får möjlighet att visa vad du kan i skolan? 
 
 Ja, ofta.  11 
 Ja, ibland.  16 
 Inte så ofta.   3 
 Aldrig.    - 
 
 
10. Känner du att dina lärare har en rättvisande uppfattning om dig? 
 
 Ja, alla har det.   5 
 Ja, de flesta har det. 16 
 Nja, några har det.   8 
 Nej, ingen har det.   1 
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11. Känns det som om du behöver arbeta hårdare än dina kamrater för att lyckas i skolan? 
 
 Ja, hela tiden.   5 
 Ja, ofta.    5 
 Ja, ibland.    8 
 Nej, inte alls. 12 
 
 
 
12. Tycker du att du får den hjälp du behöver i skolan? 
 
 Ja.  18  
 Delvis.  10 
 Nej.    2 
 
 
 
13. Ber du om hjälp när du kör fast? (Kryssa för alla alternativ som stämmer in på dig.) 
 
 Ja självklart, jag ber min lärare.  20 
 Ja självklart, jag ber en kamrat.  25 
 Ja, jag frågar någon hemma efter skolan. 12 
 Nej, jag vill helst klara mig själv.    6 
 Nej, det är pinsamt!     - 
 Nej, jag struntar i uppgiften.    4 
 Något annat ________________________________2, fåfänga, själv först______________ 
(ange gärna vad!) 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
14. Har du lätt eller svårt att få nya vänner? 
 
 Mycket lätt.   9 
 Lätt.  17 
 Svårt.    4 
 Mycket svårt.   - 
 
 
 
15. Har du någon vän som står dig riktigt nära?  
 
 Nej.    1 
 Ja, en.    4 
 Ja, två.    6 
 Ja, tre eller fler. 19 
   Om ja, går en eller flera av de vännerna i    

din skola?   14 
din klass?  17 
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16. Hur bra stämmer följande påståenden på dig? 
 
   Stämmer  Stämmer Stämmer 

inte alls delvis helt 
 
Jag kan inte vara stilla länge.    9  15   6 
 
Jag tappar ofta humöret.   11  15   4 
 
Jag är ofta ensam.   22   7   1 
 
Jag känner mig annorlunda än andra.  14  12   4 
 
Jag känner mig ensam och utanför.  24   5   1 
 
Jag dagdrömmer mycket.   13  11   6 
 
Jag oroar mig mycket.    9   15   6 
 
Jag bryr mig om andras känslor.   1   7  22 
 
Jag är ofta nedstämd eller ledsen.  22   6   2 
 
Jag har svårt att koncentrera mig.  13  14   3 
 
Jag blir lätt störd på lektioner.  11  12   7 
 
Jag tycker det är jobbigt med nya saker.  16  11   3 
 
Jag blir lätt osäker.   13  13   4 
 
Jag kommer bra överens med vuxna.   1  11  18 
 
Jag kommer bra överens med 
mina klasskamrater.    2   9  19 
 
Jag tänker mig för innan jag gör  
olika saker.     3  19   8 
 
Jag bråkar mycket i skolan.  29   -   1 
 
Jag bråkar mycket hemma.   21   6   3 
 
Jag är ofta ensam på rasterna.  27   2   1 
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17. Brukar du… 
 
   ofta ibland  sällan  aldrig 
känna dig kritiserad?     3    6  12    9 
känna att saker du gör blir fel?    6  11  11     2 
känna att saker du säger blir fel?    4  13  11    2 
må bättre när du får röra dig?  17    7    2    4 
lova dig själv att anstränga dig mer?  13  12    5    - 
 
 
 
18. Känner du dig nöjd med dig själv? 
 
 Ja, för det mesta. 16 
 Ja, ibland.    6 
 Inte så ofta.   8 
 Aldrig.    - 
 
 
 
19. Får du någon gång beröm av… 
 
  Ofta Ibland Aldrig 
dina föräldrar?  18  12    - 
dina lärare?   11  15    4 
dina kompisar?   18  11    1 
andra?      9  19    1 
 
 
 
20. Känner du dig stolt över dig själv? 
 
 Ja, ofta.     9 
 Ja, ibland.  13 
 Inte så ofta.   8 
 Aldrig.    - 
 
 
 
21. Hur ofta brukar du… 
    Ofta Ibland Aldrig 
ha svårt att somna på kvällen?     7  13  10 
ha svårt att vakna på morgonen?   13  12    5 
känna att du har sovit för lite?     9  17    4 
känna att du har sovit dåligt?     5  19    5 
känna dig sömnig i skolan?   14  16    - 
känna dig sömnig hela dagen?     6  17    7 
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22. Hur ofta brukar du…. 
Ofta Ibland Aldrig 

 
ha svårt att komma ihåg instruktioner till en uppgift?   4  17 9
  
glömma att ta med rätt böcker hem från skolan?   5  12  13 
 
komma ihåg vad du har läst när du sitter på ett prov?   8  13   9 
 
ha svårigheter att planera ditt arbete?   10  10  10 
 
ha svårt att bli klar med en uppgift?    4  12  14
  
ha svårigheter att hålla ordning på dina saker?   5  11  14 
 
ha svårt att komma i tid till skolan?    -  10  20
  
missa möten som du har bokat ?    -   4  26 
 
göra slarvfel i dina uppgifter?    9  20   1 
 
ha svårt att komma igång med en uppgift?   6  16   8 
 
ha svårt att koncentrera dig när du arbetar  
med en uppgift?     5  13  11 
 
ha svårt att koncentrera dig när en lärare pratar?   5  14  11 
 
ha svårt att koncentrera dig när  
någon pratar med dig?     1  12  17 
 
störas av händelser eller ljud omkring dig?   4  18   8 
 
känna dig otålig och rastlös?    4  18   8 
 
prata för mycket på lektioner?    9  18   3 
 
ha svårt att vänta på din tur?    1  10  19 
 
avbryta eller störa andra när de är upptagna?   1  10  19 
 
ha svårt att ta det lugnt och vila/göra ingenting?   6  10  14 
 
känna dig frustrerad?     3  13  14 
 
strunta i dina läxor?     3  11  16 
 
glömma att lämna in läxor som du har gjort?   1  17  12 
 
skolka från lektioner?     -   3  27 
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Om du känner att du har det jobbigt med din situation i skolan och känner att du har mer att 
berätta, då kan du få vara med i en intervju, ensam eller i en grupp.  
 
 Ja, jag vill gärna berätta mer.  
 Nej, jag har inget att tillägga. 
 
 
Ditt namn (frivilligt!) _______________________________________________ 
  

(Om du vill vara med i en intervju har jag stor hjälp av ditt namn, men du kan 
också säga maila, sms:a eller ringa mig till och med fredag, och då kan du vara 
helt anonym här! ☺) 

 
 
Tillåter du att jag berättar om dig för skolans elevvårdsteam om du skriver ditt namn? 
 
 Ja  
 Nej 
 
 

Stort och varmt tack ☺ 
för din tid och att du har besvarat mina frågor! 

Du får gärna ställa frågor till mig efteråt om det är något du undrar, 
 eller kontakta mig via de uppgifter du fick hemskickade! 

 
     /Carina Dalén 
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Bilaga 4 Brev till föräldrar 
 
Hej! 
 
Jag skriver till dig med anledning av att du har en flicka i år åtta på Önstaskolan. Jag heter Carina 
Dalén, är grundskollärare och blivande specialpedagog. Under våren ska jag utföra ett examensarbete 
inom ramen för specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet. Jag kommer att göra en 
enkätundersökning bland flickorna i år åtta på Önstaskolan. Flickorna kan vara helt anonyma. Jag 
erbjuder din dotter att delta i denna undersökning med ditt medgivande.  
 
Bakgrunden till mitt arbete är att många ungdomar mår dåligt av olika skäl och ibland kan det vara 
svårt att upptäcka. Enligt en studie från Skolverket 2009 har andelen elever som trivs bra och upplever 
engagemang och inflytande i skolan ökat, men många elever, särskilt flickor, i grundskolans senare år 
känner sig stressade och mår dåligt. Många lider i det tysta, och deras självkänsla och skolresultat 
påverkas negativt. Därför har jag valt att rikta mitt arbete mot flickor och flickors svårigheter. Jag 
kommer delvis att jämföra de svårigheter jag ser med forskning om flickor och ADHD. Flickors 
symptom på ADHD kan vara mycket olika pojkars symptom och därför antar forskare idag att det kan 
finnas ett stort antal flickor som inte uppmärksammas och därmed inte får det stöd de behöver och har 
rätt till.  
 
Jag kommer att ställa frågor som handlar om hur flickorna mår och hur de upplever sin skolsituation. 
Jag kommer därefter eventuellt att följa upp enkäten med intervjuer, enskilt eller i grupp, om några 
flickor är intresserade av att diskutera vidare kring hur de har det i skolan. Mitt syfte är att se hur 
skolan kan bli bättre på att upptäcka flickors svårigheter och bli bättre på att möta deras behov. 
 
Flickornas deltagande är frivilligt. De har rätt att avbryta sin medverkan om och när de så 
önskar. Deras svar kommer att sammanställas och redovisas helt anonymt i mitt 
examensarbete. Det datamaterial som jag samlar in kommer att användas endast i detta 
arbete, hanteras endast av mig och förvaras oåtkomligt tills jag är helt klar och kan förstöra 
det insamlade materialet. 
 
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta mig 
via mail: carinadalen@hotmail.com eller på telefon: 021-33 39 25 eller 070-719 04 60  
(då jag har små barn ber jag dig ringa före kl. 19.00). 
 
Varmt tack för din hjälp! 
Carina Dalén 
 
Fyll i nedanstående mottagardel och lämna den till skolan senast fredag 23 april med din dotter. 

……………………………………………………………………………………… …………………….. 
  

 Ja, min dotter får delta i undersökningen om hon själv vill. 
  
 Nej, jag vill inte att min dotter deltar i denna undersökning. 
 
 
Min dotters namn ____________________________________________________________ 
 
Min dotters klass ___________ 
 
Förälders underskrift __________________________________________________________ 
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