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Abstract 

 
This paper studies the schoolstaffs experiences of children with ADHD within the region of 
Kalmar kommun. The aim is to describe and analyze these experiences from a gender 
perspective. The study is of a qualitative art and is based on six interviews whith school 
principals. The theory that is used to analyze the six interviews is the theory of 
socialconstructivism. The study shows that boys and girls generally is treated differently by 
the schoolstaff. It also shows that the schoolstaff does not always have the knowledge that is 
necessery to observe children, mainly girls, with ADHD.  
 
 
 

 
 
Keywords: Boys and girls with ADHD, gender and genderdifferences, schoolenvironment, 
hyperactivity & Socialconstructivism. 
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1. Förord 

 

Vi vill först tacka våra informanter för att de trots sin höga arbetsbelastning tog sig tid att 

ställa upp på våra intervjuer. Sedan vill vi tacka vår handledare Anders Östnäs som har varit 

oss mycket behjälplig under uppsatsarbetets gång. Han har utifrån en lång erfarenhet och ett 

stort intresse, både för vårt ämne och för själva uppsatshantverket, hjälp oss att färdigställa 

vår studie.  
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2. Problemformulering 

 

Historiskt finns det återkommande beskrivningar i litteratur av enskilda barn som uppvisar en 

högre aktivitetsnivå och rastlöshet än andra barn. Under mitten av 1900-talet började kunskap 

redovisas om att förlossningsskador, blyförgiftning och andra skallskador kunde förklara 

barnens beteende.  Efterhand växte orsaksförklaringar fram om små hjärnskador vilket 

medförde att dessa barn diagnostiserades med Minimal Brain Damage (MBD). MBD-

diagnosen ersattes senare med ”Minimal Brain Dysfunktion” med samma förkortning. Under 

1980-talet kom uppmärksammhetsstörning, impulsivitet och hyperaktivitet med som 

diagnostiska kriterier i diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder (DSM), där diagnosen 1994 kommer kallas Attention- Deficit/ Hyperactivity 

Disorder förkortat ADHD. I Sverige tillsatte Socialstyrelsen en expertgrupp för att göra en 

kunskapssammanställning av forskningen om ADHD. Genom en sammanställning av 

forskningen skulle sedan nationella riktlinjer arbetas fram för utredning och behandling. 

Denna expertgrupps kunskapssammanställning under ledning av professorn och forskaren 

Christopher Gillberg avfärdade psykosociala eller miljöbetingade orsaker till dessa barns 

problem och betonade biologiska förändringar i hjärnans funktion som avgörande för ADHD. 

Sociologen Eva Kärfve läste expertgruppens arbetsmaterial och reagerade mot att dessa barn 

ansågs vara hjärnskadade och skrev år 2000 boken ”Hjärnspöken, Damp och hotet mot 

folkhälsan”. Hennes bok ger en social förklaringsmodell och betonar sociala orättvisor och 

avfärdar helt att dessa barns beteende är resultatet av en hjärnskada. Boken blev starten på en 

intensiv debatt i svenska media mellan Gillberg och Kärfve under början av 2000-talet om 

vilken förklaringsmodell som var mest riktig. Debatten har idag tystnat och förklaringen till 

barnens problem anses vara grundad i en biologiskt betingad funktionsnedsättning i hjärnan 

som är ärftlig eller som uppstått under graviditeten eller förlossningen (Ljungberg 2008:5-9).  

 

I en artikel av Anna Sofia Andersson i Aftonbladet den 16 februari 2010 kan 

man läsa att nya forskningsresultat visar på att lika många pojkar som flickor har ADHD. 

Bland annat har det kommit en studie från Centrum för klinisk forskning i Västerås, som 

utförts på 15- och 17-åringar med ADHD, där andelen är 51 procent flickor och 49 procent 

pojkar. Denna studie är dock ännu inte publicerad. Artikeln beskriver vidare att flickor inte 

blir uppmärksammade och diagnostiserade på grund av att de har en annan symptomblid än 

pojkar. Medan pojkar oftare riktar frustrationen utåt, har flickor mer ångest och depressioner. 
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I artikeln skriver man att en stor andel kvinnor som idag är sjukskrivna på grund av 

depressioner och utbrändhet sannolikt är i det på grund av en obehandlad ADHD. Även bland 

de flickor och kvinnor som har ett självskadebeteende finns troligtvis ett stort antal personer 

med ADHD. Hälften av de som för närvarande utreds i Stockholm för neuropsykiatriska 

diagnoser har varit patienter inom psykiatrin tidigare. Andersson menar att det inte är första 

gången i den medicinska forskningen som kvinnor hamnar i bakvattnet och att forskningen 

om ADHD faktiskt är en jämställdhetsfråga (Aftonbladet 2010). 

ADHD kan ta sig olika uttryck hos pojkar respektive flickor och de kriterier 

som ska uppfyllas för diagnosen utgår ifrån pojkars symptombild (Beckman & Fernell 

2004:27). Dessutom uppskattas att mellan tre och sex procent av barn i skolåldern har ADHD 

och att det är två till tre gånger vanligare bland pojkar än bland flickor (Socialstyrelsen 2010).  

Mot bakgrund av detta kan vi rimligtvis anta att man förbiser en stor andel flickor med icke-

diagnostiserad ADHD. Detta säger också Beckman & Fernell (2004:27) och menar att 

anledningen till att man beräknar att majoriteten av alla barn med ADHD är pojkar sannolikt 

beror på att flickornas svårigheter tar sig mindre störande uttryck, åtminstone före tonåren. 

Många flickor visar starka känsloyttringar vid ilska, ledsnad eller glädje men en del upplever 

i stället en inre oro, ångest och får tidiga depressioner. Flickor visar mer sällan än pojkar ett 

utåtagerande och aggressivt beteende. 

Tidigare studier som gjorts pekar på att flickor generellt inte har samma villkor 

som pojkar i skolan. Dessa klassrumsstudier visar att pojkar är de som hörs och syns medan 

flickorna sitter tysta och väntar på sin tur (Odelfors 1998:9). Karlson (2003:17) menar att 

dessa skillnader mellan pojkar och flickor skapas i ett socialt sammanhang och att skolan 

bidrar till detta. Skolan erbjuder olika vägar för eleverna till att gestalta sitt kön och att bli 

”flicka” eller ”pojke” i en miljö där det ändå finns en manlig norm exempelvis som stråk i 

läroplanen.  

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka hur skolpersonalen upplever barn 

med ADHD eftersom skolan är en betydelsefull arena för barns utveckling. Som vi kan läsa 

på Socialstyrelsens hemsida är inlärningssvårigheter en mycket vanlig följd av de 

koncentrations-, beteende- och/eller de kognitiva svårigheter som ofta finns hos barn med 

ADHD. Detta gör att problemen för dessa barn blir särskilt tydliga i skolan där det finns krav 

på att sitta stilla, lyssna och ta ansvar för sin inlärning. Barn med ADHD kräver i regel mer 

struktur än andra barn och är beroende av att den pedagogiska personalen har kunskap om hur 
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de ska förhålla sig till dem, annars finns en risk att personalen bemöter barnet med irritation 

och negativitet (Socialstyrelsen 2004). 

 
 
3. Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Syfte 

 

Vårt syfte är att beskriva och analysera skolpersonalens upplevelser av barn med ADHD ur ett 
genusperspektiv.  
 
3.2 Frågeställningar 
 
 

• Hur upplever skolpersonalen att flickor respektive pojkar generellt bemöts i 

skolan? 

 
• Upplever skolpersonalen att de har tillräckligt med kunskap om barn med ADHD?  

 

• Hur upplever skolpersonalen pojkars respektive flickors symptombild vid ADHD? 

 

 
 
4. Begreppsförklaring 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för ett antal begrepp vilka vi anser vara relevanta för 

läsarens förståelse av texten i helhet. 

 
4.1 ADHD  
 
 
ADHD är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket 

innebär uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet/hyperaktivitet. ADHD är ett av de mest 

studerade tillstånden inom medicinen och man beräknar att av alla barn i skolåldern har ca tre 

till sex procent ADHD och det är ca två till tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. 

Flertalet barn som har ADHD har problem med att vänta, kontrollera sina känslor och sitt 

humör och de har svårt att planera och organisera sin tillvaro. Dessa barn har också 
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svårigheter i samspelet med andra människor. Barn och ungdomar med ADHD är i sitt 

dagliga liv beroende av vuxnas hjälp och förståelse då konsekvenserna av deras 

funktionshinder ofta innebär många misslyckanden som leder till osäkerhet och avsaknad av 

tilltro till den egna förmågan. Med detta ökar också risken för uppgivenhet, oro och 

depression. ADHD definieras med hjälp av den diagnostiska manualen DSM – IV som även 

anger tre undergrupper av ADHD: ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning, ADHD 

med i huvudsak överaktivitet/impulsivitet och ADHD med en kombination av ovanstående 

(Socialstyrelsen 2004). 

  

4.2 DSM – IV  
 
ADHD definieras som sagt i den diagnostiska manualen Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM – IV). Manualen är en internationellt accepterad modell som kliniker 

och forskare över hela världen använder sig av vilket ger dem en möjlighet att använda 

diagnoserna på ett likartat sätt. DSM – IV anger vilka symptom1 som gäller för vilken diagnos 

och är fastställda efter vad forskarna funnit som karaktäriserande. Ett barn kan mycket väl ha 

ett eller flera symptom i manualen under perioder i uppväxten utan att ha ADHD. Dessa 

symptom kan då vara framkallade av andra faktorer som en pressad familjesituation eller en 

dåligt anpassad skolmiljö. För att man då ska misstänka att det finns en ADHD-diagnos måste 

följande krav uppfyllas: Symptomen varar under en lång tid där vart och ett av dem skiljer sig 

avsevärt från vad som förväntas utifrån barnets ålder, kön och utvecklingsnivå. Symptomen 

ska ha visat sig innan barnet fyllt sju år och ska ha varat under minst ett halvår. Symptomen 

ska ha en allvarlig inverkan på barnets möjligheter att fungera och ge avsevärda problem i 

minst två av barnets vardagssituationer, exempelvis i skolan och i hemmet. I Sverige kan man 

även använda sig av WHO´s diagnosmanual International Classification of Diseases (ICD – 

10) (Socialstyrelsen 2004). 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Se Bilaga 1 12. Tre undergrupper av ADHD.  
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5. Metod  

 

I metodavsnittet beskriver vi hur vi har gått till väga, vårt metodval och vårt urval. Vi 

redovisar här även fördelar och nackdelar med våra val. 

 
5.1 Kvalitativ intervju 
 
Enligt Kvale (1997:117) är kvalitativ forskningsintervju den bästa metoden för att kunna 

utröna individens beskrivningar av sina upplevelser, handlingar, situation och sin livsvärld.  

Vi har i vårt metodval beslutat att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi är 

intresserade skolpersonalens personliga professionella uppfattningar och åsikter om det ämne 

vi valt. ADHD kan av en del människor ses som något provocerande, kontroversiellt och ett 

ämne där åsikterna går isär, vilket också gör att kvalitativa intervjuer lämpar sig bra och 

skulle ge en nyanserad och komplex bild. Denscombe (2009:232–233) säger att kvalitativa 

intervjuer är mest lämpliga då forskaren vill undersöka komplexa och subtila företeelser. När 

vi vill få insikt i exempelvis människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter av 

kontroversiella och känsliga frågor är kvalitativ intervju en adekvat metod.  

Vi har valt att i våra intervjuer använda oss av den halvstrukturerade 

intervjuformen. Detta för att vi inte velat binda oss vid ett visst antal fasta frågor utan ha en 

möjlighet att vara flexibla och kunna följa upp de svar vi önskar. Den halvstrukturerade 

intervjun är varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Man 

använder en intervjuguide som innefattar övergripande teman vilka kan innehålla förslag till 

frågor (Kvale 1997:32). Denscombe (2009:234–235) använder istället begreppet 

semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade intervjun innefattar öppna svar och gör att vi 

kan vara flexibla vad det gäller frågornas ordningsföljd. Den ger även informanten en 

möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe 2009:234–235). 

 
5.2 Urval 
 
Vi har genomfört sex intervjuer med rektorer från låg- och mellanstadieskolor i Kalmar 

kommun. Anledningen till denna avgränsning är att hos cirka hälften av alla barn med ADHD 

sker en minskning av symptom, exempelvis förbättras koncentrationsförmågan och man får 

en ökad förmåga till självkontroll, under tonårsperioden (Levander & Rasmussen 2004:65) 

Således är ADHD-symptomen mer påtagliga för omgivningen innan tonårsperioden och då 

även för skolpersonalen. Anledning till att vi valt att intervjua just rektorer är att de har en 
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lång erfarenhet av arbete i skolan och de har alla tidigare arbetat som lärare vilket gör att de 

kan representera skolpersonalen och besvara våra frågor ur olika perspektiv.  

Vi har använt oss av ett subjektivt urval där vi valt ut de informanter som 

förväntas ge den information som är mest relevant för vår studie.  Fördelen med att använda 

sig av ett subjektivt urval är att man kan närma sig individer och fenomen som kan antas vara 

avgörande för studien (Denscombe 2009:37). Vi har använt oss av ett subjektivt urval så till 

vida att vi valt att intervjua just rektorer men då vi valt ut exakt vilka rektorer som skulle 

tillfrågas använde vi oss av telefonkatalogen och på så vis slumpade fram informanterna.   

 

5.3 Informanterna 

 

Våra informanter består av fem kvinnor och en man. Vi har valt att ge dem fingerade namn 

för att öka deras anonymitet. 

 

• Informant nr 1 kallar vi Siv. Hon är förskolelärare i botten och har arbetat inom skolan 

sedan mitten av 1990-talet.  

• Informant nr 2 kallar vi Elsa. Hon är utbildad speciallärare och har arbetat inom skolan 

sedan 1970-talet. 

• Informant nr 3 kallar vi Sigrid. Hon är utbildad lågstadielärare och har arbetat inom 

skolan sedan 1970-talet.  

• Informant nr 4 kallar vi Astrid. Hon är utbildad till mellanstadielärare och 

speciallärare och har även hon arbetat inom skolan sedan 1970-talet. 

• Informant nr 5 kallar vi Otis. Han är förskolelärare i grunden och har arbetat inom 

skolan sedan 1980-talet. 

• Informant nr 6 kallar vi Rut. Hon är utbildad grundskolelärare och har arbetat inom 

skolan sedan mitten på 1990-talet.  

 
 
5.4 Genomförande 
 
Vi kontaktade rektorerna på ett antal olika låg- och mellanstadieskolor i Kalmar kommun. De 

fick information om oss, vårt ärende, vad vår uppsats skulle handla om och att vi ville 

genomföra intervjuer med ett antal rektorer till denna. När de gett sitt medgivande bokades en 

tid in för intervjun. Denscombe (2009:197) menar att ingen får tvingas delta i en 

undersökning utan att detta alltid ska vara frivilligt. Informanterna måste även få tillräckligt 
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med information om undersökningen för att kunna göra en bedömning om de vill delta eller 

inte. 

En av våra informanter hade som krav att på förhand få ta del av vår 

intervjuguide vilket vi valde att gå till mötes. Vi väljer att se denna avvikelse utifrån att alla är 

olika som personer och har olika behov av förberedelse. Detta kan ha gjort att de svar 

informanten gav blev mer tillrättalagda men då vi arbetat med texten anser vi att denna inte 

innehåller mer självklarheter och politiskkorrekthet än de intervjuerna med oförberedda 

informanter. Att informanten fick chansen att förbereda sig inför intervjun kan också ha 

medfört att svaren vi fick var mer informativa än om ingen förberedelse tillåtits. 

Kontexten i vilken intervjun sker påverkar svaren. För att försäkra oss om att 

informanten skulle känna sig bekväm i situationen och i sina svar lades ansvaret att välja plats 

för intervjun på informanten. Detta ledde till att intervjuerna i samtliga fall genomfördes på 

informantens kontor. Jacobsen (2007:97) beskriver två olika sorters intervjuplatser. En 

naturlig miljö för intervjuobjektet som kännetecknas av en miljö som intervjupersonen känner 

väl, som exempelvis deras hem eller kontor. Den andra miljön kännetecknas som onaturlig 

och kan vara en mer neutral miljö. En onaturlig miljö har en tendens att generera onaturliga 

svar. Ingen kontext är dock helt neutral och det är svårt att säga vilken som är den bästa. Som 

Denscombe (2009:252) säger så hade vi dock ett önskemål om att platsen för intervjun skulle 

vara ostörd och avskild vilket inte alltid var fallet. En generell upplevelse är att våra 

informanter verkar ha en stor arbetsbörda och det har därför inte alltid varit helt lätt att få lugn 

och ro i intervjusituationen. Vid mer än ett av intervjutillfällena blev vi avbrutna av annan 

skolpersonal eller telefoner som ringde. Detta kan ha medfört att både vi och de vi intervjuade 

blev stressade, vilket en av dem till och med påtalade. Störningsmomenten och stressen de 

skapade kan ha gjort att svaren inte blivit lika fullkomliga som om vi fått genomföra intervjun 

ostört. Vår bedömning är dock att även de intervjuer där vissa störande moment förekom var 

informativa och viktiga för vår studie. 

Vi var båda med vid intervjutillfällena, med ett undantag då en av oss hade 

förhinder. Att vi båda var närvarande vid majoriteten av intervjuerna kan ha medfört att 

informanterna upplevt en maktobalans. Å andra sidan är det rimligt att informanterna inte 

påverkats särskilt av att bli intervjuade av två personer, dels då intervjun tog plats i en miljö 

som var bekväm för dem och dels då de i sin yrkesroll bör vara komfortabla i att tala inför ett 

flertal personer samt kunna hantera att bli ifrågasatta. Vad det gäller den intervjun då enbart 

en av oss var närvarande kan det möjligtvis vara så att vi missat att följa upp en del svar men 

det är inget som visat sig i transkriberingen. Att bara en av oss var närvarande kan ha skapat 
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en mer avslappnad situation vilket i sin tur kan ha medfört en positiv inverkan på 

informantens svar. En av oss hade det övergripande ansvaret för själva intervjun medan den 

andra stöttade med eventuella följdfrågor. Alla intervjuer inleddes med en kort beskrivning av 

undersökningens generella syfte av vad vår uppsats handlade om och varför vi var 

intresserade av informantens berättelser och upplevelser kring ämnet. Enligt Kvale (1997:107) 

så bör man i början av intervjun beskriva syftet med undersökningen och att det är frivilligt att 

delta samt eventuella fördelar och nackdelar med deltagande för att utesluta bedrägligt 

förfarande mot undersökningspersonen. Vi förklarade att vi ville banda intervjun och varför, 

och frågade om detta var okej samt informerade om att vi var de enda som skulle lyssna på 

bandet. Innan bandspelaren sattes igång småpratade vi lite för att avdramatisera 

intervjusituationen.  

Transkriberingen av banden genomfördes i så nära anslutning till 

intervjutillfället som möjligt för att underlätta vår arbetsbörda längre fram under arbetet. 

Enligt Kvale (1997:147) är inspelning på band ett bra sätt för forskaren att koncentrera sig på 

ämnet och samspelet i intervjun eftersom han eller hon då slipper anteckna vad som sägs. 

Kvale (1997:155) säger vidare att transkriberingen av en bandad intervju tar mycket lång tid 

för den som är oerfaren samt att arbetet med detta kan vara mycket stressigt och tröttsamt. 

 

5.5 Den kvalitativa metodens styrkor och svagheter 
 
 
En styrka med metodvalet framträder då vi har en önskan att erhålla en nyanserad bild av 

individens egna uppfattningar och enligt Denscombe (2009:232–233) och Kvale (1997:65) är 

kvalitativ intervju mest lämplig då. Valet av kvalitativ intervju som metod i studien kan dock 

även innebära en del begränsningar. En begränsning är att förberedelser och genomförandet 

av intervjun samt transkriberingen av denna kan vara mycket tidskrävande (Kvale 1997:155). 

Genom att under arbetets gång transkribera intervjuerna fortlöpande undvek vi dock stress 

över att inte hinna klart detta. Ytterligare en svaghet med metodvalet är vår begränsade 

erfarenhet av att intervjua. Kvale (1997:136) menar att det i intervjusituationen är viktigt att 

intervjuaren kan ta snabba beslut om vilka frågor som bör ställas, hur frågorna ska ställas 

samt vilka svar som bör följas upp. Man kan läsa om hur en intervju ska gå till men för att bli 

en skicklig intervjuare är praktisk träning viktigast.  

Vi har gjort vad vi har kunnat för att minimera risken att vår brist på erfarenhet 

får en negativ påverkan på våra intervjuer och på vår empiri. Exempelvis genom att ha varit 

pålästa och väl förberedda vid intervjutillfällena.  
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Det faktum att antalet informanter är begränsat samt att dessa endast sökts inom 

Kalmar kommun betyder inte att studien inte kan antas spegla hur det förhåller sig i resten av 

Sverige. Alvesson och Deetz (2000:225) menar att även en geografiskt begränsad 

undersökning med ett mindra antal informanter kan genom att visa hur det förhåller sig i den 

specifika situationen också säga något om hur det förhåller sig i ett större perspektiv. 

Vi har valt att tolka empirin ur ett genusperspektiv och därmed valt bort andra 

perspektiv som exempelvis den kulturella, etniska och socioekonomiska betydelsen för 

ADHD och dess symptom. Vi har valt genusperspektivet då vi vill fokusera på pojkar, flickor 

samt skillnader och likheter dem emellan och att det kan finnas andra perspektiv, synsätt och 

faktorer som påverkar barns ADHD-symptom i olika riktningar är något vi är medvetna om 

och har i åtanke då vi gör våra tolkningar. 

 

5.6 Bearbetning och analys 

 

Efter att alla intervjuerna genomförts har materialet bearbetats och analyserats. Genom att 

transkribera intervjusamtalet från ljudband till text på ett papper underlättar man för en 

närmare analys av materialet. Att strukturera upp materialet i en text ger en överblick och är i 

sig början till en analys (Kvale 1997:155).  

Arbetet med att transkribera intervjuerna delades upp mellan oss så att vi 

arbetade med tre intervjuer var. Efter att intervjuerna skrivits ned har vi läst dem alla enskilt 

flera gånger och då strukit under det som varit relevant för vår studie. Därefter bytte vi 

intervjuer med varandra för att minimera risken att missa något av vikt. Därefter plockades de 

relevanta delarna ut och sattes ihop i nya dokument. Även dessa lästes gång på gång för att vi 

skulle kunna urskilja mönster i texten. Vi valde teorin om socialkonstruktivism till analysen 

av vår empiri och har därför fokuserat på att söka efter partier i texten där informanterna berör 

just detta ämne. På detta sätt har de utskrivna intervjuerna kodats och strukturerats upp för att 

bli mer överskådliga. Kvale (1997:188) menar att den som läser en intervjuundersökning har 

inte tillgång till ursprungstexten för kritisk granskning utan är beroende av forskarens urval av 

intervjuuttalanden och i vilka sammanhang dessa redovisas. Kvale säger vidare att när man 

tolkar och analyserar en viss text präglas man av förväntningar om vilken innebörd man 

finner i texten. Då flera personer tolkar och analyserar samma text kan resultatet av en 

intervju få ett visst skydd från godtycklighet eller ensidig subjektivitet och resultatet kan på så 

sätt bli mer nyanserat. Uppdelandet av arbetet oss emellan även skiftandet av intervjuerna har 

minimerat risken att empirin blir färgad av en persons individuella förförståelse. Det finns 
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dock en medvetenhet om att det ändå finns en möjlighet att vi så att säga; har sett det vi ville 

se, utifrån det teoretiska perspektiv vi har valt att utgå ifrån. Kvale (1997:189) beskriver att 

det på förhand är givet att det går att inta olika ståndpunkter till det insamlade materialet i en 

kvalitativ studie. Viktigt är dock att varje läsare som anlägger samma perspektiv som 

forskaren kan se vad forskaren såg oavsett om han eller hon instämmer i det eller inte.  

 
5.7 Reliabilitet och validitet 

 

Det är av vikt för forskaren att visa att hans eller hennes resultat är riktiga, därför är det viktigt 

att kunna verifiera kvalitativ forskning. Som forskare bör man då kunna visa att fynden i 

studien grundar sig på erkända metoder och tillvägagångssätt. Traditionellt har man använt sig 

av begreppen validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet för att bedöma 

kvaliteten i forskningen. Validitet syftar till att kontrollera noggrannheten och precisionen i 

data, tillförlitlighet innebär att forskaren har beskrivit studien så att andra forskare kan 

upprepa den och få samma resultat, generaliserbarhet betyder att resultaten i studien kan 

överföras på liknande företeelser och är alltså inget unikt för just den undersökta situationen, 

objektivitet innebär att forskaren är neutral och objektiv i förhållande till sin studie så att 

studiens analysprocesser blir rättvisa (Denscombe 2009:378–379). Kvale (1997) diskuterar 

ytterligare ett begrepp i relation till verifiering av data i en studie och det är reliabilitet. 

Reliabilitet syftar till att klargöra forskningsresultatens konsistens i relation till huruvida 

intervjuerna har genomförts på ett riktigt sätt och om det i analysen gjorts rimliga tolkningar 

(Kvale 1997:213). I kvalitativ forskning blir det problematiskt att utifrån dessa kriterier 

bedöma trovärdigheten i studien. Det är i princip omöjligt för två olika forskare att producera 

identisk data och komma fram till likadana slutsatser då det inte är möjligt för dem att 

genomföra sina undersökningar med exakt samma informanter i exakt samma kontext. 

Dessutom har forskaren själv en inverkan på det insamlade materialet som gör det svårt att 

upprepa en kvalitativ studie (Denscombe 2009:378–379). För att den kvalitativa forskaren 

ändå ska kunna visa att data är tillförlitlig finns vissa åtgärder som han eller hon kan vidta. 

Det finns dock inga garantier att tillgå men åtgärderna visar att data i undersökningen har 

kontrollerats och producerat enligt praxis (Denscombe 2009:380). 

Då vår studie undersöker skolpersonalens upplevelser av barn med ADHD är det 

svårt att bedöma trovärdigheten i det som berättats för oss under intervjuerna. Detta eftersom 

var och en äger sina egna upplevelser och gör sina egna tolkningar utifrån dessa vilket innebär 

att det inte finns någon sanning. Det finns dock, enligt Denscombe (2009:265–266), olika sätt 
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att försöka verifiera insamlad data. Ett sätt att kontrollera data är att jämföra svaren för att se 

om det finns överensstämmelser mellan de olika källorna. I vår studie har vi ställt samma 

frågor till alla våra informanter och på så sätt kunnat jämföra svaren med varandra. På detta 

sätt kan rimliga antaganden göras av vad som kan vara överförbart på det stora hela. Givetvis 

finns också rimligtvis naturliga orsaker till varför svaren ibland skilt sig åt då studien 

innefattar olika skolor. Denscombe (2009:266–267) menar att ett annat sätt som kan nyttjas 

för att öka sanningshalten i materialet är att forskaren gör en bedömning av informanternas 

kunskap om ämnet som ska studeras. Forskaren väljer då ut personer som befinner sig på en 

position som gör att de rimligen har mycket erfarenhet och kunskap om ämnet. Vi har valt att 

använda rektorer på mellanstadieskolor som informanter eftersom dessa rimligtvis har en lång 

erfarenhet av arbete med barn i skolan. De borde även ha en övergripande bild av hur arbetet 

kring barn i allmänhet ser ut och över organisationen. Denscombe (2009:267) beskriver att 

forskaren även kan leta efter olika teman i texten då studien baseras på flera olika intervjuer. 

Om ett tema är återkommande i ett flertal av intervjuerna kan forskaren ha en större tillit till 

materialet. I arbetat med att bearbeta materialet kodade vi det genom att leta efter olika 

temans förekomst i texten för att se om det fanns återkommande mönster. 

 
5.8 Arbetsfördelning 

 
I början av arbetet med uppsatsen sökte vi gemensamt efter material till tidigare forskning. 

Det material vi fann delade vi upp mellan oss så att var och en läste och sammanfattade de 

olika studierna. Därefter läste vi varandras texter för att dubbelkolla så att studien var relevant 

samt att vi inte missat något väsäntligt. Resterande delar i uppsatsen, dvs. 

problemformulering, syfte och frågeställningar, begreppsförklaring, metod, etiska 

överväganden, teorier och begrepp, empiri och analys och slutdiskussion, har vi formulerat 

och skrivit gemensamt. I tidigare forskning delade vi upp arbetet så att Daniel arbetade med 

forskningen om ADHD och Emelie arbetade med forskningen om skola, pedagogik och kön. 

Sammanfattningarna i detta avsnitt har vi dock skrivit tillsammans. Slutligen är vi båda 

överens om att vi samarbetat för att få en färdigställd uppsats. 
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6.  Etiska överväganden 

 

Forskningskravet innebär att det finns ett allmänintresse i att det bedrivs forskning i 

utvecklingssyfte och att denna håller en hög kvalitet. Inom humaniora och samhällsvetenskap 

finns dock ett annat krav man bör ta hänsyn till. Det så kallade individskyddskravet, vilket för 

samhällets medborgare innebär ett skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i individens 

livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 

eller kränkning. Individskyddskravet är i sig uppbyggt av fyra grundläggande krav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte och om allt som kan tänkas påverka deras vilja att delta. 

Samtyckeskravet betyder att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla individer i en undersökning 

ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet betyder att insamlade uppgifter om 

enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

 Vi har redogjort för syftet med vår undersökning innan vi ställer frågan om 

personen ifråga vill delta. De tillfrågade har även tagit del av information om förhållanden 

som kan påverka deras vilja att delta, exempelvis hur lång tid intervjun tar, att det finns en 

önskan om att intervjun bandas, att de enligt samtyckeskravet har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill samt att de själva men också skolan de arbetar på, enligt 

konfidentialitetskravet, får vara anonyma. I enlighet med nyttjandekravet kommer heller inte 

insamlade uppgifter användas till något annat än vår uppsats vilket vi även informerat våra 

informanter om.  

 Vad det gäller valet av ämne skulle man kunna säga att barn med ADHD är en 

utsatt grupp vilken man forskar flitigt på, i alla fall är det den uppfattning vi fått när vi sökt 

efter material till vårt avsnitt om tidigare forskning. Vi tycker dock att genom vårt val att 

intervjua rektorer, om deras upplevelser i sitt yrke, undviker de etiska svårigheter som kunnat 

framträda om vi istället valt att exempelvis intervjua barn med ADHD eller föräldrar till barn 

med ADHD. Hade vi valt någon av de senare hade studien kunnat bli privat och personlig och 

vi anser att vi genom vårt val av informanter kringgår detta och att studien blir mer allmän. Vi 

anser att vår studie är ett mindre och begränsat bidrag till kunskapsutvecklingen vilket gör att 

det inte är motiverat att intervjua individer på ett så personligt plan då vi väger detta mot de 
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eventuella risker vår studie kan få för informanterna. Därför gjorde vi den övervägningen att, i 

enlighet med vetenskapsrådets etiska regler, inte intervjua en utsatt grupp.  

 Inför en studie ska forskaren göra en bedömning av hur värdefullt det förväntade 

kunskapstillskottet är jämfört med de eventuella risker och negativa konsekvenser, både 

kortsiktiga och långsiktiga, som informanterna utsätts för (Vetenskapsrådet 2002). 

 

 
 

7. Tidigare forskning 
 
 
I detta avsnitt presenterar vi den tidigare forskning vi anser vara relevant för vår uppsats. 

Avsnittet inleds med en motivering till varför dessa studier är relevanta för vår undersökning 

och avslutas med en sammanfattning där vi ger våra reflektioner av forskningen. 

 

7.1 Forskning om ADHD 
 
Nedanstående forskning anser vi vara relevant för att läsaren ska kunna erhålla kunskap om 

ADHD som funktionshinder. Vad det innebär för en individ att leva med ADHD samt vilka 

skillnader och likheter det finns mellan pojkar och flickor med ADHD. 

 

7.1.1 Biologins och miljöns påverkan på ADHD-diagnosen 

 

Den neuropsykiatriska förklaringsmodellen dominerar idag som den grundläggande orsaken 

till att vissa barn uppvisar problem med reglering av aktivitetsnivå, uppmärksamhet och 

impulsivitet. Biologiska avvikelser eller organiska skador i hjärnan som antingen är ärftliga 

eller uppkommer under graviditeten och/eller i samband med förlossningen är grundläggande 

för uppkomsten av problem inom dessa tre områden. Den neuropsykiatriska forskningen har 

hittills inte kunnat klarlägga exakt var i hjärnan funktionsförändringen eller skadan finns även 

om olika teorier har presenterats. Psykosociala och psykologiska omständigheter har inte fått 

något större vetenskapligt stöd som en alternativ grundläggande förklaring till uppkomsten av 

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) (Ljungberg 2008:9–11).  

Individens utvecklig och beteende är avhängigt av flera faktorer. Individer har 

genetiskt olika förutsättningar och möjligheter att utveckla olika förmågor. Genom möten 

med olika människor i olika miljöer skapar vi erfarenheter som i olika riktning stimulerar vår 

utveckling, vårt sätt att hantera olika situationer och hur vi handlar. Graden av symtom på 
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funktionshindret ADHD är kopplat till miljön och således situationsbetingat vilket betyder att 

funktionshindret inte är synligt i alla miljöer. Miljöer och situationer som bygger på orimliga 

krav som exempelvis att individen ska kunna fungera i grupp och uppfatta instruktioner kan 

leda till misslyckanden medan individen i en miljö med mer anpassade krav och förväntningar 

kan fungera relativt symtomfritt. Som vuxna har många möjligheten att välja bort miljöer och 

sammanhang där man av olika anledningar inte trivs eller passar in men skolan är en 

”obligatorisk” miljö som för en del människor kan bli problematisk. Därför är det viktigt att 

skolan har alternativa arbetsmetoder och förhållningssätt som bjuder in alla barn (Duvner 

2002:27–28).  

 

7.1.2 Pojkar och flickor med ADHD  

 

Definitionen av symtom vid ADHD är starkt präglat av historien. Studier och forskning om 

detta har gjorts mestadels på pojkar vilket inte alltid uppmärksammats tillräckligt utan 

studiernas resultat har antagits vara giltiga för både flickor och pojkar. Mot bakgrund av detta 

menar man att det finns argument för att de kvinnor som diagnostiseras med ADHD har mer 

allvarliga sociala svårigheter än män som diagnostiseras. Att fler män än kvinnor blir 

diagnostiserade med ADHD bidrar också till svårigheter vad det gäller möjligheten att forska 

på könskillnader inom ADHD (Wood, Heiskell, Delay, Jongeling & Perry 2009). Flickor har 

en tendens att vara mer följsamma, mindre aggressiva och mindre motoriskt aktiva än pojkar. 

Orsaken har sin grund i biologiska skillnader mellan pojkar och flickor men skillnader bör 

också betraktas utifrån hur vi på olika sätt socialiseras och uppfostras. Den gemensamma 

nämnaren för individer med ADHD har länge antagits vara hyperaktivitet och impulsivitet 

men nu visar forskningen att bristande uppmärksamhet och avledbarhet kanske är mer 

karakteristiskt för tillståndet. Detta innebär att tonvikten i tillståndet byts ut till något som är 

gemensamt för både flickor och pojkar med ADHD (Nadeau, Littman & Quinn 2002:33–36).  

En stor del av de flickor som idag uppmärksammas för sina svårigheter kan antas vara just 

flickor som uttrycker mer typiska ”pojksymtom” och är högljudda, trotsiga, motorisk aktiva 

och aggressiva. När flickor inte uppfyller förväntningarna på hur flickor bör uppträda leder till 

att dessa flickor allmänt utsätts för hårdare kritik av omgivningen än pojkar med samma 

symtom. Flickor som visar typiska ”pojksymtom” antas vara en liten del av de flickor som har 

ADHD men en stor del av dem som uppmärksammats för sina svårigheter. Flera studier som 

gjorts pekar på att hyperaktiviteten är lägre bland flickor än hos pojkar med ADHD men 

kanske det också är så att hyperaktiviteten hos flickor uttrycks annorlunda. Istället för en grov 
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motorisk aktivitet så är en överdriven pratsamhet och emotionell retbarhet i större 

utsträckning ett utryck för rastlösheten hos flickor. Flickor har generellt symtom som i större 

utsträckning följer könsrollsförväntningarna. Anledningen till att flickor mer sällan eller 

aldrig diagnostiseras kan vara att deras svårigheter tenderar vara mer av 

uppmärksammhetsproblem. Dessa flickor uppvisar en större tillbakadragenhet och blyghet i 

sociala sammanhang och blir snarare förbisedda i sociala sammanhang än direkt utstötta och 

kritiserade som mer impulsiva och hyperaktiva flickor. Dessa flickor med huvudsakliga 

uppmärksammhetsproblem är svåra att uppmärksamma eftersom de ibland har en förmåga att 

dölja sina problem genom att hyperfokusera och anstränga sig hårt för att uppnå 

omgivningens förväntningar (Nadeau, Littman & Quinn 2002:60–63). 

Diagnosmanualen DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders) där ADHD definieras beskriver tre olika symtombilder vid ADHD. Dessa 

undergrupper kallas: ADHD med huvudsaklig hyperaktivitet/impulsivitet, ADHD med 

huvudsakligt uppmärksamhetsproblem och en tredje som är en kombination av dessa tidigare 

som benämns som ADHD av kombinerad typ. Diagnosen kan idag ställas på ett tillförlitligt 

sätt vilket det finns samstämmigt internationellt stöd för (Socialstyrelsen 2004). Flickors och 

pojkars olika remitteringsmönster kan förklaras med att gällande diagnoskriterier som betonar 

utagerande beteende, som exempelvis aggressivitet och trots, i stor utsträckning resulterar i att 

flickornas situation bedöms som lindrigare i jämförelse med pojkarna i samma situation. 

Vissa forskare menar att det behövs könsspecifika diagnoskriterier för att kunna göra en mer 

rättvis bedömning av tillståndet (Nadeau, Littman & Quinn 2002:33–37, 60-63).  

Flickor och pojkar med ADHD uppvisar mer likheter än skillnader i hur 

tillståndet påverkar individen. Föräldrar har i flera studier uppskattat att pojkar och flickor har 

lika stora svårigheter att klara vardagssituationer även om pojkar tenderar att visa tydligare 

beteendeproblem än flickor. Bland flickor i tonåren har en högre förekomst av ångest och 

depression påvisats som i många fall förfall vara relaterad till svårigheter i skolan. En tidig 

utredning för flickor är viktig då det finns betydande risker för missbruk och rökning. Att 

flickor med ADHD får betydande svårigheter med skola och kamratrelationer är ställt utom 

allt tvivel. Att fungera annorlunda på grund av ADHD är ett problem både för de närmast 

anhöriga och för individen själv och påverkar framtidsutsikter, självkänsla och välbefinnande 

(SBU 2005:55–56).  

På senare år har man lagt stor vikt vid att undersöka förekomsten och betydelsen 

av barns mentala ohälsa. Currie & Stabile (2006) menar att barns mentala ohälsa är viktig i sig 

men också det faktum att mental ohälsa hos en individ som barn ofta leder direkt till mental 
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ohälsa hos individen som vuxen. Studien undersöker nordamerikanska barn med ADHD-

symptom som är den vanligaste kroniska psykiska funktionshindret hos barn. Undersökningen 

utgår inte enbart från barn med diagnostiserad ADHD utan frågorna ställs till en nationellt 

representativ grupp av barn i respektive land. Resultaten visar att ADHD-symptom ökar 

sannolikheten för att barnet ska behöva gå om klasser, behöva specialundervisning och sänka 

framtida testresultat läsning och matematik. Flickor och pojkar med måttlig nivå av symtom 

påverkas i sina skolresultat ungefär lika mycket, men pojkar med påtaglig hyperaktivitet 

påverkas mer negativt än flickor. Även hos de barn som har relativt låga nivåer av ADHD-

symptom och troligtvis aldrig skulle bli diagnostiserade eller behandlade finns negativa 

effekter. Detta kan betyda att om man kan hitta bättre sätt att undervisa det lilla antalet barn 

med diagnostiserad ADHD så skulle även många andra barn med lägre nivåer av symptom 

kunna dra nyttan av detta. 

 

7.1.3 Överdrivet aktiva eller passiva barn  

 

Enligt Kadesjö (2008:35–40) domineras beskrivningar i vetenskapliga sammanhang under 

1900-talet av teorier som menar att hyperaktivitet är det dominerande problemet hos barn med 

koncentrationsvårigheter. En mer riktig beskrivning är snarare att vad dessa barn har 

gemensamt är deras problem att anpassa sin aktivitetsnivå till vad situationen eller uppgiften 

kräver. Denna svårighet hos barnen kan exempelvis visa sig genom att ett och samma barn 

som under rasten uppvisade en ovanligt hög intensitet i leken på skolgården en stund senare 

hänger över sin bänk i klassrummet och drar djupa suckar. Barn med koncentrationsproblem 

antas ofta uppvisa en överdrivet hög aktivitetsnivå men det är viktigt att även uppmärksamma 

barnen som är stillsamma och passiva. De uppfattas många gånger som något frånvarande och 

kallas ofta för dagdrömmare. Dessa barn stör sällan sin omgivning och sitter stilla på sin plats 

vilket gör att de kan upplevas som enkla och lätthanterliga barn. När barnen börjar skolan så 

höjs kraven på att prestera och barnen jämförs med sina jämnåriga vilket i många fall kan 

synliggöra barnets problem. Passiva barn uppfattas som långsamma och får väldigt lite gjort 

och deras skolprestationer upplevs sällan vara i nivå med deras verkliga intellektuella nivå. 

Barn med koncentrationssvårigheter kan uppvisa dessa ytterligheter i tempo i olika 

utsträckning under sin utveckling. Men generellt kan man se två olika typer av barn med 

koncentrationssvårigheter. Barn med en överdriven aktivitet och barn som är överdrivet 

passiva. Forskningen och kunskapen runt de passiva barnen är inte av den större omfattningen 

eftersom forskningen mest intresserat sig för den överdrivet aktiva gruppen som tydligare 
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visar sina svårigheter för omgivningen. Dessa barn med huvudsaklig uppmärksamhets 

problematik remitteras mer sällan för utredning. Anledningen antas vara delvis att dessa barn i 

större utsträckning upplevs klara det sociala samspelet något bättre än den hyperaktiva 

gruppen och därför hamnar i färre konflikter med omgivningen. Men trots att barn utan 

hyperaktivitet inte upplevs ha problem i samma utsträckning får deras svårigheter 

konsekvenser för deras utveckling, inlärning och relationer till andra barn. Problem uppstår 

när vuxna i olika situationer förväntar sig att barn skall vara flexibla i tankar och handlingar 

och blir otåliga när barnet inte svarar på dessa förväntningar. Dessa barn kräver mer av den 

vuxna i form av tydlighet, förberedelser, tålamod, uppmuntran och stimulans i 

inlärningssituationer och fritidsaktiviteter. Kadesjö (2008:148–149) menar att observanta 

pedagoger som är lyhörda för barns sätt att fungera kan med kunskap om barn med 

svårigheter uppmärksamma dessa barn utan problem. Barn med koncentrationssvårigheter är 

snarare svårare att inte märka men det betyder inte nödvändigtvis att man förstår orsakerna till 

ett beteende som man observerar. Missförstånd som att barnet är ouppfostrat, olydigt eller 

ovillig kan få allvarliga konsekvenser då barnets misslyckanden successivt leder till en känsla 

av otillräcklighet som kommer påverka barnets självförtroende och självkänsla. Forskningen 

visar att dessa barn i stor utsträckning ofta är beroende av enskilda individers kompetens för 

att deras svårigheter ska uppmärksammas.   

 
7.1.4 Sammanfattning 

 

Antalet studier som gjorts om ADHD är stort och de är alla eniga om att den grundläggande 

orsaken till ADHD är en funktionsnedsättning i hjärnan. All forskning vi tagit del av menar 

dock att sociala faktorer spelar en stor roll i hur ADHD sedan utvecklas. Eftersom ADHD till 

viss del är situationsbetingat är det viktigt man i sitt arbete är flexibel och kan arbeta på sätt 

som bjuder in de här barnen. De studier vi funnit pekar alla på att ADHD med största 

sannolikhet är vanligare hos flickor än vad man tidigare trott och att flickor på grund av sina 

oftast icke utåtagerande symptom blir försummade. Detta har framträtt då forskare börjat ta 

hänsyn till könsaspekterna i sina undersökningar. 
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7.2 Forskning om skola, pedagogik och kön 
 
Denna forskning är utvald för att skapa en bild av vad det i skolan kan innebära att vara flicka 

respektive pojke, vad som bidrar till att vi beter oss på ett visst sätt och vad detta innebär för 

oss som individer. 

 
                                               
7.2.1 Flickors och pojkars olika villkor i skolan 
 
 
Skolan är en samhällelig institution som skapar föreställningar om kön på eleverna. Kraven 

från samhället är dock motstridiga då skolan å ena sidan förväntas fostra nya medborgare till 

ett redan befintligt samhälle med en hierarkisk uppdelning efter kön, social- och kulturell 

gruppering. Å andra sidan ska skolan undervisa sina elever om mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och stödja varje pojke och flicka i deras utveckling till individer (Karlson 

2003:11). I skollagen står att skolan aktivt ska främja jämställdhet mellan könen och att 

skolan har ett ansvar att se till att alla barn oavsett kön har lika tillgång till utbildning (Skollag 

(1985:1100)). Karlson (2003:13) menar att vad som står i skollagen och i läroplanen och vad 

som verkligen sker i skolan är skilda ting och att läroplaner bland annat är resultaten av 

kompromisser mellan olika politiska viljor vilket betyder att ingen gruppering helt står bakom 

vad som skrivs in i dessa.  

 Skolan är bredvid familjen den viktigaste arenan för barnet vad det gäller att 

kunna utveckla sin personlighet och sin identitet. Barns erfarenheter från skolan får betydelse 

för resten av deras liv (Berglund 2000:166). Berglund (2000:158) säger att forskningen visar 

på att skolan blir allt mer betydelsefull för barnens identitet, inte bara på grund av den utökade 

tid de spenderar i skolan utan också på grund av de allt starkare band de knyter till sina 

jämnåriga kamrater. Skolan är under förändring och lärarens auktoritet är inte längre lika 

självklar. Istället tar barnen mer intryck från varandra och från medievärlden. Generellt 

utvecklas barnets kompetens inom det könsspecifika intresseområde där han eller hon känner 

sig trygg. Ofta känner sig flickor tryggare i informella grupper med gemenskap, samhörighet 

och relationer. Pojkar utvecklar däremot ofta sin kompetens på områden som utmärks av 

konkurrens och tävling. En övergång från mellanstadiet till högstadiet bidrar till att pojkarnas 

intresseområden får större utrymme och flickornas begränsas. Individualitet och prestation 

ersätter gemenskap och relationer. Hårddraget kan man säga, och det visar även 

klassrumsforskningen på, att när det blir allvar i skolvärlden, på högstadiet, fokuserar man på 

de som ska bära upp samhället, nämligen pojkarna (Berglund 2000:158–161). I skolan provar 
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barnen olika sätt att uttrycka sin identitet, både sätt som faller inom mallen för vad som är 

normalt och sätt som ses som avvikande. För att kunna förstå livet i skolan, varför det finns 

skillnader i hur pojkar och flickor hanterar svårigheter, måste man se till könsidentiteternas 

aspekter. Om man öppnar ögonen för vad kön och könssammanhang betyder i skolvärlden 

kan man lättare förstå avvikelseprocesser (Berglund 2000:165). 

Alla barn i Sverige har en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. Karlson 

(2003) tar i sin avhandling utgångspunkt i att skolan är en arena där barn antingen hindras 

eller ges möjlighet att förstå och gestalta sig själva som människor i olika avseenden, 

exempelvis som flicka eller pojke (Karlson 2003:11). Hon menar att barnet genom att både 

möta och skapa gränser konstruerar sitt kön och söker efter den gestaltning som är mest 

lämplig. Kort sagt arbetar barnet aktivt för att bli den flicka eller pojke som de tror sig få mest 

ut av att vara. Det handlar om en strävan efter normalitet, att bli ett normalt barn som passar 

in i de olika sammanhang där det vistas och även en strävan efter att vara socialt kompetent 

och accepteras av andra. Karlson (2003) menar att det finns en rädsla att vara den som är 

ensam och utan vänner, vilket är förknippat med skuld, skam, tristess och ledsamhet och det 

är det som driver barnen till att bete sig på ett sätt så att de passar in i omgivningen och blir 

socialt accepterade. Denna önskan att accepteras har barn oberoende av kön (Karlson 

2003:81–86). Karlson (2003:115) använder även begreppet könsgestaltning för att beskriva 

hur barn aktivt skapar och konstruerar sitt kön i olika sammanhang. Barnen varierar sättet på 

vilket de gestaltar sitt kön beroende på vilken situation de befinner sig i. En faktor som 

påverkar hur barnet väljer att gestalta sitt kön är hur läraren agerar i klassrummet. Karlson 

(2003:115) menar att läraren genom sitt förhållningssätt styr barnens aktiva deltagande och då 

även deras könsgestaltning.  

 

7.2.2 Faktorer som inverkar på flickors och pojkars villkor i skolan 

 

Odelfors (2003:155–157) menar att barn använder handlingsutrymmet i olika situationer och 

att detta hänger ihop med hur de utvecklar sina intentioner till handling. Dessa intentioner 

skapas i en samspelsprocess där sociala begränsningar och kulturella normer har en stor roll. 

Det handlingsutrymme som skapas i olika verksamheter medför olika möjligheter för barn att 

uttrycka sig. Av studien kan vi utläsa att barn har en stor inverkan på varandras möjlighet att 

delta och uttrycka sig i leken och att de barn som ges mindre utrymme att göra detta är desto 

mer aktiva i vuxenledda grupper. De vuxnas påverkan på barnens användning av olika 

situationer sker genom en varierande grad av styrning och stöttning. Odelfors (2003:164–164) 
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visar i sina resultat att flickor inte har samma villkor att uttrycka sig som pojkar och att detta 

visar sig tydligast i de situationer där de vuxna är i kontroll av villkoren. När barnen leker, 

och själva har kontroll på villkoren, har flickor däremot ett större utrymme att uttrycka sig. 

Det villkor som visat sig ha störst påverkan på barnens aktiva deltagande är de vuxnas sätt att 

bemöta dem. Vid de tillfällen där de vuxna ställt frågor och bjudit in flickorna till att yttra sig 

så har de deltagit på ett mer aktivt sätt. De vuxna har då skapat en möjlighet för flickorna att 

ta plats i gruppen. Ett annat villkor som påverkat det aktiva deltagandet är vilket kön som 

varit i majoritet i gruppen. Då flickorna varit fler än pojkarna har de med stöd av detta tagit 

större plats i gruppen. Odelfors (1998:9) hänvisar även till en rapport om könsskillnader och 

pedagogisk miljö i förskolan skriven av Kärrby (1987), och säger att det finns en skillnad i 

mönstret mellan daghem och deltidsförskola. Mönstret i deltidsförskolan liknar det som finns 

hos skolbarn, pojkarna dominerar och får mest uppmärksamhet medan flickor har en mer 

underordnad position. På daghemmet, där man hade mindre vuxenstyrda aktiviteter, fanns inte 

dessa mönster utan det sociala samspelet mellan personalen och barnen förde med sig andra 

sätt att vara. 

 

7.2.3 Sammanfattning 

 

Dessa studier, om skola, pedagogik och kön, får alla likartade resultat. De visar att skolan är 

en viktig arena för barns utveckling av både sin identitet och personlighet. Resultaten visar 

dock att pojkar och flickor har olika villkor i skolan, att de på grund av sitt kön blir bemötta 

på olika sätt av sina lärare och att detta bemötande från de vuxna påverkar hur barnen väljer 

att uttrycka sig och ta plats i skolmiljön. Detta kan förstås som att skolan och dess miljö bidrar 

till hur pojkar och flickor väljer att gestalta sitt kön. 
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8. Teorier och begrepp 

 

I detta avsnitt beskriver vi kort den teorin vi valt att använda då vi ska tolka vår empiri samt 

varför vi anser att denna är relevant för vårt arbete.  

 
8.1 Socialkonstruktivism  
 
Vi har valt att utgå ifrån teorin om social konstruktivism då vi tolkar vår empiri. Ett flertal 

författare har behandlat detta ämne men vi har i vår uppsats valt att utgå ifrån Berger och 

Luckmann (1991), Kimmel (2000) och Connell (2009) . Att vi väljer social konstruktivismen 

till vårt ämne beror helt enkelt på att vi är intresserade av att se om ett genusperspektiv kan ge 

oss en djupare kunskap om hur det kommer sig att symptomen ser så olika ut hos pojkar 

respektive flickor med ADHD. Hacking (2000:13) menar att det finns mycket som beskrivs 

som sociala konstruktioner. Han säger att kunskap, enskilda personer och även erfarenheter, 

exempelvis av att vara kvinna eller handikappad är socialt konstruerat. Hacking (2000:14) 

menar att iden om sociala konstruktioner har varit mycket frigörande då den påminner oss om 

att vissa företeelser inte är fixerade utan istället är produkter av historiska händelser, sociala 

krafter och ideologier.  

 

Berger och Luckmann (1991:151) menar att varje individ föds in i en objektiv social struktur 

inom vilken han eller hon stöter på betydande närstående personer vilka är ansvariga för 

socialiseringen. Individen väljer inte själv dessa närstående men deras definitioner av hans 

eller hennes situation blir bestämda som en objektiv verklighet. Individen blir alltså inte bara 

född in i en objektiv social struktur utan också en objektiv social värld. De närstående 

personer som ska förmedla denna värld till individen kan ändra den under tiden som de 

förmedlar. De väljer ut aspekter av den i enlighet med sin egen plats i den sociala strukturen, 

och även i kraft av sin individuella, biografiskt rotade överkänslighet. Genom denna dubbla 

selektivitet ”filtreras” världen åt individen. Barnet från arbetarklassen tar alltså inte bara upp 

arbetarklassens perspektiv på den sociala världen, han eller hon tar upp det med den 

överkänsliga färgning som givits det av barnets föräldrar (eller eventuellt de andra personer 

som har hand om hans primära socialisering). Samma arbetarklassperspektiv kan framkalla en 

stämning av förakt, uppgivenhet, bitterhet, eller kokande upproriskhet. Följaktligen kommer 

barnet från arbetarklassen inte bara leva i en värld som skiljer sig mycket från den där barnet 
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från överklassen lever, han eller hon kan även komma att göra det på ett sätt som helt skiljer 

sig från arbetarklassbarnet i huset bredvid. 

Kimmel (2000:86–88) menar att individen formar sitt liv i både en historisk och 

en social kontext och att vi som individer inte är biologiskt programmerade att handla på ett 

visst sätt. Vi som människor måste interagera, för att socialiseras, för att bli en del av 

samhället. Det är den interaktionen, inte våra kroppar, som gör oss till dem vi är. När vi säger 

att könsidentiteten är socialt konstruerad menar vi att vår identitet består av flytande 

samlingar av de meningar och beteenden vilka vi konstruerar utifrån värderingar, 

föreställningar och föreskrifter som vi finner i vår omvärld. Enligt Berger & Luckmann 

(1991:194) formas identiteten av en rad sociala processer. När den har tagit form bibehålls 

den, modifieras eller till och med omformas av olika sociala förhållanden. De sociala 

processer som är involverade i bibehållandet och formandet av identiteten bestäms av den 

sociala strukturen. Kimmel (2000:86–88) menar att våra könsidentiteter både är frivilliga i 

den meningen att vi väljer hur vi vill vara men också påtvingade då vi blir pressade, tvingade, 

sanktionerade till att följa vissa regler. Vi bestämmer inte reglerna efterhand men vi glider 

inte heller perfekt utan ansträngning in i våra roller. För vissa av oss är att växa upp, till man 

eller kvinna, en rak och nästan ansträngningslös väg in i beteenden och attityder som känns 

naturliga för oss. Men för andra är att bli maskulina eller feminina en oändlig tortyr, en 

mardröm i vilken vi trycker undan vissa delar av oss själva för att behaga andra eller helt 

enkelt överleva. 

Att vara man eller kvinna är inget förutbestämt tillstånd utan ett blivande, ett 

tillstånd under aktiv konstruktion. Man föds således inte till kvinna, man blir kvinna och man 

föds inte maskulin utan man blir man, även om kvinnors och mäns situation inte är helt 

parallella gäller den principen alltså även för män. Denna process brukar beskrivas som 

utvecklandet av genusidentiteten. Genusidentiteten innefattar våra tankar om vad det innebär 

att tillhöra det ena eller det andra könet, hur vi är som personer på grund av vilket kön vi 

tillhör. Dessa tankar introduceras inte som ett paket för oss när vi föds utan är något som 

utvecklas och kompletteras efter hand under våra uppväxtår. Till följd av detta kan vi inte se 

på manlighet och kvinnlighet som något av naturen givet och vi kan heller inte anta att det 

endast är företeelser som påtvingas oss utifrån genom myndighetstvång och sociala normer 

och värderingar. Vi människor konstruerar oss själva som feminina eller maskulina och vi 

antingen intar en plats i genusordningen eller förhåller oss till den plats vi tilldelas genom att 

uppträda på ett visst sätt i vår vardag. Majoriteten av alla människor gör detta frivilligt och ett 

stort antal av dem är positivt inställda till den såkallade genuspolariseringen. Det är trots detta 
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inte ovanligt med tvetydigheter i genusindelningen då det exempelvis finns män som är 

feminina och kvinnor som är maskulina (Connell 2009:18). 

 

 

9. Empiri och analys 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår empiri och analys. Vi har valt att väva samman 

empirin och analysen i tre olika teman som är direkt kopplade till våra tre centrala 

frågeställningar. Vi börjar med att redogöra, på ett allmänt plan, för skolpersonalens 

upplevelser av pojkars och flickors olika villkor i skolan, därefter går vi vidare in på 

skolpersonalens upplevelser av vilken kunskap som finns om ADHD och avslutningsvis hur 

skolpersonalen upplever pojkars respektive flickors symptombild vid ADHD. 

 

9.1 Hur upplever skolpersonalen att flickor respektive pojkar bemöts i skolan? 
 
Intervjuerna påbörjas genom att vi ställer tre inledande frågor om informanternas utbildning 

och hur länge de arbetat inom skolan. Samtliga rektorer har någon form av lärarutbildning 

eller förskollärarutbildning i botten och alla har arbetat inom skolan i minst 14 år. Vi frågar 

informanterna om de upplever att pojkar respektive flickor har samma villkor i skolan. Siv 

och Rut upplever att villkoren i skolan är desamma för pojkar och flickor. Rut säger dock att 

de idag är väldigt uppmärksamma på att det finns en skillnad som de försöker arbeta bort.  

 

”Vi har ju flickor som är väldigt framåt och försigkomna, det här att det bara är 
pojkar som låter i klassrummet och hörs mest, visst det kan kanske vara så i 
många klasser men vi har många klasser där det är precis tvärt om också.” 
 

Rut 
 
Rut beskriver ovan att det finns flickor som har ett mer maskulint beteende i klassrummet och 

tar då en annan roll än vad som förväntats av dem. Utifrån vår teori kan vi förstå det som Rut 

säger som att det finns vissa normer och föreställningar om att pojkar exempelvis låter och 

hörs mer än flickor i klassrummet men att det finns klasser på hennes skola där dessa normer 

och förväntningar bryts. Kimmel (2000:86–88) menar att flertalet av oss glider in och 

anpassar oss till rollen att vara flicka eller pojke. Men för vissa är detta att bli maskulina eller 

feminina en process som leder till att man tvingas undertrycka personlighetsdrag hos sig själv 

för att kunna leva upp till omgivningens förväntningar och passa in i sociala sammanhang. 
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Enligt Connell (2009:18) innebär utvecklandet av genusidentiteten att vi har föreställningar 

om vad det innebär att vara flicka och pojke. Att vara man eller kvinna inget förutbestämt 

tillstånd utan sker i en process där vi uppfattar och konstruerar oss själva som antigen 

feminina eller maskulina och intar vår plats i genusordningen genom sättet vi uppträder på i 

vardagen. Genuspolariseringen är för de flesta inget problematiskt men för de män som 

tendera att vara mer feminina och de kvinnor som tenderar att vara mer maskulina blir detta 

problematiskt.  

Elsa säger att hon vill tro att villkoren är lika för pojkar och flickor men att sättet 

att behandla flickor och pojkar olika fortfarande lever kvar. På skolan har de arbetat med 

observationer där lärarna har iakttagit varandra och då har man sett att man behandlar pojkar 

och flickor olika. Astrid och Otis upplever att pojkar och flickor inte har samma villkor i 

skolan. Otis upplever att man som lärare har olika bemötande beroende på vilket kön barnet 

har. 

”Jag tror att man som lärare bemöter pojkar och flickor olika. Jag tror att pojkar 
egentligen har bättre förutsättningar för de syns och hörs mer. De gör många 
gånger det som räcker. Man lägger sig på en nivå så att man klarar sig vidare hela 
tiden och inte så mycket mer. Det finns självklart undantag här. Flickor är i regel 
mer ambitiösa och har en högre ambitionsnivå vilket då ofta gör att de mår lite 
sämre eftersom de kanske inte får den responsen de skulle önska sig. Jag tror ju 
att det som är paradoxen i det hela det är att pojkars skolresultat visar att pojkar 
mår ganska bra i skolan. De gör vad de behöver göra, medan flickor gör betydligt 
mer men mår sämre. Jag tror modern forskning stödjer detta.” 

 
Otis 

 

Otis talar här om att lärarna, de vuxna, ibland bemöter sina elever olika utifrån vilket kön. 

Han menar att detta grundas i lärarens eget förhållningssätt. Vi kopplar det Otis säger om de 

vuxnas förhållningssätt till Odelfors (2003) som talar om att det är i vuxenledda grupper man 

tydligast kan se att pojkar får mer utrymme och att flickor tenderar att ta för sig först då de 

blir inbjudna av den vuxne, exempelvis genom att han eller hon ställer frågor. Odelfors 

(2003:164–164) menar att flickor inte har samma villkor att kunna uttrycka sig i skolan som 

pojkar har och att detta syns tydligast i de situationer där de vuxna är i kontroll. När barnen 

leker och själva har kontroll över situationen kan man se att flickorna har ett större utrymme 

att uttrycka sig. Det villkor som visat sig ha störst inverkan på barnens aktiva deltagande är 

de vuxnas sätt att bemöta dem. Då de vuxna ställt frågor och därmed bjudit in flickorna till 

att yttra sig så har flickorna deltagit på ett mer aktivt sätt. De vuxna har då skapat en 

möjlighet för flickorna att få ta plats i gruppen. Otis tror att lärare är relativt omedvetna om 
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sitt förhållningssätt gentemot flickor och pojkar och att det är något man behöver 

problematisera. Förhållningssättet är inget man ändrar från en dag till en annan eftersom det 

faktiskt handlar om den egna värdegrunden och det är svårt och komplext. Berger & 

Luckmann (1991:151) beskriver att individen under sin socialisation är beroende av personer 

i dess närhet och deras definition av den objektiva verkligheten de väljer att förmedla. Med 

detta menar de att vi alla från att vi är spädbarn socialiseras in i en social struktur och 

föreställningar som är präglade av vår närmaste omgivning. Eftersom vi får denna 

värdegrund redan från start är den som Otis beskriver inget man ändrar på under en dag.  

 Vad det gäller huruvida informanterna arbetar på något särskilt sätt för att 

uppnå lika villkor för flickor och pojkar i skolan svarar Astrid att de har arbetat mycket med 

fortbildning för personalen om jämställdhet. Siv säger att de på skolan har arbetat med 

jämställdhet i ett par år.  

 

”Det jobbar vi med på olika sätt, men det handlar ju om ett förhållningssätt som 
man själv måste bli klar över. Sen är det ju olika, man har ju teman i klasserna där 
men exempelvis pratar om jämställdhet och att det är viktigt. Men det handlar 
ändå om hur man själv gör och tänker.” 

Siv 
 

Otis beskriver att även de arbetar med jämställdhet i klasserna men att det är ett långsiktigt 

mål och att det troligtvis handlar om ett tioårsperspektiv innan man kommer att kunna se en 

möjlig, märkbar förändring. Rut säger att de går utbildningar i jämställdhet och genus och att 

de i klasserna arbetar med SET, social emotionell träning, som handlar om självförtroende 

och hur man ser på sig själv. Kimmel (2000:86–88) beskriver att de värderingar och 

föreställningar vi finner i vår omvärld gör oss till de vi är. Att skolan är medvetna och arbetar 

aktivt med detta bör som Kimmel ser det i framtiden leda till att individen kan socialiseras in i 

samhället utan att begränsas av sociala föreställningar och förväntningar om hur flickor och 

pojkar bör handla och bete sig i olika situationer.   

 

9.2 Upplever skolpersonalen att de har tillräckligt med kunskap om barn med ADHD?  
 
Generellt sett beskriver samtliga våra informanter att skolans kunskaper om ADHD har ökat 

de senaste åren. En viktig anledning till att kunskapen ökat är att Kalmar kommun har erbjudit 

skolpersonal kompetensutveckling på olika sätt. Kadesjö (2008:148–149) beskriver att 

observanta pedagoger som är lyhörda för barns sätt att fungera kan med kunskap om barn med 

svårigheter uppmärksamma dessa barn utan större problem. Samtliga informanter anser att 
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skolan har goda möjligheter att uppmärksamma barn med ADHD. Sigrid och Otis beskriver 

att detta är något skolan har blivit bättre på under de senaste åren. 

 

”Möjligheterna att uppmärksamma dem är väl hur goda som helst och man har ju 
fått en bättre insikt och lärarna är ju mycket mer insatta i denna här problematiken 
idag. Det har ju hänt väldigt mycket. Att man tar till sig kunskap och framförallt 
ger kompetensutveckling.” 

 
Sigrid 

 
”Om jag tittar ur ett tioårs perspektiv så har de ökat. Vi är alltså bättre på att 
upptäcka barn idag.” 

    Otis 
 

Generellt upplever informanterna sig ha bättre eller goda möjligheter att uppmärksamma barn 

med ADHD idag, men när intervjusamtalet går från att handla om barn i allmänhet till att 

handla om pojkar respektive flickor med ADHD uttrycker samtliga att flickor med ADHD 

generellt är svårare att uppmärksamma och att skolan säkerligen missar en del flickor med 

ADHD då de ofta är tysta och passiva. Informanterna är alltså medvetna om att det finns 

flickor med ADHD men att de är svåra att läggs märke till. De tror på detta och bidrar därför 

också själva till konstruktionen av denna ”sanning”. Flickorna finns alltså men vi ser dem inte 

därför att vi konstruerat ADHD-diagnosen, utifrån ”pojkkriterier”, på ett sätt som gör att 

flickorna förbises. Insikten om detta borde då rimligtvis leda till att vi ändrar tolkning och 

vidgar ADHD-begreppet för att inkludera dessa flickor. Enligt Berger & Luckmann 

(1991:151) föds vi alla in i en objektiv social struktur vilket förmedlas till oss via vår 

närmaste omgivning. Vi accepterar alltså den bild av verkligheten som tilldelas oss. Om vi då 

tänker oss att forskningen och vetenskapen är en del av denna verklighet blir även skapandet 

av den färgad av den sociala struktur och de föreställningar som redan råder. Man skulle då 

kunna säga att sociala strukturer i vårt samhälle har tillåtit pojkar att bli normen i forskningen 

om ADHD vilket inneburit att flickor blivit missgynnade. Man skulle kunna säga att flickan 

med ADHD betraktas som en avvikare från den normala avvikelsen vid ADHD. Nadeau, 

Littman & Quinn (2002:33–37, 60-63) menar att flickors svårigheter ofta tenderar att 

bedömas som lindrigare i jämförelse med pojkars. Genom att göra könsspecifika 

diagnoskriterier skulle flickorna i mindre utsträckning jämföras med pojkarna och därmed få 

en mer rättvis bedömning.  

Vad det gäller huruvida informanterna upplever att lärarna har tillräckligt med 

kunskap för att uppmärksamma ett barn med ADHD går åsikterna isär. Siv tycker inte alltid 
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att så är fallet och menar att ofta så har de lärare som inte har ett barn med ADHD i sin klass 

svårt att ta till sig den kunskapen. Sigrid håller med om att lärarna ibland inte har tillräckligt 

med kunskap om ADHD men att den definitivt har ökat på senare år. Rut och Elsa säger: 

 

”Alla har nog inte det. Det är så många saker som man ska vara duktig på, man 
ska vara duktig på barn som kanske har något synhandikapp eller hörselhandikapp 
och det finns andra psykiska besvär som barn kan ha. Sen finns det lärare som är 
jätteduktiga, det är ju så, men generellt har man ju ingen utbildning i detta.” 
 

Rut 
 

”Vi har haft ganska mycket utbildningar om det här med ADHD och ADD2, det 
finns ju många varianter. Men professionell blir man ju inte därför att det finns så 
många varianter. Det ena barnet med ADHD är inte likt det andra och ofta får de 
ju många olika diagnoser. Det kan vara Tourettes3, det kan vara Aspergers4 och 
många gånger har de flera olika problem så att det är sällan de bara har en 
diagnos.” 

Elsa 
 

Astrid säger att lärarna inte får kunskapen som krävs för att kunna uppmärksamma barn med 

ADHD i sin utbildning men att det ligger på skolledningen att se till att den kompetensen fylls 

på hos lärarna. Speciellt till de lärare som arbetar med de här barnen men även generellt för 

att all personal på skolan ska förstå dem. Rut menar även hon att lärarutbildningen inte 

innehåller undervisning om ADHD. Kadesjö (2008:148–149) beskriver att barn med ADHD 

är beroende av enskilda individer och deras kunskaper för att de ska få hjälp för sina 

svårigheter. Missförstånd och felaktiga slutsatser om orsaken till ett barns beteende kan leda 

till allvarliga konsekvenser för barnets självförtroende och självkänsla. Det är alltså som 

                                                
2 Attention Deficit Disorder (2ADD) är ingen officiell diagnos eftersom den tenderar att vara missvisande då den enbart innefattar kriterier 

för uppmärksamhetsproblematik och kan missa beskrivningar om svårigheter med impulsivitet (Honos-Webb 2010:272).  

 
3 Tourettes syndrom är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som medför reflexlika, upprepade läten eller rörelser som kallas tics. Dessa tics 

kommer oftast i 6-7 årsåldern och innefattar överdrivna blinkningar och ryckningar i ansiktet men kan utvecklas till ryckningar i en arm eller 

ett ben. De verbala ticsen kommer senare. Även hos personer med Tourettes syndrom går ofta de neuropsykiatriska diagnoserna in i 

varandra och ofta har de exempelvis problem med koncentrationen, impulsiviteten och hyperaktiviteten som vid ADHD 

(Riksförbundet Attention 2002). 

 
4 Aspergers syndrom är ett funktionshinder som tillhör det autistiska spektrumet och finns hos cirka fyra promille av befolkningen. Det är 

mycket vanligt att personer med Aspergers syndrom även har andra neuropsykiatriska funktionshinder så som ADHD eller Tourettes 

syndrom. Personer med Aspergers syndrom har ofta problem med relationer till andra människor då socialt umgänge ofta är en stor 

ansträngning för dem. Typiska drag är också specialintressen och svårigheter i att förstå och använda språket i kommunikationen med andra 

(Riksförbundet Attention 2002). 
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Astrid säger viktigt att skolpersonalen har kunskap om och förståelse för barn med ADHD då 

de annars kan ha en negativ inverkan på barnets framtida självbild.  

  

9.3 Hur upplever skolpersonalen pojkars respektive flickors symptombild vid ADHD? 

  

Siv och Otis upplever att de mest karaktäristiska symptomen hos barn med ADHD är 

bristande koncentration, oro och impulsstyrning. Elsa tycker likadant men tillägger att de här 

barnen ofta har svårt med att påbörja och slutföra saker och ting. Sigrid och Astrid menar att 

de mest karaktäristiska symptomen för barn med ADHD är att de antingen är utåtagerande 

eller inåtvända. Nadeau, Littman & Quinn (2002:33–36) menar att flickor ofta är mer 

följsamma, mindre aggressiva och mindre motoriskt aktiva än pojkar som ofta är mer 

utåtagerande. De anser att detta har biologiska orsaker men att man även bör se det utifrån att 

vi uppfostras och socialiseras på olika sätt. Rut säger att hos de riktigt små barnen märker man 

ofta först hyperaktiviteten och att de får en mängd utbrott då skolan är dålig på att läsa av dem 

innan man vet att det kanske rör sig om en ADHD-diagnos. Barnen känner en frustration som 

i alla fall hos pojkarna genererar de här utbrotten medan flickorna ofta är mer tillbakadragna.  

Vad det gäller huruvida informanten upplever att det finns likheter mellan 

symptomen hos pojkar och flickor med ADHD upplever Siv, Sigrid, Astrid och Rut att de på 

skolorna har haft svårare att upptäcka flickor med ADHD. 

 
”Det man ser som är tydligt det är ju denna oro, oftast är de ju väldigt aktiva med 
koncentrationssvårigheter kopplat till det. Sen är det ju inte bara det, det finns ju 
de tysta flickorna som inte märks. Det är ju de som är faran för det är ju de vi inte 
upptäcker, eller de är mycket svårare att upptäcka skulle jag vilja säga. Man 
upptäcker dem mycket senare kanske när det tar sig andra uttryck. Kanske senare 
som i tonåren men fram till dess är de ju de tysta flickorna.” 

Sigrid 
 

Enligt Kadesjö (2008:35–40) beror detta på att beskrivningarna av hyperaktiviteten som det 

största problemet hos barn med koncentrationssvårigheter har dominerat vetenskapen under 

1900-talet. Denna föreställning är dock missvisade och den gemensamma nämnaren för dessa 

barn är snarare en svårighet att anpassa sin aktivitetsnivå till vad som är lämpligt för 

situationen. Vi tolkar det som att Kadsjö menar att om lika mycket forskning hade gjorts på 

barn med ADHD utan tydlig hyperaktivitet, vilket då oftast är flickor, så skulle pedagogerna 

veta vilka tecken de ska leta efter och kanske inte uppleva det som svårare att upptäcka dessa 

flickor. Siv upplever inte att detta är något hon kan se generellt, men att de föreläsarna hon 
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har lyssnat på har pekat på att det är svårare att upptäcka flickorna eftersom de är tysta och 

pojkarna blir mer utåtagerande. Elsa upplever också att det är lätt att missa flickorna med 

ADHD på grund av att de blir mer inåtvända i sin symptombild. 

 
”De är ju väldigt olika, flickor och pojkar med ADHD. De har ju väldigt olika 
symptom och därför är det lätt att missa flickorna. Man får vara väldigt 
uppmärksam, men man vet ju också att det är fler pojkar än flickor som har 
ADHD. Pojkarna är oftast mer utåtagerande, man märker det mer på deras 
beteende. Flickorna är inte lika på det sättet utan de är lite mer vända mot sig 
själva. Det är svårare att upptäcka flickor. Jag tror att flickor och pojkar är olika, 
så att de beter sig olika. Det kan man ju se i en klass med vanliga barn som inte 
har de här problemen, att det är skillnad på flickor och pojkar.” 

 
             Elsa 

 
Till skillnad från Elsa så säger Kimmel (2000:86–88) att vi inte styrs av biologiska skillnader 

utan hur vi handlar är avhängigt av den sociala och historiska kontexten som formar oss under 

vår socialisation. Man skulle kunna tolka detta som att flickorna har sociala förväntningar på 

sig som gör att de trycker undan delar av sig själva och väljer att uttrycka sina svårigheter på 

ett sätt som omgivningen kan hantera och förvänta sig av en flicka. Nadeau, Littman & Quinn 

(2002:60–63) beskriver att flickor med ADHD som är högljudda, aktiva och utåtagerande 

utsätts för hårdare kritik av omgivningen än pojkar med samma beteende. Detta skulle kunna 

förstås som att de generella föreställningar som finns om hur flickor ska vara länkas samman 

med de föreställningar som finns om hur flickor med ADHD ska vara. De flickor som i sina 

symptom följer de traditionella könsmönstren uppmärksammas inte då de är tysta och inaktiva 

medan de flickor som får utåtagerande symptom vilka är mer karaktäristiska för pojkar med 

ADHD bemöts med en större negativitet av omgivningen än de pojkar med samma symptom. 

Detta skulle helt enkelt kunna bero på att de sistnämnda flickorna bryter mot de normer som 

omgärdar dem medan flickorna med traditionella flicksymptom ändå är traditionella flickor. 

När vi frågar Otis om hans upplevelser av skillnader mellan pojkar och flickor med ADHD 

svarar han att: 

 

”Det är en intressant fråga för vi dokumenterar ju våra elevhälsoteam-möten och 
jag skulle säga 70-80 procent av de som är uppe där är pojkar. Det innebär inte att 
det inte finns en stor problematik när det gäller flickor men den är inte synliggjord 
på det sättet som krävs. Det är ju något vi har att arbeta med framöver för det 
finns en problematik när det gäller flickor. Men den kanske inte är att man är 
utåtagerande utan att man är mer åt andra hållet kanske mer inåtvänd. För det 
finns alltså en gråzon när det gäller ADHD hos flickor som vi inte riktig har 
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förmått att uppmärksamma. Det finns naturligtvis flickor som är utåtagerande 
också men jag tycker det är mer karakteristiskt att de är mer inåtvända.” 

 
Otis 

 
Rut menar att om man ska tro den senaste forskningen så är det inte så stora skillnader mellan 

pojkar och flickor med ADHD. Hon anser dock att i skolan kan man generellt säga att det 

finns skillnader.  

 

”Det tar längre tid att se på flickor, och när man upptäcker det så har ju de ofta… 
jag har erfarenhet av att de har ADD. De är mer lugna, har ingen motor alls. Jag 
var på en föreläsning där de sa att när man jobbar med lite äldre barn så är det ofta 
de flickorna. De kan skärpa sig i skolan. De skärper till sig men det är ofta de 
föräldrarna, till dessa flickor, som kommer på utvecklingssamtal och är helt 
förvånade över att det kan vara lugnt i skolan för de har det jättejobbigt hemma 
med dem. De skärper sig, de har en annan typ av strategi.  
 

Rut 
 

Forskningen visar att flickor och pojkar har mer likheter än skillnader när det gäller 

konsekvenserna och riskerna med tillståndet ADHD. Flickor bedöms ha lika stora svårigheter 

i sin vardag som pojkar med ADHD även om pojkar ofta har mer påtagliga beteendeproblem 

(SBU 2005:55–56). Enligt Nadeau, Littman & Quinn (2002:33–37) beror upplevelserna av 

skillnader mellan pojkar och flickor på vad man väljer att se som gemensamt för dessa barn. 

Om vi ser uppmärksamhetssvårigheterna istället för hyperaktiviteten som det genomgående 

draget hos individer med ADHD så kan vi uppfatta mer likheter än skillnader i ADHD hos 

pojkar respektive flickor. Nadeau, Littman & Quinn (2002:60–63) menar att en av orsakerna 

till att flickor mer sällan diagnostiseras kan vara att deras svårigheter ofta har mer med 

uppmärksamhetsproblem att göra än hyperaktivitet. Som Rut nämner ovan så har flickor med 

ADHD strategier för att dölja sina svårigheter. Nadeau, Littman & Quinn (2002:60–63) menar 

att dessa flickor är svåra att uppmärksamma då de har en förmåga att dölja sina problem 

genom att hyperfokusera och anstränga sig hårt för att uppnå vad som förväntas av dem.  

Informanterna beskriver hur de insatserna som görs då man upptäcker ett barn 

med ADHD i en skolklass ser ut. Siv säger att de erbjuder handledning eller 

specialpedagoger. Ibland är det som behövs en lugnare miljö eller en extra vuxen i klassen 

som kan ägna mer tid åt det barn som behöver det.  

 

”Miljön passar inte riktigt de här barnen. Skolan har ju vissa ramar, klasserna är 
stora, det kan ju variera men vi har inte så stor chans att påverka det eftersom vi 
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blir tilldelade de resurserna. De pengar vi har fått för ett år de har vi, så om vi får 
in ett barn då så kan vi ju inte anpassa så mycket som vi skulle vilja, med mindre 
grupper och sådär. Sen försöker man ju hela tiden, så mycket som möjligt att 
anpassa.” 

Siv 
 

Elsa menar även hon att hur insatserna ser ut beror mycket på vilka resurser som finns i 

skolan. Sigrid talar om personella insatser, att klassen får förstärkning i form av mer personal. 

Astrid beskriver att då de får signaler om att ett barn i en klass har problem i skolan försöker 

de bygga en organisation runt det barnet. Man frågar sig vad för typ av stöd barnet behöver. 

Det kan vara fråga om specialpedagoger eller annan resursförstärkning. De har även tillgång 

till ett resurscentrum där barn med någon form av neuropsykiatrisk problematik kan få lugn 

och ro. Det finns också barn som behöver en helt egen stödfunktion där man kan anpassa och 

undanröja hinder för lärandet och en del barn som har behov av en assistent får den 

möjligheten. Otis säger att det i regel är klassläraren som uppmärksammar problematik hos ett 

barn. De tar upp det med specialpedagoger på skolan som i sin tur tar upp det med 

elevhälsoteamet där man fattar beslut om hur man ska agera vidare. Det blir en dialog mellan 

familjen, specialpedagog och lärare, eventuellt också skolläkaren och man tar kontakt med 

barn och ungdomspsykiatrin. Rut beskriver samma ärendegång som Otis om hur skolan fattar 

beslut om insatser för barnen. Hon säger även att det är när barnet har fått diagnosen som det 

svåra arbetet börjar. Alla försöker göra sitt yttersta för att hjälpa barnet men det är ingen lätt 

sak. De använder sig av assistenter till barnen, en del får tillgång till ett eget rum och de 

försöker i så stor utsträckning som möjligt arbeta i små, lugna grupper. 

 
”Jag tror att lärare överlag behöver bli bättre på att individualisera. Även om man 
pratar om att man gör det så gör man kanske det på 80 procent av barnen i klassen 
eftersom de är likadana men sen gäller det ju att tillrättalägga för de barnen som 
inte är det. Det är ju lärarens arbete.” 

Rut 
 
Forskning visar att ADHD-symptom hos barn leder till att sannolikheten ökar för att barnet 

blir tvunget att gå om klasser, få specialundervisning och att kunskaperna i läsning och 

matematik blir lägre. Oavsett kön påverkas barns skolresultat i lika stor utsträckning vid 

måttliga ADHD-symptom men pojkar med stor hyperaktivitet påverkas mer negativt i sina 

studier än flickor med stor hyperaktivitet. Studien visar att det hos barn med lindrigare 

ADHD-symptom, som kanske aldrig skulle bli diagnostiserade eller behandlade, finns 

negativa effekter på prestationerna i skolan. Utvecklandet av undervisningsalternativ för barn 

med ADHD-diagnos skulle då även gynna denna grupp som inte uppfyller diagnoskriterierna 
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i lika stor utsträckning, men som ändå har svårigheter inom vissa områden (Currie & Stabile, 

2006). Vad det gäller huruvida informanten upplever att det finns likheter mellan de insatser 

som pojkar får och de som flickor får svarar Siv att hon upplever att pojkar ofta behöver vara i 

en lugnare miljö, att man försöker hitta en annan lokal eller en mindre grupp till dem, medan 

flickor ofta kan vara kvar i klassrummet. Målet de har för alla barnen är att de ska kunna vara 

med i klassrummet så mycket som möjligt men Siv upplever att flickorna har lättare att 

hantera detta.  Astrid säger att man måste se till varje barns särskilda behov men att behoven 

ofta skiljer sig åt. 

 

 ”Man har skålen med olika idéer och tankar om hur man ska bygga upp det här. 
Jag tänker inte flicka eller pojke. Vad jag kan säga är ju att de pojkar som har haft 
svårast i situationer i sin ADHD har ofta haft någon form av stödfunktion mer än 
kanske flickor. Jag kan inte prata generellt men det finns ju exempel. Jag kan 
exemplifiera flickor, ett flertal som har haft mer pedagogiskt tillrättalagt för sig, 
klarat de friare situationerna. För det är ju ofta de som slår ut dem och därmed 
stör kamratrelationerna och därmed får man skulden och hela det här. Just nu har 
jag en flicka som bryter ihop. För det minsta då bryter hon fullständigt ihop och 
det är ju någon form av ADHD-diagnos på henne. Hela skolan är informerad om 
de här barnen. Mattanter och vaktmästare och alla måste veta, och även övrig 
personal ska ju ha den här fortbildningen. Det ska inte bara pedagogerna så de 
måste gå på information eller en kvällskurs för att få den här förståelsen.” 

 
Astrid 

 

Sigrid säger att man inte gör någon skillnad på kön men om behoven skiljer sig åt, som det 

kan göra hos flickor och pojkar med ADHD, så ser också insatserna olika ut. Otis tror att man 

som lärare förhåller sig olika till pojkar och flickor generellt men vågar inte svara på hur detta 

påverkar vilken insats barnen får. Enligt Kimmels (2000:86–88) teori om könsidentiteten kan 

det antas att om skolornas jämställdhetsarbete leder fram till att den sociala strukturen 

förändras kommer det generera mer lika förväntningar och föreställningar om hur pojkar och 

flickor ska vara. Flickorna behöver då inte längre trycka undan delar av sin personlighet för 

att behaga omgivningen. Flickan med ADHD kan då istället för att ha en inre oro leva ut sin 

hyperaktivitet. Rut menar att insatserna skiljer sig på så sätt att flickor generellt får ganska lite 

hjälp. Hon tror att detta beror på att pojkar är mer utåtagerande. 

 

”Det är ju så här att om man hårddrar det så ser det nu ut så i verkligheten, att om 
man har en pojke i klassen som slåss och bråkar och får utbrott, så blir de andra 
barnen rädda. Så är det och då när detta barn ställs i kö så ser man till att det 
utreds så fort som möjligt. Sen har man en stillsam flicka, som vi här kan vara 
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överens om att det är lika synd om, men hon är tyst och sitter kanske och målar i 
blocket. Fast vi vet att hon inte kommer få betyg för hon gör inget på lektionen, 
men hon säger ingenting. Hon stör inte lika mycket. Det finns hjälp till alla men 
det kan ta olika lång tid att få och då är det ju så att man skyndar på vissa ärenden 
för att man vet att de är mer brådskande. Då tror jag generellt att flickorna … så 
vet jag att det är det tar längre tid för dem.” 
 

Rut 
 
 
Forskning visar att flickor med ADHD i tonåren ofta drabbas av ångest och depressioner 

vilka i flera fall visat sig vara relaterade till svårigheter i skolan. Då det finns ökade risker för 

missbruk och rökning är genomförandet av en tidig utredning av vikt. Att flickor med ADHD 

får betydande svårigheter med skola och kamratrelationer är ställt utom all tvivel. Det faktum 

att man fungerar annorlunda på grund av sin ADHD får negativa konsekvenser, både för 

individen själv och dennes närmaste. Detta är något som påverkar individens välbefinnande, 

självkänsla och framtidsutsikter (SBU 2005:55–56).  

 

 

10. Slutdiskussion 

 

I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser i en kort sammanfattning. Därefter redogör vi för 

våra egna tankar och reflektioner i en avslutande diskussion. 

 
10.1 Sammanfattning 
 
Majoriteten av våra informanter upplever att flickor och pojkar generellt bemöts olika i skolan 

och att detta ofta beror på det egna förhållningssättet läraren har gentemot barnen. 

Informanterna menar att detta är någonting som sker omedvetet och att man idag 

uppmärksammat problemet och arbetar med lärarnas självkännedom för att minimera 

skillnaderna i bemötande. Två av informanterna upplever att det inte finns en skillnad i 

bemötandet och att en konsekvens av detta är att det kan se väldigt olika ut i klasserna vad det 

gäller vem som hörs och syns mest. Alla informanterna beskriver att de arbetar mycket med 

jämställdhet men att det är något som kommer att ta tid att förändra innan man kan se några 

resultat.  

 Samtliga informanter upplever att möjligheten att uppmärksamma och 

kunskapen om barn med ADHD har förbättrats på senare år. De anser alla att skolan har goda 
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möjligheter att uppmärksamma pojkarna med hyperaktivitet idag men samtliga säger att en 

del flickor med ADHD förmodligen missas och är svårare att upptäcka. Överlag upplever 

informanterna att lärarna inte alltid har tillräckligt med kunskap för att kunna uppmärksamma 

barn med ADHD. Delvis då de inte får någon kunskap om detta i sin utbildning men också på 

grund av att man som lärare ska vara kunnig i så många olika funktionshinder som barn kan 

ha. Som det ser ut idag ligger det på ledningen att fylla på med den kunskap som behövs hos 

lärarna. 

 Alla informanterna upplever att de hyperaktiva symptomen, dvs. impulsivitet, 

oro, överdriven aktivitet m.fl., är de karaktäristiska symptomen hos barn med ADHD. Endast 

två av informanterna nämner även passiviteten som karaktäristisk och därmed beskriver de 

också de typiska flick-symptomen. Även om individuella skillnader beskrivs så förefaller 

flickor vara mer passiva, tysta och inåtvända än pojkar som snarare uppvisar mer av 

utåtagerande beteende. Vissa informanter upplever att flickor med ADHD generellt inte får 

den hjälp de behöver. De menar att det hos flickorna också finns en stor problematik men att i 

jämförelse med pojkar, som genom sina symptom ofta stör sin omgivning, så försvinner 

flickorna. 

 

10.2 Avslutande diskussion 

 

Man skulle kunna tänka sig att skillnader i symptom vid ADHD kan knytas till flickors och 

pojkars olika sociala villkor och möjligheter att uttrycka sig. Det skulle kunna vara så att om 

vi konstruerar kön dvs. hur pojkar och flickor ska vara och bete sig så konstruerar vi även 

pojkar med ADHD och flickor med ADHD och hur de ska vara och bete sig. Generellt sett 

förväntas pojkar synas, höras och vara aktiva i större utsträckning än flickor som förväntas 

vara mindre aktiva och mer tysta och försiktiga. Pojkar och flickor med ADHD och deras 

beteende tycks generellt gå ett steg längre i dessa könsrollsförväntningar. Man kan tolkar 

detta som att vi som samhälle har skapat konstruktioner av hur en pojke med ADHD beter sig 

och hur en flicka med ADHD beter sig vilket leder till svårigheter för de barn med ADHD 

som inte faller inom dessa ramar, dvs. pojkar med ”flicksymptom” och flickor med 

”pojksymptom”. Dessa konstruktioner skulle då kunna medföra att pojkar med 

”flicksymptom” förbises och inte utreds då de inte beter sig utåtagerande som traditionella 

pojkar med ADHD och att flickor med ”pojksymptom” missgynnas då de enligt forskningen 

generellt bemöts med en större negativitet än pojkar med samma beteende. Huruvida 

konstruktionen av kön inom ADHD bör betraktas som något allvarligt och problematiskt för 
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barn med ADHD och huruvida den typen av problematisering verkligen är relevant har vi som 

författare delade meningar om. Kanske den typen av problematiseringar är mer teoretiskt 

spännande än revolutionerande för barn med ADHD. Men vi är överens om att en sådan 

slutsats bör redovisas i detta sammanhang även om vi inte delar uppfattning om hur allvarliga 

eller vilka konsekvenser denna konstruktion får.  

Det som talar emot att skillnader i symtomen hos pojkar och flickor, beror på 

olika sociala villkor, är de individuella skillnader som beskrivs. Både våra informanter och 

forskning beskriver att det finns hyperaktiva flickor som bryter mot förväntningarna och 

föreställningarna om hur en flicka bör vara och uppföra sig. Rimligtvis borde det då också 

finnas en hel del pojkar som tenderar att ha mer av de passiva och inåtvända symptomen som 

beskrivs vara mer karaktäristiska hos flickor med ADHD. Oavsett om skillnader i symtomen 

vid ADHD är orsakat av det ena eller det andra eller en kombination av biologiska och sociala 

skillnader mellan pojkar och flickor så är det ett faktum att pojkar fått utgöra prototypen för 

hur svårigheterna visar sig och detta bör problematiseras eftersom det därför kanske inte är så 

konstigt att flickor med ADHD beskrivs och upplevs vara svårare att upptäcka. Detta leder i 

sin tur till att flickor och säkerligen även en hel del pojkar inte får hjälpen som de behöver. 

Om man dessutom i utbildning och fortbildning av skolpersonal, som informanterna 

beskriver, hävdar att flickor med ADHD generellt är svåra att uppmärksamma, så konstruerar 

man också en bild av att de är svåra att uppmärksamma vilket leder till att de faktiskt blir 

svårare att uppmärksamma. Så länge flertalet av flickorna med dessa svårigheter, för att få 

hjälp, är beroende av en diagnos där en del av kriterierna som ska uppfyllas rör hyperaktivitet, 

kommer detta innebära förvirring, både för individen själv och för omgivningen. Detta kan 

också vara en anledning till att skolan upplever flickorna som svåra att upptäcka. För att alla 

ska inkluderas så borde ADHD-diagnosen ersättas av ADD-diagnosen med tillägget: Med 

eller utan hyperaktivitet. Eftersom vi anser att H:et, hyperaktiviteten, inte är nödvändig i 

betäckningen då dessa individer generellt får den uppmärksamheten och hjälpen de behöver 

ändå.   

Vi upplever det som att skolan i sin kunskap har blivit färgad av historien och 

forskningen med dess brister vad det gäller könsaspekter, men att man idag är medveten om 

detta och arbetar för att bättre kunna uppmärksamma barn med svårigheter och även för att 

öka jämställdheten i skolan. Detta kommer förhoppningsvis i framtiden leda till att skolan blir 

en plats för alla oavsett kön och personlighet och att skolgången blir något som alla kan 

fullfölja med självkänslan i behåll. För att forskningen om barn med dessa svårigheter ska 

kunna komma vidare är det av vikt att man tar hänsyn till och förhåller sig till könsaspekten 
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och de olika sociala villkor som den kan medföra. Vår studie skulle i framtiden kunna 

utvecklas genom att man även använder sig av observationer som komplement till de 

kvalitativa intervjuerna, eftersom man först då kan se hur det faktiska arbetet fungerar i 

praktiken. Avslutningsvis så vore det i framtiden intressant med en studie som både har ett 

socialt och ett biologiskt perspektiv. Kanske Eva Kärfve och Christopher Gillberg skulle 

släppa prestigen och acceptera att deras olika perspektiv tillsammans faktiskt kan ge en mer 

nyanserad bild av ADHD eftersom det med all säkerhet är så att ingen av dem, med sitt 

perspektiv, ensam sitter på sanningen. 
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12. Tre undergrupper av ADHD    Bilaga 1 
 
 
Enligt DSM – IV finns det tre undergrupper av ADHD. Den första är ADHD med 

uppmärksamhetsstörning och kräver att minst sex av dessa följande symptom uppfylls:  

 

• Individen är ofta ouppmärksamt på detaljer, gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller 

andra aktiviteter.    

• Individen har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 

• Individen verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal. 

• Individen 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). 

• Individen har ofta svårt att organisera sina uppgifter eller aktiviteter. 

• Individen undviker ofta, ogillar eller är ovillig att genomföra uppgifter som kräver 

mental uthållighet (exempelvis skolarbete). 

• Individen tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (exempelvis 

leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg). 

• Individen är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. 

• Är ofta glömsk i det dagliga livet. 

 

Den andra undergruppen av ADHD är ADHD med överaktivitet/impulsivitet. För att uppfylla 

denna diagnos krävs att barnet visar minst sex av följande symptom: 

 

• Individen har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still. 

• Individen lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där han eller hon 

förväntas sitta kvar en längre stund. 

• Individen springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt 

för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv 

känsla av rastlöshet). 

• Individen har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 

• Individen verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”. 

• Individen pratar ofta överdrivet mycket. 

• Individen kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 
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• Individen har ofta svårt att vänta på sin tur. 

• Individen avbryter eller inkräktar ofta på andra (exempelvis kastar sig in i andras 

samtal eller lekar).  

 

Den sista undergruppen av ADHD kallas ADHD med en kombination av båda, dvs. ADHD av 

kombinerad typ. För att denna diagnos ska vara uppfylld krävs det att barnet uppfyller både de 

kriterierna för bristande uppmärksamhet och för hyperaktivitet/impulsivitet som beskrivet 

ovan (Socialstyrelsen 2004). 
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13. Intervjuguide     Bilaga 2 
 
Inledning 

 
1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat inom skolan? 

3. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

 
Upplever skolpersonalen att de har tillräckligt med kunskap om barn med ADHD. 
 

4. Hur upplever du skolans möjligheter att uppmärksamma barn med ADHD? 

5. Anser du att lärarna har tillräckligt med kunskap för att kunna uppmärksamma ett barn 

med ADHD? 

6. Upplever du att skolan erbjuder lärarna möjligheten att utöka sin kunskap om ADHD? 

 

Hur upplever skolpersonalen pojkars respektive flickors symptombild vid ADHD. 
 

7. Vilka eller vilket symptom anser du är karaktäristiskt för ett barn med ADHD? 

8. Vill du beskriva om du upplever att det finns likheter mellan pojkar och flickor med 

ADHD? 

9. Vill du beskriva om du upplever att det finns skillnader mellan pojkar och flickor med 

ADHD? 

 
Hur upplever skolpersonalen att pojkar respektive flickor bemöts i skolan. 
 

10. Hur skulle du beskriva den insatsen som görs då man upptäcker ett barn med ADHD i 

en skolklass? 

11. Upplever du att det finns likheter mellan insatserna för pojkar och flickor? 

12. Upplever du att det finns skillnader mellan insatserna för pojkar och flickor? 

13. Upplever du att villkoren i skolan är de samma för pojkar och flickor?  

14. Vill du beskriva hur ni på skolan arbetar för att uppnå lika villkor för pojkar och 

flickor i skolan? 

 

Avslutning 

 

15. Har du någon fråga till oss eller finns det något annat som du skulle vilja tillägga 

innan vi avslutar? 


