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3 % av befolkningen har så stora koncentrationssvårigheter eller stunder med förlorad kontroll att det 

benämns som en funktionsnedsättning – ADHD. I dagens skola är det allt vanligare med elever som har 

problematik och olika diagnoser. Enligt Skollagen (SFS 1985:1100) är särskilt stöd en rättighet om 

svårigheter finns i skolarbetet. Tvärt emot vad Skollagen (1985) skriver så är det inte alla elever som får 

särskilt stöd om det inte finns en diagnos bakomliggande. Om en elev på grund av t.ex. ADHD har 

svårigheter förväntas samhället ställa upp med extra insatser. Ur ett samhällsperspektiv ses detta oftast 

som försvarbart eftersom det ligger i samhällets intresse att se till att alla människor får möjlighet att 

utvecklas och skaffa sig en utbildning som motsvarar deras förutsättningar. Genom att samla in befintligt 

underlag om ADHD från litteratur och internet har vi försökt att få ett helhetsgrepp om vad som pågår 

inom forskningsvärlden och hur samhället bemöter elever med diagnos. 

 

Flickors ADHD upptäcks senare än pojkars. Vi vill med denna rapport undersöka vad som händer efter att 

en elev med ADHD får sin diagnos och om den gör skillnad. Vad anser kvinnliga gymnasieelever med 

diagnos att de får för stöd och vilket stöd skulle de själva vilja ha. Spelar tidpunkten för diagnosen någon 

roll för eleven? Eftersom ADHD-beteende många gånger anses oacceptabelt i vårt samhälle, drabbas 

många barn med ADHD till slut av väldigt låg självkänsla och kan få begränsade sociala färdigheter. 

Många elever saknar kunskap om vad det innebär att ha en diagnos, vilken hjälp de kan få, vilka 

hjälpmedel som kan underlätta deras vardag. Vi har valt att fördjupa oss gällande kvinnliga elever med 

diagnosen ADHD och vår undersökning har utförts på en mindre skola. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur 3 kvinnliga elever med ADHD på gymnasieskolan uppfattar sin skolsituation, om de anser 

att de får den hjälp som krävs. Kan de urskilja ifall de får mer stöd, hjälp och anpassad undervisning efter 

att en ADHD diagnos har fastställts. Vilken betydelse har medicinering? För att få en mer objektiv bild av 



dessa elevers situation i gymnasieskolan har vi även valt att intervjua 3 av deras lärare och deras 

skolsköterska. 

Nyckelord: Flickor med ADHD, Stöd för elever, Flickor på gymnasieskolan, ADHD diagnos, Elev i 

behov av särskilt stöd 

Abstract  

3 % av befolkningen har så stora koncentrationssvårigheter eller stunder med förlorad kontroll att det 

benämns som en funktionsnedsättning – ADHD. I dagens skola är det allt vanligare med elever som har 

problematik och olika diagnoser. Om en elev på grund av t.ex. ADHD har svårigheter förväntas samhället 

ställa upp med extra insatser. Vi vill med denna rapport undersöka vad som händer efter att en elev med 

ADHD får sin diagnos och om den gör skillnad. Flickors ADHD upptäcks senare än pojkars. Vi har valt 

att fördjupa oss gällande kvinnliga elever med diagnosen ADHD. Vår undersökning har utförts på en 

mindre skola. Syftet med denna studie är att undersöka hur 3 kvinnliga elever med ADHD på 

gymnasieskolan uppfattar sin skolsituation, om de anser att de får den hjälp som krävs. För att få en mer 

objektiv bild har vi även intervjuat 3 av deras lärare och deras skolsköterska. Vår undersökning har utförts 

på en mindre skola. 
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Förord 

Detta arbete är skrivet för vårt examensarbete på Linnéuniversitet. Vi har skrivit arbetet och valt ämnet 

utifrån personliga skäl, ett intresse för att få större kunskap och en vilja om att få lära oss mer om elever 

med en ADHD diagnos. Då antalet elever med en diagnos har exploderat under de senaste åren och de 

inte finns några specifika direktiv för hur en gymnasielärare bör bemöta dessa elever, finns en önskan från 

vår sida att uppmärksamma detta. Vi ville med detta arbete belysa de kvinnliga eleverna egna erfarenheter 

om hur de har blivit bemötta, vilket stöd de fått efter sin diagnos och hur de själva skulle vilja att det var. 

Vi har även utgått från etablerade lärares synpunkter, åsikter om bemötande och deras kunskap om 

ADHD. Vi har fått en känsla av att det saknas kunskap inom detta område, att lärare vill kunna ge en elev 

med ADHD adekvat hjälp men inte har fått tillräckligt med stöd, hjälp och information under sin 

lärarutbildning. Det finns otroligt mycket information om ADHD diagnoser men fortfarande upptäcks 

ADHD hos flickor mycket senare än hos pojkar och detta drabbar inlärningsprocessen. Vi vill öppna upp 

ögonen för detta. Vi vill tacka våra respondenter som har delgivit oss sina tankar och åsikter, vår 

handledare Dragana som har försökt leda in oss på rätt spår när vi har svävat ut och som har kommit med 

ovärderliga tips och råd under vägen. Vi vill även tacka våra familjer som haft överseende med oss under 

denna tid då vi ägnat oss åt detta och inte haft så mycket tid över för nära och kära.  

Vi vill dessutom ge varandra en eloge för att ha genomfört detta arbete tillsammans och oss själva för att 

vi utbildat oss och samtidigt heltidsarbetat. 

Numera har vi större kunskap om elever med ADHD och därmed förutsättningar att kunna ge eleverna 

bästa möjliga stöd för att lyckas med deras yrkesutbildning och därmed deras framtid. 
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1. Introduktion 

Enligt Skollagen (SFS 1985:1100) är särskilt stöd en rättighet om svårigheter finns i skolarbetet; “särskilt 

stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (4 kapitlet. 1 §). 

Under sin uppväxt tillbringar en elev stor del av sin tid i skolan. Enligt Skollagen (1985) skall alla elever 

ha samma rättigheter och möjligheter till utbildning. De elever som avviker från normen eller har en 

diagnos hamnar ofta utanför och missar grundläggande kunskap. Finns det kunskapsluckor efter avslutad 

grundskola kan detta leda till stora svårigheter när eleven ska börja på gymnasiet. I dagens Sverige är en 

avslutad gymnasieutbildning viktig för att stå sig i kampen om de arbeten som finns.  

 

Tvärt emot vad Skollagen (1985) skriver så är det inte alla elever som får särskilt stöd om det inte finns 

en diagnos bakomliggande. Vilket betyder att alla elever inte har samma möjligheter att nå samma 

resultat så som Skollagen beskriver. 

Att få en diagnos är en lång process som kan se olika ut i olika kommuner och beroende på vem som 

initierar utredningen. Det kan vara en lång kamp för föräldrar med barn med en misstänkt diagnos att få 

till stånd en utredning. Det innebär ofta långa väntetider och många olika tester ska genomföras, besök 

hos läkare, psykolog och logoped. Vi som genomfört denna studie har olika bakgrund; en av oss arbetar 

som yrkeslärare på hantverksprogrammet sedan 3 år, och en av oss är verksam inom mediabranschen. Vi 

har på våra praktikplatser under utbildningen till lärare (inom gymnasieskolans yrkesämnen) 

uppmärksammat ett ökat antal elever som har stora problem kunskapsmässigt och elever som har ADHD 

diagnos. Många gånger har vi även noterat misströstan hos lärarna som saknar tid, kunskap och utbildning 

för att kunna handleda och hantera dessa elever. Ekonomin är ofta ett stort problem då det saknas pengar 

för speciallärare och resurser.  

 

I dagens skola är det allt vanligare med elever som har problematik och olika diagnoser. Många elever 

saknar kunskap om vad det innebär att ha en diagnos, vilken hjälp de kan få, vilka hjälpmedel som kan 

underlätta deras skolgång och vilka rättigheter de har. Många lärare har ingen utbildning för att hantera 

elever med diagnoser, och vet därmed inte hur de ska kunna underlätta för eleven, vilket stöd elever kan 

erbjudas och vilket stöd arbetsgivaren är skyldig att erbjuda. Vi har under vårt arbete i skolmiljö sett 

många elever i skolan med fastställda diagnoser som inte fått något extra stöd eller där det diskuteras stöd 

under en längre tid men att detta inte verkställs på grund av ekonomiska skäl och/eller brist på tid från 

respektive lärare. Många gånger uppfattas eleverna som “jobbiga” istället för att man ser till den enskilde 

eleven och dennes särskilda behov.  

 

Vi har valt att fördjupa oss gällande kvinnliga elever med diagnosen ADHD. Vi vill med denna rapport 

undersöka vad som händer efter att en elev med ADHD får sin diagnos och om den gör skillnad. 
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Vilka hjälpmedel har eleven rätt till och vilken betydelse har medicinering. Vad anser kvinnliga 

gymnasieelever med diagnos att de får för stöd och vilket stöd skulle de själva vilja ha. Spelar tidpunkten 

för diagnosen någon roll för eleven?  

 

Vilket stöd ges idag i skolan för dessa elever, är stödet tillräckligt eller anser personalen i skolan att det 

finns förbättringar som kan göras och vad behövs för att kunna genomföra detta. Har dagens skola 

tillräckliga kunskaper för att kunna bemöta det ökade behovet som finns. Hur arbetar skolan och lärarna 

med elever som fått sin diagnos. Hur insatta är lärare om hur de ska arbeta på bästa sätt för att hjälpa och 

stötta eleven. Finns det kunskap och dessutom tillräcklig sådan hos lärare/yrkeslärare inom dagens 

gymnasieskola för elever med särskilda behov? Om kunskapen och förståelsen hos lärarna ökar och om 

det finns resurser för dessa elever kan lärarna bemöta eleverna på ett bättre sätt med stöd, struktur och 

hjälpmedel. Genom detta kan varje elev bemötas på ett sätt som denne har rätt till enligt Skollagen. 

 

2. Bakgrund  

Barn och ungdomars hälsa är i huvudsak god. Hälsoproblemen har dock förskjutits under de senaste 10–

20 åren, från fysisk ohälsa mot psykosocialt betingade besvär och funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2009 b). Om en elev på grund av t.ex. ADHD har svårigheter förväntas samhället ställa 

upp med extra insatser. Ur ett samhällsperspektiv ses detta oftast som försvarbart eftersom det ligger i 

samhällets intresse att se till att alla människor får möjlighet att utvecklas och skaffa sig en utbildning 

som motsvarar deras förutsättningar. Barn och unga med psykisk ohälsa behöver så tidigt som möjligt få 

rätt hjälp och stöd. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett nationellt 

utvecklingscentrum för tidiga insatser för att förebygga svårare psykisk ohälsa hos barn och unga; 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum). Skolan, liksom alla andra 

samhällsinstitutioner disponerar dock en begränsad mängd resurser, vilket innebär att det är omöjligt att 

tillgodose alla krav (Hjörne & Säljö, 2008.) 

 

2.1 ADHD och dess innebörd 

3 % av befolkningen har så stora koncentrationssvårigheter eller stunder med förlorad kontroll att det 

benämns som en funktionsnedsättning – ADHD.  ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder. Översatt till svenska blir betydelsen ungefär uppmärksamhets- och överaktivitetsproblem. 

Denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller 

hypoaktivitet (Socialstyrelsen, 2004). Statistik från Socialstyrelsens patientregister (2010) visar på att 

andelen elever med diagnos har ökat. Skolverkets utvärderingar (2008) visade redan då på samma 

tendenser.  

Enligt Socialstyrelsen beräknas 3 till 6 % av alla elever som går i skolan ha ADHD-problematik 

(Socialstyrelsen 2004).  2-3 % av barn i lägre skolåldern har ren ADHD utan andra funktionsstörningar. 
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Ytterligare omkring hälften av de som har DAMP har ADHD som den mest handikappande delen av sina 

DAMP-symptom (Duvner, 1998). 

 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) har år 2012 på uppdrag av regeringen utvärderat 

metoder för diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumstörningar. De sammanfattar att 

ADHD och autismspektrumstörningar är tillstånd som inte primärt kan betecknas som sjukdomar utan 

snarare funktionshinder med debut i barnaåren. Tillstånden innebär i det typiska fallet betydande och 

ibland mycket svåra funktionsnedsättningar, som präglar personen livet ut (SBU 2012). Definitionen av 

ADHD säger att symptomen skall ha visat sig före sju års ålder, förekomma i minst två olika miljöer och 

inte vara en följd av en tillfällig belastning på barnet (Beckman & Fernell, 2004). Prognosen för personer 

med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar beror dock till mycket stor del på hur de 

bemötts under uppväxten; inte minst förskola och skola kan ha en avgörande betydelse (Axén. (red), Brar, 

Huslid, Nordin, Nylander, Walch, 2010). Kadesjö (2008) betonar att barnets uppväxtsituation i familj och 

närsamhälle måste tas i beaktande när man värderar barns koncentrationssvårigheter. 

 

2.1.1 Indikationer på ADHD hos ungdomar  

De vanligaste symptomen enligt Socialstyrelsens ”Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra 

beteendeproblem” (2010) som kan vara indikationer på ADHD hos ungdomar är överaktivitet, 

impulsivitet, koncentrationssvårigheter. Till symptomen hör svårigheter med att kontrollera impulser och 

att styra sin uppmärksamhet. Resultatet är en bristande självkontroll som försvårar bland annat socialt 

samspel, inlärning och beslutsfattande. Hos en person med ADHD är koncentrationssvårigheterna 

varaktiga. Det är ett mycket vitt begrepp som är beroende av en rad faktorer som t.ex. uppmärksamhet, 

reglering av aktivitetsnivån, impulskontroll, perception, språklig förmåga, automatiseringsförmåga etc. 

(a.a.).  

 

De vanligaste symptomen som kan vara indikationer på ADHD hos ungdomar är enligt Beckman och 

Fernell följande: 

· Allmänt slarvig i skolan och i hemmet. 

· Är konsekvent sen med uppgifter. 

· Glömmer konstant saker som läxor. 

· Är lättdistraherad med ett kort uppmärksamhetsspann. 

· Kommer ofta för sent till skolan. 

· Gör allting som har en deadline först i allra sista minuten. 

· Kommer med många ursäkter för saker som inte blir gjorda. 

· Ger intryck av att inte lyssna vid tilltal. 

(Beckman & Fernell, 2004) 

 

Enligt Socialstyrelsen ska de vuxna i omgivningen vara uppmärksamma på: 



4 
 

• Svårigheter med inlärning och bristande skolframgång. 

• Konfliktfyllda relationer till sina föräldrar, lärare och andra vuxna. 

• Svårt att utveckla, behålla och fördjupa kamratrelationer. 

• Bristande tilltro till sin egen förmåga med känslor av misslyckande och depression. 

• Erfarenheter av att ha utsatts för mobbning. 

• Svårt att utveckla meningsfulla intressen. 

(Socialstyrelsen, 2010) 

 

Ca 70 % av barnen med ADHD har fortsatta svårigheter med impulsivitet, problemlösning, 

beslutsfattande och ouppmärksamhet under tonåren. I ungdomen ändras kännetecknen på 

funktionshindret och vissa symptom blir mindre märkbara (Duvner, 1998). Den kroppsliga 

hyperaktiviteten tonas ner när man blir äldre. Symptom blir mer subtila som en inre rastlöshet och en 

ökad stresskänslighet (Bejerot, Medicinsk Vetenskap nr 1 2011). Ungdomar som är nedstämda, oroliga, 

trotsiga och okoncentrerade kan uppfattas som att de lider av psykisk ohälsa, men för att tala om psykisk 

ohälsa i strikt bemärkelse måste symptomen vara så pass allvarliga eller omfattande att de påverkar det 

dagliga livet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

2.2 Forskning ökar kunskapen om ADHD 

Nedan följer ett axplock av forskning som bedrivs inom området: 

Karolinska institutet – hitta sätt att identifiera och hjälpa barn med ADHD-liknande problem så 

tidigt som möjligt 

Vid Karolinska institutet pågår forskning som syftar till att kartlägga hur man kan undvika att personer 

med ADHD får problem, i skolan, arbetslivet eller med missbruk. Thorell är docent i psykologi och 

forskar kring ADHD hos barn i förskoleåldern och försöker genom sin forskning hitta sätt att identifiera 

och hjälpa barn med ADHD-liknande problem så tidigt som möjligt (Medicinsk Vetenskap nr 1, 2011). 

 

Karolinska institutet – Studier av hyperaktiva och "normala" barns uppmärksamhets- och 

koncentrationsförmåga  

Klingberg som är professor i kognitiv neurovetenskap, har tillsammans med kollegorna vid institutionen 

för neurovetenskap på Karolinska institutet under en längre tid studerat såväl hyperaktiva som "normala" 

barns uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. Han och hans forskningsteam har med hjälp av EEG, 

dvs. elektroencefalografi, mätt barnens hjärnaktivitet med syftet att följa sambandet mellan hjärnans 

mognad och barnets förmåga att ta emot sinnesintryck och därmed handla ändamålsenligt. Studien har 

hittills visat att ADHD kan vara ett uttryck för olikheter i hjärnans mognad och utveckling. Genom det 

forskningsprojekt som Klingberg och kollegorna på Karolinska institutet bedrivit i Nynäshamn sedan 

2007 har de lärt sig mycket om svenska skolelevers utveckling. 350 barn mellan sex och 20 år har följts 

för att studera samband mellan hjärnans mognad, miljö, utveckling av minnet och prestationer i skolan. 
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Deltagarna har gått igenom ett omfattande testbatteri som mäter långtids- och arbetsminne, motorik samt 

hur de läser och räknar (Medicinsk Vetenskap nr 1, 2011). Klingberg utkom 2011 med boken ”Den 

lärande hjärnan”.  

Karolinska institutet – Hjärnor avbildats i magnetresonanskamera 

100 barn fått sina hjärnor avbildade i en magnetresonanskamera av Klingberg och hans forskarteam 

(Medicinsk Vetenskap nr 1 2011). 

  

Karolinska institutet – Gentest 

Gentest har utförts, i vilket man utgår från kända gener som kodar bland annat för dyslexi. Klingberg och 

hans doktorand Söderqvist undersökte en genvariant som tidigare kopplats till ADHD. De såg då att 

variationen var väldigt vanlig och att den dessutom var kopplad till arbetsminne, inte till diagnosen 

ADHD vilket var överraskande för dem (Medicinsk Vetenskap nr 1, 2011). 

Karolinska institutet - Datorspel för träning av arbetsminnet 

Klingberg har utvecklat ett datorspel för träning av arbetsminnet, som har visat sig ha goda effekter på 

skolbarn med ADHD. Klingberg menar på att barn med ADHD som ofta har lågt arbetsminne kan bli 

hjälpta av att träna upp arbetsminnet, och att det leder till att koncentrationen förbättras. Ökar 

matematikförmågan underlättas vardagslivet. Det gäller enligt Klingberg oavsett ifall det finns en diagnos 

eller inte (Medicinsk Vetenskap nr 1 2011). Enligt SBU som 2009 utvärderat datorstödd träning för barn 

med ADHD finns det dock inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att bedöma effekternas av sådan 

träning. 

Karolinska institutet - Klinik för utredning och behandling av ADHD hos vuxna i Sverige 

Bejerot, docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet har varit med och 

startat en av de första klinikerna för utredning och behandling av ADHD hos vuxna i Sverige. Genom att 

patienterna från början noga registrerats och kartlagts i forskningssyfte finns nu ett värdefullt material för 

att studera ADHD hos vuxna. Ett kännetecken hos dessa patienter är att de fått diagnosen ADHD först i 

vuxen ålder, trots att de flesta har haft kontakt med barnpsykiatrin under uppväxten. För de som var barn 

under 1980-talet och tidigare fanns i stort sett ingen hjälp.  Sverige har legat efter när det gäller att inse att 

det kan finnas funktionsnedsättning med i bilden, enligt Bejerot (Medicinsk Vetenskap nr 1, 2011).   

 

Örebro universitet - Kartläggning av biokemiska avvikelser i hjärnan 

Johansson ingår i en forskargrupp vid Örebro universitet som har kartlagt en del av de cellbiokemiska 

förändringar som ligger bakom funktionsnedsättningen ADHD och andra neuropsykiatriska 

funktionshinder och sjukdomar. Denna studie visar på att barn med ADHD har nästan 50 % lägre mängd 

av ett protein som är viktigt för uppmärksamhet och inlärning. Upptäckten kan innebära att det finns 

andra biokemiska avvikelser i hjärnan hos personer med ADHD än vad man hittills har trott. Det här 

tyder på att fler signalsubstanser är påverkade vid ADHD, och det skulle i framtiden kunna öppna vägen 

för andra läkemedel än de som används i dag enligt Johansson (2011). 
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Uppsala universitet - förekomsten av medicinering mot ADHD bland internationellt adopterade 

och barn födda i Sverige 

Forskare vid Uppsala universitet har på uppdrag av Socialstyrelsen under 2009 undersökt förekomsten av 

medicinering mot ADHD bland internationellt adopterade och barn födda i Sverige och presenterat 

resultatet i ”Intercountry Adopted Children as Young Adults—-A Swedish Cohort Study”. Användningen 

av medicinerna är betydligt större bland pojkar än flickor, men även bland flickorna är det fler 

internationellt adopterade än svenskfödda som har ADHD. Mer än var 20:e internationellt adopterad 

pojke i åldrarna 10 till 15 år hade någon gång under 2006 behandlats för ADHD med läkemedel. Var 70:e 

jämnårig svenskfödd pojke hade behandlats. Fler än var åttonde pojke från östeuropeiska länder hade fått 

medicin mot ADHD. Den allra främsta förklaringen till detta är att dessa barn fått neurologiska skador av 

att deras biologiska mammor under graviditeten missbrukat alkohol och andra droger (Lindblad, Hjern, 

Vinnerljung, 2010). 

2.3 ADHD - Ärftlighet och förekomst 

Enligt Duvner (1998) spelar ärftligheten en dominerande roll när det gäller förekomsten av ADHD vilket 

innebär att flera personer inom samma släkt ofta har likartade svårigheter. Det finns starkt stöd för att 

ärftlighet är den största orsaksfaktorn. 80 % av barn med ADHD har släktingar med likartade problem 

(Duvner, 1998).  Kopp är överläkare vid barnneuropsykiatriska enheten vid Sahlgrenska sjukhuset, och 

forskar om flickor och ADHD. Enligt Kopps undersökning ”Girls with social and/or attention 

impairments” (2010) är flickor remitterade till barnneuropsykiatriska kliniken i genomsnitt inte tungt 

belastade av sociala missförhållanden och, i nästan samtliga fall, begåvning inom den så kallade 

normalvariationen Kopp (2010).  

2.4 Flickor med ADHD 

Forskningen om barn och ungdomar med ADHD har huvudsakligen varit inriktad på pojkar 

(Socialstyrelsen, 2010).  Kunskapen om flickor med ADHD är dock fortfarande bristfällig, enligt en 

översikt från SBU (2012).   

2.4.1 Depression och ångest är vanligare hos flickor 

Depression och ångest är vanligare hos flickor med ADHD jämfört med pojkar med ADHD och flickor 

utan ADHD, enligt en forskningssammanställning från SBU (2012).  

 

2.4.2 Flickor reagerar mer emotionellt 

Könsskillnader i kamratrelationer kan vara en viktig orsak bakom flickors högre risk för inåtvända 

problem enligt Goldberg (2006). Flickor är mer sårbara för inåtvända problem vid en eventuell konflikt 

med vännen och ifall man mister en vän har att göra med att flickors enligt honom har ett starkare behov 

av att sluta sig samman i par. Att bekymra sig över händelser och känslor är också mer förekommande 

bland flickor. Att flickor reagerar mer emotionellt på problem och bekymmer i omgivningen har också 
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förts fram som en tänkbar förklaring till deras förhöjda förekomst av psykisk ohälsa då detta innebär en 

mer omfattande exponering för stressfyllda situationer (a.a.).  

 

En undersökning gjord på Harvard Medical School visar på att graden av ångest och andra 

humörrelaterade svårigheter hos flickorna med ADHD var relativt lika de man tidigare funnit hos pojkar. 

Man kunde i undersökningen inte finna några bevis för att flickor med ADHD skulle ha känslomässiga 

problem oftare än pojkar (Biederman, Heiligenstein, Faries, Galil, Dittmann, Emslie et al.)  

 

Självskattade psykiska problem, har olika karaktär hos flickor och pojkar. Den totala 

problemnivån är dock relativt likartad. Äldre elever anger fler psykiska problem och högre grad av 

funktionspåverkan till följd av svårigheter med koncentration, känslor, beteende och 

kamratrelationer. (Socialstyrelsen, 2012, s. 10). 

 

2.4.3 Flickor har lika svåra symptom som pojkar  

SBU-rapporten om flickor med ADHD (2005) visade att flickor har lika svåra symptom som pojkar.  

2.4.4 Flickors ADHD har oftare karaktären bristande uppmärksamhet och oförmåga att 

organisera vardagen  

Flickor har oftare än pojkar den form av ADHD som präglas av huvudsakligen bristande uppmärksamhet. 

De uppvisar i regel mindre grad av aggressivitet, utagerande och störande beteende jämfört med pojkar 

med ADHD, men besväras oftare av depression och ångest. Flickor har lika stor funktionsnedsättning när 

det gäller försämrade prestationer i skolan och svårigheter att planera (SBU, 2005).  

2.4.5 Flickor behandlas i lägre omfattning med läkemedel och beteendeterapi än pojkar 

med ADHD 

I SBU-rapporten 2005 framgår att flickor med diagnostiserad ADHD behandlas i lägre omfattning med 

läkemedel och beteendeterapi än pojkar med ADHD. 

2.4.6 Flickor får dåligt underbyggda diagnoser 

I Kopps avhandling ” Girls with social and/or attention impairments” (2010) visar hon att flickor får 

dåligt underbyggda diagnoser, vilket i sig leder till fel diagnoser. Det beror bland annat på att de 

diagnoskriterier som finns utgår från pojkars symptom. Kunskapen om att flickors symptom kan se 

annorlunda ut, är inte tillräckligt känt anser Kopp och enligt henne måste också en flicka vara sjukare för 

att få vård, i jämförelse med en pojke. Det kan vara en av anledningarna till att flickors symptom kan se 

annorlunda ut, och inte är tillräckligt känt och det saknas kunskap om detta. En utredning av en flicka kan 

till exempel stanna vid att hon har familjerelationsproblem och ätstörning, trots att detta kan vara 

symptom på ett allvarligt funktionshinder, som Asperger Syndrom (a.a.).  
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2.4.7 Flickors ADHD upptäcks senare än pojkars 

Det konstaterades i SBUs rapport (2005) att flickornas svårigheter mer sällan uppmärksammas i skolan 

även om föräldrarna identifierar flickornas och pojkarnas svårigheter i samma utsträckning. Detta leder 

till att flickorna kommer senare till utredning. Bland barn beräknas ADHD-diagnos vara sex gånger så 

vanlig hos pojkar som hos flickor. Könsskillnaden minskar dock med stigande ålder, vilket också visar att 

ADHD hos flickor uppmärksammas senare än hos pojkar (a.a.). 

Flickors ADHD upptäcks i ett mycket senare skede än pojkars, ofta så sent som vid 13 års ålder enligt 

Kopp (2010). 

Anledningen till skillnaden kan vara att de neuropsykiatriska störningarna skiljer sig hos flickor och 

pojkar. I sin avhandling belyser hon att föräldrarna till flickornas hade oroat sig för deras döttrars 

beteende och/ eller utveckling redan under de första levnadsåren i allmänhet. De har sökt hjälp tidigt, 

dock utan att få adekvat diagnos på flickornas problem. Efter att ha remitterats till Barn-neuropsykiatriska 

kliniken har det sedan visat sig att nästan hälften av dem hade autism eller andra 

autismspektrumstörningar (med eller utan ADHD) och att lika många hade ADHD (med eller utan 

autistiska drag) som huvuddiagnos men först efter att en mycket detaljerad psykiatrisk och psykologisk 

undersökning genomförts. Flera dagars bedömning i och utanför kliniken visade på detta resultat. En 

flicka blir kanske diagnostiserad när hon är 14 år om hon har tillräckliga problem. Då har hon gått sju år i 

skolan och förlorat mycket kunskap (a.a.). Flickornas svårigheter behöver tidigt identifieras så att de 

prestationsmässigt får möjlighet att nå upp till sin egna intellektuella kapacitet i skolan enligt Kopp 

(2010). 

 

2.4.8 Flickor är mindre utagerande än pojkar med diagnosen ADHD 

I en intervju i Svenska Dagbladet menar Kadesjö på att flickor med ADHD är mindre utagerande än 

pojkar med diagnosen och uppfattas inte som lika stökiga i skolan. Men de har lika ofta svårigheter med 

kamrater och skolarbete. Kadesjö menar på att det kan handla om en omognad att pojkar som är födda 

sent på året inte klarar av att möta skolans krav (Svenska Dagbladet: Vem ser den tysta flickan). 

 

2.4.9 Fler tilläggsdiagnoser hos flickor med ADHD 

Flickor är enligt Kadesjö underdiagnostiserade när det gäller ADHD. Många gånger blir deras symptom 

tolkade på annat sätt än pojkarnas. Det väcks inte tankar på att det är ett funktionshinder utan man ser det 

som en reaktion på omgivningen, hur föräldrarna är eller situationen i skolan (Svenska Dagbladet: Vem 

ser den tysta flickan). 

 

En större vetenskaplig forskningsstudie gällande flickor med ADHD ledd av Dr. Biederman har 

genomförts i USA vid Harvard Medical School. I studien jämfördes två grupper med flickor mellan 6 och 

18 år. Den första gruppen bestod av 140 flickor, alla med diagnosen ADHD. Kontrollgruppen bestod av 

122 flickor från samma åldersgrupp och bakgrund men utan ADHD-diagnos. Flickorna jämfördes med 

varandra på en rad områden att försöka att se om det finns specifika problem som är relaterade till flickor 
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med ADHD. Resultaten visade att i gruppen flickor med diagnos hade 59 % symptom på både 

uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet/impulsivitet. 27 % av flickorna hade övervägande symptom 

på uppmärksamhetsstörning och endast 7 % hade ADHD med övervägande symptom på hyperaktivitet. 

Flickorna med ADHD hade, jämfört med kontrollgruppen, även fler tilläggsdiagnoser. Diagnoser som 

t.ex. uppförandestörning, trotssyndrom, ticssyndrom och enures (sängvätning eller oförmåga att hålla tätt 

under dagen), känslomässig störning och ångest var vanligare. 45 % av flickorna med ADHD hade minst 

en tilläggsdiagnos (Biederman,  Faraone , Monuteaux , 2002). Kopps undersökning (2010) visade att 

flickor inte så ofta får tilläggsdiagnoserna trotssyndrom eller uppförandestörning som pojkarna men 

graden av ångest och känslomässiga störningar var ungefär lika mellan flickor och pojkar med ADHD. 

 

2.4.10 Större benägenhet för olika former av missbruk hos flickor med ADHD 

I Dr. Biedermans forskningsstudie kunde man se indikationer på att flickor med ADHD hade en större 

benägenhet för olika former av missbruk än vad man tidigare har funnit hos pojkar. Det är oklart om det 

beror på att flickorna har försökt "själv-medicinera" eller om det är stressrelaterat. När det gäller 

intellektuella förmågor och prestationer i tester så låg flickorna med ADHD obefintligt lägre än flickorna 

utan diagnos i Dr. Biedermans studie. Trots det var det vanligare att flickorna med ADHD hade 

inlärningssvårigheter, hade fått gå om en klass eller gick i specialklass (Biederman, Faraone, Monuteaux, 

2002). I Kopps undersökning (2010) påvisades flickornas eventuellt större benägenhet för missbruk 

jämfört med pojkars men det var en liten skillnad. 

2.4.11 Läkare är mer benägna att ställa diagnosen ADHD på pojkar än på flickor 

ADHD hos flickor är ett lika allvarligt tillstånd som hos pojkar. I de flesta avseenden stämmer resultaten 

överens med det man tidigare vetat om pojkar. Majoriteten av symptom på ADHD – så som impulsivitet, 

hyperaktivitet och svårigheter med uppmärksamheten – ser ungefär lika ut hos både pojkar och flickor. 

Enligt Kopp (2010) finns också andra studier som har visat att läkare är mer benägna att ställa diagnosen 

ADHD på pojkar än på flickor, även i de fall flickornas symptom är jämförbara med pojkarnas. Flickor 

lider av ADHD i tysthet – och får också i vissa fall betala ett pris för att de inte bli diagnostiserade. 

Flickornas situation måste uppmärksammas mera eftersom deras problem är minst lika stora, trots att de 

inte har samma utåtagerande beteende. Det finns inga skäl till att flickor skall stå utan hjälp. Mer 

forskningsinsatser behövs också på behandlingsområdet eftersom även behandlingen är anpassad efter 

pojkars behov. Ett skäl till att flickor oftare diagnostiseras för ångest och depression, trots att det inte 

finns vetenskapligt stöd för att de skulle ha dessa svårigheter i högre omfattning, kan bero på att flickor i 

mindre grad är hyperaktiva (Kopp 2010). 

 

2.4.12 Kvinnliga könshormoner och ADHD 

Låg östrogenhalt påverkar hjärnan och ger lägre halt av dopamin och serotonin. Detta ger ökade problem 

med växlande stämningsläge och svårt med kognitiva funktioner. När kvinnor, under puberteten, innan 
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menstruation och under menopaus, går ner i östrogenhalt ökar ADHD-symptomen. Flickor med ADHD 

har svårare PMS-besvär (SBU, 2005).  

 

2.4.13 Olika typer av flickor med ADHD 

Den amerikanske forskaren Kathleen Nadeau har i boken ”Understanding women with AD/HD” delat in 

flickor med ADHD i olika typer: 

Pojkflickorna: Fysiskt aktiva och behov av att röra på sig. Oorganiserade. De pluggar i skolan dock utan 

att nå upp till sin fulla potential 

Dagdrömmarna Ouppmärksamma, glömska, blir lätt överlastade, långsamma, ängsliga. De låtsas som 

att de hänger med i skolarbetet men gör det inte, uppfattas som lata. 

Snackarna: Hetsiga, humoristiska, överkänsliga, dramatiska och ofta störande i skolan. De är 

associationsrika, har svårt att hålla tråden, skiftar alltför lätt samtalsämne. I tonåren riskerar de att bli 

översociala, börja röka, hamna i missbruk och ha oskyddad sex. 

De begåvade: Klarar skolan i lägre klasser när kraven höjs blir koncentrationssvårigheterna uppenbara. 

På högstadiet har de svårt att organisera sitt arbete och blir inte klara med uppgifter i tid (a.a.). 

2.5 Socialiseringen 

ADHD innebär ofta att det blir svårigheter med kamrater och skolarbete (Kadesjö, 2008). 

Att passa in i sammanhanget är av största vikt för att bli accepterad i en grupp och en negativ roll i 

kamratgruppen leder ofta till ensamhet och lågt självförtroende och barn får därmed färre tillfällen till 

social inlärning (Socialstyrelsen, 2004). Att hantera frågor som rör identitet, accepterande i 

kamratgruppen och fysisk utveckling kan innebära ytterligare anledning till stress. Eftersom ADHD-

beteende många gånger anses oacceptabelt i vårt samhälle, drabbas många barn med ADHD till slut av 

väldigt låg självkänsla och kan få begränsade sociala färdigheter. Risken finns att dessa barn hamnar i en 

ond cirkel som kan få betydelse för deras framtida sociala anpassning (a.a.).  

 

Gymnasieungdomar är i en fas i livet där de försöker slå sig fria från vuxna som varit styrande för 

dem, samtidigt som grupptillhörighet och vänner blir allt viktigare. Detta förstärks om individen 

känner sig otrygg och inte har en stark självkänsla, vilket i sin tur kan leda till att denne söker sig 

till grupper med starka inre och yttre konturer för att kompensera den otrygghet som samhället 

skapar genom svaga strukturella former  (Lalander & Johansson, 2007, s. 60).  

 

Ungdomar med ADHD får ofta kämpa, eftersom både deras oberoende och ansvar ökar. Detta kan leda 

till bilolyckor, låg självkänsla, drog- och alkoholmissbruk eller kriminalitet (Duvner, 1998). Även om 

symptom som hyperaktivitet, uppmärksamhetsspann och impulskontroll tenderar att minska, förblir 

impulsivitet ett stort problem för många unga människor med ADHD i tonåren. Detta kan orsaka 

svårigheter i skolan eller på jobbet, i familjen och i sociala relationer (Duvner, 1998). 

I Kopps undersökning (2010) beskrev föräldrarna till flickor med ADHD sina familjeliv som mer splittrat 

och osammanhängande. De rapporterade också ett större antal konflikter med sina döttrar jämfört med 
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kontrollgruppen (Kopp, 2010). För att hjälpa barn att få en känsla av värde och känna stolthet över sina 

prestationer krävs ett teamsamarbete som bör omfatta barnet, föräldrar, lärare och vårdgivare uttalar Bölte 

i Lärarnas tidning (2011). 

2.5.1 Utvecklingspsykologiska teorier 

Jean Piaget, 1896-1980, var en schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog som inledde sin karriär som 

biolog och efter en doktorsdisputation 1918, började han ägna sig mer åt utvecklingspsykologin och 

prövade intelligenstest för barn i olika åldrar. Piaget frågade ut barnen på ett mer flexibelt sätt där han 

ställde öppna frågor för att få en djupare inblick i barnens tankevärld till skillnad från sina kollegor som 

enbart registrerade ifall barnen svarade korrekt. Piaget urskiljde mönster över hur barnen tänkte beroende 

på deras ålder och menade att all utveckling sker genom att individen genom egen aktivitet försöker 

anpassa sig till omgivningen. Barn passerar enligt Piaget olika stadier och kan inte gå vidare till nästa 

stadium om inte nödvändiga strukturer upprättats (Piaget, 1964).  

 

Lev Vygotsky (1836-1934) intresserade sig framför allt för utvecklingspsykologi, barnets utveckling, och 

utbildning. Hans teorier betonade de roller som historien, kulturen och de sociala faktorerna spelade för 

kognition och ansåg att språket var det viktigaste symboliska verktyget som samhället gav individen 

(Vygotskij, 1999). Vygotsky var bland de första att uppmärksamma betydelsen av samspelet mellan 

människor. Enligt honom äger barns utveckling rum även i ett kulturellt och socialt sammanhang 

(Vygotskij, 1995).  

Fyra principer i Vygotskys sociokulturella teori: 

Barn konstruerar sin kunskap 

Utveckling kan inte separeras från sin sociala kontext 

Inlärning kommer före utveckling  

Språket spelar en stor roll i mental utveckling (Vygotsky, 1978). 

 

Every function in the child’s cultural development appears twice: first, on the social 

level, and later, on the individual level; first; between people (interpsychological), 

and then inside the child (intrapsychological)  

(Vygotsky, 1978, s.57) 

 

Översatt till svenska: 

Varje funktion i barnets kulturella utveckling blir synlig två gånger: först, på samhällsnivå, och 

senare, på individnivå; först, mellan människor (interpsykologisk) och sedan inom barnet 

(intrapsykologiskt). 

 

Piaget (1964) ansåg att utveckling kom före inlärning, Vygotsky (1978) ansåg att det är tvärtom.  
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2.5.2 Mobbing 

År 2009 genomfördes en nationell totalundersökning Sverige för att kartlägga den psykiska hälsan hos 

landets elever bland elever i årskurs 6 och 9. Huvudsyftet var att utforska betydelsen av beteendeproblem 

i samband med utsatthet för mobbning och självrapporterade hälsobesvär.  

172 000 elever i 3 200 skolor besvarade enkäten och har kompletterats med uppgifter om skolorna från 

Skolverkets databas. Rapporten är utarbetad av Socialstyrelsen i samarbete med forskare vid Centre for 

Health Equity Studies (CHESS) vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, samt vid 

Hälsouniversitetet, Linköping. Statens folkhälsoinstitut har redovisat resultaten till kommuner, landsting 

och regioner, samt publicerat en samlad beskrivning av resultaten på nationell nivå.  

Resultaten överensstämmer med tidigare forskning på området. Utsatthet för mobbning är mer vanligt 

förekommande bland elever som har beteendeproblem i form av uppförandeproblem och hyperaktivitet. 

Egna beteendeproblemen endast förklarar en begränsad del av det övergripande sambandet mellan 

utsatthet för mobbning och självrapporterad sinnesstämning och psykosomatisk hälsa.  

Det bekräftades i studien att det finns signifikanta skillnader mellan skolor med avseende på både 

mobbningsförekomst och hälsobesvär (Socialstyrelsen, 2012). 

  

Enligt Holmberg (2009) finns det starka samband mellan ADHD-diagnos och barnens svar på frågor 

gällande mobbning. Barn med betydande ADHD-symptom blir själva utsatta för mobbning i betydligt 

större omfattning än andra. Att bli utsatt för mobbing var i Holmbergs avhandling tio gånger så vanligt 

som bland barn utan ADHD. Dessa barn hade inte mer beteendeproblem än andra vid skolstarten. 

Holmberg anser att detta kan tyda på att den mobbning barnen utsatts för har bidragit till eller förstärkt 

deras ADHD-symptom. Barnen har ofta beteendeproblem av ADHD-karaktär redan i årskurs 1, vilket 

talar för att ADHD-symptomen var en bidragande orsak till mobbningsbeteendet. I undersökningen 

rapporterade 14 % av eleverna att de hade varit involverade i mobbning, få av lärare och föräldrar kände 

till mobbingen. Det var tre gånger så vanligt att barn med ADHD mobbade jämfört med barn utan 

ADHD. Barn med betydande ADHD-symptom blev också själva utsatta för mobbning i betydligt större 

omfattning än andra. Det var hela tio gånger så vanligt som bland barn utan ADHD. Dessa barn hade inte 

mer beteendeproblem än andra vid skolstarten (a.a.) . 

En hög andel elever med beteendeproblem på skolan kunde knytas till ökad risk för mobbning, och bland 

sjätteklassarna även till hälsobesvär, oberoende av elevens egen grad av beteendeproblem. Likaså 

förefaller en hög koncentration av mobbade elever på skolan vara kopplad till negativa hälsoeffekter även 

för elever som inte är mobbade (Socialstyrelsen, 2012). 

2.6 Skolans insats 

Både flickor och pojkar anger att funktionspåverkan är störst i skolarbetet  

(Socialstyrelsen, 2012, s. 10) 

 

Det är av stor vikt att förstå skillnader i beteendet hos ungdomar med ADHD, eftersom många unga 

människor i tonåren går igenom perioder med besvärligt beteende. Förstår man skillnaden blir tillståndet 
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lättare att hantera och säkerställer en bättre social integration och en bättre integrering i familjen och i 

klassrummet påpekar Socialstyrelsen i ”Kort om ADHD hos barn och vuxna” (2004). 

 

Hallgren och Ericssons (2007) resultat i studien ”Barn som inte bjuder upp till dans” visar på att det 

behövs struktur och handledning för att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska fungera 

bättre och få störst behållning av sin skolgång. 

 

Enligt Anna Lundh, överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting behövs en 

skola med mer struktur i undervisningen och där man har kunskap om barns kognitiva utveckling, för att 

bättre matcha inlärningsmetoder med barnens mognadsnivå. Hennes uppfattning är att det ofta finns för 

lite av det i dag. Läraren måste vara tydlig med vad som ska göras och varför, eftersom många barn inte 

har förmågan och motivationen att komma på det själva (Lärarnas Nyheter: ”Läkare varnar för övertro på 

diagnoser”). 

 

Att så många som 30 % har svårigheter säger en del om pedagogiken i skolan i dag som bygger mycket 

på eget arbete och eget ansvar, menar Holmberg (2009). Dessa barn behöver mer struktur. Det borde ge 

signaler om att pedagogiken måste utvärderas (a.a.).  

 

Det anser inte Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet som skrivit boken ”Att förädla 

information till kunskap”. Säljö menar att vi befinner oss i ett mellanläge där skolan har lämnat en 

struktur som innebar disciplinering av eleverna och går mot en ny där eleverna ska samarbeta. I alla byten 

finns vinnare och förlorare. Att anpassa skolan till alla barn är omöjligt. Det är skolans roll att hålla fram 

de arbetssätt som är viktiga, menar Säljö. Sättet att tillägna sig ny och relevant kunskap idag är helt 

annorlunda än bara för något tiotal år sedan. Effekten på arbetet i skolan och i andra 

utbildningssammanhang är märkbar. Samtidigt växer frågorna om skolans roll i denna snabba utveckling. 

Lärare behöver veta mer om hur elever utvecklar förmågor som hjälper dem att förstå och värdera det de 

möter via digitala medier och i andra källor. Enligt Säljö har vi en annan syn på barn numera. Vad kan 

utveckla och engagera deras intresse? Det är också viktigare att lära sig vissa färdigheter för att hänga 

med, till exempel att kunna läsa. Han håller med om att de nya sätten att arbeta i skolan ger problem i ett 

övergångsskede (Säljö, 2009). 

 

Ett svenskt forskarlag har studerat dessa frågor i en omfattande studie under ledning av professor Säljö. 

Resultaten publiceras vartefter både internationellt och nationellt. 

Förhållanden på skolan som är oberoende av elevens egna förhållanden, har betydelse för elevers 

psykiska hälsa, livskvalitet och utsatthet för mobbning enligt en rapport från Socialstyrelsen: ”Skolans 

betydelse för barns och ungas psykiska hälsa” (2012). Det är särskilt påtagligt för symptom som är 

kopplade till relationer och samspel (a.a.). 

Bland barn med ADHD är det 60 % som har påtagliga skolsvårigheter Kopp (2010). 
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Det är lite skrämmande att det ska hänga så mycket på enskilda individer i skolan om  

ett barn ska få hjälp.  

Anna Lundh (Lärarnas Nyheter) 

Om stödet i skolan inte är tillräckligt behöver barnet få neuropsykiatrisk eller barnmedicinsk kontakt och 

eventuellt medicinsk behandling, enligt Holmberg (2009). Joakim Isaksson (2009) har skrivit 

avhandlingen ”Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever i behov av 

särskilt stöd”. Enligt Isaksson (2009) tycks medicinska diagnoser fått en ökad betydelse för att motivera 

och garantera stödinsatser i skolan. Han menar på att i samband med den ökade användningen av 

medicinska diagnoser inom skolan som rapporterats sedan 1990-talet förefaller exempelvis många 

föräldrar att förlita sig på olika experter som förespråkar segregerade stödåtgärder för exempelvis 

neuropsykiatriska diagnoser som DAMP/ADHD (se t.ex. Börjesson, 1999), något som därmed också 

bidragit till att komplicera utvecklingen mot en mer inkluderande skola. 

Skolan behöver generellt mer kunskap, bättre kompetens och klarare strategier för att möta dessa problem 

(a.a.). Skolans personal måste själv få avgöra vilka elever som ska få särskilt stöd anser barnpsykiatrikern 

Anna Lundh, överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting och studierektor 

för specialistutbildningen i barn- och ungdomspsykiatri i en intervju (Lärarnas Nyheter: ”Läkare varnar 

för övertro på diagnoser”). I ett så kallat åtgärdsprogram är språket viktigt; svårigheterna behöver 

beskrivas på ett sätt så att eleven inte identifierar sig med dessa (Isacsson, 2009). 

 

Iglum skriver i ”Om de bara kunde skärpa sig!” (1999)  att man i pedagogiska situationer bör tänka på att 

inte försätta elever i en situation då de riskerar att förlora ansiktet. När man behöver leda en elev tillrätta 

eller lära den något kanske man kan göra det enskilt och se till att man undviker åhörare. Överreaktioner 

hos elever kan bero på att eleven försöker att hantera eller dölja en sårad stolthet.  

Många situationer kan lösas genom förhandlingar och undvikande av maktkamper (a.a.). Hallgren och 

Ericsson (2007)  påtalar att eleverna uppfattar lärarnas engagemang som bristfälligt även då lärarna 

besitter kunskap om att eleverna är i behov av särskilt stöd (a.a.). 

 

2.6.1 Skolhälsovårdens betydelse 

I “ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna” 

konstateras att ju tidigare diagnos desto bättre förutsättningar finns det för eleven att klara av skolan 

(Axén,.(red), Brar, Huslid,  Nordin, Nylander, Walch, 2010).  

 

Barn med ADHD har dubbelt så ofta jämfört med andra ont i magen, sömnsvårigheter och känner sig 

trötta enligt Holmbergs avhandling ”Om mobbning och stress bland barn med ADHD” (2009). Holmberg 

har studerat drygt 500 fjärdeklassare i Sigtuna kommun. Eleverna besvarade en hälsoenkät med frågor, 

dessa handlade om bland annat huvudvärk, magont, sömnsvårigheter, trötthet och mobbning. Föräldrar 

och lärare lämnade information om barnens beteende och inlärning  
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Skolhälsovården kan enligt Holmberg (2009) spela en mer aktiv roll som länk mellan behandlande läkare 

och skolans personal och menar på att nära samarbete mellan skolan och skolhälsovården är viktigt för att 

i ett tidigt skede upptäcka ADHD-symptom hos yngre barn (a.a.).  

 

På papperet är skolan väl rustat med lärare, specialpedagoger, skolpsykolog, skolläkare och 

skolsköterska, men tyvärr har man rustat ned elevvården. 

Anna Lundh (Lärarnas Nyheter) 

 

Att främja kamratrelationer och motverka mobbning är betydelsefullt inte bara för en liten grupp elever 

utan något som tycks gynna elevhälsan på skolan i sin helhet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen inrättat ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser 

till barn och unga som löper risk att utveckla psykisk ohälsa – Utvecklingscentrum för barns psykiska 

hälsa (UPP-centrum). UPP har gett i uppdrag till svenska universitet och forskningsinstitutioner att 

utvärdera flitigt använda föräldrastödsprogram och "skolprogrammet prevention i skolan" - klart 2012-

2013 (http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/barnspsykiskahalsa). 

 

2.6.2 Svårt skilja ut elever i behov av särskilt stöd 

En elev kan anses vara i behov av särskilt stöd i ett visst sammanhang, men behöver inte vara det i andra 

sammanhang (Asp- Onsjö, 2006).  

 

Joakim Isaksson är universitetslektor vid institutionen för socialt arbete på Umeå universitet. 

Han disputerade 2009 vid Umeå universitet med avhandlingen ”Spänningen mellan normalitet och 

avvikelse: Om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd”. Enligt Isaksson är det svårt att skilja ut 

vilka elever som behöver särskilt stöd och det finns inga klara definitioner om vilka som ska få stödet. 

Isacsson menar att en medicinsk diagnos relaterat till skolsvårigheter bidrar till ambivalenta upplevelser 

för elever och föräldrar. Resultatet av Isakssons avhandling har visat att den klass en elev går i blir ofta en 

referensram för vad som anses som normalt och kan därför få stor betydelse för om en elev bedöms ha 

särskilda behov. Vad som anses som särskilda behov i en klass behöver inte anses som det i en annan. 

 

Diagnoser tycks ha stor betydelse för skolans fördelning av stödinsatser, men de påverkar i mindre grad 

stödets utformning och ofta ges stödet i särskiljande former. Avhandlingen tar upp hur skolans personal 

identifierar och särskiljer elever i behov av särskilt stöd från ”normala” elever och även hur elever och 

föräldrar upplever stödinsatserna.  En del i avhandlingen har varit har varit att titta på hur svårigheter och 

åtgärder beskrivs i åtgärdsprogram; Dessa var ofta individfokuserade, med elevens svårigheter i fokus och 

åtgärderna innebar oftast särskild färdighetsträning. Svårigheterna beskrevs mer sällan finnas i den 

pedagogiska miljön. Åtgärderna bestod huvudsakligen av stödundervisning enskilt eller i mindre grupp 

utanför klassrummet och var i mindre grad individanpassade. 
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Elever och föräldrar tycktes inte heller inte särskilt involverade i upprättandet av åtgärdsprogrammen. 

– Innan avhandlingen trodde jag att insatserna skulle vara mer inkluderande och individanpassade, skriver 

Isaksson.  Åtgärdsprogrammen fungerar ofta som överlämningsdokument mellan lärare och det är viktigt 

att ge fylligare beskrivningar, och framförallt beskriva i vilka sammanhang svårigheterna uppträder. 

Föräldrar och elever som intervjuades upplevde ofta att det var en kamp för erkännande och att de 

behövde förhandla om stödinsatserna. Diagnosen kan generera extra resurser men då ges i mindre grad 

anpassade stödinsatser utifrån elevens specifika behov. Elever och föräldrar hamnade därför mittemellan 

ett medicinskt och pedagogiskt synsätt och tankar om stödets utformning. Eleverna behövde även 

balansera mellan det avvikande/normala, då de behövde framhäva det avvikande för att få stöd, medan de 

i andra situationer snarare strävade efter att passera som normala.  Isaksson anser att man ska öka 

samverkan med föräldrar och elever i skolan, och framför allt lyssna på elevernas tankar och upplevelser 

av det särskilda stödet. Det är enligt Isaksson en skör linje mellan vad som kan betraktas som ”normalt” 

och vad som är ”avvikande (a.a.).  

 

 

2.7 Medicinering, hjälpmedel och kostföring 

2.7.1 Medicinering 

Antalet vårdtillfällen på grund av psykisk sjukdom har ökat under det senaste decenniet. Det har blivit 

vanligare att ungdomar uppger att de är nedstämda, oroliga, har svårt att sova och förskrivningen av 

antidepressiva läkemedel har ökat markant i åldersgruppen 15–19 år under perioden 2000–2008, till både 

pojkar och flickor. Antalet definierade dygnsdoser för flickor har varit dubbelt så hög jämfört med 

pojkarnas (Socialstyrelsen, 2009 b). 

 

Allt fler svenska barn får medicin för ADHD enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister 2010. 

2010 hämtades det ut läkemedel för detta åt 23 923 barn, en ökning med 151 % jämfört med 2006 års 

siffror som då var 9515.  

 

Enligt behandlingsrekommendationer för barn med ADHD ska stödåtgärder vara det första steget (SBU, 

2012). Om dessa inte har någon effekt kan läkemedelsbehandling prövas. Utöver detta finns det många 

behandlingsmetoder men det saknas välgjorda studier för de flesta av dessa. Det är att dokumenterat att 

läkemedel har positiva effekter på kort sikt. Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att behandling 

av vuxna med atomoxetin lindrar kärnsymptomen även på lång sikt. Vid längre behandlingstid än sex 

månader går det inte att bedöma nytta och risker (a.a.). 

Den största internationella studien av olika behandlingsinsatser, ”MTA - multimodal treatment study of 

ADHD”, visar att den bästa effekten på ADHD-symptom fås av kombinerad behandling med medicin och 

psykosociala insatser, som föräldrautbildning och träning av sociala färdigheter. 
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Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid institutionen för kvinnors och barns 

hälsa, Karolinska Institutet. Där finns sedan 2011 ett nytt kunskapscentrum för autism, ADHD och andra 

utvecklingsrelaterade funktionshinder. Föreståndare för centrumet är Bölte.  

De vill bland annat utveckla och sprida kunskap för tidig upptäckt och diagnostik, samt sprida kunskap 

om nya och utvärdera befintliga behandlingsformer.  

 

ADHD-symptomen kan minska med medicinering och är då ett effektivt hjälpmedel. Enligt Bölte 

påverkar medicinen signalsubstanser (framför allt dopamin och noradrenalin) i hjärnan och att det 

paradoxalt nog leder till att hämmande processer i hjärnan stimuleras. Hjärnan blir mer alert på att sätta 

stopp för sina egna impulser. Bölte menar på att ett stort antal studier bekräftat att centralstimulerande 

läkemedel (amfetamin eller metylfenidat) har goda effekter på bland annat uppmärksamhet, 

impulskontroll, planeringsförmåga, reaktionstid, korttidsminne, skolprestationer och inlärningsförmåga. 

Medicinen förskrivs som ett komplement till andra insatser och ska användas som en del av en 

omfattande behandlingsplan; medicinska, psykologiska, studierelaterade och sociala åtgärder. Råd och 

stöd till föräldrar och lärare är viktigt, och eventuellt specifik psykologisk behandling (som 

beteendeterapi eller neuropsykologisk rehabilitering). Enligt Bölte behövs mer forskning kring vad som 

har bäst effekt på lång sikt och menar på att målet är att komma fram till en individualiserad behandling. 

Medicinen kan inte bota, men den har stor effekt på de flesta. Bölte påtalar att forskarna vet för lite om 

vad som avgör hur enskilda individer reagerar (Karolinska Institutet, aktuell forskning: Diagnos som 

väcker känslor 2011). 

 

Holmberg avhandling “ Om mobbning och stress bland barn med ADHD“ (2009) talar för vikten av att 

också utvärdera behandlingens effekt på kamratrelationer och kroppsliga stressymptom då man utvärderar 

den medicinska behandlingen av barn med ADHD. 

 

2.7.2 Hjälpmedel 

Efter en diagnos finns det möjligheter att få hjälp för eleven och dennes anhöriga på ADHD-center som 

ligger under olika landstings verksamhet. ADHD-centers verksamhets syfte är att stödja individen och ge 

kunskap om diagnosen, vilka möjligheter det finns att underlätta vardagen och vilka olika hjälpmedel som 

kan underlätta vardagen. I första hand hjälper de till med planering, scheman och rutiner.  

Rådgivning kring kognitiva hjälpmedel (för att underlätta tidsuppfattning, minnesstöd, struktur och 

ordning) ges. ADHD-center kan ge information om vilka hjälpmedel som finns och kan vara aktuella för 

den hjälpsökande. Dessa hjälpmedel skrivs ut på remiss av en arbetsterapeut eller en logoped men vissa 

hjälpmedel kan även inhandlas eller ordnas själv (http://www.habilitering.nu/adhd-center). ADHD center 

samarbetar med Klara Mera som är ett center för kognitivt stöd där man exempelvis kan få hjälpmedel 

som; vikttäcke som gör det lättare att koppla av och sova bättre, hjälpmedel för att få en bättre och mer 

överskådlig tidsuppfattning, datoranpassade program, tips och idéer för att underlätta vardagen  

(http://www.habilitering.nu/klaramera). 

http://www.habilitering.nu/adhd-center
http://www.habilitering.nu/
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2.7.3 Kostföring som alternativ behandling 

Forskning både i Sverige och utomlands har visat att vissa naturmedel såsom essentiella fettsyror (Omega 

3) kan ha en gynnsam effekt vid ADHD (Johnson, Månsson, Östlund, Fransson, Areskoug, Hjalmarsson,  

Landgren, Kadesjö, Gillberg, 2102). 

Att kostföring påverkar hälsan är känt men att det kan orsaka stora skillnader i beteende hos barn med 

ADHD har inte uppmärksammat tidigare. Allt fler läkare vill nu använda en speciell diet som har visat sig 

minska symptomen hos vissa barn med ADHD.  

I en studie: ”Effects of a restricted elimination diet on the behaviour of children with attention-deficit 

hyperactivity disorder (INCA study): a randomised controlled trial” som presenterades 2011 i den 

världsledande medicinska tidskriften The Lancet, lottades barn med ADHD, som inte fick medicin, i två 

grupper. För 60 % av de barn som fick äta en speciell kost minskade symptomen markant efter fem 

veckor. Studien testade hypotesen att det finns en koppling mellan överkänslighet mot vissa födoämnen 

och ADHD. Resultaten kan ge ökad förståelse och nya tankar kring orsakerna till ADHD som hittills inte 

är helt kända. Studien har liksom de flesta studier vissa brister och för att försäkra sig om kopplingen 

mellan kost och ADHD-symptom behövs flera välgjorda studier.  

 

Totalt 100 barn i åldrarna 4-8 år rekryterades i Holland och Belgien och slumpades till två olika slags 

dieter under 5 veckor. Halva gruppen åt en begränsad diet med enbart livsmedel som mycket få 

människor är allergiska mot, t.ex., ris, kött, grönsaker och päron, men man inkluderade även andra 

livsmedel efter varje barns behov för att inte göra dieten för begränsad och svår att följa. Kontrollgruppen 

fick istället kostråd för att hålla en hälsosam matföring men inga restriktioner gällande typen av mat. 

Bedömningar enligt kända skattningsformulär för ADHD-symptom gjordes av föräldrar, lärare och 

barnläkare både före och efter dietens insättning. Resultaten visade statistiskt signifikanta skillnader före 

och efter insättningen av dieten när föräldrar, lärare och läkare skattade barnens symptom i de olika 

grupperna. I gruppen som förde en strikt diet gick poängen på ADHD-skattningarna ned mellan 35-65% 

hos 64 % av barnen. I kontrollgruppen fann man inga skillnader. När gruppen med begränsad diet fick 

återgå till sin vanliga diet återkom symptomen igen (a.a.). 

2.8 Diagnos  

I DSM-IV (psykiatriskt diagnossystem) ingår som krav för en psykiatrisk diagnos att det ska föreligga en 

påtaglig funktionspåverkan (Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsen betonar redan år 2002 att diagnosen är 

ett medel för fortsatta insatser. Enligt statistik från Socialstyrelsen (2012) finns det tendenser att barn som 

är födda senare på året oftare får diagnos. 

2.8.1 Diagnos – ett sätt att få in extra ekonomiska resurser 

Isacsson (2009) menar på att medicinska diagnoser fått en ökad betydelse för att motivera och garantera 

stödinsatser i skolan. Det är enligt Isacsson paradoxalt att en diagnos tycks eftersträvansvärd för skolan då 

den genererar extra resurser, men att den har så liten betydelse för insatsernas utformning. 
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Särskilt stöd definieras utifrån skolans resurser och diagnosen ger företräde till stödinsatser (a.a.). 

2.8.2 Diagnosens tillförlitlighet 

År 2009 gav regeringen SBU uppdraget att ta fram kunskapsöversikter inom området psykiatrisk vård och 

behandling som sedan ligger till grund för hur den svenska hälso- och sjukvården arbetar/ska arbeta. 

Behovet av kunskapsutveckling och kunskapsstöd som bedömts som mest angelägna av företrädare inom 

den svenska psykiatrin är området ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 

autismspektrumstörningar (Asperger syndrom, autism och atypisk autism), schizofreni samt diagnostik 

kring förstämningssyndrom.  SBU har utvärderat de metoder som används i Sverige för diagnos och 

behandling av ADHD1 (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och AST (autismspektrumtillstånd; 

autism, Aspergers syndrom och atypisk autism) och menar på att det går inte att bedöma träffsäkerheten 

hos 15 instrument som används för att diagnostisera ADHD (SBU, 2012). Även om kunskapsläget 

gällande etiologi, diagnostik och behandling av dessa tillstånd har förbättrats under senare år finns 

fortfarande osäkerhet i många frågor (a.a.). 

 

2.8.3 Kritik mot diagnos 

I en artikel i Sydsvenskan 2010 påtalar barnläkaren Leif Elinder att den nya diagnosmallen DSM kommer 

att användas som referensmall och information kommer att stöpas om för att passa sjukdomskategorier 

samt att bakomliggande sammanhang försvinner. 

 

Diagnostiken anger ingen specifik orsak och kan därför inte heller anvisa någon specifik 

behandling. Allt som är störande infångas  (Elinder, 2010).   

 

Kontentan av detta menar Elinder är att antalet diagnoser kommer att öka och fler och fler människor 

kommer att mista kontrollen över sitt liv och vem de egentligen är (a.a.). 

 

I artikeln ”Snart kan alla som vill få en diagnos” på (Svenska Dagbladet 2012) menar Elinder att det finns 

en benägenhet i vårt samhälle att medikalisera problem som inte är medicinska. Samhället söker 

sjukdomsförklaringar där det bara finns störande beteenden och ger därmed sken av att vi förstår orsaken 

till avvikande beteenden i och med att vi ger dem ett namn. Genom att vidga sjukdomsbegreppet skapas 

en marknad för fler läkemedel.  

För 15–20 år sedan lanserades ADHD och damp som nya folkhälsoproblem, vilka antogs drabba tio 

procent av alla barn. År 2000 kom docent Eva Kärfve med en förintande kritik av damp-diagnosen – som 

ett utslag av hjärnspöken och av EU-domstolen prickad som fuskverk. Kärfve ifrågasatte Gillberg och 

hans team när det gällde deras forskning kring DAMP och menade på att DAMP bara var en 

fantasiprodukt marknadsförd av Gillberg. Då forskningsresultaten ifrågasattes förstörde forskarna olagligt 

allt forskningsmaterial om damp (a.a.).Damp som diagnos föll ifrån inom barnpsykiatrin (Kärfve, 2000). 

Diagnosen damp avskaffades och folkhälsoproblemet kunde halveras. Diagnosen ADHD blev dock kvar 

som skolans vanligaste funktionshinder – ett horoskopbegrepp som utöver en reell men sällsynt 
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sjukdomskärna fångar in allt som vuxna betraktar som socialt störande. Tillståndet uppmärksammas 

vanligen efter skolstart då eleven inte hänger med undervisningen. För att få skriva ut medicin måste 

dessa problem diagnostiseras och klassas som sjukdom (Elinder, 2012). 

 

Elinder (2012) menar på att diagnosen används som sköld av makthavare för att skydda undermåliga 

samhällsinstitutioner och att det behövs motinformation om osäkerheten kring många diagnoser, 

betydelsen av mångsidig pedagogik och riskerna med överdiagnostik och medicinska behandlingar. 

Enligt honom borde Socialstyrelsen tillsätta en strikt ojävig oberoende expertgrupp från 

läkemedelsindustrin för att sammanställa ett nytt kunskapsdokument om ADHD (a.a.). 

 

Kärfve är även hon kritisk till diagnosen i sin bok ” Hjärnspöken : Damp och hotet mot folkhälsan” 

(2000). Nackdelarna med denna diagnos är menar Kärfe att barnet blir segregerat av hjälpen som ges till 

exempel genom att det byggs upp insatser som gör att hans/hennes förutsättningar att vara en i mängden 

förstörs och därmed förstörs barnets självförtroende och självkänslan försvinner. 

  

Nilsson är professor emeritus i klinisk psykologi vid Lunds universitet anser att det är dags att ifrågasätta 

att fler får ADHD-diagnos. Han beskriver i sin artikel ”Dags att ifrågasätta att allt fler får ADHD 

diagnos” (2012) hur hjärnan utvecklas:   

 

Evolutionärt kan hjärnan tredelas: förutom höljet hjärnbarken, sedan ner mot däggdjurs- eller 

känslohjärnan, djupast reptilhjärnan. Det nyfödda barnets hjärnvolym är 20 procent av den 

fullvuxnas. Unikt för människobarnet är känslohjärnans och hjärnbarkens omognad vid födelsen. 

Det saknas förbindelser mellan de båda delarna. Förutsättningen för mognad och att skapa 

förbindelser är ömsint omsorgstagande som skapar möjlighet för anknytning inom barnet. Mognad 

och att skapa förbindelser mellan hjärnområden pågår hela tonårsperioden ut. Den högra hjärnan, 

affekt- eller den emotionella hjärnan, växer till före den vänstra som bland annat är viktig för 

språket och kognitionen. 

För den högra hjärnan gäller från början att den bland annat reglerar anknytning och processar 

affektiv kommunikation mellan barn och omsorgspersoner. de medfödda affekterna är barnets 

första ”språk”. Barnet saknar ju ”talat språk”. Det är med affekterna, i relationerna som självet 

danas. Det här är kunskap som modern ”hård” neurobiologisk forskning kommit fram till. Det är 

väl i linje med vad modern psykologisk affektforskning visat på. Affektforskningen hade ett 

uppsving under 1990-talet (Nilsson, 2012). 

 

Nilsson menar på att i Sverige har numera den kognitiva vågen, med kbt som alltings bot och bättring, 

förlett offentligheten mot att ”attention” (uppmärksamhet) – a i adhd – och kognition är det enda som 

räknas. Att kognitionen är ”tom” om den inte försörjs av affekterna är utraderat från högsta politiska nivå 

(a.a.). 

  

I artikeln ifrågasätter Nilsson även dagstidningarnas bild av ADHD (DN 10/5). Han kritiserar 
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diagnossystem DSM och ifrågasätter hur det går att skilja mellan omognad och ADHD. Han kritiserar 

även Socialstyrelsen som menar på att ökad kunskap inom området gör det möjligt att diagnostisera men 

Nilsson påpekar att det ingenstans framkommer vad det är för kunskap. ADHD-förspråkarna hänvisar till 

att ADHD är en kategori i det internationella psykiatriska diagnossystemet DSM som utgår helt från 

beteendesymtom (a.a.). 

3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur 3 kvinnliga elever med ADHD på gymnasieskolan uppfattar 

sin skolsituation. Kan de urskilja ifall de får mer stöd, hjälp och anpassad undervisning efter att en ADHD 

diagnos har fastställts. För att få en mer objektiv bild av dessa elevers situation i gymnasieskolan har vi 

även valt att intervjua 3 av deras lärare och deras skolsköterska; Läraren för att ta reda på hur de anpassar 

sin undervisning för elever med ADHD, skolsköterskan för att få ytterligare bakgrundsinformation om 

ADHD. 

Vi har valt att jobba med följande frågeställningar: 

 

1. Vilket stöd får den kvinnliga gymnasieeleven efter fastställd ADHD diagnos? 

2. Upplever den kvinnliga gymnasieeleven någon förändring efter fasställd ADHD diagnos? 

3. Hur arbetar gymnasielärare med den kvinnliga elev som har en fastställd ADHD diagnos?  

Skollagen (1985) slår fast att alla elever ska ha samma möjligheter. Vi har studerat de olika 

problemområden och forskning som rör elever/ungdomar med ADHD.  Genom att få svar på dessa frågor 

vill vi ta reda på om eleverna får den hjälp de har rätt till och om deras skolsituation skulle kunna 

förbättras.  

3.1 Avgränsningar 

Studiens syfte är att undersöka hur den kvinnliga eleven uppfattar sin skolsituation och den upplevda 

förändringen efter fastställd ADHD diagnos. Vi vill även belysa lärarnas och skolsysters uppfattning om 

hur personalen inom gymnasieskolan upplever sina möjligheter att hjälpa elever med en ADHD diagnos. 

Vi vill ta del av deras kunskap inom området och om de upplever ekonomin som en begränsning inom 

området.  Vår forskningsplan har varit att intervjua respondenter inom gymnasieskolan. Detta för att 

kunna genomföra personliga intervjuer och få en personlig kontakt med respondenterna.  

Vi har valt att avgränsa oss till elever, lärare och skolsyster för deras egna uppfattningar och upplevelser 

inom området. Vi har valt ett begränsat antal respondenter för att få en mer personlig berättelse och deras 

egna erfarenheter. 

 

Det pågår mycket forskning inom ADHD. Vi utgår från tidigare forskning som gjorts inom området. I 

vårt arbete förekommer dock inget ifrågasättande gällande tidigare forskning.  
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4. Metod 

Genom att samla in befintligt underlag om ADHD från litteratur och internet har vi försökt att få ett 

helhetsgrepp om vad som pågår inom forskningsvärlden och hur samhället bemöter elever med diagnos. 

Förutsatt att källan granskas är internet med dess funktionalitet ett utmärkt sätt att fånga upp tendenser i 

samhället inom ämnet. Utifrån detta underlag har vi byggt upp bakgrunden och därefter satt ihop ett 

intervjuunderlag där vi bett våra respondenter svara på ett antal frågor. Genom denna struktur anser vi att 

det förenklat arbetet med att säkerställa att vi får svar på de frågor vi har och att dessa frågor har relevans. 

Vi har valt fallstudie som metod då vi vill fokusera på att samla in information och data om ett avgränsat 

område, vilket i vår undersökning är respondenternas egna upplevelser om ADHD.  

 

Vid fallstudier utgår vi från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som 

möjligt. Fallstudier kommer ofta till användning när vi vill studera processer och förändringar. 

Generaliserbarheten hos de resultat vi erhåller vid en fallstudie beror på hur vi har valt våra fall. 

(Patel & Davidson 1994, s. 44)  

 

Genom en deskriptiv studie av intervjusvaren får vi respondenternas egna upplevelser och känslor och 

håller oss så nära råmaterialet som möjligt utan att göra egna tolkningar av det insamlade materialet.  

 

Vid deskriptiva undersökningar begränsar man sig till att undersöka några aspekter av de fenomen 

man är intresserad av. De beskrivningarna man gör av dessa aspekter är detaljerade och grundliga. 

Det kan vara en beskrivning av varje aspekt för sig men det kan även vara beskrivningar av 

samband mellan olika aspekter 

 (Patel & Davidson, 1994, s. 11) 

4.1 Undersökningsmetod 

I vår undersökning har vi valt att arbeta med en kvalitativ metod då det finns mycket information att 

inhämta och att vi i samband med intervjuer får en djupare kunskap, erfarenheter och information från 

respondenten själva, hur dessa personer upplever verkligheten. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

har en kvalitativ undersökning varit mest lämplig. Att intervjua ett antal flickor tror vi kan ge oss en 

förståelse för hur ungdomar med diagnos upplever sin situation 

Vi valde att arbeta med semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa öppna frågor och få en nyanserad 

och detaljerad information. Vårt mål med intervjuerna var att skapa en personlig kontakt för att intervjun 

skulle kännas mer som ett samtal än en utfrågning. Kvale och Brinkman (2009) skriver om att parterna i 

den kvalitativa forskningsintervjun skapar ett socialt samspel mellan intervjuare och respondent och för 

att kunna producera data och få kvalitet på svaren. Den bygger på intervjuarens kunskap för ämnet och 

skicklighet vid intervjutillfället. Vi vill använda oss av vår skicklighet genom att vara pålästa i litteraturen 

och forskningen inom området, för att kunna följa upp respondentens svar, ifrågasätta vid behov, tolka 

resultatet och utveckla ämnet för att få svar på vår frågeställning och dessutom tolka respondentens egna 
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erfarenheter. Vid genomförandet av intervjuerna har vi valt att använda diktafon för att kunna spela in allt 

som sägs under dessa samt sedan kunna skriva ner texten och bearbeta den efterhand och göra löpande 

analyser. Om detta säger Patel och Davidsson (1994) följande: 

 

Fördelen med att göra en löpande analys, t ex direkt efter en intervju eller efter ett 

observationspass, är att det kan ge idéer om hur vi ska gå vidare. Kanske inser vi att vi i intervjun 

förbisett något eller den/de intervjuade uppfattade frågorna på ett sätt som vi själva inte tänkt på. 

Ny och oväntad information kan på detta sätt berika undersökningen. 

(Patel & Davidson, 1994, s. 101)  

 

4.2 Etiska överväganden 

Etik handlar om förhållandet mellan individer, vad individer kan/ inte kan göra mot varandra och kan 

kopplas till människosyn. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om hur etiska problem kan förekomma 

under hela undersökningen och eventuella etiska frågor bör tas i beaktande från första början. Vi har 

inriktat oss på elever och lärares tankar och åsikter om hur de upplever sina svårigheter och problem med 

en ADHD diagnos. Våra respondenter har valts ut från en skola. Svårigheterna i detta arbete har varit att 

avgränsa all den information som finns och utröna vad som varit relevant för våra frågeställningar. Vald 

bakgrundsfakta anser vi är relevant för att få övergripande insikt om ADHD. Respondenternas personliga 

åsikter och upplevelser är betydande för att kunna återge verkligheten i dagens samhälle. Att 

respondenterna själva utifrån detta arbete skulle kunna dra slutsatsen om vem som sagt vad i resultatdelen 

kan ses som ett problem, samtidigt som vi och samtliga respondenter själva vill synliggöra problematiken 

och vad man skulle kunna utveckla för att underlätta lärsituationen för elever med ADHD.  

4.2.1 Fyra forskningskrav, enligt Vetenskapsrådet 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och dess 

medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs. Vetenskapsrådet (2002) har 

sammanställt fyra grundläggande krav för individskydd inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. De kon-kretiseras i fyra allmänna huvudkrav som bör synliggöras för informanterna som deltar 

i insamlandet av empirin: 

Informationskrav  

Missivet talar om vilka vi är, vilken institution vi studerar vid , undersökningens syfte och hur den ska 

genomföras och att deltagande är frivilligt för respondenterna och de kan avbryta sin medverkan om så 

önskas. 

Samtyckeskrav  

Respondenterna samtycker till att deltaga utifrån missivbrevets utformning och bestämmer själv över sin 

medverkan. Är respondenten under 15 år krävs samtycke av vårdnadshavare om undersökningen är av 

etisk känslig karaktär. 
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Konfidentialitetskrav   

Individerna som deltar skyddas mot otillbörlig insyn och utformas så att utomstående ej kan identifiera 

den deltagande.  

Nyttjandekrav 

Empirin kommer endast att användas för forskningsändamål. 

Varken forskningskravet eller individskyddskravet är emellertid absoluta utan måste vägas mot 

varandra.Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet 

av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl 

kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid beaktas.  (Vetenskapsrådet, 2002 s. 5) 

 

4.3 Urval 

Vi har utifrån vår målformulering, de givna förutsättningar och för att få respondenternas egna 

erfarenheter och upplevelser valt att avgränsa vårt urval. Vi har valt att intervjua respondenter från en 

privatägd gymnasieskola i en storstad. Vi har begränsat det till 3 kvinnliga elever med en fastställd 

ADHD diagnos, som är över 18 år för att de själva ska kunna besluta angående sin medverkan då vissa 

frågor kan anses vara av känslig karaktär och för att informanterna ska kunna delge oss så mycket egna 

erfarenheter som möjligt. Därefter har vi 3 verksamma lärare inom gymnasieskolan som har undervisning 

med elever som har en ADHD diagnos och en skolsyster som har i uppdrag att ansvara för elevernas 

hälsa. Genom detta urval har vi fått kunskap och information från både eleven, läraren och skolsysters 

perspektiv och fått en mer komplett bild av fenomenet; Elevens egna erfarenheter, lärarens upplevelser 

och reflektioner om hur läraren arbetar med elever med ADHD och skolsysters erfarenhet om hjälpmedel 

och medicinering. Vi har även valt att inrikta oss på yrkesförberedande gymnasieprogram då det enligt 

avhandlingen ”Vägledning på grundskolan och ADHD” av Johansson och Odin går att urskilja att elever 

med ADHD mer frekvent söker sig till yrkesförberedande program. En yrkesvägledare uttrycker sig på 

följande sätt i avhandlingen. 

Det är lite lättare med de här eleverna som vill välja nåt mer yrkesfo  rberedande och praktiskt, där 

de slipper sitta still och svenska, matte, engelska alltså allt sånt där hela tiden.  

Kerstin (Johansson & Odin, 2010, s. 25) 

 

Genom att vi läst in oss på området och relevant forskning inom ämnet har vi fått en förståelse för 

diagnosen och varit pålästa i samband med intervjuer. Med denna förberedelse har vi kunnat 

vidareutveckla de frågor vi anser behöver kompletteras. 

4.4 Respondenter 

För att säkra konfidentialiteten och inte avslöja våra respondenters identiteter har vi valt att byta ut 

namnen och ger dem fingerade namn; Jenny, Anna, Saga, Rita, Caroline, Sonja och Jessica.  
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I en kvalitativ intervjuundersökning, där deltagarnas uttalanden i en enskild intervju kan 

förekomma i offentliga rapporter, måste man se till att skydda intervjupersonernas privata 

integritet.  

(Kvale & Brinkman , 2009,  s. 89)  

 

För att underlätta förståelsen av vår analys av resultatet ger vi en kort beskrivning av de i studien 

medverkande intervjupersonerna: 

 

Kvinnlig elev på Hantverksprogrammet, i detta arbete kallad Jenny 

Kvinnlig elev på Hantverksprogrammet, i detta arbete kallad Anna 

Kvinnlig elev på Hantverksprogrammet, i detta arbete kallad Saga 

Kvinnlig yrkeslärare, lärare i 11 år, i detta arbete kallad Rita 

Kvinnlig speciallärare inom gymnasieskolan, lärare i 8 år, 1 år som speciallärare, i detta arbete kallad 

Caroline 

Kvinnlig ämneslärare, lärare 11 år, i detta arbete kallad Sonja 

Kvinnlig skolsyster på gymnasieskolan, i detta arbete kallad Jessica 

 

4.5 Genomförande av undersökning 

Innan vi genomförde intervjuerna skickades intervjumallarna till vår handledare för godkännande (se 

bilaga 1-3). Vi valde att göra en pilotintervju för att kunna testa våra frågor och se om vi missat någon 

viktig aspekt.  

Pilotstudien motsvarar alltså den egentliga undersökningen eller en del av den men genomförs i 

liten skala. 

(Patel & Davidson, 1994, s. 48) 

 

För att vi ska kunna omformulera vissa frågor, ta bort eller lägga till frågor har vi utgått ifrån Patel och 

Davidsson som menar att: 

Pilotstudien ger oss möjlighet att justera frågornas innehåll, sekvens, antal och formuleringar så att 

intervjun eller enkäten fungerar så bra som möjligt under själva undersökningen. 

(Patel & Davidson, 1994, s. 69) 

 

Våra intervjufrågor visade sig vara lämpliga förutom att det gjordes en justering av frågorna till skolsyster 

då vi insåg att vi inte ställt en viktig fråga så denna har vi bett henne komplettera i efterhand för att få 

med resultatet av.  
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Vi träffade respondenterna innan intervjun, presenterade arbetet, delade ut missivbrevet som de fick läsa 

igenom där informationen om intervjun presenterades samt skriva att de fick skriva under och godkänna 

missivbrevet, därefter bokade vi in tid för intervjun (se bilaga 4 och 5). 

Innan vi genomförde intervjuerna informerade vi än en gång respondenterna att intervjun är frivillig och 

när som helst kan avbrytas. Vi informerade om att all insamlad data är konfidentiell, att medverkan är 

anonym, att inga namn kommer att presenteras i arbetet och att intervjuerna raderas efter att dessa har 

bearbetats. 

 

Vi har medvetet valt att inte dela ut frågorna i förväg för att på detta sätt få respondenternas spontana 

tankar och funderingar kring frågorna och inte hämma öppenheten i intervjusituationen. 

 

Jacobsen (2002) beskriver att för att undvika kontexteffekten, att intervjun påverkas av miljön och 

platsen, är valet av intervjuplats viktigt. Vi har valt att genomföra intervjuerna på skolan för att skapa en 

så avspänd och hemmastadd stämning som möjligt. På så sätt får vi också en inblick i den skolmiljö 

respondenterna vistas i. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum för att utelämna störande moment och ljud 

såsom telefon eller besökare.  

 

Samtliga intervjuer spelades in elektroniskt och intervjuerna skrevs ut och bearbetades så snabbt som 

möjligt efter intervjutillfället för att inte förlora värdefull information. Intervjuerna varierade mellan 15-

25 minuter. 

 

4.6 Databearbetning 

Vi sammanställde svaren för att se om vi kunde urskilja ett mönster från respondenterna och för att kunna 

presentera respondenternas erfarenheter och upplevelser. Vi har i ett fall där en fråga missuppfattas av 

flertalet respondenter valt att ta bort denna fråga då tillförlitligheten i detta fall kan anses som för låg. 

Genom att ha varit medvetna om detta ger det vårt bearbetade material en högre tillförlitlighet. 

Som Patel och Davidson (1994) skriver om har vi även under insamlandet av data skrivit ner tankar och 

funderingar över allt som hänt under undersökningen för att på så sätt kunna gå tillbaka till och se hur 

kunskapen utvecklats under arbetets gång. Vi har gjort löpande analyser för att få ett levande material. 

Målsättningen med arbetet är att hitta mönster, teman och kategorier i materialet. Dessa mönster,  

teman och kategorier ligger sedan till grund för den skriftliga rapport, i vilket vi redovisar arbetet  

(Patel & Davidsson, 1994, s. 101) 

 

Vi har efterhand läst igenom materialet igen för att se ifall vi missat något och bearbetat det färdiga 

materialet ett flertal gånger för att inte missa något väsentligt.  
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4.7 Metodkritik 

Då det funnits en relation till samtliga respondenter har vi fått en kontakt som kan påverka öppenheten i 

svaren. Vårt urval kan i samband med fallstudierna påverka det vi presenterar i resultatet och är inte 

generellt för alla gymnasieskolor utan endast för den skola vi haft respondenter i. Vi ville se hur dessa 

elever och lärare arbetar med ADHD och är medvetna om att det kan se olika ut på olika gymnasieskolor 

inom olika delar i landet, beroende på om det är ett kommunalt eller ett privatägt gymnasium. Antalet 

respondenter och även ekonomin i olika kommuner kan påverka resultatet. Vi har berört kostföringens 

betydelse i bakgrunden och diskussionen men inte tagit upp detta med våra respondenter. Vi väljer att ha 

med kostföring trots att vi inte gått in på detta i vårt resultat. Hade vi gjort detta hade vi kunnat få svar på 

respondenterna egna erfarenheter kring detta. 

5. Resultat 

Resultatet presenteras nedan med en kort beskrivning av de olika respondenternas bakgrund. Vid 

bearbetning av intervjumaterialet har vi tematiserat och kategoriserat för att uppvisa mönster och 

skillnader. Redovisningen av resultatet presenteras med dessa olika teman som rubriker därefter beskrivs 

och exemplifieras. 

5.1 Respondenternas bakgrund 

Jenny fick sin ADHD diagnos vid 17 års ålder efter att en psykolog rekommenderade henne att göra en 

utredning. Varken skolan, Jenny själv eller hennes föräldrar hade funderat på en utredning tidigare. Innan 

diagnosen upplevde hon sin situation som att hon var lat eftersom hon alltid haft svårt att börja med 

uppgifter, aldrig lämnat in uppgifter i tid och så har det alltid varit sen hon var liten.  

 

Saga fick sin ADHD diagnos när hon var 14 år efter att hennes mamma efterfrågat en utredning. Skolan 

hade inte efterfrågat en utredning trots att Saga själv upplevt sin skolgång som okoncentrerad, svår och 

stressig, och hon struntade i skolan om det blev för mycket och för jobbigt. 

 

Anna fick sin ADHD diagnos i början av juni 2012 efter att hon och hennes mamma efterfrågat en 

utredning. Hon hade under flera års tid känt på sig att det var någonting och ville själv göra utredningen. 

Skolan hade inte efterfrågat en utredning trots att problemen funnit med under hela skolgången. Anna har 

upplevt sin skolgång innan som jobbig, fylld av krav, problem med att lämna in uppgifter i tid, svårt att 

veta vilka krav som ställdes samt vad hon skulle prestera och fokusera på. Det har vid många tillfällen på 

högstadiet samtalats om att hon ska få hjälp med planering, schema och hennes svårigheter men detta har 

ofta runnit ut i sanden och inte genomförts. 

 

Rita är utbildad yrkeslärare på Hantverksprogrammet och har jobbat 10 år inom kommunala 

gymnasieskolan och 1 år på ett privatägt gymnasium. 
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Caroline är utbildad speciallärare och har arbetat som lärare i 6 år på en kommunal skola. Hon har jobbat 

2 år på en privatägd gymnasieskola och varav 1 år endast som speciallärare, inriktat på specialpedagogik i 

mindre grupper för bland annat elever med diagnoser som ADHD.  

 

Sonja är utbildad ämneslärare och har jobbat 10 år inom kommunala skolan och 1 år på ett privatägt 

gymnasium.  

 

Jessica är sjuksköterska och jobbar sedan 2 år tillbaka som skolsyster på ett privatägt gymnasium. Hon 

berättar att i de flesta fall är det föräldrarna som initierar en utredning. Hon kan även rekommendera att 

det görs en utredning om det finns misstankar om en diagnos. I en del fall så kan en av föräldrarna vilja 

göra en utredning men inte den andre föräldern och för att göra utredningen krävs båda föräldrarnas 

medgivande i de fall eleven inte är myndig. Jessica har beskrivit processen för hur en ADHD utredning 

kan gå till så här: 

 

Antingen görs en första utredning på skolan med hjälp av skolsyster och skolpsykologen för att se 

om man ska remittera vidare. Eller så skickas en remiss för utredning och då är det läkare, 

psykolog, specialpedagog och ibland även logoped inblandade. Det kan ju se olika ut beroende på 

hur olika utredningsteam arbetar. Det görs olika tester som eleven besvarar. Sen får berörda lärare 

och föräldrar besvara ett frågeformulär hur eleven/barnet fungerar i vardagen eller i skolmiljön. 

Därefter sammanställs observationer och resultaten från testerna och psykologens utlåtande. En 

eventuell diagnos ställs och sen hålls ett återgivningssamtal med föräldrar där alla inblandade 

redogör för resultaten och man erbjuder tid hos läkare för att diskutera eventuell medicinering. 

Sen hålls även en skolinformation med där man går igenom med skolpersonalen hur man på bästa 

sätt kan hjälpa eleven i fortsättningen. Man får information om ADHD center som är ett 

hjälpmedelsinstitut som är till för barn och familjer med ADHD där man kan få gå kurser och 

prova ut olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Slutligen får eleven själv träffa 

psykologen och gå igenom resultaten. 

 

Hon kan även se att det i vissa fall borde ha gjorts en utredning långt tidigare då det finns inskrivet i 

elevens journal om händelser som har uppstått som lett till kontakt med skolhälsovården. Dock är det 

ändå ingen som reagerat på detta och Jessica tycker att utredning borde kommit till stånd långt tidigare. 

Hon säger ”Men med tjejer är det ju ofta det att de inte springer runt och slår på folk kanske men kanske 

har svårt att sitta stilla och kanske alltid har varit så att de har suttit och pillat på någonting. Eller 

hamnar i strul helt enkelt när de blir lite äldre.” 

 

5.2 Efter diagnosen 

Samtliga elever har upplevt att efter de blivit diagnostiserade fått en förståelse för varför skoltiden innan 

varit kaotiskt och de har haft svårt med att bli klara i tid, planera och organisera. Eleverna känner igen att 



29 
 

det varit så under hela deras skolgång. Jenny och Saga anser sig fått mera tålamod, koncentration och 

blivit bättre på att hålla ordning på sina saker och sin skolgång. Jenny upplever skillnaden mellan före och 

efter diagnosen att hon fått mer förståelse och mer tid på sig vid inlämningsuppgifter och prov, hon får 

även ta rast när hon känner att hon behöver det. Hon beskriver skillnaden efter att ha blivit diagnossatt; 

”Det är skönt för mig att veta, att jag inte är dum i huvudet.” Anna som nyligen fått sin diagnos förväntar 

sig att få medicin och bli hjälpt av medicin, att vardagen ska bli lättare och att hon ska kunna hantera 

skolgång bättre. 

Lärarna upplever att elever som redan har en diagnos innan de börjar på gymnasiet har ett försprång då 

man redan när terminen börjar kan planera in stöd och åtgärder. Rita säger; ”Det är klart det är skillnad 

om man inte har en diagnos då kanske det tar en viss tid att upptäcka att eleven behöver hjälp”. Eleverna 

som redan har diagnostiserats är ofta medvetna om vad de behöver för hjälp och kan komma direkt till 

läraren och be om hjälp och tala om vad de behöver för stöd. Caroline beskriver skillnaden om eleven 

redan har en diagnos innan eleven börjar gymnasiet eller om eleven får diagnosen under gymnasietiden; 

”Det finns konkreta exempel att eleven har blivit hjälpt av en diagnos och sen finns det elever som har en 

diagnos som absolut inte vill avslöja det. Man får inte berätta det för någon, när eleven sen berättar så 

upptäcker eleven vilken fantastisk hjälp de får och det öppnar sig en ny värld”. De elever som själva inte 

berättar om sin diagnos kan ta länge tid att fånga upp och då kan eleven lätt komma efter. Alla elever får i 

början av terminen fylla i hälsodeklarationer för att fånga upp elever med en diagnos. De elever som får 

en diagnos under året, då meddelas detta snarast till berörda lärare för att kunna hjälpa eleverna på bästa 

sätt. 

5.3 Socialisering och bemötande  

Saga har upplevt sig själv som annorlunda jämfört med sina klasskamrater och säger; ”När jag känner att 

jag misslyckats med någonting kan jag gå ner i en depression, vissa saker med känslor och så om någon 

tycker det är lätt med pojkvänner och vänner så tycker jag att det är jättesvårt. Jag har svårt att 

respektera vissa saker och så. Jag är mer uppmärksamhetskrävande än andra.” Jenny beskriver; ”Inte så 

mycket nu när jag har fått diagnosen utan det var mer innan då kände jag verkligen att jag var helt dum i 

huvudet, det kändes så konstigt att alla andra fattade men inte jag och att alla andra kunde lämna in 

saker i tid. Det var det som var svårt.” Efter diagnosen har hon förstått vad hon behöver hjälp med och 

vad som är svårt. Hon bara behöver få saker förklarat en extra gång. Anna beskriver hur hon alltid har 

förstått att det varit något och efter hon fått sin diagnos så förstår hon varför allt varit så svårt innan. 

 

Samtliga lärare beskriver att de tänker på hur de bemöter elever med diagnoser. Caroline säger; ”Jag det 

gör jag nog, jag måste ju veta var jag ska hjälpa och det betyder att jag måste göra saker med eleven som 

att skriva, prata, fråga och så. Jag måste ju med mina frågor hitta en väg hur eleven ska hitta en väg till 

kunskap. Jag behöver ju veta vad just deras problem ligger för elever med ADHD är ju väldigt olika. Jag 

bemöter eleven på elevens villkor.” Rita beskriver; ”Jag försöker förstå, det finns ju elever nu som har en 

diagnos och jag vet att det är vissa symptom som uppkommer till exempel rastlöshet och lättirritation och 

då tänker jag på mitt sätt. Hur jag bemöter eleven på det personliga planet och kan ha mycket mer 
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förståelse för eleven vilket jag inte hade förut då jag inte hade så mycket kunskap om diagnoser. Ttill 

exempel att eleven behöver rast och då uppmanar jag eleven att ta en rast eller så gör jag en uppgift som 

är lättare för den här eleven eller ger eleven möjlighet att göra ett prov på ett annat sätt. Sen vet jag inte 

om det är det bästa men jag gör så gott jag kan.” Sonja säger; ”Ofta försöker jag vara lugn, ha struktur 

och vara väldigt tydlig. Jag försöker utstråla lugn och tydlighet och kan upprepa saker 10 gånger, det gör 

jag gärna för den eleven eller för helklass för att inte peka ut någon elev. Men ändå inte så jag mjäkar 

och tycker synd om dem, att det ändå är samma krav på dem som alla andra. Försöker alltid även 

förklara att eleverna har längre tid så de inte känner sig stressade. Ha längre tid men inom rimliga 

ramar. Ha fasta ramar, rutiner, uppföljning och en lugn miljö.” 

 

5.3.1 Mobbing och stress 

Varken Anna eller Jenny anser sig blivit utsatta för mobbing. Jenny har upplevt att personer i hennes 

omgivning kan uppfatta henne som slö och seg. Saga har känt av att en klasskamrat flera gånger påpekat 

att hon är uppmärksamhetskrävande och det har hon  tagit illa vid sig av. 

Samtliga elever kan känna sig stressade av hur diagnosen påverkar dem, inte på grund av diagnosen i sig 

utan alla känner att det är skönt att veta vad deras tidigare svårigheter beror på. Saga säger; ”Ja, för att 

det är jobbigt när folk inte förstår hur det känns. Det blir som en stress i kroppen eftersom man vill 

försvara sig själv men inte skylla på ADHD. Man försöker så himla mycket att vara som alla andra men 

när man inte lyckas då blir man stressad och deprimerad.” Jenny beskriver; ” Ja, det är ganska mycket, 

typ hela tiden. För att jag inte kan planera och jag vet att när jag verkligen får hjälp att planera så gör 

jag ju uppgifterna och då går det så himla mycket bättre. Annars blir det så rörigt.” Anna beskriver; ” 

Nej, inte stressad på grund av diagnosen. För det tycker jag bara är skönt. För jag har nästan alltid vetat 

att det har varit någonting. Jag har haft det på känn. Det är väl en stress inför nästa termin  hur det ska 

gå, om jag kan bli bättre innan dess. Det är ju mycket mer nu jag har ju till exempel skjutit upp 

mattekursen så det kommer ju krävas mycket mer av mig och det är väl den stressen jag känner.” 

5.4 Skolans insats 

Jessica uppskattar att ca 20 % av elever på skolan har en fastställd diagnos men upplever att det är fler 

elever som kan ha en diagnos men som inte är diagnostiserade. Hon berättar att de som är inkopplade i en 

elev med ADHD är framför allt mentorn, skolsyster och berörda lärare. Rektor och elevhälsoteamet är 

också ofta inkopplade tillsammans med specialpedagogen som kan erbjuda enskilda lektioner eller 

lektioner i liten grupp, så det blir ett teamarbete. Det stöd som skolan erbjuder är planering med mentorn 

för att få struktur på tillvaron och att man träffar dessa elever mer frekvent. Svårigheterna kan finnas 

innan en diagnos är satt och lärare inte vet om att det finns en diagnos och vet varför eleven inte kan sitta 

still. Caroline beskriver att stödet hon får från skolledningen i samband med elever med ADHD är tid att 

förlägga som hon vill, genom att ge stödundervisning och hjälpa andra lärare på deras lektioner som en 

extra resurs. Hon har dock inte fått någon extra utbildning för att bemöta elever med en diagnos. Hon 

skulle själv vilja ha mer stöd i vissa situationer och säger; ”Ibland har det varit tunga ärenden inte bara i 
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form av diagnoser utan andra sociala problem som är jobbiga att bemöta och då kan man ibland själv 

fara lite illa och då kan man ibland behöva handledning någon gång i månaden, för att få avlastning, råd 

och tips. Vi har utvecklat en bra strategi i elevhälsoteamet vad jag som specialpedagog och lärare har för 

roll och hur långt jag kan möta en elev så då vet jag när jag ska lämna det vidare när jag inte kan 

hjälpa.” 

Rita och Sonja beskriver hur stödet från skolan är i form av föreläsningar för att lärarna ska få förståelse 

för elever med problematik och att de kan få hjälp av Caroline för att strukturera upp elevernas studier. 

Men både två anser att resurserna inte är tillräckliga och att de som enskilda lärare inte får något särskilt 

stöd av vare sig skolan eller skolledningen. Rita anser sig inte känna till vilka stöd hon som lärare kan få 

och säger; ”Jag skulle vilja ha mer kunskap, de speciella redskapen som finns. Det måste finnas någon 

typ av lärarmaterial, någon typ av pedagogik som jag kan använda mig utav som jag inte vet just nu.” 

Jenny tror inte att alla lärare vet om att hon har en diagnos och upplever att det endast är en av sju lärare 

som tar extra hänsyn till att hon har en diagnos. Hennes mentor och en annan lärare var med på hennes 

återgivningssamtal och skulle därefter informera berörda lärare. Jenny säger att hon skulle vilja ha extra 

stöd genom; ”Det är ju typ planering och hålla koll på vilka uppgifter som ska göras och när de ska 

göras. Och att typ få uppgifterna mer förklarade, mer utförligt. Alltså att läraren sätter sig ner med en 

och säger exakt hur man ska göra.” 

Samtliga elever anser att de behöver extra stöd i form av planering. Saga tycker att hon får förståelse och 

att lärarna pushar henne lite extra och varit noggranna med att berätta vad som krävs av henne. Hon är 

nästan säker på att alla lärare vet om att hon har en diagnos och det är hon själv eller mentorn som 

informerat berörda lärare. Hon anser inte att hon fått något övrigt extra stöd när det gäller planering. Saga 

säger angående extra stöd; ”När jag tycker att någonting blir för mycket, när jag vill strunta i allting så 

då vill jag att istället för att lärarna säger strunta i det då och gå härifrån så vill jag att lärarna ska 

pusha på mig och hjälpa mig lite så jag kommer tillbaka så det går bra. Jag gillar inte att misslyckas med 

saker så jag vill inte att folk ska säga att jag kanske kommer att misslyckas med det där eller kanske 

påpeka att jag har misslyckas med något. Jag behöver att man formulerar något negativt att det blir lite 

snällare”. Anna upplever att de tillfällen hon skulle vilja ha extra stöd är just vid prov och stora arbeten 

och säger; ”I situationer som kräver en planering som tex i ett stort arbete för då blir det väldigt svårt för 

mig att se framåt. Att kunna tänka att det här är en uppgift och det är flera punkter så jag behöver det här 

tänket att jobba punktvis men det går inte riktigt ihop. Det är väl då som jag känner att jag behöver 

hjälp.” 

5.4.1 Hjälp och stöd i undervisningen 

Jessica berättar att den skolform som bedrivs på skolan, projektbaserat lärande kan vara svår att handskas 

med för elever med en ADHD diagnos då det krävs mycket eget ansvar från eleven och det då krockar 

med att som lärare behöver vara på eleverna extra mycket. Caroline beskriver hur stödet för eleverna i 

undervisningen kan ske i form av egna datorer, färdigskrivna anteckningar, muntliga prov, att göra provet 

direkt då de precis jobbat med ämnet då en del elever med ADHD kan ha problem med arbetsminnet. 

Även extra stöd och hjälp i form av resursstöd och extra tid. Hon beskriver stödet för eleverna; ”Jag 
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tycker vi har kommit långt när det gäller att möta elever med ADHD. Både jag som specialpedagog och 

våra mentorer gör ett fantastiskt jobb. Jag tror detta avspeglar sig på lärarna. En del lärare är väldigt 

tydliga och konkreta och lämnar ut anteckningar och jobbar på bra.” Rita beskriver hur hon hjälper och 

erbjuder sina elever stöd; ”Jag som en vanlig lärare eller yrkeslärare gör det som man vet om och hur 

man kan göra så försöker man ju hjälpa till och gör vissa typer av prov med olika struktur, mindre prov, 

muntliga prov och man tänker på elevernas uppförande med. Sedan har man ju inte full kunskap om hur 

man ska handskas med dessa elever och det kan ju vara lite knepigt för en lärare för att man kanske inte 

gör allting rätt. Sen är det ju så att det finns folk som kanske kan det här delarna men de finns inte med 

på själva undervisningstillfället utan de finns utanför.” Sonja säger att hon erbjuder hjälp och stöd 

genom; ”Andra examinationsformer i form av muntligt istället för skriftligt. Det kan vara i grupp istället 

för enskilt, det kan vara bara med mig. Jag försöker vara tydligare med uppgifterna och innehållet och 

skräddarsy för dessa elever.” och att hon gärna skulle vilja ha; ”Mycket mera kunskap och aktuell 

forskning. Modern forskning och pedagogik hur man ska bemöta problematiken på ett modernt och vettigt 

sätt.” 

Saga anser sig inte få annan undervisning än sina klasskamrater eller någon hjälp av specialpedagog eller 

planeringshjälp, det hon får extra på grund av sin diagnos är att hon slipper ha muntliga redovisningar 

inför klassen och kan ha muntliga redovisningar endast för sin lärare. Jenny får extra hjälp med sin 

planering men känner att det inte fungerar så bra och själv känner att hon behöver hjälp med att få 

instruktioner mer utförligt förklarat.  

Hon får samma uppgifter som sina klasskamrater men ibland är uppgifterna mer styrda till exempel om de 

får välja ett valfritt ämne så får Jenny ett utvalt ämne med tydligare instruktioner men det är bara när hon 

ber om detta. Hon får längre tid på provtillfällen. Anna har inte fått någon extra hjälp på grund av att hon 

nyligen fått sin diagnos, och hon har inte bett om det. 

Om sina studieresultat säger Jenny; ”Då jag har svårt att fokusera och planera så har jag svårt att lämna 

in uppgifter i tid och jag har höga krav på mig själv och vet att jag kan prestera bättre än det jag lämnar 

in vilket gör att jag ofta blir missnöjd med mina betyg. Jag prioriterar inte alltid rätt och missar 

inlämningar så jag kommer gå sommarskola och ta igen de sista momenten som jag har missat.” Anna 

säger; ”Jag får ofta bra betyg men det krävs mycket att mig då jag har så svårt för prov och inlämningar. 

Jag missar inlämningar och kommer efter men försöker göra klart det när lärarna påminner mig. Ofta då 

kan jag ju behöva extra stöd och hjälp för att nå dit jag vill.” Saga berättar att; ”Jag har alltid haft svårt 

att sitta still och just nu funkar inte dom teoretiska ämnena, så jag läser bara hantverksämnena, de dagar 

som de andra har teoretiska ämnen är jag på praktik. Jag skjuter ofta upp saker och behöver pushas på 

för att ta igen det jag har missat och ibland orkar jag inte gå till skolan och då missar jag en del grejor. 

Det jag tycker är roligt gör jag bra, annars slarvar jag.” 
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5.4.2 Skolhälsovårdens betydelse 

Jessicas roll är att tillsammans med mentor följa med på återgivningssamtal och hon kan då kan följa upp 

att det som sagt efterföljs i skolan. Det är även så att hon erbjuder eleverna att komma till henne om det är 

någonting och hon kan hjälpa till att slussa eleverna vidare. Hon fångar upp eleverna i hälsosamtalet, hur 

eleverna tycker att det fungerar på lektionerna. Hon håller kontakt med mentorerna och ser till att det som 

rekommenderats på återgivningssamtalen efterföljs och kan även slussa vidare till ADHD center. Hon 

säger om kontakten med ADHD center; ”De har ju egentligen inte resurser för att ha samarbete med 

skolan, vi har varit där på studiebesök men de påpekade tydligt där att egentligen var det inte för skolan 

för att deras uppdrag är ju att träffa familjerna och ungdomarna. Men däremot så får man följa med om 

eleverna bjuder in mentor eller lärare så får man gå på utbildning där, så på så vis är det ju bra. Så det 

är väl så bra som det kan vara.” 

Hon är ofta även länken när det gäller kontakten med föräldrar och kontakten med läkare om att följa upp 

medicineringen och kolla blodtryck ifall det behövs. Dock är det utomstående läkare som har ansvar för 

medicinering, remisser till hjälpmedelscentraler och diagnoser.   

5.4.3 Ansvar och rutiner 

Samtliga lärare anser att det är allas ansvar i elevens omgivning att stötta elever med en diagnos från 

rektor, mentorer och berörda lärare. Jessica säger när det gäller hjälpmedel och stöd om det är skolans 

eller ADHD center; ”Vet inte, det hamnar ju lite däremellan. Skulle det komma i utredningen att eleven 

behöver det här och det här. Den här eleven behöver en bolldyna att sitta på så får man väl ta det 

därifrån och ta reda på om det är vi som ska betala. Men så har det inte varit, det är inga som har fått 

dessa rekommendationer hittills. Det är ju det man utgår ifrån.” 

På frågan om hur läraren får information om en ADHD diagnos berättar Caroline att hon får det via 

mentorn eller så kommer eleven direkt till henne. Rita och Sonja berättar att de kan få ett mail om att en 

elev har en diagnos och att de ska gå till mentorn, där de ska läsa diagnosen och få reda på vad eleven 

behöver för hjälp i en så kallad diagnospärm, eller så får de denna information på ett möte. Rita anser att 

dessa rutiner skulle kunna förbättras genom att informationen delges så fort som möjligt och genom 

personlig information till berörda lärare. Dock anser Caroline att rutinen med ett mail till berörda lärare 

fungerar bra och att det är upp till berörda lärare att ta sitt ansvar och om man vill veta mer kan läraren 

komma till Caroline eller till mentorn. Hon berättar om rutinerna hur man jobbar med en elev med 

ADHD; ”Många gånger är det utifrån läraren själv och det man kan se är när man har jobbat i många 

år har man hittat strategier för att känna igen och då använder man sig av sina egna strategier. Men om 

man är nyutbildad lärare och inte har jobbat tidigare då tar det ett tag innan man kan se vad man 

behöver, då kan jag finnas där som ett stöd och hjälpa till och hjälpa till på lektionen och titta på hur 

läraren agerar och ge tips och råd. Men det kan vara jobbigt för jag kan säga något de inte förväntar sig 

så de måste vara öppna och ta till sig det jag har sett. De flesta är ju väldigt öppna och vill ta till sig 

hjälp för dom vill ju vara bra lärare. 

Jag har ju lite material om just ADHD som man kan komma och läsa men det är klart att man skulle 

kunna göra en pärm där det står tips hur man ska agera.” Dock anser både Rita och Sonja att det saknas 
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klara rutiner och Rita säger att hon får en del information om hur man ska uppföra sig och hur man ska 

tänka på att ge olika former av uppgifter men att de rutinerna inte är tillräckliga.  

Saga svarar på frågan om vems ansvar det är att stötta henne i hennes skolgång; att det är hennes mamma 

till viss del och att hon inte vill bli särbehandlad på grund av hennes diagnos men att hon vill ha förståelse 

av lärarna för att det är jobbig ibland. Om hon själv fick bestämma vilken hjälp hon vill ha säger hon; 

”Inte hjälp så utan mer förståelse eller kanske bara läsa igenom en sida om vad det är med ADHDn som 

gör att man kanske agerar som man gör och liksom inte ge dem som har ADHD neråt pushar, att man 

inte säger negativa saker om deras agerande.” Anna anser också att det är viktigt med stödet hemifrån 

men att det också är skolan och lärarens ansvar och säger ” Jag förväntar mig att få förståelse, det är 

svårt jag vill ju inte bli särbehandlad eller fundera över vad andra ska tycka om att jag får extra hjälp. 

Men jag ser det lite så att på ett sätt är det ju också läraren. Jag vill att en lärare ska gå igenom lite extra 

och få mer förståelse. Jag vill ju prestera så mycket och jag vet ju att jag har så mycket att ge och det 

kanske inte alltid blir så. Jag ber inte så ofta om hjälp även om jag behöver det. Även om jag har fastnat 

så berättar jag inte alltid då utan då kanske jag struntar i det. Det är ju mångas ansvar och även mitt 

eget. Jag måste ju på något sätt skärpa till mig för jag vet att det är en viss flamsighet som jag har i mig 

själv. Jag måste fokusera och jag vet att jag kan fokusera och prestera bättre men det är svårt när man 

distraheras av så mycket.”  

Jenny anser att det är lärarnas ansvar och att hon får stöd hemifrån men inte på rätt sätt utan att det blir 

fokus på vardagliga händelser istället och inte på skolarbetet. Hon säger; ”Om jag fick bestämma så skulle 

jag vilja ha så typ att man pratar med nån, samma lärare på typ måndagen så går man igenom för hela 

veckan. Till exempel om man har prov så går man igenom hela veckan hur den ser ut och sen planerar 

man vilka uppgifter som ska göras och så. Den personen vet  precis vad man ska göra och släppa inte det 

utan kollar upp, alltså inte hela tiden. Den personen påminner dagen efter så du kommer ihåg att du 

tillexempel ska göra matte idag och har koll på vad jag ska göra. För då gör jag det. Annars blir det lätt 

så att jag inte gör det. 

Att få hjälp med att alla lärare förklarar uppgifterna mer. Vissa lärare har jag bett om hjälp och förklarat 

att jag behöver det men sen inte fått det och då vågar man inte riktigt be om hjälp igen för det känns så 

konstigt.” 

5.5 Medicinering 

Jessica har inte helt kännedom om alla elever som medicineras men följer upp de elever som varit på en 

ADHD utredning och vill ha information om eleven fått medicin. Hon ber även eleverna informera om de 

skulle byta medicin eller om de höjer dosen, då detta kan påverka hur eleven är i skolan och om eleven 

skulle få biverkningar. Den inblandningen hon har i elevens medicinering brukar bestå i att hon tar 

blodtryck och följer upp det med berörd läkare. Hon beskriver biverkningarna så här; ”Biverkningarna vi 

har sett här har väl framförallt varit att eleverna har fått högt blodtryck eller hög puls. Det har jag kollat 

lite extra på några. Vi hade någon elev som åkte in till akuten flera gånger för att eleven fick 

hjärtklappning och trodde det berodde på medicinen.” Jessica menar att medicineringarna är ett bra 

alternativ då eleverna har lättare att sitta still längre på lektionerna och koncentrera sig. I de fall som 
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biverkningar uppstår kan eleven ofta byta medicin, då det finns många olika preparat att välja bland. Hon 

säger; ”Ibland kan det vara så att om eleven får mycket biverkningar eller kanske inte vill äta medicin 

hela tiden så kan man välja en sådan form att man bara tar medicin i skolan och inte på helgen eller 

något sånt så det brukar gå att justera.” 

 

Anna som förväntar sig medicin och hoppas på att bli hjälpt av den svarar på frågan om hon kan tänka sig 

att äta medicin; ”Ja, vi ska på möte nu nästa vecka hos doktorn nu ang. mediciner, hur det kan påverka 

och vilka biverkningar det kan ge och hur det kan hjälpa mig.” 

Jenny har valt att inte ta medicin då hon upplever att hon mår konstigt då hon tar den, dock upplevde hon 

att hon kunde lyssna och koncentrera sig bättre, men att man måste hitta rätt medicin. Hon beskriver 

biverkningarna; ”Av min första medicin blev jag jättedeppig och var inte mig själv. Det kändes som jag 

var i en bubbla hela tiden när jag åt medicinen och jag var inte mig själv, jag var tyst och så och det är 

inte jag. Av den andra fick jag magkramper och kunde typ inte stå upp. Så jag slutade äta den.” 

Saga äter medicin och har nyligen bytt medicin då hon fick hjärtklappning av den förra medicinen. Hon 

upplever att medicinen gör henne mer positiv och gör att hon inte hamnar i depressioner, hon kan sitta 

still längre, och kan lyssna utan att avbryta och är mer tålmodig. Hon får biverkningar om hon missar att 

ta medicinen 1 eller 2 dagar, då kräks hon. Hon upplever att hon blir mer hungrig, får huvudvärk och 

humörsvängningar. Dock upplever hon att humörsvängningarna har dämpats med medicinen. Hon säger; 

Nu när jag har tagit medicinen ett tag så känner jag inte igen mig själv när jag inte tar medicinen. Det 

känns som när jag tar medicinen så kommer verkligen mitt riktiga jag fram.” 

5.6 Hjälpmedel och kostnader 

Jessica berättar om att det finns hjälpmedel som är praktiska för eleverna att använda sig av och som hon 

kan rekommendera eleven att söka hos hjälpmedelsinstituten och prova ut, som till exempel bolldynor 

eller tidsstock (med påminnelsefunktion). Jessica säger; ”det är ingenting vi står för men däremot kan 

man ju rekommendera. Inget som skolan kan ge inte i nuläget i alla fall. Det enda praktiska hjälpmedel vi 

har delat ut nu är stressbollar till elever som har behövt för att sitta och hålla i eller föreslagit 

gummiband på stolen om det känns jobbigt att sitta stilla. Om man har den där rastlösheten i kroppen är 

det praktiskt. Annars är det ju mer att vi har pratat om att man kan sitta nära dörren så att man kan gå ut 

eller titta på hur det ser ut i lektionssalen.” Hon berättar att det inte läggs ner några pengar på hjälpmedel 

från skolans sida utan detta får eleverna söka själva från hjälpmedelsinstituten. Att det inte kommit några 

frågor från eleverna om hjälpmedel så det har inte varit aktuellt och att de flesta eleverna inte har behövt 

några hjälpmedel rent praktiskt. Hon har inte hört talas om att skolan skulle få extrapengar för elever som 

har en ADHD diagnos. Caroline berättar att man kan ansöka om pengar och att det finns en viss procent i 

skolpengen som skall gå till elever med diagnoser och att skolan själva får bestämma hur mycket pengar 

som ska gå till detta.  
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Jenny berättar om att hon har fått en tidsstock av ADHD center den använder hon exempelvis om hon ska 

gå till bussen om 10 min, då ställer hon in tiden och tidsstocken räknar ner och ringer när det är dags att 

gå, den hjälper henne att hålla koll på klockan. Hon har även fått ett vikttäcke, som är ett tyngre täcke och 

hjälper till att få en bättre nattsömn. Dessa hjälpmedel har hennes arbetsterapeut hjälpt henne att söka. 

Jenny säger; ”Jag var på ADHD center i där man kan prova täcken och olika grejor och där fick jag kolla 

på en massa olika saker man kan få men det är ganska svårt att få vissa hjälpmedel, det kostar pengar, 

alla ger inte ut utan det är olika på vart man går. Centret bedömer om jag kan få det och sen måste de 

göra en utredning på det.” 

Saga berättar om att hon inte fått någon information om hjälpmedel varken av skolan eller sin läkare, det 

enda hon har blivit erbjuden är psykolog som hon valt att inte gå till. 

Anna som nyligen fått sin diagnos har ännu inte blivit informerad om hjälpmedel men säger att; ”Ja, jag 

vet att det finns en person som hjälper till och strukturerar upp ens arbeten och att man lägger upp ett 

schema och då inte bara för skolan utan för hela ens vardag. Situationer som kan bli jobbigt, så jag vet 

att det finns personer som kan hjälpa till med sådant.” 

 

5.7 Respondenternas egna funderingar 

Respondenterna har fått möjlighet att ge sina egna funderingar efter intervjun och dessa presenteras i sin 

helhet. Varken Jenny eller Saga har något mer att tillägga efter intervjun, Anna säger; ”Nej, det är väl 

bara det att folk har den här synen på ADHD att man måste springa runt och vara värsta ”hyperbarnet” 

och det behöver inte alls vara så. Många i skolan blev jätteförvånad när jag sa att jag hade en utredning 

på gång och skulle svara på frågor om mig. Jag tycker det är synd, för det är inte många som tänker på 

det, som kanske förstår det. Det är nog svårt att veta hur man ska agera med ett barn som har ADHD, det 

kanske är svårt att veta hur man ska få speciell hjälp, hur ska jag göra för att hjälpa henne, hur förstår 

hon, hur tänker hon. Det är ju jättejobbigt att leva med det för det är något som man påverkas av hela 

tiden i olika situationer. Framförallt i skolan, det blir så mycket svårare. Som jag känner att jag skulle 

kunna prestera så mycket bättre, jag har ju så mycket att ge och jag vet att jag är bra på mycket. Men det 

är svårt när det blir för pillrigt. Det är svårt och det sätter mycket krokben för en.” 

Jessica har funderingar på hjälpmedel, pengar och resurser och säger; ”jag tycker det är intressant det här 

med hjälpmedel, det har jag funderat på mycket själv och att man kan jobba mer med, men det handlar ju 

om pengar och resurser så det får man väl kolla upp.” 

Caroline säger; ”Det man många gånger kan tro är ju att just elever med ADHD har det jobbigt med 

koncentrationen och vill gärna slippa undan. Bara för att man har ADHD betyder det INTE att man INTE 

är lat. Många elever kan vara lata och har ingen lust. Idag lever vi ju vi med lustmänniskor, nu ska man 

göra saker av lust och det gäller ju att eleverna inte får rida på att jag har ADHD och jag behöver inte 

lämna in i tid utan att man styr in det på att det är viktigt att de blir klara i tid och att det är skönt att 

prestera. Det tycker jag är någonting man måste tänka på och inte gullar med eleverna. Jag kan inte sitta 
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och göra deras uppgifter jag kan bara vara en väldigt tydlig pedagog och tala om hur det ser ut och tala 

om strukturen. Tydligheten resulterar i att jag har många elever som knäcker koder! Vilket känns jättekul 

och jag är glad för det!” 

Rita vill bara förtydliga att; ”Jag har jobbat 10 år på en kommunal skola och nu jobbar jag på en friskola 

och även om det kan låta lite negativt i min beskrivning så har min nuvarande skola mycket mer hänsyn 

till elever med diagnos än den kommunala skolan som jag jobbade på.” 

Sonja säger som avslutning; ”Bara min känsla att de här eleverna behöver lugn och ro. Det skulle vara 

kul att få aktuell forskning om det är så och då kan man bygga upp en organisation på ett annat sätt. Det 

är ju många som har den här problematiken här på skolan. Sen tror jag att det är jättebra att jobba 

praktiskt, genom att varva teori och praktik har vi  ju alla möjligheter att lyckas på den här skolan. Bara 

vi får lite mer struktur och alla vill ju det, vi har dessutom mentorer och det är en liten skola.” 

 

6. Diskussion 

6.1 Flickor med ADHD 

Utifrån vårt resultat tycker vi oss märka av att flickorna har stort prestationskrav, vilket kan leda till 

depression och ångest vid misslyckanden (SBU, 2012). Det i sin tur kan påverka dem emotionellt, vilket 

också könshormoner bevisligen gör. När kvinnor, under puberteten, innan menstruation och under 

menopaus, går ner i östrogenhalt ökar ADHD-symptomen. Flickor med ADHD har svårare PMS-besvär 

(SBU, 2005). Vår tolkning är att det kan vara därför som flickors ADHD upptäcks senare än för pojkar. I 

Biedermanns (2002, b) undersökning kunde man inte finna några bevis för att flickor med ADHD skulle 

ha känslomässiga problem oftare än pojkar. Att flickors ADHD oftare har karaktären bristande 

uppmärksamhet och oförmåga att organisera vardagen märker vi av i resultatet, deras oförmåga att 

organisera sitt arbete och lämna in uppgifter i tid påtalas av samtliga respondenter. 

 

Tendenser att de har fått dåligt underbyggda diagnoser och sena sådana ser vi i resultatet.  

De har alla fått sin diagnos efter 14 års ålder som även Kopp (2010) beskrivit i sin avhandling. De har 

själva upplevt att de är ”annorlunda” långt tidigare. Skolpersonal har uppmärksammat detta. Skolsyster i 

vår intervju kan se att det i vissa fall borde ha gjorts en utredning långt tidigare då det finns inskrivet i 

elevens journal om händelser som har uppstått som lett till kontakt med skolhälsovården. Dock är det 

ändå ingen som reagerat på detta och skolsyster anser att utredning borde kommit till stånd långt tidigare. 

Enligt Kopp (2010) är läkare är mer benägna att ställa diagnosen ADHD på pojkar än på flickor. Vi tolkar 

det som att eftersom flickor inte stör på samma sätt som pojkar blir följden att diagnosen kommer senare 

när det gäller flickor, Jessica uttrycker sig på följande sätt:  

”Men med tjejer är det ju ofta det att de inte springer runt och slår på folk kanske men kanske har svårt att 

sitta stilla och kanske alltid har varit så att de har suttit och pillat på någonting. Eller hamnar i strul helt 

enkelt när de blir lite äldre.” Kopp (2010) har i sin avhandling konstaterat att flickor är mindre utagerande 
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än pojkar med diagnosen ADHD. Att respondenterna har fler tilläggsdiagnoser eller större benägenhet för 

olika former av missbruk kan vi inte utläsa ur vårt resultat. 

 

Tre av Nadeaus olika typer av flickor med ADHD (Understanding Women with AD/HD, 2002) tycker vi 

oss kunna identifiera hos våra respondenter: 

Saga är en möjlig ”pojkflicka” med behov av att röra mycket på sig, och säger sig alltid haft svårt att sitta 

still och upplever att de teoretiska ämnena inte funkar just. 

Anna är en möjlig ”dagdrömmare”, ouppmärksam, långsam, ängslig, blir lätt överbelastad och menar att 

folk har den här synen på ADHD att man måste springa runt och vara värsta hyperbarnet, men att det inte 

alls behöver vara så. 

Jenny är en möjlig ”den begåvade”, klarar av skolan men när kraven höjs blir koncentrationssvårigheterna 

uppenbara och anser sig ha höga krav på sig själv och hon vet att hon kan prestera bättre än de uppgifter 

hon lämnar in och känner sig därför ofta missnöjd med sina betyg. 

Hur man bäst kan stötta dem beroende på vilken typ de är kan vara värt att fördjupa sig i.  

6.2 Socialisering och bemötande 

Isacsson (2009) ifrågasätter hur mycket avvikande måste man vara i sitt arbete. Vad är normalt? Vad 

avgör ifall man är psykiskt frisk?  

Barnets uppväxtsituation i familj och närsamhälle måste tas i beaktande när man värderar barns 

koncentrationssvårigheter. 

(Kadesjö, 2008 s. 22). 

 

Diagnosmetoder är ej tillförlitliga (SBU, 2005) och normen kan variera från klassrum till klassrum 

beroende på vilka individer som finns i klassen menar Isacsson (2009). 

Flickorna i vårt resultat uppger att de har känt sig annorlunda och inte riktigt passat in. Det är viktigt för 

dem att passa in i gruppen och inte känna sig utanför, flickorna säger själva att de vill känna sig normala. 

Utan medicin känner sig en flicka i resultatet inte som sig själv. 

 

Strukturen på teoretiska utbildningar gör det svårt för den som inte har struktur att hänga med. Att söka 

sig till yrkesinriktade utbildningar där man tar in kunskap på ett annat sätt är förklarligt (Johansson & 

Odin, 2010). 

Flickors ADHD upptäcks senare än hos pojkar för att de är mindre utagerande. Flickor trotsar inte menar 

Kopp (2010). Det kan vara därför de kommer ända upp i gymnasiet utan att ha fått en utredning trots att 

föräldrarna oroat sig. Pojkar agerar på ett annat sätt och får därmed tidigare hjälp medan flickorna får 

vänta. Flickorna får vänta tills de är 14 år säger Kopp (2010) och det stämmer ju om man ser till resultatet 

i vår undersökning. 



39 
 

Det är viktigt att känna sig trygg. Precis som Lalander och Johansson skriver (2007) kan svaga 

strukturella former generera otrygghet men det gäller antagligen inte bara flickor med ADHD. 

Som lärare är det är viktigt att stärka självkänslan hos alla elever vilket våra respondenter påtalar, de 

efterlyser stöd, hjälp bekräftelse och uppmärksamhet. Deras upplevelse av att de får stöd från ett team 

varierar. 

6.3 Mobbing och stress 

Flickor oroar sig menar Kadesjö (2008) och det är vår uppfattning att flickorna i vår undersökning gör det 

och funderar på hur de uppfattas av omgivningen. En flicka nämner att hon reagerar på hur en 

klasskamrat pratar negativt om henne. 

Flickorna har känt sig stressade av sin situation innan diagnosen, men efter diagnos upplever de att de kan 

känna sig lugnare. Blir de mindre stressade med hjälp av medicin eller är det vetskapen att man har 

ADHD som gör att man kan slappna av? Att man blivit bekräftad gör att man känner sig tryggare och 

därmed lugnare, är värt att fundera över. 

Upplever barnen trygghet och förstår sin situation kan barnet lämna sina oroliga tankar, ofta 

försvinner då också svårigheterna att koncentrera sig.  

(Kadesjö, 2008 s. 22). 

 

En inre rastlöshet och ökad stresskänslighet ersätter hyperaktiviteten som man har som barn, skriver bland 

annat Socialstyrelsen. Vi har inte fått svar på huruvida de var hyperaktiva under sina tidiga skolår. 

Flickorna har inte betraktats som att de har problem förrän i gymnasiet och då är det de själva som söker 

hjälp istället för att skolan har uppmärksammat att de har problem, för de måste de ha haft. Det är 

emotsägelsefullt för kriterier för att få en diagnos säger ju att symptomen ska ha visat sig vid 7 års ålder 

och varit varaktiga. Det kan ju vara så att pojkars ADHD är mer störande i klassrummet under tidiga 

skolår och därför prioriteras precis som Kopp (2010) skriver. 

6.4 Skolans insats 

Vems är ansvaret att en utredning initieras? Det är föräldern som initierar och gör inte föräldern det för 

omyndig elev kan det dröja innan man får diagnos. I våra respondenters fall är det eleven eller dess 

föräldrar som initierat utredningen. Skolsyster Jessica menar dock på att det förekommer att skolan 

initierar en utredning. Men detta har inte skett i våra respondenters fall. 

Diagnosen förmedlas inte alltid på gymnasiet i tid på grund av att eleven inte alltid vill berätta. Journaler 

om eleven överlämnas från grundskolan och innehåller uppgifter om eventuell diagnos. Vid 

överlämnandekonferenser som lärare har kan det ibland vara bättre att inte känna till eleven bakgrund för 

att undvika att negativa erfarenheter som andra upplevt, tenderar färga ens uppfattning. 

Att det förekommer regionala skillnader i vilka stödinsatser som görs, beskriver Isacssons i sin 

avhandling (2009) kan vi inte uttala oss om eftersom vår undersökning gjort på en och samma skola. 
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Är det bra med struktur eller inte? Roger Säljö menar att vi befinner oss i ett mellanläge där skolan har 

lämnat en struktur som innebar disciplinering av eleverna och går mot en ny där eleverna ska samarbeta. 

Flickorna i vår undersökning säger sig vilja ha hjälp med planering, att struktur gör att de känner sig 

lugnare och är det som Lundh, (Lärarnas Nyheter) och Holmberg (2009) menar på att en del barn behöver 

mer struktur. Innebär det att man behöver en diagnos för att få det stöd man behöver om samhällets krav 

är för höga? 

 

6.5 Hjälp och stöd i undervisningen 

Hjälp att planera och organisera sitt arbete verkar de flesta vara intresserade av. Eleven upplevelse av 

lärarens insatser när det gäller att hjälpa till med planering kan beskrivas som att de inte riktigt får den 

hjälp de skulle behöva. Jenny upplever skillnaden mellan före och efter diagnosen som att hon har fått 

mer förståelse och mer tid på sig vid inlämningsuppgifter och prov, hon får även ta rast när hon känner att 

hon behöver det. 

Om Saga själv fick bestämma vilken hjälp hon vill ha säger hon; ”Inte hjälp så utan mer förståelse eller 

kanske bara läsa igenom en sida om vad det är med ADHD som gör att man kanske agerar som man gör 

och liksom inte ge dem som har ADHD neråt pushar, att man inte säger negativa saker om deras 

agerande.” 

 

Vad gör specialläraren och vad förväntas läraren kunna? I vår undersökning ser vi att läraren inte anser 

sig ha fått kunskap om hur man bemöter elever med ADHD medan specialläraren tycker sig ha bättre 

insikt. En special-pedagogikkurs i det nya yrkeslärarprogrammet är skolans sätt att bemöta bland annat 

elever med ADHD enligt Jan Andersson på Linnéuniversitet. En speciallärarutbildning har tillkommit på 

senare år för att möta ökade behov. Det är i vårt resultat uppenbart att kunskapen efterfrågas från samtliga 

lärare. Man måste som lärare vara insatt i diagnosen för att förstå vilket stöd eleven behöver och detta 

skiljer sig beroende på vilken typ flickan är, det verkar som att Caroline har insett det när hon säger att 

man måste förstå hur de är för att kunna bemöta dem. Flickorna behöver hjälp med att planera sitt arbete 

precis som pojkar med ADHD. 

Funktionspåverkan är störst i skolan. 

Socialstyrelsen, 2012, s. 10. 

 

I resultatet märker vi att skolan kostnader är betydande när man bedömer hur resurser ska fördelas, det 

verkar oklart hur stöd och hjälpmedel ska finansieras. Hjälpmedel för att skapa struktur finns att få men 

hos lärarna varierar det med kännedom om dessa. Stödet i klassrummet i vårt resultat består i tydlighet, 

lugn och ro, placering i klassrum, stressboll och gummiband. Att eleven får enskild hjälp med 

studieteknik framkommer inte. Finns det ett ökat behov av att säkerställa att alla elever får en sådan kurs 

och är en sådan inte endast aktuell för de avvikande? Precis som Isacsson med flera andra föreslår är en 
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coach i studieteknik utifrån individ till stort stöd. Att se det utifrån elevens perspektiv och för att förstå 

deras behov bättre är viktigt. 

 

De som inte har struktur klarar inte av teoretiska utbildningar och det förklarar fenomenet med att fler 

med diagnos söker sig till yrkesinriktade utbildningar jämfört med teoretiska. Att eleven fungerar bra på 

vissa lektioner men inte på andra blir förståeligt när strukturens inverkan på resultatet tas i beaktande. 

Det varierar vem som tillhandahåller hjälpmedel i något fall är det en arbetsterapeut i andra fall lärare 

men även ADHD center som tillhandahåller hjälpmedel, rutiner för detta verkar saknas. Skolan 

tillhandahåller stressboll och gummiband men i övrigt får man söka hjälpmedel från 

”hjälpmedelsinstituten”. Det arbetsminneträningsprogram som Klingberg tagit fram nämns det i vårt 

resultat ingenting om angående de hjälpmedel som skolan tillhandahåller, det är kanske främst i lägre 

åldrar som detta används. 

Någon upplever sig ha fått hjälp med att strukturera sin vardag precis som Hallgren och Ericssons (2007) 

säger att de måste få hjälp med. 

 

Läraren Sonja menar på att det verkar som att flickorna med ADHD behöver lugn och ro och är 

intresserad av att bygga upp organisationen på ett annat sätt. Vi tolkar detta som att rutiner behövs, men 

eftersom vi inte gjort en jämförelse med andra skolor för vi inte en diskussion kring detta. 

 

6.6 Skolhälsovårdens betydelse 

Holmberg (2009) menar på att skolhälsovården kan spela en mer aktiv roll. I vår undersökning 

framkommer att eleverna inte har blivit informerade angående hjälpmedel i de fall där skolsyster gjort 

bedömningen att de inte är i behov av det. Barnpsykiatriker Lundh anser att elevhälsan har bantats bort. 

Isacsson tar upp att det är att svårt skilja ut elever i behov av särskilt stöd i sin avhandling och menar på 

att vad som är normalt och vad som är avvikande varierar från klassrum till klassrum. Vilka som får stöd, 

är mycket beroende på individen, dess föräldrar och i vilken skola eleven går i och dess resurser. 

 

6.7 Medicinering, hjälpmedel och kostföring 

Våra flickor har sökt hjälp och fått medicin när de börjat gymnasieskolan. I SBU-rapporten framgår att 

flickor med diagnostiserad ADHD behandlas i lägre omfattning med läkemedel och beteendeterapi än 

pojkar med ADHD. Flickor behandlas i lägre omfattning med läkemedel och beteendeterapi än pojkar 

med ADHD konstaterar även Kopp (2010), men vår reflektion vad gäller läkemedel är att detta kanske 

gäller flickor i yngre åldrar än våra respondenters, eftersom samtliga erbjudits medicin.  

Angående medicinens påverkan; en respondent beskriver att hon börjar kräkas om hon glömmer ta sin 

medicin. En annan att hon får hjärtklappning som en annan biverkning. En flicka väljer att avstå på grund 

av biverkningar; hjärtklappning och magkramp. Våra respondenter får medicin men inte i kombination 
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med terapi. En respondent har erbjudits psykologhjälp men tackat nej. Har de förstått innebörden av 

beteendeterapi som ju starkt rekommenderas innan eller i kombination med medicinen, det 

rekommenderas av de flesta enligt vårt bakgrundsmaterial. Avskräcker ordet psykolog för man vill inte 

framstå som ett offer? Hyperaktiviteten tenderar att minska skriver Duvner, men impulsiviteten blir ett 

problem. Vi kan inte säga något om det för flickorna äter mediciner som gör dem lugna?  

 

Förmåga att kunna sitta still är viktig under hela skoltiden. Men är medicin bästa metoden för de som har 

”myror i brallan”? Vad leder det till ifall man medicinerar barn som är omogna och som egentligen skulle 

klara sig utan medicin om lärarresurser fanns? Läkemedelsindustrin har traditionellt stort inflytande i vår 

sjukvård. Att exempelvis Omega 3 hjälper barn med ADHD precis som ett antal forskare kommit fram till 

uppmärksammas i vår undersökning. Kostens betydelse har vi inte tagit upp med våra respondenter, men 

vi förstår att kosten har stor betydelse eftersom forskning som bedrivits inom området har påvisat detta. 

Vi skulle också vilja veta om ADHD center tar upp detta. Undersöks kostvanor av läkaren innan 

medicinen skrivs ut? Är eleven medveten om att kostintaget kan påverka ADHD och förstår de vikten av 

att skolmaten är väl sammansatt och att en ordentlig frukost kan påverka? Cellbiokemiska förändringar 

kartläggs och forskare söker efter andra behandlingsformer: Det öppnar upp för andra läkemedel och 

behandlingsmetoder än de som används idag. 

 

6.8 Diagnos 

Andelen elever med diagnos har ökat. Vad beror det på? Finns det ekonomiska aspekter eller har det att 

göra med vår omgivande miljö? Eller har det att göra med att skolans krav på elever som är självgående 

ökat?  

En diagnos är graden av någonting och eftersom det inte går att bedöma träffsäkerheten hos 15 instrument 

som idag används för att diagnostisera ADHD har vi svårt att ta ställning till diagnosens betydelse mer än 

att vi förstår att den har betydelse för att man ska få stöd i skolan och i samhället. En diagnos är enligt 

Lundh till för att sjukvården på ett bra sätt ska kunna sätta in behandling exempelvis medicinering för 

barn med svår ADHD. (Källa Lärarnas tidning nr 9 2012, ”Läkare varnar för en övertro på diagnoser”) 

Har vi en övertro på diagnoser? Det verkar oklart hos våra respondenter ifall en diagnos hos elever ger 

extra pengar till skolan. Skolsyster Jessica säger en sak och speciallärare Caroline en annan.  

7. Slutsats 

…blir barnet däremot obekräftat och får liten eller ingen uppmärksamhet kommer istället 

svårigheterna att förstärkas (Kadesjö, 2008 s. 22). 

Det är viktigt att eleven blir bekräftad även på gymnasieskolan vilket vi upplever inte finns tillfälle till 

alla gånger. Det kan vara så att på en mindre skola finns det tid att se eleverna på ett annat sätt, skolan vi 

gjort våra intervjuer på var en mindre skola. En framtida undersökning skulle kunna vara att intervjua 
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motsvarande respondenter på en stor kommunal skola för att kunna göra en jämförelse? Även en regional 

jämförelse skulle vara intressant. ADHD är ett växande problem i samhället. En annan intressant 

undersökning skulle kunna vara att studera matvanor hos flickor med ADHD. Undersöks kostvanor av 

läkaren innan medicinen skrivs ut? Är eleven medveten om att kostintaget kan påverka ADHD och förstår 

de vikten av att skolmaten är väl sammansatt och att en ordentlig frukost kan påverka? Vi skulle också 

vilja veta om ADHD center tar upp detta. Vidare vet vi inte heller ifall den ADHD de diagnostiserats för 

är den med hyperaktivitet och vi skulle kunna ha fördjupat oss i deras diagnos i denna avhandling. Vi är 

medvetna om att det finns kritiker som ifrågasätter diagnostisering men vi har valt inte fördjupat oss i 

denna kritik. Vårt arbete handlar om betydelsen av en diagnos  och den upplevda skillnaden efter en 

diagnos. 

Alla elever med svårigheter i skolarbetet har rätt till särskilt stöd och för att undvika att väldigt många 

unga människor hamnar utanför rekommenderar vi alla, framförallt lärare och föräldrar att sätta sig in i 

ämnet. 

Vi har lagt med en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen som bilaga: ”ADHD hos barn och vuxna” och 

bilagan ”Användbara tips för lärare” som utarbetats speciellt för lärare som är i kontakt med elever med 

ADHD diagnos. Vidare har vi lagt med bilagan ”Förslag på kostföring” som enligt en del läkare mycket 

väl kan ersätta mediciner. Det finns inget som är rätt eller fel och inga direkta riktlinjer att följa när det 

gäller ADHD. Är samhällets krav på oss för höga? Fortsatt forskning bland annat kring genetiska och 

neurobiologiska skillnader kan mycket väl innebära att vi får en helt ny syn på ADHD.  

Framtiden får utvisa detta. 
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BILAGA  1 

 

 

Intervjuguide: Frågor till elever med ADHD diagnos 3 st 

1. När fick du din diagnos? 

2. Vem var det som “krävde” utredningen? 

3. Hur upplevde du din skolgång innan du fick din diagnos? 

4. Hur upplever du din skolgång efter diagnosen? 

5. Vilka skillnader har du upplevt? 

6. Vilken hjälp har du blivit erbjuden? 

7. Har du blivit erbjuden hjälpmedel eller extra stöd i din skolgång? 

8. Vilka hjälpmedel använder du dig av? 

9. Upplever du att dessa underlättar din skolgång och på vilket sätt? 

10. Vilket extra stöd får du? 

11. I vilka situationer upplever du att du behöver mer stöd? 

12. Får du annan undervisning eller andra uppgifter på grund av din diagnos? 

13. Har du upplevt dig själv annorlunda jämfört med dina skolkamrater? 

14. Har du upplevt att du utsatts för mobbing? 

15. Känner du dig stressad av din situation och din diagnos? 

16. Äter du någon medicin på grund av din diagnos? 

17. Upplever du några biverkningar? 

18. Hur upplever du din förändring med medicinen? 

19. Vems ansvar tycker du att det är att stötta dig i din skolgång? 

 

Jag har inga fler frågor. Har du något du vill berätta mer om eller tillägga som du inte tycker har 

framkommit under intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA  2 

 

Intervjuguide: Frågor till Lärare som har elever med ADHD diagnos 2 st 

 

1. Vilket stöd får du från skolan/skolledningen i samband med elever som har en diagnos? 

2. Upplever du någon skillnad ifall eleven redan har en diagnos eller blir diagnostiserad under sin 

gymnasietid? 

3. Upplever du att det finns stöd för eleverna på din arbetsplats? 

4. Vilka stöd finns det? 

5. Har du kännedom om vilka stöd som finns att få för dig eller som du kan erbjuda eleven? 

6. Vilket stöd skulle du vilja ha? 

7. Hur får du information/kännedom angående elever med en diagnos? 

8. Har du några åsikter på hur det skulle kunna förbättras? 

9. Tänker du på hur du bemöter en elev med en diagnos? 

10. På vilket sätt? 

11. Erbjuder du elever med diagnos andra uppgifter eller andra examinationsformer? 

12. Vems ansvar är det att stötta elever med en diagnos? 

13. Finns det rutiner på skolan och i så fall hur ser de ut? 

 

Jag har inga fler frågor. Har du något du vill berätta mer om eller tillägga som inte har framkommit under 

intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA  3 

Intervjuguide: Frågor till skolsyster som har elever med ADHD  

1. Vilka hjälpmedel finns det att erbjuda elever med ADHD? 

2. Upplever du någon skillnad på elevens beteende och sätt att agera ifall eleven redan har en diagnos 

eller blir diagnostiserad under sin gymnasietid? 

3. Vem står för kostnaderna? 

4. Är du inblandad i elevernas medicinering eller har kännedom om detta? 

5. Upplever du att medicinering gör skillnad? 

6. Vilka svårigheter kan du se med medicinering och vilka biverkningar?  

7. Upplever du att elever med ADHD får extra stöd och hjälp? 

8. Upplever du att du finns stöd från lärare/skolledningen? 

9. Vilket stöd? 

10. Erbjuder du något extra stöd och hjälp? 

11. På vem ligger ansvaret för hjälpmedel och stöd? 

12. Vilka är inkopplade i en elev med ADHD? 

13. Får skolan extrapengar för diagnossatt elev? 

 

Jag har inga fler frågor. Har du något du vill berätta mer om eller tillägga som du inte tycker har 

framkommit under intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA  4 

 

Missivbrev  

Intervju till elev på gymnasiet 

Till dig som går på gymnasiet och har en ADHD diagnos. 

 

Vi är två studenter, Sara Hammarström och Lillemor Fransson som läser sista terminen på 

yrkeslärarutbildningen på Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar. Just nu skriver vi ett examensarbete där vi undersöker 

hur elever med ADHD diagnos upplever sin skolgång och vilket stöd de får. Syftet med undersökningen är således 

att studera vilken betydelse en diagnos har och vilken hjälp som erbjuds efter en fastställd diagnos. 

Din medverkan i intervjun är naturligtvis frivillig och du kan välja att avbryta den när du vill. Vår förhoppning är att 

du vill delta och ge så utförliga svar som möjligt för att vi ska kunna ge en korrekt inblick i dina upplevelser och 

presentera ett utförligt resultat. 

 

Undersökningen kommer gå tillväga genom att vi kommer att göra enskilda intervjuer med ett antal intervjufrågor, 

därefter får du själv lägga till egna reflektioner eller egna funderingar om du anser att vi missat något väsentligt. Vi 

kommer spela in intervjun med diktafon för att kunna gå tillbaka och lyssna på och sammanställa dina svar. Detta 

för att få en så korrekt återgivning av dina svar. 

 

Dina svar kommer att behandlas anonymt! 

Självklart kommer dina svar behandlas anonymt och samtalen kommer raderas efter vår sammanställning. Alla 

uppgifter som framkommer används endast till detta examensarbete. All information i uppsatsen kommer vara 

avidentifierad, detta betyder att varken ditt namn, dina uppgifter eller skolans namn kommer att nämnas i uppsatsen 

utan omnämnas såsom elev 1 eller elev 2. 

Ytterligare information: 

Har ni ytterligare frågor eller funderingar angående vårt examensarbete eller intervjun är ni välkomna att höra av er 

till oss antingen via mail eller telefon 

Vi vill än en gång tacka för du har lagt ner din tid och ditt engagemang för att hjälpa oss med vårt examensarbete! 

Med vänlig hälsning 

Sara Hammarström Lillemor Fransson 

Tfn XXXXXX       Tfn XXXXXX 

 

 

Den här talongen lämnas till X X senast 2012-06-01 

Ringa in dina svar! 

Jag vill delta i en intervju: Ja Nej 

Jag godkänner att det används ljudupptagning via diktafon: Ja Nej 

Namn: _____________________________________ 

 

Underskrift: __________________________________________ 



 

BILAGA  5 

Missivbrev 

Intervju till lärare eller annan personal som jobbar på gymnasiet 

Till dig som jobbar på gymnasiet, lärare eller annan personal och har erfarenhet av elever med ADHD diagnos. 

 

Vi är två studenter, Sara Hammarström och Lillemor Fransson som läser sista terminen på 

yrkeslärarutbildningen på Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar. Just nu skriver vi ett examensarbete där vi undersöker 

hur elever med ADHD diagnos upplever sin skolgång och vilket stöd de får. Syftet med undersökningen är således 

att studera vilken betydelse en diagnos har och vilken hjälp som erbjuds efter en fastställd diagnos. 

 

Din medverkan i intervjun är naturligtvis frivillig och du kan välja att avbryta den när du vill. Vår förhoppning är att 

du vill delta och ge så utförliga svar som möjligt för att vi ska kunna ge en korrekt inblick i dina upplevelser och 

presentera ett utförligt resultat. 

 

Undersökningen kommer gå tillväga genom att vi kommer att göra enskilda intervjuer med ett antal intervjufrågor, 

därefter får du själv lägga till egna reflektioner eller egna funderingar om du anser att vi missat något väsentligt. Vi 

kommer spela in intervjun med diktafon för att kunna gå tillbaka och lyssna på och sammanställa dina svar. Detta 

för att få en så korrekt återgivning av dina svar. 

 

Dina svar kommer att behandlas anonymt! 

Självklart kommer dina svar behandlas anonymt och samtalen kommer raderas efter vår sammanställning. Alla 

uppgifter som framkommer används endast till detta examensarbete. All information i uppsatsen kommer vara 

avidentifierad, detta betyder att varken ditt namn, dina uppgifter eller skolans namn kommer att nämnas i uppsatsen 

utan omnämnas såsom lärare 1 eller lärare 2. 

 

Ytterligare information: 

Har ni ytterligare frågor eller funderingar angående vårt examensarbete eller intervjun är ni välkomna att höra av er 

till oss antingen via mail eller telefon 

 

Vi vill än en gång tacka för du har lagt ner din tid och ditt engagemang för att hjälpa oss med vårt examensarbete! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sara Hammarström Lillemor Fransson 

Tfn XXXXXX        Tfn XXXXXX 

 

 

 

Den här talongen lämnas till X X senast 2012-06-01 

 

Ringa in dina svar! 

 

 

Jag vill delta i en intervju: Ja Nej 

 

Jag godkänner att det används ljudupptagning via diktafon: Ja Nej 

 

Namn: ______________________________________________ 

 

Underskrift: __________________________________________ 

 



 

BILAGA  6 

ADHD hos barn och vuxna 

Beteendeterapi har som mål att förändra och förbättra barnens beteende. Den genomförs vanligtvis genom 

att utbilda föräldrar och/eller lärare i särskilda tekniker som förbättrar beteendet, till exempel symboliska 

belönings- och timeoutsystem. De tre principerna för beteendeterapi är i huvudsak att: 

 Sätta upp specifika mål 

 Besvara olika beteenden med belöning respektive konsekvenser 

 Fortsätta att använda belöning och konsekvenser under tillräckligt lång tid. 

Andra behandlingar som kan hjälpa ett barn med ADHD och dess familj är: 

 Familjeterapi, som kan hjälpa föräldrar och syskon att hantera den stress det innebär att leva 

med någon som har ADHD. 

 Träning i sociala färdigheter, som hjälper barnet att uppföra sig mindre aggressivt och 

impulsivt, hantera vrede och uppföra sig på ett mer socialt accepterat eller lämpligt sätt. 

 Stödgrupper, som kan erbjuda vuxna och barn med ADHD och deras föräldrar ett socialt 

stödnätverk, information och utbildning. 

Källa Socialstyrelsen (2002) ”ADHD hos barn och vuxna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 7 

Användbara tips för lärare 

Eftersom ADHD-beteende många gånger anses oacceptabelt i vårt samhälle, drabbas många barn med 

ADHD till slut av väldigt låg självkänsla och kan få begränsade sociala färdigheter. För att hjälpa dessa 

barn att få en känsla av värde och känna stolthet över sina prestationer krävs ett teamsamarbete. Teamet 

måste omfatta barnet, föräldrar, lärare och vårdgivare. 

Nedanstående information är en del av serien med läraranteckningar som skapades som ett resultat av 

samarbetsprojektet Sid Richardson Fellow School - University Collaborative Project, Texas A&M 

University-Corpus Christi och Corpus Christi Independent School District. Den utformades för att hjälpa 

lärare att hantera barn med ADHD i klassrummet. 

Skapa en miljö för inlärning 

 Placera elever med ADHD nära din kateder, men som en del av den vanliga klassrumsplaceringen. 

 Placera eleverna främst i en bänkrad. 

 Omge dem med goda förebilder. 

 Uppmuntra undervisning från kamrater och inlärning genom samverkan/samarbete. 

 Undvik distraherande stimuli såsom fönster, luftkonditioneringsapparater, värmeelement eller annan 

störning. 

 Förändringar är besvärliga, så undvik övergångar, fysisk omflyttning, förändringar i schemat och 

avbrott. 

 Skapa en stimulireducerad studieplats för eleverna. 

 Uppmuntra föräldrarna att skapa en liknande studieplats hemma, med fastställda tider och rutiner för 

studier och att de granskar avslutade hemuppgifter, samt regelbunden organisering av väskan för 

anteckningsböcker och/eller läroböcker. 

Ge instruktioner med omsorg 

 Håll ögonkontakt under muntlig instruktion. 

 Gör anvisningarna tydliga, kortfattade och i överensstämmelse med dagliga instruktioner. 

 Förenkla komplicerade anvisningar. 

 Se till att eleverna verkligen förstår instruktionerna innan de påbörjar en uppgift. 

 Upprepa instruktionerna lugnt och bestämt om det behövs. 

 Uppmuntra elever med ADHD att be om hjälp. 

 Minska hjälpen gradvis med tiden, men kom ihåg att barn med ADHD behöver mer hjälp under längre 

tid än andra. 

 Kräv en anteckningsbok för de dagliga uppgifterna och: 

o se till att eleven skriver ner alla uppgifter rätt varje dag (hjälp till om det behövs) 



 

o signera anteckningsboken varje dag för att visa att läxuppgifterna har gjorts (föräldrarna ska också 

signera) 

o använd anteckningsboken för daglig kommunikation med föräldrarna. 

Att ge uppgifter 

 Ge endast en uppgift åt gången. 

 Kontrollera ofta och ge stöd. 

 Fastställ specifika styrkor och svagheter hos varje elev. 

 Anpassa uppgifterna efter behov, baserat på ett individuellt undervisningsprogram och överläggning 

med specialundervisningspersonal. 

 Se till att du testar kunskap, inte graden av uppmärksamhet. 

 Ge extra tid för vissa uppgifter. Bestraffa inte elever med ADHD som arbetar långsamt och behöver mer 

tid. 

 Kom ihåg att barn med ADHD lätt blir frustrerade. Stress, påfrestningar och trötthet kan leda till dåligt 

uppförande. 

Att förbättra självkänslan och förändra beteendet 

 Övervaka och fostra på ett lugnt sätt. 

 Konstatera överträdelser utan diskussion eller dispyt. 

 Fastställ på förhand konsekvenserna av dåligt uppförande. 

 Meddela konsekvenserna omedelbart. 

 Kontrollera regelbundet ett ordentligt uppförande. 

 Upprätthåll klassrumsreglerna genomgående. 

 Ge påminnelser om medicinering i enrum. 

 Ge uppmuntran. 

 Belöna mer än du kritiserar. 

 Beröm omedelbart allt gott uppförande och alla goda prestationer. 

 Ändra på ineffektivt eller omotiverat beteende. 

 Hitta sätt att uppmuntra barnet. 

 

Tillsammans med beteendeterapin kan även en rad olika förändringar i barnets hem- och skolmiljö 

genomföras. Sådana åtgärder har som mål att förbättra barnets studiefärdigheter och beteende i klass-

rummet. Det är viktigt att få hjälp av lärarna för att genomföra sådana åtgärder. Dessutom är deras 

återkoppling generellt mycket viktig för uppföljning och utvärdering av ADHD-behandlingen. Dock 

spelar barnets ålder och symptomens svårighetsgrad en viktig roll när det gäller effektiviteten hos dessa 

åtgärder och nyttan av att arbeta med utbildningsspecialister.  

(Källa http://www.janssen.se/bgdisplay.jhtml?itemname=adhd_teacher_tips&product=adhd) 



 

BILAGA  8 

Rekommenderad ADHD kost 

Hjärnforskaren och ADHD-experten Daniel Amen, MD, rekommenderar nedanstående ADHD kost: 

 

Eat a high-protein diet, including beans, cheese, eggs, meat, and nuts. Add protein foods in the morning 

and for after-school snacks, to improve concentration and possibly increase the time ADHD medications 

work. 

Eat fewer simple carbohydrates, such as candy, corn syrup, honey, sugar, products made from white flour, 

white rice, and potatoes without the skins. 

Eat more complex carbohydrates, such as vegetables and some fruits (including oranges, tangerines, 

pears, grapefruit, apples, and kiwi). Eating complex carbs at night may aid sleep. 

Eat more Omega-3 fatty acids, such as those found in tuna, salmon, other cold-water white fish, walnuts, 

Brazil nuts, and olive and canola oil. Omega-3 fatty acids are also available in supplement form 

(Källa http://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-diets) 

 

På svenska: 

Ät en proteinrik kost, bland annat bönor, ost, ägg, kött och nötter. Proteinlivsmedel på morgonen och till 

mellanmålet på eftermiddagen förbättrar koncentrationen och medicinens verkningstid. 

 

Ät färre enkla kolhydrater, såsom godis, majssirap, honung, socker, produkter tillverkade av vitt mjöl, vitt 

ris och potatis utan dess skal. 

 

Ät mer komplexa kolhydrater, såsom grönsaker och vissa frukter (inklusive apelsiner, mandariner, päron, 

grapefrukt, äpplen och kiwi). Att äta komplexa kolhydrater inför natten kan förbättra sömnen. 

 

Ät mer Omega-3 fettsyror, såsom de som finns i tonfisk, lax, annan vit fisk från hav, valnötter, paranötter 

och oliv-och rapsolja. Omega-3 fettsyror finns även i kapselform. 

 

 

 

 

 

http://www.webmd.com/fitness-exercise/guide/good-protein-sources
http://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-treatment-care
http://www.webmd.com/sleep-disorders/default.htm
http://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-diets

