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Sammanfattning
Allt fler röster i samhällsdebatten lyfter problematiken kring de missgynnade och förbisedda
flickorna med ADHD. Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att belysa hur
studiesituationen i skolan kan se ut för flickor med diagnosen ADHD. Genom både
observationer och intervjuer med tre flickor och deras lärare har vi försökt beskriva hur
flickornas tillvaro i skolan kan se ut, med fokus på inlärning, delaktighet och känslan av
sammanhang i klassrumssituationen. Vi har undersökt vilka specialpedagogiska perspektiv
som ligger till grund för lärarnas undervisning och bemötande av dessa flickor samt utifrån ett
sociokulturellt perspektiv undersökt hur flickorna uppfattar sin lärandesituation. Resultaten
pekar på att dessa flickor inte tydligt visar svårigheter som kopplas samman med ADHD, men
att de upplever svårigheter i att koncentrera sig och följa med i undervisningen, vilket får
konsekvenser för deras lärande. Vidare indikerar studien att lärarna inte möter flickornas
behov i tillräckligt hög grad, då de anpassar undervisningen främst på gruppnivå. Detta visar
sammantaget på att det finns ett behov av en bredare kunskap kring flickor med ADHD:s
annorlunda funktionssätt, så att dessa flickor med skolans hjälp och vägledning kan uppnå sin
fulla potential.

Nyckelord: ADHD, flickor, KASAM, sociokulturellt perspektiv, specialpedagogiska
perspektiv, studiesituation

Innehållsförteckning
1. INLEDNING........................................................................................................................................... 1
2. BAKGRUND .......................................................................................................................................... 3
2.1 Definition av ADHD ........................................................................................................................ 3
2.2 Symtom på ADHD .......................................................................................................................... 3
2.3 Historisk tillbakablick på ADHD ..................................................................................................... 4
2.4 ADHD hos flickor............................................................................................................................ 5
2.5 Tidigare forskning kring flickor med ADHD ................................................................................... 9
2.6 Teoretiska utgångspunkter.......................................................................................................... 13
2.6.1 Sociokulturellt perspektiv ..................................................................................................... 13
2.6.2 KASAM-teori ......................................................................................................................... 14
2.6.3 Specialpedagogiska perspektiv............................................................................................. 15
2.7 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................ 16
3. METOD............................................................................................................................................... 17
3.1 Metodval ..................................................................................................................................... 17
3.2 Urval ............................................................................................................................................ 18
3.3 Datainsamlingsmetod.................................................................................................................. 19
3.3.1 Observationer ....................................................................................................................... 19
3.3.2 Intervjuer .............................................................................................................................. 20
3.4 Genomförande ............................................................................................................................ 21
3.4.1 Observationer ....................................................................................................................... 21
3.4.2 Intervjuer .............................................................................................................................. 22
3.5 Dataanalys ................................................................................................................................... 22
3.6 Tillförlitlighet ............................................................................................................................... 24
3.7 Etiska överväganden.................................................................................................................... 25
4. RESULTAT........................................................................................................................................... 27
4.1 Vilka beteenden exemplifieras hos flickor med ADHD i klassrummet? ...................................... 28
4.2 Hur beskriver några lärare flickornas svårigheter? ..................................................................... 28
4.3 Hur anpassas miljön och undervisningen för att möta flickornas behov? .................................. 29
4.4 Hur beskriver flickorna sina svårigheter och sin situation i skolan? ........................................... 32
4.4.1 Koncentration och uppmärksamhet..................................................................................... 32
4.4.2 Anpassningar och stöd ......................................................................................................... 33
4.4.3 Relationer ............................................................................................................................. 35

5. DISKUSSION ....................................................................................................................................... 36
5.1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 36
5.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 38
5.3 Fortsatt forskning ........................................................................................................................ 42
6. REFERENSER ...................................................................................................................................... 43
Bilaga 1: Fördjupning DSM .................................................................................................................... 49
Bilaga 2: Missivbrev till skolan............................................................................................................... 50
Bilaga 3: Missivbrev till flicka och vårdnadshavare ............................................................................... 51
Bilaga 4: Exempel på dubbellogg vid observation ................................................................................. 52
Bilaga 5: Intervjuguide flickor ................................................................................................................ 53
Bilaga 6: Intervjuguide pedagoger ........................................................................................................ 54
Bilaga 7: Analysspiral ............................................................................................................................. 55
Bilaga 8: Ordlista.................................................................................................................................... 56

1. INLEDNING
Barnombudsmannen (2016) lyfter i sin årsrapport rösterna från 97 barn och unga med en eller
flera funktionsnedsättningar i åldrarna 8-22 år. Bland dessa vittnar flickornas röster om sena
diagnoser,svårigheter i att bli trodda och uteblivet stöd. Rapporten belyser ett flertal studier
kring skillnader i hur flickor och pojkar får diagnoser inom det neuropsykiatriska fältet, såsom
ADHD och autism. Myndigheten konstaterar att flickor ofta missgynnas då tre gånger så
många pojkar som flickor upptäcks och får diagnos. De menar att det görs lite för att ändra på
det. Därför kräver Barnombudsmannen att lärare ökar sina kunskaper kring ADHD och då
speciellt kring flickors symtom och svårigheter, eftersom kriterierna för diagnosen kodats
efter pojkars symtom. De menar att omgivningens svårigheter att identifiera och förstå
flickors svårigheter och behov leder till att stöd, anpassning och diagnos kommer senare i
ålder än för pojkar.
I samhällsdebatten märker vi samtidigt att fler röster lyfter problematiken kring de
förbisedda och missgynnade flickorna med ADHD. Forskare efterlyser fler studier som
belyser flickors problematik. Vi upplever det angeläget då det talas lite om flickor och deras
problematik på våra arbetsplatser. Vår erfarenhet är att samtalen med pedagoger, rektorer och
på elevhälsomöten sällan kretsar kring flickor och ADHD. Vi gissar att detta kan bero på en
rad faktorer som att pedagoger missar tecken på uppmärksamhetsstörning hos elever i
allmänhet och flickor i synnerhet samt att flickor i lägre grad än pojkar är utagerande. Flickor
som faller utanför normen benämns tyvärr ofta som ouppfostrade, vilket får konsekvenser för
flickors möjligheter att erhålla stöd och att lyckas i skolan.
Som blivande specialpedagoger känner vi ett stort ansvar för att se flickor i behov av
särskilt stöd och uppmärksamma flickor med uppmärksamhetsstörning. Vi vill bidra till att
stödåtgärder för dessa flickor sätts in, då deras lidande på så vis kan minska, och att samhället
i förlängningen kan dra nytta av flickornas resurser och kompetenser. En framgångsfaktor för
flickor med ADHD är enligt Nadeau, Littman och Quinn (2002) en fortsatt och lyckad
skolgång. Vi tror att effekterna av att skolan kanske glömmer bort, inte hinner med och/eller
inte ser flickor med ADHD får långtgående konsekvenser. Skolmisslyckande, depressioner,
självskadebeteende och beroenden innebär lidande för flickan likväl som hennes närmaste.
Lägg därtill den samhällskostnad detta leder till. Specialpedagogens nycklar till flickor med
ADHD tror vi kan vara att i samtal och handledning med pedagoger lyfta och stärka flickors
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rätt till likvärdig utbildning.
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011)
står det:
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan,
och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att
motverka traditionella könsmönster (s.10).

FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef, 2009) lyfter i artikel 29 fram barnets
utbildning där rätten till att utveckla sin fulla potential och jämlikhet mellan könen fastslås.
Nadeau et al. (2002) anser att flickor med ADHD inte alltid får möjlighet att utveckla sina
förmågor till fullo och i ljuset av det anser vi det angeläget att undersöka hur det kan se ut i
skolan för flickor med en ADHD-diagnos. Föreliggande fallstudie fokuserar därför på att
belysa studiesituationen i skolan för flickor som trots allt har fått en ADHD-diagnos. Vi är
intresserade av att undersöka flickors upplevelser av undervisning, samt deras lärares syn på
deras svårigheter.
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2. BAKGRUND
Nedan följer en litteraturgenomgång uppdelat på definition, symtom, flickor och ADHD.
Historik och tidigare forskning behandlas. Därefter följer teoretiska utgångspunkter och
avslutningsvis syfte och frågeställningar.

2.1 Definition av ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en diagnos inom gruppen
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där nedsättningar förekommer inom andra områden
än begåvning och abstrakt tänkande. Vid ADHD är det främst svårigheter inom exekutiva
funktioner som kan leda till diagnos. Brister i exekutiva funktioner kan ge svårigheter med
impulshämning, igångsättning och arbetsminne. Det kan handla om svårigheter i att komma
igång, prioritera, välja och slutföra uppgifter, tidsplanering och organisering, förstå och följa
instruktioner, läsförståelse och matematiska färdigheter, svårigheter i att vänta på sin tur samt
en benägenhet att göra ogenomtänkta saker som kan leda till en känsla av misslyckande
(Jakobsson & Nilsson, 2011; Socialstyrelsen, 2002). Svårigheter kan skifta över tid och te sig
olika från person till person samt visa sig på olika vis beroende på situation och miljö. Därför
kan de uppfattas olika av föräldrar, pedagoger och skolpersonal (Milerad& Lindgren, 2014).
Enligt Socialstyrelsen (2002) är det viktigt att tänka på att problem med uppmärksamhet,
aktivitetsreglering eller impulsivitet kan finnas hos vilket barn som helst men då som en del
av en normal utvecklingsprocess, där symtomenkan vara övergående.

2.2 Symtom på ADHD
ADHD delas in i tre varianter utifrån symtom: ADHD med huvudsaklig
uppmärksamhetsstörning, med huvudsaklig hyperaktivitetsstörning samt kombinerad typ med
båda ovanstående kriterier uppfyllda. I den senaste diagnosmanualen DSM-5 (se bilaga 1)
beskrivs symtomen under uppmärksamhet/koncentration som: ofta ouppmärksam på detaljer,
gör slarvfel, svårigheter att bibehålla uppmärksamheten, verkar inte lyssna på tilltal, följer inte
instruktioner och misslyckas med att genomföra uppgifter, svårigheter i att organisera
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uppgifter och aktiviteter, undviker uppgifter som kräver mental uthållighet, tappar bort saker,
lättdistraherad och glömsk. Under överaktivitet/impulsivitet beskrivs: svårt att sitta still eller
att vara stilla med händer/fötter, lämnar sin plats, springer omkring, klarar inte att leka lugnt
eller vara stilla en längre stund, pratar överdrivet mycket, kastar ur sig svar på frågor, fyller i
andras meningar, avbryter och har svårt att vänta på sin tur. Minst sex av nio kriterier i en
kategori måste uppfyllas för att sätta diagnos. Symtomen ska avvika markant från vad som
förväntas utifrån ålder, kön och utvecklingsnivå, problemen får inte vara tillfälliga, utan ska
ha funnits under lång tid (sedan förskoleåldern) samt svårigheterna ska allvarligt inverka på
barnets sätt att fungera och ge betydande problem i olika vardagssituationer. Om symtomen
bättre kan förklaras av annan diagnos ska ADHD inte användas (AmericanPsychiatric
Association, 2015; Aspeflo&Gerland, 2015; Kadesjö, 2007; Milerad& Lindgren, 2014;
Socialstyrelsen, 2002; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2005).

2.3 Historisk tillbakablick på ADHD
Eisenberg (2007) menar att historiskt så har ADHD utvecklats från ett relativt okänt tillstånd
till att nu vara något som allt fler blir diagnostiserade med. Fram till 1990-talet betraktades
ouppmärksamhet och överaktivitet som något uteslutande kopplat till barndomen, men sedan
200 år tillbaka har dock dessa beteenden hos barn definierats i medicinska sammanhang
(Carlberg, 2014; Lange, Reichel, Lange, Tucha&Tucha, 2010). Lange et al. (2010) menar att
de moderna diagnoskriterierna i dag stämmer väl överens med beskrivningarna under denna
period.
Vidare lyfter Lange et al. (2010) att diskussionerna under tidigt 1900-tal kretsade
kring svårigheterna som en brist av moralisk kontroll hos barnen för att sedan övergå till
hjärnskador som en möjlig orsak till svårigheter med koncentration, uppmärksamhet och
uthållighet.
Enligt Carlberg (2014) utmanades sedan det biologiska perspektivet under fyrtio- och
femtiotalet, då psykoanalysen och den psykodynamiska terapin dominerade amerikansk
psykiatri. Det resulterade i att överaktivitet och koncentrationssvårigheter snarare ansågs vara
barnets reaktion på dåliga hemförhållanden eller brister i relationen till föräldrarna.
Pendeln svängde sedan tillbaka. Diagnosen har i USA benämnts MBD, Minimal Brain
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Damage/Dysfunction och i Sverige DAMP, Deficits in Attention, Motor control and
Perception. 1980 utkom DMS-3 och diagnosbeteckningen ADD fick genomslag. Numera
lyder diagnosen ADHD (Carlberg, 2014).
Forskningen kring ADHD kom tidigt huvudsakligen att fokusera kring pojkar. Flickor
däremot uppmärksammades för första gången på allvar år 1994, i samband med en
amerikansk konferens kring könsskillnader vid ADHD. Kritik riktades mot att de
skattningsskalor som används vid utredningar av ADHD inte alltid fångar upp flickor. Sedan
drygt tio år tillbaka har kunskapen kring flickor med ADHD ökat (ADHD-center, 2013).

2.4 ADHD hos flickor
Grundproblematiken vid ADHD är likartad hos både pojkar och flickor, men betydligt större
andel pojkar diagnostiseras och erhåller behandling för sina svårigheter. Pojkar med ADHD
tenderar att upptäckas redan i barndomen medan flickor, om de upptäcks, får sin diagnos i
övre tonåren eller som vuxna (Kopp, 2012; Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen (2002)
lyfter dock att sämre skolprestationer kan vara det mest uttalade tecknet på ADHD hos flickor
och att det då är viktigt att en flicka som uppvisar svårigheter i skolarbetet även utreds
avseende ADHD samt att tillräckligt stöd sätts in.
Enligt Sonnby (2014) visar flickor med symtom på ADHD en annan fenotypisk profil
än pojkar, vilken hon anser vara biologiskt betingad. Hon menar att det tillsammans med
sociokulturella skillnader, där genus är en faktor, sannolikt bidrar till att flickor i lägre grad
identifieras och erbjuds mindre hjälp och stöd än pojkar. Även Nadeau et al. (2002) menar att
flickor är biologiskt och neurologiskt annorlunda jämfört med pojkar och att det i sig kan leda
till att flickors svårigheter inte uppmärksammas på samma vis. De har andra sätt att uttrycka
sig, att umgås och är uppfostrade utifrån andra sociala förväntningar. På så vis möter flickor
med ADHD andra svårigheter än vad pojkar med ADHD gör. Dessutom menar Nadeau et al.
att historiskt sett har ADHD mer kopplats ihop med hyperaktivitet och impulsivitet, vilket
oftare stämmer in på pojkars beteenden. För flickor visar sig svårigheterna istället oftare i
form av bristande uppmärksamhet och glömska. Detta bekräftas av Kadesjö (2007) som lyfter
fram att många av de beteenden som generellt anses typiska för ett barn med ADHD, som
svårigheter i att sitta still, hoppa från det ena till det andra och prova på olika saker/uppgifter,
ej inse faror och ha ett behov av att hela tiden röra sig, enligt många är vad man kan förvänta

5

sig av en pojke. Med det i åtanke menar Kadesjö att det därmed är mer socialt accepterat för
en pojke att bete sig på det viset än för en flicka, vilket kan leda till att flickor i lägre grad
uppmärksammas och diagnostiseras.
Nadeau et al. (2002) konstaterar att pojkar oftare remitteras för bedömning och
utredning. De menar att deras impulsivitet, höga aktivitetsnivå och utagerande beteenden är
lätta att upptäcka, medan flickors problem oftare kommer till uttryck som brister i
uppmärksamheten med mer inåtvända symtom med låg självkänsla och nedstämdhet. Det
bekräftas av ADHD-center (2013) som också konstaterar att just emotionella problem, som
nedstämdhet och oro, är mer vanliga hos flickor med ADHD jämfört med flickor utan ADHD
samt pojkar med ADHD. Dessa problem blir vanligare efter puberteten och särskilt hos
flickor som inte har fått diagnosen som barn.
Enligt Quinn (2008) är ADHD hos flickor ofta ett gömt funktionshinder. Hon
förklararbristen på upptäckt delvis med att flickors symtom är mindre “öppna” och lätt att
gömma för omgivningen. Men en lika stor bidragande orsak till sena eller missade diagnoser
anser hon vara förekomsten av samexisterande tillstånd som döljer den egentliga
diagnosbilden. Ofta handlar det om depression, ångest och ätstörningar vilket leder till att
flickor oftare får behandling mot depression istället för ADHD.
Nadeau et al. (2002) menar att underliggande tecken på ADHD-problematik hos
flickor kan vara: dålig självkänsla, hög IQ och kreativitet men dåliga skolprestationer, oreda
och dålig organisationsförmåga, blyghet, låg social kompetens eller tillbakadragenhet i
klassrummet. Symtom hos flickor kan ge sig tillkänna som svårigheter och beteenden som är
mer typiska för flickor. Exempelvis ljudkänslighet, stora svårigheter att hantera
konkurrerande stimuli, socialt tillbakadragande, pratighet, att missa eller missförstå
instruktioner, nervositet, slarv med hemuppgifter, försenad mognad eller överdriven
fokusering på skolarbete. Dock poängterar de att när en flicka glömmer, tappar bort eller är
omotiverad till skolarbete tenderar hon att få tillrättavisningar snarare än att bli remitterade till
utredning. Konsekvensen blir att de inte har möjlighet att söka hjälp förrän i vuxen ålder.
Det bekräftas av ADHD-center (2013) som menar att flickors ADHD-symtom även
kan misstolkas som uttryck för ovilja eller lathet. En flicka som misslyckas med att städa sitt
rum, inte svara på tilltal, dagdrömma på lektionerna eller att inte vara påläst inför prov kan
uppfattas provocerande av vuxna. Att inse hur svårt flickan kan ha att klara dessa till
vardagliga situationer och krav blir då en utmaning för hennes omgivning. Vidare menar de
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att det är av största vikt att personer i flickans närmaste omgivning förstår och accepterar
hennes svårigheter samt blir medvetna om vilket stöd hon behöver.
Anledningen till att det diagnosticeras tre till fyra gånger så många pojkar som flickor
kan enligt Kadesjö (2007) vara att de som oftast kommer till utredning för sina
koncentrationssvårigheter visar ett bråkigt eller trotsigt beteende, vilket är vanligare hos
pojkar. Det bekräftas av Socialstyrelsen (2002) som tar upp att det har visat sig att flickor som
inte tydligt uppvisar svårigheter med hyperaktivitet kommer senare till utredning och
behandling än vad pojkar gör medan de som uppvisar samma symtom som pojkar lika ofta
kommer till utredning och behandling. Enligt ADHD-center (2013) är det ofta lärare som
bidrar till att identifiera ADHD hos pojkar, eftersom svårigheterna vanligtvis visar sig
tydligast i skolan, men för flickor är det främst föräldrarna eller flickan själv som upptäcker
symtom på ADHD.
Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter att symtomen hos flickor oftare tolkas som
familjerelaterade och att det därför tar längre tid innan de får hjälp. Milerad och Lindgren
(2014) belyser aspekten att flickor med ADHD ofta får svårt med kompisrelationer. De menar
att vi behöver stötta flickorna mer i deras sociala svårigheter. Detta bekräftas av ADHDcenter (2013) som konstaterar att det sociala samspelet mellan flickor är mer avancerat, vilket
gör att samspelet då kan bli svårmanövrerat för flickor med ADHD.
Många flickor med ADHD använder en stor del av sin energi till att dölja sina
svårigheter under skoldagen, vilket gör att deras problem inte alltid blir uppenbara för lärare. I
klassrummet finns det också en risk att flickorna jämförs med pojkarna. Då pojkars mer
utagerande beteende stör omgivningen bidrar det till att lärare blir mer uppmärksamma på och
mån om att hantera den problematiken. Ju mer en flicka anstränger sig för att kompensera sina
svårigheter desto svårare blir de för lärare att upptäcka. Dessa flickor kan lägga ner hela sin
tid på att studera och prestera, vilket leder till att problemen inte blir märkbara förrän långt
upp i skolgången när kraven har blivit helt oöverstigliga. Istället visar sig utmattnings- och
stressymtom. De särskilt begåvade flickorna kan dessutom kompensera sin ADHD under lång
tid och därför får de ofta sin diagnos sent (ADHD-center, 2013).
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) tar upp att flickor med ADHD hittar
olika strategier för att klara skolan. De sitter längst bak i klassrummet, låtsas som att de
förstår fast de inte gör det och tar hjälp av kamrater istället för att fråga om. Dessa flickor
kämpar hårt för att hålla fasaden uppe och dölja sina svårigheter. Lärare tror ofta att det
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handlar om inlärningsproblematik istället för ADHD. Pedagogens förmåga att se styrkor är
viktig för en god lärmiljö. Det skolan ofta kallar för brister kan då vändas till något positivt
genom de funktionsförmågor som handlar om att vara snabbtänkt, kreativ, se möjligheter och
kunna fördjupa sig i detaljer.
Nadeau et al. (2002) menar att i skolan behöver flickor och pojkar med ADHDsymtom hjälp med skilda saker. Många pojkar behöver hjälp med att kontrollera sina
impulser, hantera och minska sina aggressioner och bli mer följsamma, medan flickor istället
behöver undervisning i hur man står upp och gör sig hörd, komma över sin rädsla för att räcka
upp handen och svara på frågor. Det bekräftas av Nielsen (2015) som menar att flickor med
stödbehov ofta är osynliga i skolan. Ingen uppmärksammar dem och deras behov då
flickornas problem istället ses som en del av deras personlighet och beteende.
Samtidigt menar Nielsen (2015) att pojkar oftare beskrivs utifrån sina behov och får
hjälp som syftar till att de ska prestera bättre. Det kan då krävas att tjejer är stökiga för att de
ska märkas, men då har istället skolan ofta svårt att veta hur de ska bemöta dem. Detta leder
till att de får diagnosen sent, men ändå ingen hjälp. Hon menar att rätten till stöd därmed inte
blir likvärdig mellan könen, vilket bekräftas av Barnombudsmannen (2016) som konstaterar
att det finns stora skillnader i hur lärare ser på flickor respektive pojkars problem samt att
flickor upplever svårigheter i att bli trodda då deras diagnos och svårigheter inte syns på
samma vis för omgivningen.
Velasquez (2012) menar att många av kriterierna i rådande klassifikationssystem
relaterar till krav och olika beteendeproblem, vilka problematiseras i skolan, som att inte sitta
kvar tyst och stilla på sin stol eller att kasta ur sig svaret utan att först få ordet. Hon menar att
skolan och lärare tenderar att utgå från att alla barn med samma diagnos uppvisar likartade
symtom och reagerar på samma vis. Lärarna anammar det kompensatoriska perspektivet och
det i sin tur, hävdar Velasquez, leder till att pedagogiska strategier och metoder som kanske
inte passar alla elever används oreflekterat. Detta bidrar till att legitimera bilden av den
“problematiska eleven” med ADHD.

8

2.5 Tidigare forskning kring flickor med ADHD
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2005), hädanefter benämnd SBU, har
inventerat det vetenskapliga underlaget kring ADHD hos flickor. De kommer i sin rapport
fram till att forskning visar att flickor med ADHD har lika stor funktionsnedsättning och lika
allvarliga symtom som pojkar med ADHD. SBU menar att dessa flickor oftast presterar sämre
i skolan, har svårare att planera och organisera sin vardag, oftare hamnar i konflikt med sina
vänner och riskerar att stötas ut från kamratkretsen jämfört med flickor utan
funktionsnedsättningen. De lyfter också att lärare tenderar att upptäcka och identifiera flickor
med ADHD i lägre grad, medan föräldrar identifierar flickor i lika hög grad som pojkar.
Gershon (2002) har i en amerikansk metastudie, baserad på 38 vetenskapliga studier,
undersökt könsskillnader mellan flickor och pojkar med ADHD. Resultatet visar att flickor
med ADHD utgör en tyst minoritet baserat på hur deras symtom och svårigheter manifesterar
sig. Risken för ångest och depression är betydligt större hos flickor med ADHD än hos pojkar
med ADHD. Flickor visar mindre hyperaktivitet, uppmärksamhetsbrist, impulsivitet och
utagerande beteende än pojkar men mer emotionella svårigheter. Resultaten visar även att
lärare tenderar att uppmärksamma utåtagerande beteenden i betydligt större utsträckning än
flickors mer subtila svårigheter inom uppmärksamhet och koncentration.
Rucklidge och Tannock (2001) har i en kanadensisk studie undersökt hur ADHD
manifesterar sig hos 24 flickor med diagnosen. Resultaten visar att dessa flickor uppvisar mer
stress, lägre skolprestationer och lägre språklig begåvning, sämre relationer samt fler andra
samtidiga diagnoser. Jämfört med flickor utan ADHD kände flickorna ofta ett utanförskap och
i jämförelse med pojkar med ADHD en bristande kontroll av tillvaron ihop med mer ångest
och depression.
De amerikanska utbildningsforskarna Grskovic och Zentall (2010) har undersökt om
det går att identifiera olika typer av beteenden som kan öka känsligheten för bedömningen av
flickor med ADHD. I studien ingick 262 flickor indelade i en grupp med ADHD, en med
inlärningssvårigheter och en kontrollgrupp med flickor utan diagnos. Med hjälp av en
fokusgrupp bestående av kvinnor som fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder, utifrån aktuell
litteratur i ämnet, kliniska tester, undervisning och erfarenheter hos experter inom fältet togs
en lista fram med beskrivningar av 45 typiskt hyperaktiva och impulsiva beteenden hos
flickor, som sedan användes som ett kompletterande skattningsformulär i studien. Resultaten
visar att gruppen med ADHD och inlärningssvårigheter skattas ha större svårigheter med
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socialt samspel. Områden som impulsivitet/hyperaktivitet, oreglerade känslor/olämpligt
beteende, prosociala aktiviteter, ångest och kognitiv stimulering framträdde. Istället för som i
rådande skattningsverktyg fokusera på stora motoriska rörelser, som att springa, klättra eller
att lämna sin plats i klassrummet, visade denna alternativa skattningsskala på snabbt tal, dålig
handstil, snubbla och stöta i saker, små motoriska rörelser som att skaka på fötter, trumma
med fingrarna, tugga på pennan, snurra med håret, vilket rådande formulär missade.
Forskarna konstaterar att mer kunskap kring flickors symtom behövs.
Derks, Hudziak och Boomsma (2007) har i en holländsk studie undersökt varför
pojkar med ADHD oftare får behandling än flickor med ADHD. Resultaten jämfördes sedan
med liknande studier i USA. Resultaten visar att flickor och pojkar med diagnosen har
liknande komorbiditet för psykiatriska svårigheter och skolproblem, men att flickor har sämre
chans att remitteras för behandling. Mammor rapporterade liknande svårigheter i hemmiljön
för flickor och pojkar medan lärare rapporterade mer svårigheter för pojkar än flickor i
skolmiljön. Färre flickor remitteras till utredning och på så vis erhåller behandling i mindre
grad. Detta kan enligt forskarna bero på att konsensus mellan hem och skola oftare inträffar
kring pojkar än kring flickor. De menar att det är osannolikt att den lägre graden av
behandling för flickor beror på bättre prognos för ADHD i sig.
Kopp (2010) drar i sin svenska sammanläggningsavhandling slutsatsen att föräldrar till
flickor ofta är medvetna om att deras döttrar har svårigheter medan skolpersonal inte märker
något förrän i högstadiet. Avhandlingen består av fem delar, varav tre är av intresse för vårt
examensarbete.
Del två är en deskriptiv studie där 100 flickor, 3-18 år, studerats i klinisk miljö. Alla
flickor som ingick hade tidigare varit i kontakt med sjukvården utifrån svårigheter i social
interaktion och/eller koncentrationsförmåga. Efter noggranna undersökningar framkom det att
ungefär hälften hade autism med eller utan ADHD och lika många hade ADHD med eller
utan autistiska drag. Endast en av tio flickor hade innan studien fått motsvarande diagnos,
trots att föräldrarna tidigt upplevt oro och sökt hjälp för sina döttrars sociala problem och
koncentrationssvårigheter. Svårigheter hade istället förklarats i termer av ångest, depression
eller relationsproblem i familjen. Resultaten visar att i gruppen flickor med ADHD var de
mest framträdande symtomen: lätt distraherade, svårigheter med att upprätthålla
uppmärksamheten, rastlöshet och svårighet vid mental ansträngning. Flickorna hade också
svårigheter med kamratrelationer och självskadebeteenden. Gruppen flickor med ADHD
avvek signifikant i kategorin skolsvårigheter där de underpresterade i matematik och svenska.
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Så gott som alla flickor i studien hade någon typ av tilläggsdiagnos eller svårigheter i form av
depression, ångest, trotssyndrom och/eller familjerelationsproblem. Flickorna visade
begåvning inom normalvariationen och var i genomsnitt inte belastade med sociala
missförhållanden (Kopp, 2010).
Kopps (2010) tredje del i avhandlingen behandlar flickor med b.la ADHD och deras
motoriska utveckling. 54 flickor i skolåldern undersöktes, varav 34 hade diagnosen ADHD.
Mer än hälften av dessa flickor hade stora motoriska svårigheter. 38% deltog inte i
idrottsundervisningen.
Kopps (2010) fjärde delstudie beskriver flickor med b.la ADHD och förhållandet till
läs- och skrivsvårigheter. Flickorna med ADHD avvek signifikant från jämförelsegruppen vad
gäller läsförståelse, avkodning och stavning. I studien deltog 110 flickor med diagnos, varav
36 flickor hade ADHD. Dessa jämfördes med en normalgrupp om 54 flickor.
De sammanlagda resultaten i avhandlingen visar att flickor med ADHD-symtom ofta
helt missas eller feldiagnosticeras inom barnsjukvården och barn- och ungdomspsykiatrin.
Kopp (2010) menar att både lärare och föräldrar har en tendens att förklara flickor och pojkars
symtom utifrån skilda grunder, psykologiska för flickor och ärvda för pojkar. Slutligen
konstaterar hon att det finns ett stort behov av utbildning inom samhällets offentliga
institutioner kring flickor och deras koncentrations- och sociala interaktionssvårigheter.
Abikoff et al. (2002) har studerat klassrumsbeteendet hos 99 amerikanska flickor med
ADHD i åldern 7-10 år. Resultatet visar att pojkar med ADHD jämfört med flickor med
ADHD visar högre frekvens på ett antal observerade beteenden som: att avbryta läraren,
verbal aggressivitet mot både elever och lärare, störande av studieron, lämna sin plats,
aggressivt beteende, stora motoriska rörelser, göra annat än den givna uppgiften och
påkallande av lärarens uppmärksamhet och hjälp. Båda könen hade dock lika stora svårigheter
att koncentrera sig. Flickorna med ADHD skilde inte ut sig bland flickor utan ADHD vad det
gällde att sitta kvar på sin plats, störande beteenden eller små motoriska rörelser.
Johansson (2015) beskriver i en longitudinell fallstudie bestående av nio flickor hur
tonårsflickor i behov av särskilt stöd upplever delaktighet och inflytande vid lärandeprocesser.
Resultaten visar att flickor med diagnosen dyslexi och flickor med ADHD uppvisar likartade
svårigheter och stödbehov. De är ofta i behov av att instruktioner upprepas, kontinuerlig
uppmuntran och bekräftelse, igångsättningshjälp samt stöd i att våga be om hjälp. Att känna
sig inräknad i det sociala sammanhanget, att vara en person som man räknar med visade sig
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vara något flickorna skattar högt och strävar efter. Flickorna hamnade ofta i
dilemmasituationer då strävan efter delaktighet krockade med stödbehovet såsom enskild
undervisning eller liten grupp med speciallärare. De uttryckte också behov av att få vara
delaktiga i beslut och utformning kring insatser och åtgärder som handlade om dem själva.
Vid en genomgång av åtgärdsprogram för flickorna visade det sig att åtgärder sällan utgick
från en lärandekontext med kamrater.
Sciutto, Nolfi och Bluhm (2004) har undersökt huruvida elevens kön inverkar på
lärares vilja att rekommendera psykologutredning för barn med ADHD-symtom. Detta gjorde
de genom att analysera informationen från 199 amerikanska grundskollärares svar angående
fiktiva elever vars symtom kunde relateras till någon av de varianter av ADHD som finns
beskrivet i DSM-4. Resultatet visade att viljan att rekommendera utredning av ADHD var 1.5
gånger högre vad det gäller pojkar än flickor som visade symtom på hyperaktivitet. Brister i
studien skulle kunna vara att verkliga personer kan ge mer finmaskig information än fiktiva
fall och därmed eventuellt andra rekommendationer. Men eftersom elevers hyperaktivitet
ledde till att lärarna agerade i högre grad än vid endast koncentrationsbrist, vilket är vanligare
hos flickor, kan det inte uteslutas att det är varianten av ADHD-symtom som påverkar
lärarnas agerande.
Tangen, Edvardsen och Kaarstein (2007) har lagt ihop två norska empiriska studier om
flickor med ADHD som berättar om sina skolerfarenheter. Det är kvalitativa studier med
öppna intervjuer som redskap. De bygger på två informanter i den ena delen och fem i den
andra. Studierna är fallbeskrivningar och några långtgående generella slutsatser kan inte dras.
I flickornas livsberättelser finns ett före och efter med som tema. De beskriver kaoset före
diagnosen med känsloutbrott och svårigheter med glömska, koncentration och
uppmärksamhet. De sju flickorna beskriver sedan känslan av att vara delaktiga och lyckas
efter att de fick ADHD-diagnosen. Nycklar till att de lyckats är enligt deras narrativ en
kombination av att de har fått mer hjälp och uppmärksamhet från lärare, samtidigt som
diagnosen gett dem möjlighet att medicinera, vilket lett till bättre minne och tålamod,
förmågan att fullfölja uppgifter, jämnare prestationer, kraft att lägga ner mer tid på skolarbete
samt färre konflikter. En av flickorna beskriver det som att hon gått från en negativ spiral till
goda cirklar. Flickorna är samstämmiga på punkten att diagnosen gav dem möjligheten att
förstå sig själva, bli förstådda av lärare och få hjälp. De beskriver att de känner
meningsfullhet, positiva förväntningar i inlärning och relationer, bemästring samt skapande
kraft i lek och arbete. Det visade sig att små nyanser i lärarnas beteende och språk hade
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avgörande betydelse för flickornas upplevelse, attityder och handlingar.

2.6 Teoretiska utgångspunkter
Då syftet med vår studie är att belysa hur studiesituationen i skolan kan se ut för flickor med
ADHD där vi intresserar oss för lärmiljön och den sociala interaktionen i klassrummet anser
vi att ett sociokulturellt perspektiv kan vara en passande teoretisk ingång. Säljö (2014)
förklarar sociokulturell teori som synen på lärande i ett socialt och kulturellt sammanhang, där
fokus ligger på att förklara beteenden, tankar och känslor i relation till den påverkan en
individ utsätts för i en social kontext. Vi tror att ett sociokulturellt perspektiv kan hjälpa oss
förstå hur olika svårigheter för de tre flickorna med ADHD uppkommer och visar sig i den
miljö de befinner sig i samt bidra till förståelse av flickornas upplevelser.
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) lyfter delaktighet och känslan av att vara
inräknad i det sociala sammanhanget som viktiga faktorer för hälsa och lärande. Då vi anser
att skolan i allra högsta grad är en social arena väljer vi att använda begreppet KASAM som
myntats av Antonovsky (2005). Hans teori handlar om människors känsla av sammanhang där
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet/delaktighet är viktiga hörnstenar. Vi tror att
dessa delar är extra viktiga för flickor med ADHD och deras studiesituation.
Nilholm (2007) påtalar att inom det specialpedagogiska fältet används det ofta olika
perspektiv i forskningen för att förklara och förstå olika fenomen. Han menar att den
specialpedagogiska praktiken styrs av vårt förhållande till de olika perspektiven som han
benämner som det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. Utifrån det anser
vi då att det även är relevant att i vår undersökning utgå från dessa perspektiv då vi också
intresserar oss för lärarnas bemötande och förhållningssätt gentemot flickorna samt hur de
förklarar deras svårigheter. De olika perspektiven på specialpedagogik kan då hjälpa oss att
förstå varför bemötande från pedagogerna och utformandet av stödinsatser ser ut som de gör.

2.6.1 Sociokulturellt perspektiv
Jakobsson (2012) förklarar det sociokulturella perspektivet som ett paraplybegrepp för
närbesläktade teorier om människor, lärande och utveckling. Han menar att i stort sett

13

samtliga teoretiska ramverk som kan relateras till perspektivet har sitt ursprung i arbeten av
Lev SemenovichVygotskij, vars teori bygger på att man endast genom att analysera
människors språk och handlingar i relation till deras sociala och kulturella resurser kan förstå
deras tänkande eller kunskaper.
Säljö (2014) hänvisar till Vygotskijs kulturhistoriska teori när han beskriver det
sociokulturella perspektivet som att utgå från att en människas intellektuella kapacitet,
förmåga att tänka och lära inte är begränsad av biologiska faktorer, utan att vi lär genom
påverkan av de resurser vi har tillgång till och använder när vi förstår och agerar i vår
omvärld. Vygotskij såg omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation
avseende tankeförmåga, språk, mental och personlig utveckling. Han menar att språket är ett
krav för tänkandet, där undervisning och utveckling är förbundna med varandra från första
dagen i ett barns liv och att undervisning måste överensstämma med barnets biologiska
utvecklingsnivå. Utifrån det anser han att man inte bara ska utgå från de uppgifter ett barn
självständigt klarar av att lösa, utan också från det ett barn med hjälp av ledande frågor,
exempel och handledning, kan klara av att lösa, som ligger på en högre utvecklingsnivå än där
de för tillfället befinner sig. Detta kallar han för den proximala utvecklingszonen (Zoneof
proximal development, ZPD) där man tar tillvara inte bara på den mognad ett barn redan
uppnått, utan även det som är i vardande. Den bygger på en dialektisk syn på relationen
mellan utveckling och undervisning där undervisningen istället ska förhålla sig till barnets
potentiella utveckling i dialog med andra (Lindqvist, 1999; Vygotskij, 2001).

2.6.2 KASAM-teori
År 1979 introducerade den amerikansk-israeliska sociologen Aaron Antonovsky (2005)
uttrycket salutogen. Salutogen är, i motsats till patogen, det hälsofrämjande. Vidare menar
Antonovsky att människans viktigaste salutogena faktor för hälsa är Känslan Av
SAMmanhang i tillvaron, vilket han benämner KASAM. Antonovsky beskriver tre centrala
beståndsdelar i KASAM: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Begriplighet menar han handlar om i vilken utsträckning individen upplever inre och
yttre stimuli förklarliga eller oförklarliga. Då omvärlden upplevs kaotisk, oordnad eller
slumpmässig blir begripligheten svag vilket kan leda till att livet i sig upplevs som
oförutsägbart. Det kan i sin tur generera en känsla av att inte passa in. Begriplighet utvecklas

14

istället genom att yttre och inre stimuli upplevs bekant och förutsägbart, vilket kan förvandlas
till rutiner som ger struktur i tillvaron. Förutsägbarhet grundar sig i en tillit och trygghet i att
förutsättningarna inte ständigt förändras (Antonovsky, 2005).
Hanterbarhet förklarar Antonovsky (2005) som i vilken grad en person upplever sig ha
möjligheter att möta de krav som ställs utifrån de stimuli man överöses av. Det vill säga, är
jag ett offer för omständigheter eller kommer jag att kunna reda mig? Här understryks vikten
av delaktighet i processer som påverkar våra liv, speciellt inom områden som upplevs
betydelsefulla rent känslomässigt. Med en hög känsla av meningsfullhet är man ofta
engagerad och bryr sig om vad som händer och sker.
Meningsfullhet kan beskrivas synonymt med delaktighet. Antonovsky (2005) kallar
denna tredje del i KASAM för motivationskomponenten, som visar i vilken grad någonting i
livet betyder något för mig, inte minst känslomässigt. Det engagemang som följer när något
upplevs som meningsfullt skapar i sin tur möjligheter att uppleva begriplighet som i sin tur
hjälper dig att finna rätt resurser i samband med att problem uppkommer. Avsaknad av
meningsfullhet riskerar istället att bidra med att man på lång sikt varken kan generera
begriplighet eller hanterbarhet. Meningsfullheten utgör vår drivkraft och beskrivs därför som
den viktigaste av de tre.
En persons KASAM byggs upp och utvecklas under livet beroende av erfarenheter av
förutsägbarhet, delaktighet och belastningsbalans som livet bjuder på, från början i hemmet
men också senare i livet i andra sammanhang (Antonovsky, 2005). Barn tillbringar under
många år en stor del av sin tid i en skolkontext och påverkas då i hög grad av hur det mötet
blir.

2.6.3 Specialpedagogiska perspektiv
Nilholm (2005, 2007) beskriver tre perspektiv som kännetecknar det specialpedagogiska
fältet. Det kompensatoriska perspektivet som dominerat specialpedagogiken,där grundtanken
är att kompensera individer för deras biologiska svårigheter eller problem. Detta perspektiv
har sin grund inom medicinsk/psykologisk tradition där diagnostisering är central med fokus
på att kategorisera och hitta grupper av individer som uppvisar likartade problem och/eller
svårigheter. Utgångspunkten är att barn är bärare av brister som i viss mån kan modifieras av
externa faktorer. Det kritiska perspektivet riktar i sin tur kritik mot det kompensatoriska
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perspektivet och söker istället orsaker till skolmisslyckanden utanför individen, där kunskap
ses som beroende av i vilka sociala sammanhang den produceras i. Perspektivet förespråkar
tankar om att skolan istället ska anpassa sig till elevers olikheter där inkludering är centralt
med fokus på att förändra hela skolmiljön utifrån den mångfald av elevers olikheter som finns
och individens rätt till delaktighet. Ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, tar
iställetutgångspunkt i att moderna utbildningssystem ska manövrera mellan individers
olikheter och gemensamma kunskaper och erfarenheter. Ett dilemma uppstår mellan två mål
som inte går att förena. Det blir en spänning mellan det gemensamma, där alla elever ska nå
samma mål, kontra anpassning till elevers olikheter och förutsättningar. Nilholm drar även
paralleller mellan dilemmaperspektivet och sociokulturellt perspektiv. Han menar att man
intresserar sig för hur specifika dilemman tar sig uttryck under sociokulturella förhållanden.

2.7 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att belysa hur studiesituationen kan se ut i skolan för flickor med
ADHD. Då med fokus på klassrumsundervisningen, delaktighet och de svårigheter flickor
med ADHD kan uppleva, samt hur deras lärare beskriver flickornas svårigheter och anpassar
undervisningen för att möta deras behov.
Följande frågeställningar behandlas:
● Vilka beteenden exemplifieras hos flickor med ADHD i klassrummet?
● Hur beskriver några lärare flickornas svårigheter?
● Hur anpassas miljön och undervisningen för att möta flickornas behov?
●

Hur beskriver flickorna sina svårigheter och sin situation i skolan?
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3. METOD
Nedan följer en beskrivning av hur vi utfört denna studie. I allt väsentligt har vi, Linda och
Christoffer, samarbetat. Vi har samlat in empirin och skrivit alla delar tillsammans. Inläsning
av litteratur fördelade vi dock så att Linda tog ett större ansvar för bakgrunden och Christoffer
för metoden. Sedan har vi delgivit varandra och diskuterat både metod och litteratur till
bakgrunden ingående tillsammans.
En utförlig och detaljerad beskrivning är nödvändig i metoddelen för att studien ska
kunna upprepas av andra aktörer (Augustsson, 2012). Först presenterar vi val av
forskningsmetod för att sedan redovisa hur vi gjort urvalet av respondenter. Därefter redovisar
vi datainsamlingsmetoder, genomförande och dataanalys. Vi avslutar med tillförlitlighet och
etiska aspekter.

3.1 Metodval
En kvalitativ forskningsansats använder sig av ett lågt antal respondenter och intresserar sig
för att beskriva något på djupet där uppfattningar och upplevelser är centrala. Det handlar om
att möta individer i deras miljö och forskaren strävar efter att förstå och tolka olika fenomen
(Creswell, 2013). I vårt fall skulle vi genomföra ett småskaligt forskningsprojekt med
begränsningar i tid, men var samtidigt intresserade av en djupare förståelse för hur
studiesituationen för flickor med ADHD kunde se ut. Vi intresserade oss både för flickornas
upplevelser och deras lärares uppfattningar. Utifrån det valde vi att använda oss av en
kvalitativ multipel fallstudie, bestående av tre flickor med ADHD-diagnos i åldrarna 10-14 år.
Fejes och Thornberg (2015) menar att inom kvalitativ forskning beskriver forskaren en
tolkning av verkligheten utifrån sin bakgrund i form av tidigare kunskaper i ämnet. De lyfter
som kritik till ansatsen att de kategorier forskaren väljer att lyfta fram kan variera beroende på
vem forskaren är. Vi som blivande specialpedagoger har en viss förförståelse och personliga
tankar kring det fenomen vi vill undersöka och vi är medvetna om att det vi väljer att lyfta
fram kan vara färgat av vår förförståelse.
Göransson och Nilholm (2009) för fram att det inte går att dra generella slutsatser från
urval till population i undersökningar som använder sig av kvalitativ data. De använder
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begreppet smygrepresentativitet när det ändå inom ramen för en kvalitativ ansats förekommer.
Det är vi medvetna om och har tagit hänsyn till i våra forskningsfrågor då vi haft fenomenet i
åtanke. Studien avser endast tre flickor och deras lärare. I arbetet skriver vi fram hur det kan
se ut för dessa specifika flickor med ADHD.

3.2 Urval
Tre flickor i olika åldrar med diagnostiserad ADHD, fem lärare och en elevassistent ingår i
vår fallstudie. För att komma i kontakt med flickorna och deras lärare skickade vi initialt ut
missivbreven (se bilaga 2 och 3) via e-post till rektorer i grundskolan på två högstadieskolor. I
brevet förklarades studiens upplägg och syfte. Vi efterfrågade hjälp med att via rektor
och/eller specialpedagog komma i kontakt med flickor i grundskolans senare år (åk 7-9) med
diagnos ADHD samt någon av deras lärare. Till formulerandet av brevet inspirerades vi av
breven Johansson (2015) använder i sin fallstudie Tonårsflickor berättar om att vara eller inte
vara i behov av särskilt stöd.
Vi gjorde ett strategiskt urval, dvs ett medvetet val av två skolor i en kommun till att
börja med. Detta för att undvika en situation där fler flickor än vad vi kunde ta med i studien
önskade delta. Processen tog då dock alltför lång tid. När vi trots påminnelser och
kompletterande personligt besök på de två skolorna inte lyckades få kontakt med någon flicka
kontaktades istället en specialpedagog på en tredje skola som hjälpte oss att hitta två flickor
på två olika skolor. Dettaförfarande faller in under snöbollsstrategin, vilken Creswell (2013)
beskriverpåföljandevis: “Identifies cases of interest from people who know people who know
what cases are information-rich” (s.158). Specialpedagogen skötte sedan initialt kontakten
med rektorer, flickor, vårdnadshavare och undervisande lärare, samt förmedlade
missivbreven. Via en rektor på en fjärde skola fick vi sedan kontakt med en tredje flicka.
Urvalet av flickor och lärare baseras således på de elever rektorerna i samråd med lärare och
specialpedagoger valde att delge oss.
Samtliga deltagare informerades om studiens syfte och upplägg via missivbrev och
muntlig information vid intervjuer. Brevet till flickorna och deras vårdnadshavare inspireras
även det av Johansson (2015). Vi förklarade i detta brev syftet med studien, studiens upplägg,
villkor för deltagande och flickornas vårdnadshavare ombads godkänna flickornas
medverkan.
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Eftersom fallstudier är tidskrävande (Creswell, 2013) gjordes en avgränsning i urvalet
av respondenter, därav endast tre flickor. Med vetskapen om att flickors svårigheter ofta
upptäcks senare under skolgången (Kopp, 2010) valde vi att fokusera på flickor med ADHD i
grundskolans senare år. Då vi inte hittade tre flickor i den åldern vände vi oss även till flickor
på mellanstadiet, d.v.s. åk 4-6. Det resulterade i en flicka i årskurs 4, en i årskurs 6 och en i
årskurs 8 på två olika f-6 skolor och en 7-9 skola.

3.3 Datainsamlingsmetod
Då vårt intresse riktade sig mot ej standardiserade processer och kontextuella betingelser i
skolans värld valde vi fallstudie som forskningsmetod (Merriam, 1994; Yin, 2007).
I en fallstudie används oftast multipla källor såsom intervjuer, observationer,
dokument och artefakter. De olika datainsamlingsmetoderna kompletterar varandra och gör att
fallstudiens styrka, triangulering kan användas. Triangulering innebär att man låter flera olika
källor validera varandra. I en fallstudie kompletterar t.ex. observationer och intervjuer
varandra och är båda vetenskapliga verktyg i det uttalade forskningssyftet (Creswell, 2013;
Merriam, 1994; Yin, 2007).
Vi valde observationer och intervjuer som datainsamlingsmetod då dessa två metoder
enligt Merriam (1994) passar bra vid fallstudier. På grund av vår studies begränsade omfång
valde vi bort dokument och artefakter.

3.3.1 Observationer
Merriam (1994) framhåller att observationer, liksom intervjuer, är en av de främsta
informationskällor under en fallundersökning och den bästa tekniken då en situation kan
iakttas direkt. Vidare skriver hon:
Som ett slags “outsider” kan en observatör lägga märke till saker och ting som
blivit rutin för deltagarna själva, vilket kan leda till en större förståelse av hela
sammanhanget. Den deltagande observatören får en direkt inblick i exempelvis
ett skeende och kan utnyttja sin egen kunskap och erfarenhet när det gäller att
tolka det som observeras istället för att lita till intervjupersoner som utgår från
minnesbilder (Merriam, 1994, s. 102).

Det finns olika sätt att genomföra en observation. Creswell (2013) beskriver olika typer av
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deltagande observation beroende av i vilken grad observatören deltar i sammanhanget och där
syftet kan vara mer eller mindre öppet för de som finns i den observerade miljön. Han
benämnerdessa: (a) complete participant, (b) participant as observer, (c) nonparticipant/observer as participant,samt (d) complete observer.En total deltagare (a) är ett
med det sammanhang han/hon undersöker. En deltagare som observerar (b), är en del av den
studerade omgivningen. En icke-deltagande observatör (c), finns i rummet men deltar inte i
det studerade sammanhanget och en total observatör (d), kan liknas vid en fluga på väggen i
kontexten som studeras. Vi valde att vara icke-deltagande observatörer då vi ville ha full
fokus på det vi observerade.
Deltagande observationer planeras och registreras systematiskt. Det är forskaren som
ser, sållar och skriver. Vad som observeras utgår från frågeställningen, men var fokus ska
ligga kan inte bestämmas i förhand. Verktyget används så att man börjar i det stora och sedan
fokuserar observationerna allt mer på det specifika (Merriam, 1994).
Yin (2007) räknar upp svaga sidor för deltagande observation. Han menar att metoden
är tidsödande, problem med urvalet kan uppstå på så vis att man väljer vad man tittar på och
då riskerar att missa något annat,samt att forskaren genom sin närvaro påverkar individerna i
gruppen och olika skeenden.

3.3.2 Intervjuer
Enligt Merriam (1994) är intervju att rekommendera när man ska intensivstudera individer.
Intervjuer kan i vårt fall sätta in flickornas studiesituation i ett sammanhang. Kvale och
Brinkmann (2014) definierar den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som en
forskningsintervju som har som syfte att erhålla beskrivningar av respondenternas livsvärld
för att sedan tolka innebörden av de beskrivna fenomenen. Det passar således vårt
forskningsintresse. Yin (2007) räknar intervjuer som en av de viktigaste informationskällorna
vid fallstudier och menar att den vanligaste formen är av öppen karaktär. Han lyfter även här
brister som att de ställda frågorna kan leda till skevhet gällande responser, minnesluckor hos
den intervjuade samt att respondenten svarar på det sätt han/hon tror forskaren vill.
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3.4 Genomförande
Inom ramen för vår fallstudie har vi observerat de tre flickorna och deras lärare under två
olika lektioner vardera samt efter lektionerna intervjuat både flickorna och deras lärare. Det
var svårt att få till en intervju i direkt anslutning till lektionerna både med lärare och flicka då
logistiken måste lösas för det samt att flickorna inte skulle bli utpekade på något vis. Vi löste
det i samråd med lärarna som i sin tur planerade tillsammans med flickorna vad som passade
dem bäst. Vid alla tillfällen, utom ett med en lärare, skedde intervjun samma dag. En flicka
mådde också för dåligt vid ett av tillfällena när vi observerade så en intervju lämpade sig inte.
Observationerna utförde vi tillsammans i klassrummet, men med fokus på varsin deltagare,
flickan eller läraren. Även intervjuerna genomförde vi tillsammans. Vi är medvetna om att
dagsformen för flickorna kan ha betydelse för resultaten i vår studie. Genom att
observationerna skedde vid två tillfällen under två olika lektioner och intervjuerna likaså
genomfördes två gånger per flicka, en av flickorna endast en gång, minskar den risken något.
Utifrån intervjuerna kunde vi erhålla en beskrivning av flickornas upplevda svårigheter och
önskningar samt fråga om specifika skeenden som observerats.

3.4.1 Observationer
Innan vi började observera presenterade vi oss för klassen i början av lektionen och
berättadeatt vi var där i egenskap högskolestudenter som inte skulle delta i undervisningen på
något vis, utan endast vara tysta observatörer. Vi förklarade att vi skulle observera läraren,
inte dem.
Vid klassrumsobservationer under de olika lektionerna, vilka valts ut tillsammans med
lärare och elev, använde vi oss av en dubbellogg (Creswell, 2013) för observationer av
lärarens agerande och bemötande samt en dubbellogg för observationer av flickan. Vi
fördelade arbetet så att en av oss observerade lärarens agerande hela lektionen medan den
andra observerade flickan. Dubbelloggen (se bilaga 4) är enkel att använda då en sida i ett
block delas in i två delar med en linje. På den ena sidan skrev vi ner vad vi såg och på den
andra sidan tankar och reflektioner kring det vi såg. Vi försökte vara breda i våra
observationer för att inte missa något som senare i analysen av materialet skulle kunna visa
sig vara viktigt, samtidigt som vi hade våra forskningsfrågor i åtanke. En lämplig plats för
observation i klassrummet valdes, oftast längst bak. Då vi är medvetna om att när vuxna
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utomstående personer kommer in i klassrummet påverkasflickorna, klassen och lärarnas
beteende, agerande, kommunikation och hela samspelet i den studerade miljön. Viförsökte
smälta in, visa ett neutralt kroppsspråk och vara noga med hur vi observerade för att inte peka
ut flickorna.

3.4.2 Intervjuer
Vi spelade in alla intervjuer och transkriberade dem i sin helhet för att kunna göra en grundlig
analys (Kvale& Brinkmann, 2014). Som stöd använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 5
och 6) som består av ett fåtal öppna frågor med möjlighet att ställa följdfrågor. Denna
intervjuguide skapade vi själva med ett lågt antal öppna frågor. Tanken var att ställa frågor
kring det som observerats utan att leda in respondenterna på vad vi sökte i förväg, men
samtidigt hålla oss till det vi avsåg undersöka. Därför skickades inte frågorna ut i förväg.
Dock fanns risken att flickorna eller lärarna inte skulle ha så mycket att säga och då var det
viktigt för oss att vi ändå hade ett antal frågor att använda oss av som kunde besvaras utifrån
våra forskningsfrågor.
Vi inledde intervjuerna med flickorna genom att påtala värdet av att flickan berättade
hur hon själv upplevde lektionen och att hennes egna ord var värdefulla för oss i studien.
Vidare försökte vi förmedla aktivt lyssnande och empati vad gäller tonfall och kroppsspråk.
Intervjuerna spelades in med hjälp av appar i iPad och mobiltelefon. Vi spelade in på två olika
enheter för att undvika att förlora något material på grund av tekniska svårigheter. Sedan
transkriberade vi alla intervjuer i sin helhet. Detta bidrog till att respondenternas svar blev
ordagrant behandlade av oss och lättöverskådliga.

3.5 Dataanalys
Creswell (2013) beskriver den kvalitativa analysen som en spiral (se bilaga 7) snarare än
distinkta steg i en process. Han avser att analysen börjar med datainsamling för att sedan
fortsätta proceduren med att organisera insamlad data. Analysen går sedan vidare i att hantera
den data som organiserats och därefter tar reflektion och skrivande av anteckningar samt
tvärfrågor vid. Fejes och Thornberg (2015) menar att eftersom varje kvalitativ studie i sig är
unik så kommer också det analytiska arbetssättet att vara unikt, men att en inriktning av flera
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är den analys som sätter fokus på subjektiva erfarenheter. Detta passar vårt syfte.
Analysen startade redan vid transkriberingen av vårt material som vi delade upp
mellan oss. När vi lyssnade igenom och skrev ner intervjuerna uppstod möjlighet att reflektera
över innehållet och på så vis redan då börja fundera över vad som var relevant för studien. För
att försöka få någon slags struktur på vårt insamlade empiriska material bestämde vi oss sedan
för att analysera data kring en flicka i taget. Vi började med att tillsammans läsa igenom våra
observationsanteckningar. Dels för att memorera och synka våra observationer då vi var och
en hade observerat antingen flicka eller lärare men också för att komplettera våra olika
observationer. Meningar och/eller ord markerades sedan med olika färgkoder för varje flicka
och anteckningar skrevs i marginalerna utifrån våra forskningsfrågor och den teori vi lutade
oss mot. Efter det gjorde vi likadant med intervjuerna kring aktuell flicka. Vi använde oss då
av en typ av meningskoncentrering som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som att dra
ihop intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar där innebörden fortfarande är
densamma men uttrycks i några få ord eller meningar.
Vi länkade därefter ihop vissa skeenden från observationerna med vissa uttalanden i
intervjuerna. När det handlar om analys av empirin som samlats in via intervjuer menar Fejes
och Thornberg (2015) att utmaningen i en kvalitativ intervju ligger i att skapa någon slags
mening ur den massiva mängden data. Där hade vi god hjälp av våra forskningsfrågor och den
teori vi lutade oss mot. Genom att ständigt fråga oss vad det vi markerade och lyfte fram ur
materialet hade gemensamt med våra forskningsfrågor och hur det kunde förstås utifrån
teorin, kunde vi bättre sålla i den stora mängden empiri. Vissa saker vi tyckte var intressanta
handlade dock inte alltid om det vi faktiskt skulle undersöka och då kunde vi lägga det åt
sidan.
Analysen fortsatte därefter med att vi använde våra anteckningar i marginalerna,
understrukna meningar och ord i texterna för att beskriva, klassificera och tolka data. Detta
ledde till att data sattes in i en kontext, kategoriserades och jämfördes. Beskrivningar och
klassificering tog analysen vidare uppåt i spiralen och gav upphov till ett antal teman. Vi
letade efter skeenden och beskrivningar som kunde förklaras och förstås utifrån det
sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014; Vygotskij, 2001) på så vis att vi intresserade oss för
hur flickorna påverkades och interagerade i den kontext, i det här fallet klassrummet, som de
befann sig i. Vi använde oss också av KASAM (Antonovsky, 2005) när det handlade om hur
flickorna uttryckte och visade behov av stöttning på olika vis. Behoven kunde många gånger
relateras tillbaka till en känsla av mening och sammanhang. Vad det gäller de
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specialpedagogiska perspektiven (Nilholm, 2005, 2007) kunde vi redan från början konstatera
att vi själva enbart genom vårt val av att studera flickor med ADHD intog ett kompensatoriskt
perspektiv. Olika dilemman kunde urskiljas där inte enbart pedagogernas syn på flickornas
svårigheter utan organiseringen av undervisningen i stort på de olika skolorna vittnade om
olika perspektiv.
Dataanalys och undersökningar sker parallellt enligt Merriam (1994), vilket vi upplevt
att det gjort. I ljuset av det har vi också förstått vikten av att redan i intervjuerna tänka på att
försöka få fram rika och nyanserade beskrivningar både från flickorna och pedagogerna.
Merriam menar vidare att analysen “är mycket beroende av forskarens sensitivitet och
analytiska förmåga” (s. 135) i kvalitativ forskning. Under arbetets gång har vi utvecklat våra
analytiska frågor och vi är medvetna om att vi behövt fundera länge och noga över vilka
slutsatser vi kan dra utifrån empirin.

3.6 Tillförlitlighet
I kvalitativa studier är det viktigt att validitet, d.v.s. resultatens giltighet, och reliabilitet, d.v.s.
resultatens tillförlitlighet, blir utförligt belyst (Merriam, 1994). Fejes och Thornberg (2015)
menar att tillförlitligheten är beroende av hur noggrann och systematisk forskaren varit under
datainsamling och analys. I fallstudier använder man sig av så kallad triangulering där
forskare använder flera och olika källor, metoder, undersökningar samt teorier som tjänar som
bevisning och validering av säkerheten i studierna (Creswell, 2013; Merriam, 1994). Detta
ökar reliabiliteten då vi tittar på problemet utifrån olika vinklar och använder oss av flera
olika datainsamlingsmetoder. I vårt fall användes både observationer och intervjuer. Vi
genomförde observationer av lärarna, observationer av flickorna, intervjuer med lärarna och
intervjuer med flickorna. Intervjuerna vi gjorde med elever och lärare kan då utgöra
validering av det som observerats, samtidigt som observationerna kan utgöra validering av det
som beskrivs i intervjuerna. Vi anser att vi varit noggranna när vi dokumenterade vid
observationer då dessa genomfördes tillsammans, där vi turades om att fokusera på antingen
flickan eller läraren för att inte missa något av vikt. Efter observationerna avsatte vi tid till
efterarbete för att förtydliga anteckningar medan dessa fanns i färskt minnet. Vi kunde genom
intervjuerna få en beskrivning från både elever och lärare som ytterligare förklarade en
situation eller förstärkte vad vi observerat som korrekt uppfattat. Det faktum att intervjuerna
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skedde samma dag i anslutning till observationerna, spelades in och transkriberades till fullo
ökar trovärdigheten.
Larsson (2005) menar att man inte kan generalisera från en fallstudie till andra på ett
enkelt sätt, men att “kunskapstillskottet genom fallbeskrivningen sker genom att de som tagit
del av resultaten kan ha fallbeskrivningen i åtanke, när man tänker på andra fall och då
eventuellt upptäcka relevansen av den gestaltning, som den kvalitativa analysen resulterat i”
(s.19). Det är vi medvetna om och giltigheten i vår studie blir relativt låg då resultaten endast
gäller för just de här tre flickorna och deras studiesituation. Vi anser ändå att vi uppnått det
som beskrivs ovan med vår studie, genom noggranna och fylliga beskrivningar av fallet. Vår
studie ger en inblick i hur det kan se ut för flickor med ADHD.
Relationen mellan den som utför intervjuerna och den intervjuade påverkar också
tillförlitligheten. Det kan uppfattas som att vi som vuxna och flickan som en grundskoleelev
innebär en maktasymmetri (Creswell, 2013). Samtalet kan ha påverkats av detta och det är vi
medvetna om. Det är vi som för agendan. Ett försök till att råda bot på denna asymmetri var
att vi, likt Johansson (2015), påtalade att vi var intresserade av flickans upplevelser och
tankar, att dessa var viktiga för oss.

3.7 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2011) menar att forskningsetiska överväganden innebär att hitta en rimlig
balans mellan olika legitima intressen. Det kan handla om att ta fram ny kunskap som kan
bidra till både individens och samhällets utveckling samtidigt som hänsyn tas till individens
rätt till skydd mot skada eller risk i samband med forskning. Vetenskapsrådet (2002)
stipulerar fyra etiska huvudkrav för grundläggande individskydd inom forskning, vilka vi
noga övervägt och informerat deltagarna i studien om. Vid intervjuerna krävs det en fin
balansgång mellan intervjuarens intresse för att få fram värdefull information och etisk
respekt för intervjupersonens integritet (Kvale& Brinkmann, 2014). Det har vi haft i åtanke
när vi intervjuat och likväl när vi observerat samt att vi har varit noga med att följa de fyra
krav som Vetenskapsrådet (2002) satt upp.
Informationskravet innebär att respondenterna får information kring hur
undersökningen kommer att gå till, sina uppgifter i projektet samt villkor för deltagande.
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Denna förhandsinformation skickade vi i brevform ut till berörda pedagoger och
elever/föräldrar. I brevet framgick syftet med studien och hur vi ämnade genomföra den. Vi
informerade om att deltagandet är frivilligt och att insamlade uppgifter enbart används till
forskning både i brevet och även muntligt inför varje intervju och observation.
Samtyckeskravet innebär att samtyckeinhämtas skriftligt från samtliga respondenter.
Om personen är under 15 år måste alla vårdnadshavare samtycka. Vi skickade hem detta
dokument med eleven via specialpedagog eller rektor som sedan vidarebefordrade det till oss.
Respondenterna informerades via den skriftliga informationen, men också inför varje intervju
om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Samtycket gällde både observation och
intervju.
Konfidentialitetskravet innebär för oss att vi inte namngett varken kommun, skola,
pedagog eller elev. Vi har fingerat alla namn som förekommer i materialet. Då våra
respondenter är unga och dessutom diagnostiserade med ADHD åligger det oss ett stort
ansvar att hantera informationen på ett etiskt försvarbart sätt.
Nyttjandekravet innebär att vi enbart använt inhämtat material för forskningsändamål.
Det insamlade materialet hanterades enbart av oss och det får sedan inte användas till beslut
eller åtgärder. Vi förvarar det så att ingen obehörig kommer åt det.
Vi är medvetna om att observationer kan uppfattas som utpekande. Undervisande
lärare ombads därför förbereda klassen på att vi skulle komma för att observera
undervisningen. I samband med vårt besök presenterade vi oss kort och sa att vi skulle titta på
undervisningen och att ingen skulle komma att nämnas vid namn eller kunna spåras. Allt
material avidentifierades. Eftersom observationen inte gällde någon annan än undervisande
lärare och flickan med ADHD anser vi att alla krav, förutom den kortfattade informationen i
början av lektionen, kunde strykas vad det gäller övriga elever i klassen.
Det var också viktigt för oss att när vi efter lektionen skulle intervjua flickorna
hanterade det på ett sätt så att de inte blev utpekade. Detta löstes i samråd med lärare, assistent
och specialpedagog.
Med tanke på risken för skada hos en av flickorna valde vi i samråd med flickans
resursperson att inte göraen intervju efter observation två. Flickan mådde den dagenmycket
dåligt. Då vi hade haft en lång intervju gången innan med flickan där ett gediget resultat
tydliggjorde hennes situation, tog vi beslutet att inte heller åka dit vid ett annat tillfälle, också
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det med hänsyn till flickan. Vi nöjde oss med den empiri som redan samlats in.

4. RESULTAT
Inledningsvis presenteras här viss bakgrundsfakta om de tre flickorna. Med hänsyn till deras
integritet har vi valt att ge dem fingerade namn. Även lärarna har fått fingerade namn. Sedan
följer en presentation av resultaten under respektive forskningsfråga.

Flicka 1 (Anna)

Anna går i årskurs 6 på en liten F-6 skola på landet i en mindre kommun. Hon har under sin
skoltid haft svårt med koncentrationen och kamratrelationerna. Hon har under årskurs 6 fått
en ADHD-diagnos. Sedan tidigare har hon en dyslexidiagnos. Vi besökte henne vid två
tillfällen. Undervisningen ägde rum i två olika klassrum med två olika lärare. Vi kallar henne
Anna och hennes lärare kallar vi för Amanda och Adam.
Flicka 2 (Beata)

Beata går i årskurs 8 på en högstadieskola (åk 7-9) på en mindre ort i en mindre kommun.
Hon har under sin skolgång haft stora svårigheter med kamratrelationer, koncentration och
impulskontroll. Hon fick sin ADHD-diagnos på mellanstadiet och har även en dyslexidiagnos.
Hennes skolgång har kantats av problematisk skolfrånvaro, men nu fungerar det bättre. De
senaste åren har Beata använt medicin mot ADHD-symtom. Skolan har anställt en
resursperson som stöttar henne över hela skoldagen. Vi besökte Beata vid två tillfällen med
samma lärare och hennes resursperson. Vi kallar henne Beata, hennes lärare för Bodil och
hennes resursperson för Britta.
Flicka 3 (Cornelia)

Cornelia går i årskurs 4 i en F-5 skola i en medelstor stad i en större kommun.Hennes
föräldrar har kämpat i flera år för att hon har haft det svårt i skolan och hon har nyligen fått
sin ADHD-diagnos. Cornelia ska börja medicinera mot ADHD-symtom. Hon har inte varit i
Sverige så länge och behärskar inte språket fullt ut. Cornelia får modersmålsundervisning
varje vecka. Vi besökte henne på två olika lektioner i olika klassrum med olika lärare. Vi
kallar henne Cornelia och hennes lärare kallar vi för Catrine och Cecilia.
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4.1 Vilka beteenden exemplifieras hos flickor med ADHD i
klassrummet?
Under våra observationer på lektionerna satt flickorna lugnt på sin plats, väntade på sin tur,
var tysta, störde ingen annan och märktes inte särskilt mycket. De visade inga stora
grovmotoriska rörelser eller tendenser till att lämna sin plats när det inte passade. Flickorna
rörde sig inte, bad om hjälp eller påkallade lärarens uppmärksamhet mer eller mindre än
någon annan flicka. Snarare tog de få initiativ till interaktion med lärare och andra elever. Om
de räckte upp handen, vilket sällan hände, gjorde de det väldigt diskret. Vi tolkar detta som att
förmågan till att kompensera för och dölja sina svårigheter för omgivningen finns hos dessa
flickor samt att flickors svårigheter kan vara svåra att upptäcka med blotta ögat.
Det vi dock såg, om än kanske beroende av den kunskap vi har kring flickor och
ADHD, var att flickorna använde sig av små motoriska rörelser som att snurra en hårslinga,
slå av och på en iPad, rita, leka med ett sudd eller ett halsband, pilla med hörlurar eller andra
saker som fanns tillgängliga. Det verkar då som att de är i behov av något att hålla i eller
fingra med för att kunna fokusera på uppgifter, eller för att lyssna vid genomgångar. Efter att
Anna berättat att hon vid minsta ljud eller rörelse måste titta på vad som händer, genom att
endast höja blicken utan att röra på huvudet, kunde vi även se dessa små subtila tecken på
avbrott i hennes koncentration, vilket vi inte hade observerat vid första tillfället.
På lektionerna letade flickorna efter saker de behövde, exempelvis sudd. De hade även
glömt uppgifter hemma och vi såg att de arbetade med andra saker än vad klassen gjorde. Vi
tolkar det som svårigheter i att strukturera, organisera och planera.

4.2 Hur beskriver några lärare flickornas svårigheter?
Lärarna beskriver inte flickornas svårigheter så ingående, då de anser att det fungerar ganska
bra för dem under lektionstid. De beskrivningar som framkommer görs dock mestadels utifrån
ett kompensatoriskt perspektiv. Lärarna hänvisar till flickornas olika tillkortakommanden och
svårigheter som individspecifika och som en konsekvens av deras ADHD- och/eller
dyslexidiagnos. De talar om koncentrationssvårigheter, impulsivitet, glömska, emotionella
svårigheter samt olika läs- och skrivsvårigheter. Lärarna reflekterar inte i någon större
utsträckning över sin egen eller miljöns roll i uppkomsten av de symtom flickorna visar.
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Amanda menar att Anna kan vara “ganska impulsiv” och att “hon kan bli väldigt
upprörd och jätteledsen”. Vidare beskriver hon att Anna kan “/.../glömma också,
väldigtmycket”.
Bodil beskriver Beata som ”otroligt styrd av sina känslor” och att “hon har svårt för
förändringar”. Men hon menar att om lektionerna inte är tydliga så hänger Beata inte med.
Här ser vi att Bodil anammar också det kritiska perspektivet då hon förklarar att Beatas
svårigheter hör ihop med formen för lektionsupplägg, vilket bestämmer huruvida Beata kan
tillgodogöra sig undervisningen eller inte.
Catrine och Cecilia beskriver Cornelia som ofokuserad och att hon har svårigheter att
orka hålla uppmärksamheten vid genomgångar.

4.3 Hur anpassas miljön och undervisningen för att möta
flickornas behov?
När det handlar om undervisningens upplägg och form säger flickornas lärare gång på gång
att vi gör det som är bra för flickan och det är bra för gruppen. Det handlar om struktur,
visuellt stöd, placeringar, ljudnivå, trygga grupper, information i appar, användning av iPad
och tydliga instruktioner. Vi ser där likheter med det kritiska perspektivet. Lärarna väljer att
förändra undervisningens form och anpassar för hela gruppen för att minska risken att
svårigheter uppstår för flickan. Amanda säger: “Det är ju en anpassning som är för alla så att
säga och då blir det inte utpekande”.
Det kompenseras dock också i viss mån för flickornas svårigheter kring att behålla
koncentration och uppmärksamhet på ett individuellt plan. Dessa anpassningar bottnar mer i
ett kompensatoriskt perspektiv. Annas lärare ger henne t.ex. extra stöttning under och efter
lektionstid. Flickorna använder sig av olika typer av hjälpmedel i undervisningen som musik i
hörlurar, skärm vid eller på flickornas bänkar, iPad eller smartphone, kilkudde att sitta på
samt penngrepp. Beata har en resursperson som följer henne hela dagen i skolan och hjälper
henne med struktur, att gå på lektioner samt arbetar för att stödja henne i det sociala
samspelet. Här blir det väldigt tydligt att resurspersonen Britta kompenserar för svårigheter
som flickan tillskrivs som individ. I samtal med elever samt pedagoger framkommer det att
Beata medicinerar mot sina ADHD-symtom. Bodil och Britta är nöjda med denna
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kompensatoriska hjälp och berättar att hon lättare följer med i undervisningen tack vare den.
Cornelia har en del av sitt arbetsmaterial i fönstret bredvid sin bänk, utöver den låda
som alla elever har. Vi tolkar det som en hjälp med struktur och organisation för Cornelia.
Catrine är medveten om att Cornelia behöver något att ha i händerna, men menar samtidigt att
det kan bli så att hjälpmedlet stör på så vis att både flickan och gruppen blir distraherade. Här
växer dilemmaperspektivet fram. Det är nödvändigt med hjälpmedel för att kunna lyssna,
samtidigt är hjälpmedlet något som gör att flickan tappar fokus på undervisningen.
Annas lärare går ofta fram och ger extra instruktioner och/eller förtydliganden till
henne kring de uppgifter hon förväntas genomföra. I Beatas fall är det mestadels assistenten
som ger extra instruktioner, kommunicerar och förtydligar uppgifter så att hon kommer igång
eller vidare med sitt arbete. Anna och Beata lyckas då genomföra sina uppgifter och deras
lärare/assistent utgör en viktig resurs i det sociokulturella lärandet som kan uppstå i dessa
möten. Cornelia däremot får inte det stödet då vi besöker henne. Vi ser istället att hon i
frånvaro av den formen av stöd inte arbetar med den uppgift resten av klassen gör, trots att
läraren utifrån ett sociokulturellt perspektiv försöker engagera eleverna i kommunikation och
arbetar med uppgiften tillsammans med eleverna. Alla elever blir dock inte delaktiga i
kommunikationen och Cornelia ”låtsasjobbar” då istället med andra saker som hon behärskar.
Vår tolkning är att då Cornelia inte kräver någon uppmärksamhet så glömmer läraren bort den
tysta flickan då det finns andra som kräver mer uppmärksamhet. Vi tolkar detta som att det
finns ett behov av kontinuerlig återkoppling och förstärkning av instruktioner för flickor med
ADHD för att de ska lyckas med sina uppgifter och ges möjligheten att vara i den proximala
utvecklingszonen.
Lärarna i Annas klass berättar att de jobbar hårt för att det ska vara lugnt i klassen.
Detta gör de för att Anna och de andra eleverna ska kunna arbeta. I syfte att skapa arbetsro
sprider lärarna ut eleverna så de sitter en och en samt placerar dem så att de inte ska prata med
sina nära vänner. Amanda säger: “Hela gruppen fungerar bäst själva.” Vår tolkning är att en
sådan placering inte uppmuntrar till sociokulturellt lärande. För att skapa lugn och ro i
gruppen samt möjlighet att fokusera tillåts eleverna använda musik i hörlurar under
arbetspassen och att spela spel på mobiltelefon under högläsning. Skärmar har placerats ut
bredvid Anna. Möjligheten till samspel med andra minskar då för Anna, men lärarna menar
att hon istället kan koncentrera sig och få något gjort. Vår tolkning är att lärarna ställs inför ett
dilemma då Anna uppnår arbetsro och kan ta till sig undervisningen tack vare enskild
placering och skärmar, men samtidigt når inte Anna den proximala utvecklingszonen då den
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typen av lärande främst sker i kommunikationen med andra.
Adam vill gärna ha Anna längst fram i klassrummet “/.../ så att man får närheten till
henne och sen att hon har närheten till mig så man kan prata. Hon hänger med bättre och jag
ser vad hon gör”. Detta kan tolkas som ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Adam
eftersträvar kommunikation med flickan.
Beata som går i årskurs 8 får välja var hon sitter i de olika klassrum hon går i. Hon
väljer då en plats långt bak. Läraren berättar att möbleringen av borden har varierat under
läsåret. Möbleringen är inte anpassad specifikt efter Beatas behov, men ger möjlighet till
samarbete. Det är också tillåtet att sitta i grupprum eller på annan lämplig plats då eleverna
arbetar. Det finns en studieverkstad öppen för alla under dagen. Bodil låter eleverna sprida ut
sig och lämna klassrummet till förmån för samarbete. Här ser vi en tydlig koppling till
sociokulturellt perspektiv på lärande. Resurspersonen Britta finns under hela lektionerna i
Beatas absoluta närhet. Britta beskriver sin roll som allra viktigast inom det sociala samspelet.
Flickan uppvisar stora svårigheter inom det och Britta menar att hon har som strategi att
hjälpa Beata genom att skapa goda relationer till de andra eleverna i klassen för att
tillhandahålla en slags ingång i det sociala samspelet för Beata genom att agera som en länk
emellan henne och de andra eleverna. Britta: “Om jag är as rolig med de andra eleverna, då
dras dom till mig så slipper hon vara i centrum och känna sig trygg i det.”
Ingen gång under våra besök interagerar dock Beata med klasskamrater.
Valmöjligheten av platser ger Beata möjlighet att placera sig långt bak i klassrummet, men
samtidigt blir det en plats utan bänkgrannar. Bodil berättar att Beata arbetar i grupp då läraren
bestämmer att hon ska göra det. Vår tolkning är att det sociokulturella lärandet minskar p.g.a.
valmöjligheten.

31

4.4 Hur beskriver flickorna sina svårigheter och sin situation
i skolan?
Under denna punkt har vi delat in resultaten i tre olika teman som vi anser vara centrala i
flickornas beskrivningar. Dessa teman underlättar för läsaren att förstå resultatet.

4.4.1 Koncentration och uppmärksamhet
Flickorna beskriver att de har svårigheter att koncentrera sig på lektionerna. Det är främst
olika typer av ljud, men även rörelser som upplevs som störande, vilket leder till att flickorna
kommer av sig och tappar fokus från sina arbetsuppgifter. De uttrycker ett behov av att
skärma av sig från detta på något vis.
Anna säger att hon ofta brukar rita när hon lyssnar på folk. Hon beskriver: “Jag får in
mer när jag lyssnar och gör något samtidigt.” Men hon säger också “/.../ibland blir jag så här
mer fokuserad på att rita”. I det här fallet kan ritandet både hjälpa och stjälpa, då hon å ena
sidan uttrycker att hon behöver göra något med händerna för att kunna lyssna bättre. Å andra
sidan kan det hon gör ta överhanden och då tappar hon fokus på lyssnandet.
Detta beskriver dock något som flickorna verkar ha gemensamt. De är i behov av att
göra något med fingrarna. Cornelia beskriver att hon tar med sig leksaker till skolan som hon
kan pilla med och för att ha något att hålla i. Hon säger att “/.../mina händer är överallt /.../
jag kan inte ta stilla händerna”. Beata som är lite äldre har tillgång till en iPad som hon
använder i liknande syfte samtidigt som den används som ett verktyg i inlärningen. Den blir
för henne något att hålla på med istället för att pilla med andra saker.
När det är mycket ljud känner Cornelia att det blir “/.../ ont i huvet /.../ då kan jag inte
tänka”. Hon beskriver vidare: “Jag har jättebra hörsel, jag hör allt. Jag tycker att det är
mycket bättre att jobba med lugnt, därför lyssnar jag på musik eller nåt när det är för mycket
ljud”. Även Anna och Beata beskriver att lyssna på musik hjälper dem att koncentrera sig på
sina arbetsuppgifter. När Anna blir störd uttrycker hon att “det känns typ som att jag måste
kolla runt i klassen vad som händer för att få tillbaka mitt fokus /.../ eller ha musik i öronen”.
Cornelia beskriver även att hon har en skärm hon kan sätta upp runt sin bänk och att den är
bra på så vis att “Man blir inte så störd /.../ om jag vill vara ifred och sånt..för jag tycker om
att vara i fred..jag kan koncentrera mig mycket bättre”.
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Det flickorna beskriver kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv bli problematiskt och
ett dilemma då grundtanken är att inlärning sker i ett sammanhang, i interaktion med andra.
Flickorna beskriver tydligt att de är i behov av att skärma av sig från ljud och rörelser, vilket
inte är möjligt vid samtidig interaktion och kommunikation med andra, som då innebär mer
ljud och störande moment.
För att hantera sina svårigheter hittar flickorna själva strategier utöver pillandet med
saker för sina behov. Detta kräver mycket energi från dem och ibland blir det övermäktigt.
Anna beskriver att hon “/.../ behövde mest komma ut från klassrummet för att det kändes som
att jag skulle skrika. Ibland behöver jag skrika av mig. Jag sprang ner för trappan och gick ut
och skrek..utanför”.
Att lyssna på genomgångar, hålla fokus och till exempel veta var i en text de ska läsa
verkar vara något flickorna kämpar med. Samtidigt tappar flickorna både bort och glömmer
material de behöver för att arbeta. De arbetar också med andra uppgifter på grund av detta.
Sammantaget, utifrån KASAM med delarna begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet/delaktighet, tolkar vi det flickorna beskriver som att deras känsla av
sammanhang minskar på grund av svårigheter med koncentration och avsaknad av tillräckligt
stöd i undervisningen. Begripligheten minskar då exempelvis Cornelia “hör allt” i
klassrummet. Det kan bli svårt för henne att sortera information och intryck så att hon vet vad
hon ska göra. Vi tolkar det som att hanterbarheten hänger ihop med att hitta strategier för att
kunna fokusera på de uppgifter som förväntas göras, vilket i sin tur ökar meningsfullheten.

4.4.2 Anpassningar och stöd
Planering och organisation är något som flickorna upplever svårigheter med. De uttrycker att
de är i behov av något slags stöd för att komma ihåg, veta var man ska och i vilken grupp man
ska vara samt hålla ordning på saker. Flickorna beskriver ett behov av hjälp med påminnelser
om läxor och att ta med sig böcker tillbaka till skolan. Anna uttrycker att hon skulle vilja ha
stödet digitalt via sms eller appar de använder för skolarbete. Som det är nu får hon “/.../ mest
grejer på papper”, vilka hon lätt tappar bort.
Flickorna ber inte gärna om hjälp eller räcker upp handen i klassrummet. De söker
istället stöd från kamrater eller väntar på att läraren ska komma till dem utan att de signalerat.
Cornelia uttrycker att hon får ont i armen av att räcka upp handen och hänvisar till sin gamla
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skola där man inte behövde räcka upp handen: “Det var bara skylt..det står hjälp..man gör
bara så där..[visar med händerna att man bara viker upp skylten]..sen sätter man bara ner
skylten om man behöver inte hjälp”.
Beata berättar att ”/.../ dom [skolan] har tagit bort den [idrottsundervisningen] från
mig”. Hon och idrottsläraren kommer inte överens. Hon uttrycker det som att: ”Han är helt..
dum i huvet”. I samma andetag berättar Beata att hon gillar träning. Här blir resultatet en
avsaknad av anpassning. Vi tolkar detta som att skolan inte erbjuder henne möjlighet att
utvecklas inom det sociokulturella perspektivet. Vi tänker att KASAM måste vara riktigt lågt
då hon inte tillåts delta i undervisningen trots att hon egentligen gillar idrott.
Flickorna beskriver på olika vis hur de är i behov av olika anpassningar för att
undervisningen ska kännas begriplig och meningsfull för dem så att de kan hantera sin
situation. Utifrån KASAM vet vi att det är viktiga aspekter på hälsa och välmående som kan
leda till en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Med enkla medel går det att stötta
flickorna till en mer begriplig tillvaro i skolan. Bilder som komplement och förtydliganden av
uppgifter i kombination med skriftliga instruktioner på tavlan eller på papper är något
flickorna beskriver i positiva termer. Cornelia uttrycker det som att “Jag tycker bilder hjälper
mig mycket bättre därför att jag..jag tycker inte om bokstäver lika mycket..då blir det som lite
rörigt i min hjärna. Om jag tittar på bild, då vet jag precis vad det är”.
Att läraren kommer och ger en individuell instruktion för att komma vidare/komma
igång upplevs också vara en stor hjälp för flickorna. Anna uttrycker det som “/.../ mest att hon
kommer och säger det också. För att ibland så..ser jag inte vad som står på tavlan”. Hon
uttrycker vidare att när det är bilder till, exempelvis en Powerpoint, då blir det lättare än att
bara läsa.
Vad det gäller arbetsformer som fungerar bäst uttrycker flickorna att de gärna sitter
bredvid en kompis eller jobbar i grupp för då känner de att de kan få mer hjälp. Anna: “Jag
personligen tror att det är mer grupparbete som passar mig bäst och par..när jag är ensam så
känner jag att det är svårare..man kan inte få lika mycket hjälp som man får när man är
grupper”.
Här blir det återigen ett dilemma utifrån det sociokulturella perspektivet. Flickorna
uttrycker att de önskar samarbete med andra och att de då lär sig bättre, men samtidigt
uttrycker de svårigheter med koncentration och fokus som kan ställa till det för dem i en
sociokulturell inlärnings-kontext. De vill gärna skärma av sig å ena sidan men å andra sidan
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samarbeta för att de känner att det blir lättare för dem att lära då. Samarbete ger också en
känsla av tillhörighet och sammanhang. Med hjälp av andra kan undervisningen göras
begriplig för flickorna, något de har svårigheter att skapa själva.

4.4.3 Relationer
Anna beskriver att hon gärna vill sitta med eller nära sina kompisar. Hon berättar också om
obehaget av att sticka ut. När Anna får kommentarer om att hon och några andra flickor som
tycker om att arbeta i grupp, exempelvis kallas de för “fakefriendsforever”, väljer hon att
undvika detta samarbete. Vi tolkar det som att hon gör allt för att passa in. Anna har dock
relationer som gör att hon är delaktig i det som händer. Observationerna visar att hon är en
naturlig och självklar del av klassen. Hennes oro för att bli mobbad är stark och hon vill inte
berätta för någon om sitt behov av att gå ut från lektionen och skrika. Det hon gör bygger på
att hon vill vara en del av gruppen och törs inte sticka ut. Känslan av att passa in i gruppen är
viktig. Vi tolkar det som att KASAM betyder mycket för henne. Sociala relationer ger henne
möjlighet att utveckla sina kunskaper. Samtidigt är det enligt Anna och lärarna rasterna och de
sociala relationerna där som får henne att tappa humöret. Lärarna uppger att de har goda
relationer till flickorna och de ser den relationen som viktig för att flickorna ska lyckas i
skolan. Flickorna ser också relationen till läraren som något värdefullt, som en trygghet.
Beata beskriver att hon inte har några kompisar i klassen. Andra får komma till henne
om de vill vara vänner. Hon berättar om stora svårigheter att hålla humöret gentemot andra.
Raseriutbrott förekommer och hennes strategi för att klara av dem är att gå runt i samhället
ungefär en timme. Assistenten Britta hjälper henne att vara i skolan. Beata är nöjd med deras
relation. Vi tror inte att Beata ingår i något sociokulturellt lärande förutom då någon vuxen är
inblandad. Vi tolkar det som att hennes KASAM är svag då hon inte interagerar med
klasskamrater.
Cornelia berättar att hon inte kan språket så bra. Hon har svårt att förstå hur man ska
lösa uppgifter och att hon får hjälp av klasskamrater. Vi tolkar detta som att sociokulturellt
perspektiv finns. Utifrån KASAM tror vi att Cornelia saknar begriplighet och meningsfullhet
på grund av språksvårigheter. Vi tror dock att hon känner hanterbarhet tack vare relationerna
med sina vänner och lärandet i samtalet med dem.
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5. DISKUSSION
Vi har genom denna studie belyst hur studiesituationen i skolan för flickor med ADHD kan se
ut, vilket var vårt syfte. Våra forskningsfrågor avseende observerbara beteenden, flickornas
upplevda svårigheter, pedagogernas syn på flickornas svårigheter samt utformning av
undervisningen för att möta deras behov har besvarats. I denna del diskuterar vi först vår
forskningsmetod för att sedan diskutera de resultat som framträdde mot bakgrund av tidigare
forskning kring flickor med ADHD och vår teoretiska ram innehållande specialpedagogiska
perspektiv, sociokulturellt perspektiv och KASAM.

5.1 Metoddiskussion
Genom att välja fallstudien som forskningsmetod har vi fått möjlighet att både observera
skeenden i olika miljöer och lyssna till berättelser och beskrivningar från flera olika källor,
vilket sammantaget gör att vi erhållit en så verklighetsförankrad bild av studiesituationeni
skolan för några flickor med ADHD som var möjlig inom ramen för vår undersökning.
Metoden fallstudie visade sig vara tidskrävande och att hitta flickor som kunde vara med i vår
studie var svårare än vi trott. I det hänseendet kunde vi ha skyndat på processen med
insamling av empirin genom att ha tagit en tidigare kontakt med rektorer och vänt oss till fler
skolor samtidigt.
Reflexivitet innebär att forskaren påverkar skeendet vid observation eller
frågeställningar och därmed också svaren (Yin, 2007). En begränsning i vår studie kan vara
att vi inte besökt flickorna tillräckligt många gånger för att de ska känna sig bekväma med oss
och därmed känt sig fria att agera som de vanligtvis gör. Nu finns möjligheten att de
omedvetet gjorde sitt allra bästa och kämpade ännu mer för att smälta in och vara
“skötsamma”. Vissa lärare nämnde att flickorna i vanliga fall kunde ta mer plats och
möjligtvis koncentrerade sig lite mer när vi var där.Vi är medvetna om attvi som observatörer
i klassrummet påverkar både flickorna, klassen som helhet och lärarnas beteende,
kommunikation och samspel i den miljö vi studerar. Vår närvaro kan ha påverkat flickornas
arbetsinsats, det sociala samspelet i klassrummet, övriga elevers och lärarnas agerande, vilket
påverkar tillförlitligheten i resultatet. Intervjuerna fyllde då en viktig funktion då både
flickorna och deras lärare därigenom fick möjlighet att berätta om hur det brukar se ut. De
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nedslag vi gjort räcker dock inte för att vi ska kunna vara säkra på att vi verkligen mätt det
som efterfrågats.Reflexiviteten kan också ur ett etiskt perspektiv vara en brist i vår studie på
så vis att vi utifrån vår ringa erfarenhet som intervjuare och observatörer kan ha påverkat
resultaten under intervjuerna och trots våra ansträngningar att inte peka ut flickorna under
observationerna, ändå ha gjort det. Vi kan ha visat något med vårt kroppsspråk, eller använt
ett tonfall vi själva inte är medvetna om som påverkat uppfattningar och skeenden.
En annan begränsning i vår studie är också att vi inte använde någon kontrollgrupp vid
observationerna.Vi vet därför inte om de beteenden vi observerade kunde ha förekommit även
hos flickor utan ADHD. En anledning till att vi inte genomförde någon studie med
kontrollgrupp var bristen på tid inom ramen för detta examensarbete. Vi hade varit tvungna att
välja ut en elev som skulle vara kontrollelev och bara genomföra observationer då även
kontrolleleven var närvarande samt att det skulle ha krävt att vi observerade två elever
samtidigt, både flickan med ADHD och kontrolleleven. Vi valde att observerade läraren och
det hade varit komplicerat att också observera ytterligare en elev.
I ett klassrum händer mängder av saker samtidigt. Vi har endast kunnat observera en
del av detta. I de halvstrukturerade samtalen har långt ifrån alla detaljer kunnat belysas. Men
genom triangulering (Creswell, 2013; Merriam, 1994; Yin, 2007), där vi samlat in
information från multipla källor och tittat på resultatet utifrån flera olika vinklar, har vi kunnat
få ett mer fullödigt underlag och på så vis ökat validiteten i studien. Genom noggrann analys
av empirin har vi också ökat reliabiliteten.
En ytterligare begränsning kan vara att studien inte är longitudinell då det hade kunnat
ge en djupare inblick i flickornas situation över tid. Nu kan det vi observerat vara
tillfälligheter som inte kan klassas som generella hos de flickor vi studerat. Återigen fyller där
intervjuerna och den så viktiga trianguleringen en funktion för att minska den risken.
Vi är medvetna om att det inte går att generalisera utifrån vår fallstudie då den endast
handlar om tre flickor, men vår förhoppning är att den kan generera det kunskapstillskott som
Larsson (2005) beskriver utifrån att någon tar del av andra fallstudier med vår studie i åtanke
och på så vis upptäcker relevansen i den.
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5.2 Resultatdiskussion
Vår undersökning visar att det är svårt att uppmärksamma och känna igen symtom på ADHD
hos flickor, men att de finns där och är möjliga att identifiera om man vet vad man ska leta
efter. Det krävs dock att observationer kompletteras med samtal för att förstå flickornas
svårigheter. Resultaten indikerar att flickorna kämpar med koncentration, lärande, socialt
samspel och att anpassa sig själva i den miljö som undervisningens form och innehåll
stipulerar. GrskovicochZentall (2010), Jakobsson (2012), Johansson (2015) och Tangen et al.
(2007) beskriver alla skolan som en viktig skyddsfaktor, vilket vi håller med om. I ljuset av
det anser vi att det är vår skyldighet som blivande specialpedagoger att se dessa flickor.
Flertalet studier kring flickor med symtom på ADHD kommer fram till, i likhet med
vår studie, att dessa flickor inte syns och märks i lika stor utsträckning som pojkar med
diagnosen då deras svårigheter visar sig annorlunda och kan vara svåra att upptäcka (Abikoff
et al., 2002; Gershon, 2002; Grskovic&Zentall, 2010; Kopp, 2010; SBU, 2005), vilket leder
till att de i mindre utsträckning erhåller diagnos (Derks et al., 2007). De alternativa
skattningsskalor Grskovic och Zentall (2010) tagit fram visar på att flickors symtom oftare
kan relateras till sociala sammanhang. I vårt fall har samtliga flickor en diagnos, men vi
konstaterar att de inte syns och märks på lektionerna i skolan och att pedagogerna talar mer
om deras svårigheter på raster och i olika sociala sammanhang. På lektionerna blir de en i
mängden utan tillräckligt stöd trots en ADHD-diagnos. Deras svårigheter syns inte för ett
otränat öga, men i samtal med flickorna blir det tydligt att de kämpar med svårigheter som
tillhör diagnosen enligt DSM-5. Här tänker vi att samtalet med elever blir en särskilt viktig
del i ett sociokulturellt lärande där dialogen mellan lärare och elev är det som kan vara
nyckeln till att stötta flickor med ADHD. Våra observationer visade att flickorna lär i samspel
med lärare, assistent och klasskamrater. Utan samspelet hamnar de delvis utanför
undervisningen och det blir svårt för dem att nå den proximala utvecklingszonen (ZPD).
Flickorna är väl medvetna om sina svårigheter, men lärarna anser att de klarar sig bra
på lektionerna. Deras syn korrelerar inte med varandra och resultatet tror vi kan bli att
flickorna inte erhåller stöd som utgår från deras självupplevda behov. Två av flickorna har
utöver ADHD en dyslexidiagnos och den tredje räknas som nyanländ och har därmed inte
tillägnat sig det svenska språket fullt ut. Flickornas svårigheter relateras av lärarna istället till
dessa diagnoser. Det kan vara förståeligt då Johansson (2015) i sin studie kommer fram till att
flickor med dyslexi och ADHD upplever liknande svårigheter. Detta försvårar följaktligen
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pedagogernas möjligheter att både förstå ADHD-diagnosen och sätta in adekvat stöd. I vår
studie framkom det att flickorna har problem med läsförståelse, avkodning och stavning,
vilket stämmer väl med Kopps (2010) avhandling och hennes resultat angående
tilläggsdiagnoser.
En av flickorna deltar inte i idrottsundervisningen. Kopps (2010) resultat bekräftas på
denna punkt i vår begränsade studie. Här menar vi att flickornas KASAM blir starkt påverkat
av de svårigheter de upplever.
Det är snarare i det sociala samspelet pedagogerna ser svårigheter. Det stämmer väl
överens med flera studier som lyfter att flickors svårigheter ofta visar sig i det sociala
samspelet (Rucklidge&Tannock, 2001; Tangen et al., 2007). Miljön anpassas inte i särskilt
hög grad så att svårigheter kan undvikas för dessa flickor. Ändå visade sig miljön i
klassrummet vara av stor vikt för flickorna på flera plan. Den fysiska miljön i form av
möbleringar som ger möjlighet till sociokulturellt lärande samt arbetsro och möjlighet till
koncentration. När vi studerat klassrumssituationen för dessa flickor med ADHD har vi inte
sett att lärare anpassat undervisningen i någon högre grad för dem. Vi undrar om det beror på
att lärarna helt enkelt inte förstår vidden av flickornas svårigheter då de inte syns på samma
vis som pojkars symtom? Detta stämmer också överens med resultatet hos Sciutto et al.,
(2004) som visar att lärare tenderar att agera i högre grad på pojkars ADHD-symtom och
mindre grad på flickors, särskilt flickors ADHD-symtom utan hyperaktivitet.
Pedagogerna förklarade mestadels flickornas svårigheter utifrån det kompensatoriska
perspektivet, vilket enligt Velasquez (2012) kan leda till att pedagogiska strategier och
metoder används oreflekterat och kanske inte passar alla elever. Om det är så tänker vi att det
blir extra viktigt att lärare är medvetna om att flickor och pojkar kan behöva hjälp med skilda
saker (Nadeau et al., 2002) utifrån deras annorlunda symtombild. Undervisningens form
däremot bottnade mer i dilemmaperspektivet där det fanns en viss medvetenhet om flickornas
svårigheter, men där undervisningen ändå utgick mestadels från vad som var bäst för gruppen.
Vi anser att specialpedagogens roll kan vara att lyfta detta dilemma. Dels utifrån flickors
ADHD-symtom, men också utifrån sättet att organisera undervisningen.
Derks et al. (2007) menar att konsensus mellan lärare och föräldrar kring en elevs
svårigheter oftare uppstår kring pojkar, då deras svårigheter i högre grad uppmärksammas av
både lärare och föräldrar. Detta ser de som en anledning till att färre flickor än pojkar
remitteras till utredning och därmed erhåller behandling för ADHD. Då funderar vi över hur
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vi ska hantera det i skolan? Vi specialpedagoger behöver ta ett större ansvar för att delge
lärare kunskap och redskap för att se dessa flickor så att de kan få den hjälp och det stöd de
har rätt till. Vi behöver lyssna på föräldrarnas berättelser om sina döttrar och även erbjuda
dem stöd och vägledning. Derks et al. kom också fram till att färre flickor med ADHD än
pojkar med ADHD erhöll behandling i form av medicin och/eller terapi. Detta korrelerar inte
med resultatet i vår begränsade studie, där två av tre flickor medicinerar. Vår undersökning
har dock inte gällt pojkar med ADHD eller i vilken grad pojkar med ADHD medicinerar.
Utifrån ett kompensatoriskt perspektiv ansåg lärare i vår studie att medicinering är en väl
fungerande lösning mot flickors ADHD-symtom.
Flickorna får i vår studie varierande grad av igångsättningshjälp, uppmuntran och
bekräftelse. Vi får samma varierande resultat angående delaktighet. Johansson (2015) lyfter
fram dessa punkter som viktiga för flickor med ADHD. Vår studie bekräftar Johansson i det
att det sociala sammanhanget och flickornas stödbehov utgör två motstridiga behov.
Dilemmaperspektivet framträder. Är inte vår roll som specialpedagog av yttersta vikt för att
skolan ska lyckas i arbetet med flickor med ADHD?
Rucklidge och Tannock (2001) kom i sin studie fram till att flickor med ADHD ofta
upplever bristande kontroll av tillvaron jämfört med pojkar med ADHD. Detta stämmer väl
överens med resultaten i vår undersökning, där de tre flickorna efterlyser olika sorters stöd
och hjälp med att organisera upp sin tillvaro i skolan. Svårigheter med att komma ihåg, hålla
ordning och planera framträdde i intervjuer och observationer. Vi funderar över hur flickornas
svårigheter kan jämföras med barn utan diagnosen? Förmodligen blir deras svårigheter i den
jämförelsen än mer tydliga.
Antonovsky (2005) lyfter fram KASAM som ett salutogent sätt att se på människor.
Vi ställer oss frågan om inte detta är specialpedagogens viktigaste roll för flickor med ADHD.
Ökad KASAM, med en undervisning organiserad efter ett kritiskt perspektiv, skulle kunna
öka dessa flickors skolprestation. Tangen et al. (2007) ger tydliga indikationer på att det är så.
Dock visar de att ett kompensatoriskt perspektiv upplevdes som nyckeln till förändringen med
begreppen före och efter diagnos. Vi väljer att landa i ett dilemmaperspektiv och menar att vår
studie bidrar till att visa detta. Först måste dessa flickor upptäckas. Därefter behöver lärare,
med specialpedagogers hjälp, hitta undervisningsstrategier som fungerar för individen. Detta
kan göras genom att undervisningen omformas för alla. När det sociala samspelet fungerar i
gruppen och med lärare/assistent tycker vi oss se att våra tre flickor med ADHD befinner sig
närmare eller i den proximala utvecklingszonen. Detta utifrån våra observationer och
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intervjuer med flickorna, som pekar på att ökat socialt samspel gör våra tre flickor mer aktiva
i undervisningen, samt att flickorna efterfrågar denna form av samspel med kamrater och/eller
lärare/assistent.
I ljuset av sociokulturellt perspektiv (Lindqvist, 1999; Vygotskij, 2001) där lärandet
ses som en process av interaktion mellan omgivningen och de resurser vi har till förfogande
känner vi att det finns anledning att fundera över hur undervisningen anpassas efter enskilda
individers behov, i det här fallet flickor med ADHD. Miljön vi studerat har i liten grad
anpassats för att undvika att svårigheter uppstår för enskilda individer eller för gruppens
lärande. Den är mestadels anpassad efter att ge studiero. Detta är förvisso av stor vikt för
flickorna som beskriver att de har svårigheter i att koncentrera sig. Ett dilemma. Flickorna
uttrycker en önskan om att få arbeta tillsammans med andra elever, men sitter i vår studie
oftast ensamma och arbetar på egen hand. Det underlättar inte dessa flickors lärande eller
sociala färdigheter som de har svårigheter i.
Kopp (2010) tar i sin avhandling upp vikten av tidigare identifiering av flickors
svårigheter så att de kan få adekvat hjälp och stöd i skolan och i livet samt belyser att det finns
ett stort behov av utbildning inom samhällets offentliga institutioner kring flickor och deras
koncentrations- och sociala interaktionssvårigheter. Vi är benägna att hålla med. Resultaten i
vår studie indikerar att pedagogerna behöver öka sin förståelse för flickors svårigheter. Här
tror vi att samtal kan ha en avgörande betydelse. Det blir tydligt för oss att vi endast genom att
observera flickorna inte kan förstå deras svårigheter. Samtal och interaktion med pedagoger
framträder som en viktig pusselbit för flickor med ADHD så de kan lyckas i skolan både
utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och KASAM.
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5.3 Fortsatt forskning
Många av de studier som gjorts kring flickor med ADHD handlar om att flickor upptäcks och
remitteras för utredning i lägre grad och senare i ålder än pojkar. Det är självfallet av vikt att
flickor upptäcks tidigare och utifrån det ges ett adekvat stöd i skolan. Utifrån resultaten i vår
studie upplever vi ett behov av mer forskning som fokuserar på hur flickor bemöts utifrån sin
funktionsnedsättning i skolan och i samhället. Hur uppmärksammas deras svårigheter i skolan
och vilket stöd sätts in? I många studier efterlyser man bättre screeningmetoder, men vi har
sett att en ADHD-diagnos inte automatiskt betyder att flickor får det stöd de är i behov av.
Varje flicka är unik och vi efterlyser mer forskning kring hur vi i skolan kan möta dessa
flickor så att de ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.
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Bilaga 1: Fördjupning DSM
Det är AmericanPsychiatric Association (APA) som ger ut Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM). På deras hemsida finns sammanfattning och symtomkriterier angående ADHD,
https://www.psychiatry.org/patients-families/adhd/what-is-adhd.
Den första manualen utkom 1952. I vårt examensarbete nämns DSM-3 (1980), den går att
ladda ner som pdf, http://displus.sk/DSM/subory/dsm3.pdf. ADHD beskrivs på s. 41-45, där
kriterierna går att läsa på s. 43-45 i länken ovan.
DSM-4 utkom 1994. En svensk version finns att tillgå som kriteriemanual på
Läkemedelsverkets hemsida, daterad till 2009,
https://lakemedelsverket.se/upload/allmanhet/behandlingsrekommendationer/Kriterier%20som%2
0anv%C3%A4nds%20f%C3%B6r%20att%20bed%C3%B6ma%20om%20en%20person%20har%20ADH
D.pdf.
DSM-5 utkom år 2013. Den går att hämta som pdf via
https://psicovalero.files.wordpress.com/2014/06/dsm-v-manual-diagnc3b3stico-y-estadc3adsticode-los-trastornos-mentales.pdf. ADHD beskrivs på s. 59-66 i denna skrift. Extra intressant är att
följande textavsnitt finns med i denna upplaga. Under rubriken Könsrelaterade frågor finns en text
som inte funnits med i tidigare upplagor.
ADHD is more frequent in males than in females in the general population, with a ratio of
approximately 2:1 in children and 1.6:1 in adults. Females are more likely than males to
present primarily with inattentive features.(ibid, s. 63)

Källor till bilaga 1:
Nationalencyklopedin, DSM. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dsm, hämtad 2017-05-11.

https://www.psychiatry.org/patients-families/adhd/what-is-adhd, hämtad 2017-05-11.
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Bilaga 2: Missivbrev till skolan
Uppsala 20170209
Linda Sjölander
Studerande Specialpedagogprogrammet
Mälardalens Högskola, Västerås
0763-10 03 44
lsr14002@student.mdh.se
Christoffer Stenlund
Studerande Specialpedagogprogrammet
Mälardalens Högskola, Västerås
0708-25 99 66
csd14004@student.mdh.se

Presentation av examensarbetet ”Studiesituationen i skolan för flickor med ADHD”
Till __________________ rektor för __________ skola
Vi heter Linda Sjölander och Christoffer Stenlund och studerar på Specialpedagogprogrammet vid
Mälardalens högskola i Västerås. Vi går nu sista terminen och ska skriva vårt examensarbete.
Utanför studierna är Uppsala kommun vår arbetsgivare där vi arbetar som specialpedagog
respektive lärare. I vårt arbete och inom utbildningen har vi uppmärksammat behovet av mer
kunskap om flickor med ADHD. Syftet i examensarbetet är att belysa hur studiesituationen i
skolan för flickor med ADHD kan se ut. Vårt fokus är delaktighet och de svårigheter flickor med
ADHD kan uppleva i klassrummet samt hur deras lärare beskriver flickornas svårigheter och
anpassar undervisningen för att möta deras behov.
För att välja ut vår undersökningsgrupp söker vi flickor som har diagnosen ADHD.
För att genomföra vår studie skulle vi vilja göra observationer i klassen under någon eller några
tillfällen under februari och/eller mars månad och vi vill också intervjua två flickor i samband
med detta. Intervjuerna sker under eller utanför skoltid beroende på de olika flickornas önskemål.
Vi vill även intervjua lärare som undervisar flickorna.
Arbetet följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att undersökningen och
rapporteringen kommer att ske så att ingen av de medverkande kan identifieras. De som
medverkar i studien är när som helst fria att avbryta sitt deltagande. Föräldrar till flickorna som
deltar i studien kommer att få ge ett skriftligt godkännande till undersökningen.
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för
mer information.
Handledare under examensarbetet är:
Margareta Sandström
Senior professor i specialpedagogik
Mälardalens högskola, Utbildning, kultur och kommunikation,
margareta.sandstrom@mdh.se

Med vänliga hälsningar, Linda Sjölander och Christoffer Stenlund

50

Bilaga 3: Missivbrev till flicka och vårdnadshavare
Uppsala den 20170201

Linda Sjölander
Studerande Specialpedagogprogrammet
Mälardalens Högskola, Västerås
0763-10 03 44
lsr14002@student.mdh.se

Christoffer Stenlund
Studerande Specialpedagogprogrammet
Mälardalens Högskola, Västerås
0708-25 99 66
csd14004@student.mdh.se

Till xx och hennes målsmän
Presentation av examensarbetet ”Studiesituationen i skolan för flickor med ADHD”
Vi heter Linda Sjölander och Christoffer Stenlund och studerar på
Specialpedagogprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Vårt examensarbete ska
handla om flickor med ADHD och deras studiesituation. För att välja ut vår
undersökningsgrupp söker vi flickor som har diagnosen ADHD.
Vi vill besöka deras klass och intervjua flickorna för att höra hur de tänker om skolan och
studiesituationen.
Arbetet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Rapporteringen kommer att ske så
att ingen av de medverkande kan identifieras. De som medverkar i studien är hela tiden fria att
avbryta sitt deltagande.
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare
för mer information.
Handledare under examensarbetet är:
Margareta Sandström
Professor i didaktik med inriktning mot specialpedagogik
Mälardalens högskola, Utbildning, kultur och kommunikation,
margareta.sandstrom@mdh.se
Med vänliga hälsningar
Linda Sjölander och Christoffer Stenlund
o Vi samtycker till att xx ställer upp som deltagare i denna studie.
o Vi vill ha mer information innan vi ger vårt samtycke
o Vi vill inte att vår dotter deltar i denna studie.
_____________________

_____________________

_____________________

Elevens namnteckning

Målsmans namnteckning

Målsmans namnteckning
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Bilaga 4: Exempel på dubbellogg vid observation
Observation 1, lektion 1, flicka D, D-lektion, 1/1-11
Jag ser...

Jag tänker...

D sitter på sin plats.
D har slagit upp boken.
Instruktionerna står på tavlan.
D sitter långt fram.

Anpassning för D?
Placering så att läraren ser henne.

D har boken på bänken men vänder
inte blad när läraren säger vänd blad.

Har tappat fokus. Är i sin egen värld.

D får hjälp av läraren att vända blad.

Anpassning. Stöttning med läsning.

D börjar pilla med håret och gäspar.

Strategier för att höja
koncentrationen?

Sitter tyst med kroppen men pillar
vidare med sudd.
Börjar bli rörigt i klassen. Verkar ha
tappat koncentrationen på texten.

Tar inte plats. Många killar tar
betydligt mer plats.
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Bilaga 5: Intervjuguide flickor
Information angående studiens syfte.
Information kring att vi tycker det flickan har att berätta är värdefullt.

Den lektionen som observerats
●
●
●
●
●
●
●
●

Vad tyckte du om denna lektion?
Vad fungerade bra? Mindre bra?
Kunde du koncentrera dig på uppgift/uppgifterna? (Hur då? På vilket sätt? Strategier?)
Arbetsformen? (genomgång, grupp, helklass, enskilt arbete)
Vilken typ av stöd/hjälp fick du? - Brukar du få?
Hjälpmedel? (dator, iPad, skärm, hörselskydd, kudde)
Finns det något du önskar stöd/hjälp med som du saknar? (hjälpmedel?)
Något du vill ska förändras?

Pedagogiska förutsättningar i stort

●
●
●
●
●
●
●

Miljön i klassrummet? Placering? Störande objekt? Koncentrationen?
Lärarens undervisningsstil? Vad passar dig?
Arbetssätt? Vad passar dig? Passar mindre bra?
Vad brukar fungera bra för dig på lektionerna i skolan? Mindre bra?
Skillnad mellan olika ämnen?
Vilket stöd brukar får du?
Vilket stöd önskar du?
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Bilaga 6: Intervjuguide pedagoger
Information kring studiens syfte
● Hur skulle du beskriva att just denna lektion fungerade för flickan? (Vad fungerade
bra, mindre bra?)
● Anpassade du undervisningen på något vis för flickan? (Finns det anpassningar som
alltid gäller för henne/alla? Specifika för denna lektion/ämne?)
● Har du någon specifik strategi du använder dig av för att flickan ska lyckas i
klassrummet?
● Hur tänker du kring miljön i klassrummet för flickan?
● Finns det något flickan behöver stöttning i? På vilket sätt?
●

Hur kommunicerar ni (du och flickan) med varandra? (tecken, ögonkontakt,
kroppskontakt, kodord, före och efter, skriftligt)

● Finns det något du skulle ha kunnat hantera annorlunda?
● Har du något mer du vill berätta?

Frågeställningar som kommer upp kring specifika saker/moment i undervisningen tas upp
beroende av vad som sker vid observationstillfället.
● Hur tänkte du när…..?
● Vad var ditt syfte med….?
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Bilaga 7: Analysspiral
Analysspiralen, fritt efter Creswell (2013) s. 183

Berättelse
Tema
nn
Sammanhang

Inläsning
Reflektion
Skriva anteckningar
Tvärfrågor
Hantera data

Organisera insamlad data

Datainsamling

Figur: Egen bild med fri översättning och tolkning utifrån Creswell (2013) s. 183. Bakgrunden hämtad
från https://www.flickr.com/photos/entirelysubjective/6733416743.
Användningsrättigheter bakgrundsbild: får användas, delas och ändras, även kommersiellt.
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Bilaga 8: Ordlista
ADD
Diagnosen Attention Deficit Disorder användes i DSM-3 men betecknas idag som ADHD med
huvudsakligen uppmärksamhetsstörning.
ADHD
AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Finns i tre varianter: med huvudsakligen
uppmärksamhetsstörning, med huvudsakligen hyperaktivitetsstörning och med kombinerad typ.
ADHD-center
Ett stöd- och kunskapscenter som drivs av Stockholms läns landsting.

anpassning
I uppsatsen har vi valt att använda denna term istället för extra anpassningar som för tankarna till
specifika stödinsatser. Termen används i instruktionerna till de nationella proven. Det kan handla
omförlängd provtid, pauser, läraren förvissar sig om att eleven har förstått instruktionerna till
uppgiften eller att skriva texten på dator.

APA
AmericanPsychiatric Association, enligt deras hemsida den ledande psykiatriska organisationen i
världen med medlemmar i mer än 100 länder. Organisationen ger ut DSM.

DAMP
Deficits in Attention, Motor control and Perception, svårigheter med koncentration i kombination med
motoriska svårigheter och/eller perceptuella svårigheter. Diagnos som tidigare användes i Norden. Den
svenske psykiatern Christopher Gillberg var drivande.

deltagande observation
Observatören är med i den grupp som forskningen gäller.

dilemmaperspektivet
Ett av Claes Nilholm definierat tredje specialpedagogiskt perspektiv. Dilemman som
utbildningssystemet har att hantera såsom rätten att närvara i klassrummet och rätten att få stöd i
mindre grupp. Detta perspektiv liknar tolkningsparadigmet och interaktivt perspektiv.

DSM
Se bilaga 1.
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dubbellogg
Användes vid observationer. Se bilaga 4.

exekutiva funktioner
Dessa funktioner gör det möjligt att ha ett målinriktat beteende. Det handlar om förmågan att stoppa
sitt beteende/handlingar/tankar vid rätt tillfälle, förmågan att anpassa sig till olika situationer/tankesätt,
förmågan att kunna anpassa sina känslomässiga reaktioner utifrån situation, förmågan att hålla
information, såsom telefonnummer, i minnet, förmågan att planera/organisera samt förmågan till
självkontroll i relation till vad som förväntas.

fenotypisk profil
Fenotypen bestäms av ett samspel mellan en individs genetiska uppsättning och miljöfaktorer. Sonnby
(2014) anser att skillnaden mellan pojkars och flickors ADHD-symtom är biologiskt betingade.

halvstrukturerad livsvärldsintervju
Vid en strukturerad intervju har respondenten fått frågorna i förväg. Vid en halvstrukturerad intervju
följer man exempelvis en intervjuguide (se bilaga 5 och 6) med öppna frågor, man väljer att följa
informanten i samtalet, ställer följdfrågor och låter samtalet löpa relativt fritt. En livsvärldsintervju
innebär att vi är intresserade av respondentens upplevelse av sin livsvärld.

icke-deltagande observatör
Enligt Creswell (2013) finns observatören i rummet, men deltar inte i det studerade sammanhanget.

KASAM
Begrepp myntades av Antonovsky (2005) som beskriver detta som människans viktigaste salutogena
faktor för hälsa. Känsla Av SAMmanhang består av delarna begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet/delaktighet.

kompensatoriskt perspektiv
Specialpedagogiskt perspektiv som utgår från att individen är bärare av svårigheten. Detta
traditionella perspektiv används synonymt med biologiskt, individualistiskt, kategoriskt, medicinsktpsykologiskt och funktionellt perspektiv.

kritiskt perspektiv
Specialpedagogiskt perspektiv som utgår från att skolan ska anpassas till elevers olikheter. Inkludering
är centralt i detta alternativa perspektiv som används synonymt med relationellt, demokratiska
deltagar, curriculum och post-positivistiskt perspektiv.
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kulturhistorisk teori
Kunskapen konstrueras socialt och är en del av kulturen. Se sociokulturell teori. Härleds från
Vygotskij.

maktasymmetri
Kan förekomma då exempelvis vuxen intervjuar barn.

MBD
Minimal braindysfunction är ett begrepp som slutat användas för att beskriva främst barns
koncentrationssvårigheter, överaktivitet, inlärningsproblem och motoriska svårigheter. Benämningen
användes från slutet av 1960-talet till slutet av 1980-talet. Begreppet för tankarna till att en hjärnskada
hos individen är orsaken till svårigheterna som uppstår.

meningskoncentrering
Ett sätt att hantera en större mängd insamlad data och koncentrera meningen i insamlad data i korta
meningar eller nyckelord.

multipel fallstudie
En fallstudie som består av flera liknande fall, multiplecasestudy.

proximala utvecklingszonen
Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp myntat av Vygotskij. Han menar att en människas
utveckling sker i området mellan det hon förmår kunna utföra själv och tillsammans med andra i den
proximala utvecklingszonen.

reflexivitet
Reflexivitet innebär att forskaren påverkar skeendet exempelvis vid observationer eller intervjuer.

salutogen
hälsofrämjande

smygrepresentativitet
Begreppet sätter fingret på att man får urvalet att representera en större grupp, felaktiga
generaliseringar smygs in.
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snöbollsstrategin
Används synonymt med begreppet kedjeinsamling. Liknelsen vill påvisa att en snöboll växer när man
rullar den och på ett liknande sätt växer gruppen och undersökningsmaterialet tills tillräcklig
datamängd insamlats.

sociokulturell teori
Människor lever i ett socialt sammanhang. Språk och kultur spelar en fundamental roll för allt lärande.
Kunskapen konstrueras socialt och är en del av kulturen. Vygotskij är den främste teoretikern inom
sociokulturell teori.

sociokulturellt perspektiv
Jakobsson (2012) menar att detta är ett paraplybegrepp för närbesläktade teorier om människor,
lärande och utveckling, såsom Vygotskijs och Säljös.

stöd
Vi har valt att använda ordet stöd, vilket exempelvis används i instruktionerna till Nationella proven.
Vi ville inte använda begreppet särskilt stöd då detta är mer ingripande än det vi inom denna studie
avsåg studera i klassrumssituationen med exempelvis insatser under längre tid, beslutade av rektor och
nedskrivna i åtgärdsprogram.

triangulering
Detta innebär att information samlas in med flera metoder för att validera resultat.

ZPD
Engelsk förkortning för den proximala utvecklingszonen, Zoneof proximal development.
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