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Sammanfattning 

ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för 

diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt 

diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. Att 

diagnostiseras i tidig ålder är viktigt för att få så bra förutsättningar som möjligt till stöd 

och framgång i livet. Lärarna är centrala aktörer när det kommer till upptäckt av ADHD. 

Detta då de tillbringar stor del av dagen tillsammans med barnen och då problem måste 

finnas i minst två miljöer för att utredning ska påbörjas. Denna uppsats har därför syftat 

till att undersöka sen diagnostisering av flickor med ADHD med utgångspunkt i hur 

lärare förstår diagnosen och sättet som den manifesteras hos barnen. Därtill har syftet 

varit att undersöka könsrollers påverkan på flickors synlighet utifrån lärarnas förståelse 

av diagnosen. Detta har gjorts genom en intervjustudie med låg- och mellanstadielärare. 

Analysen utfördes utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv för att undersöka vilka 

språkliga resurser lärarna använde sig av i förståelsen av diagnosen och de sätt som den 

manifesteras hos barnen. För att synliggöra könsrollernas påverkan på flickornas 

synlighet kompletterades uppsatsen med ett genusteoretiskt perspektiv. Analysen visade 

att diagnosen konstrueras som aktiv, synlig och tydlig vilket är överensstämmande med 

maskulina egenskaper. Detta leder till slutsatsen att lärarnas förståelse av ADHD 

baseras på en maskulin könsroll vilket påverkar synligheten för de barn som inte gör 

den maskulina formen av ADHD vilka är de otydliga flickorna. Synligheten påverkar 

möjligheten till upptäckt och därigenom påverkas också möjligheten till diagnos.  
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1. Inledning 

I en nyligen utkommen rapport konstaterar Socialstyrelsen (2019, 7) vikten av att tidigt 

diagnostisera och sätta in åtgärder för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för 

att undvika problem såsom psykisk ohälsa och misslyckande i skolan. I takt med att kunskap 

gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD har ökat har också 

diagnostiseringen ökat. Det finns dock en tydlig skillnad i tidpunkten för diagnostisering 

gällande pojkar och flickor där pojkar generellt diagnostiseras i betydligt tidigare ålder än 

flickor (Socialstyrelsen, 2019, 14). En nyckelfaktor till att kunna ställa en diagnos är upptäckt 

och här är lärarna en mycket viktig part (Coles et al., 2012, 101; Guerra et al., 2017, 248; 

Sciutto et al., 2004, 252; Topkin et al., 2015, 1). Lärare är ofta en bidragande faktor till 

upptäckt av pojkar med ADHD. När det kommer till flickor är det vanligare att föräldrarna är 

de som fattar misstanke. En anledning till detta tros vara att flickor döljer sina svårigheter i 

skolan till skillnad från i hemmet där de istället agerar ut sin frustration (Stockholms läns 

landsting, 2013, 2).  

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk diagnos som 

innebär stora och bestående svårigheter gällande hyperaktivitet, ouppmärksamhet och 

impulsivitet (Socialstyrelsen, 2014b, 3). För diagnostisering ska avvikelser i dessa områden 

vara förenliga med de kriterier som beskrivs i den diagnosmanual som används vid 

diagnostisering såsom DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

(Gillberg, 2013, 17). Av världens alla barn och ungdomar är det uppskattningsvis 5-7 procent 

som är diagnostiserade med ADHD (Socialstyrelsen, 2019, 15).  

ADHD är ett välstuderat fenomen när det kommer till pojkar, däremot är studierna 

gällande flickor med ADHD färre (Lassinantti, 2014, 20). Enligt Svenny Kopp (2018, 11) är 

det inte länge sen det var ovanligt att flickor fick diagnosen ADHD. Detta på grund av att 

ADHD-symptomen inte blev igenkända hos flickorna trots att de hade ADHD. I Sverige 

uppmärksammades flickor med ADHD första gången 1998 på en konferens om DAMP1. 

Sedan 1998 har kunskapen om flickor med ADHD ökat, men trots detta diagnostiseras 

flickor senare än pojkar vilket Kopp (2018, 12) menar riskerar att resultera i osynliggörande 

 

1 DAMP (Deficits in attention, motor control and perception). DAMP innebär svårigheter med 

aktivitetsreglering och impulskontroll samt problem med motorik och perception (Gillberg, 2013, 20). 
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av flickorna. Både Quinn (2005, 581) och Kopp (2018, 12) menar att det större antalet studier 

på pojkar leder till en kunskapsobalans hos dem som arbetar med att diagnostisera ADHD. 

Kopp (2018, 13) kopplar både forskningens och lärarnas fokus på pojkar till deras beteende 

som mer dominant och svåranpassningsbart än flickornas vilket ytterligare bidrar till negativa 

effekter gällande synligheten av flickor med ADHD.  

Att flickor med ADHD oftast inte upptäcks förrän i sen ålder kan också kopplas till att 

symptomen manifesteras på ett annorlunda och mindre uppenbart sätt än hos pojkar med 

ADHD samt att flickor tenderar att internalisera symptomen (Quinn, 2005, 580). Detta 

innebär att symptomen vänds inåt istället för att ta extroverta uttryck. Flickor anstränger sig 

ofta väldigt mycket för att kompensera och dölja ADHD-symptomen i syfte att nå upp till 

exempelvis föräldrar och lärares förväntningar (Quinn, 2005, 580). Det är inte ovanligt att 

uppfattningen innan diagnos gällande flickor med ADHD är att de är välfungerande. Detta 

sker dock på bekostnad av flickans hälsa då det krävs stor kraft att agera normalt och utifrån 

förväntningarna på en som flicka (Quinn, 2005, 585).  

Skolan som institution och läraren som aktör har en central roll i upptäckten av barn med 

ADHD. Detta på grund av symptom på ADHD måste ha iakttagits i två miljöer för att en 

utredning ska påbörjas (Socialstyrelsen, 2014b, 3). Lärarna innehar en nyckelposition 

eftersom deras bedömning är en bidragande orsak till om en utredning initieras eller inte. Hur 

de förstår diagnosen och hur symptomen manifesteras blir då centralt för möjligheten till 

upptäckt, diagnostisering och slutligen möjligheten att få riktade stödinsatser. 

1.1. Problemformulering  

Hur vi talar om och förstår ett fenomen har normerande effekter. ADHD är en medicinsk 

diagnos vilket innebär att den generella förståelsen av fenomenet till stor del bygger på en 

medicinsk retorik och den kunskap som är producerad av vetenskapen. Hur vi förstår ett 

fenomen bidrar också till en definition av vilka som omfattas av fenomenet.  

Majoriteten av tidigare forskningen som är gjord på ADHD bygger på pojkar som 

studieobjekt. Detta innebär att tolkningen av barn med ADHD till stor del baseras på kunskap 

som är grundad på pojkar. Forskning som på senare tid gjorts på flickor visar att symptomen 

till viss del manifesteras olika hos pojkar och flickor. Att den generella förståelse av ADHD 

tar sin utgångspunkt i de sätt som symptomen tar sig uttryck hos pojkar, trots att det finns 

forskning som visar att symptomen kan ta sig olika uttryck hos pojkar och flickor, riskerar att 

skapa en obalans. I denna obalans gynnas pojkar genom en tidig upptäckt och diagnostisering 
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medan flickor missgynnas genom att osynliggöras. Detta riskerar att resultera i senare 

upptäckt och därigenom senare diagnostisering.  

Lärarna är centrala aktörer i upptäckten av barn med ADHD eftersom de tillbringar en stor 

del av elevernas vakna tid tillsammans med dem. Hur lärare förstår diagnosen och dess 

symptommanifestation hos eleverna blir en viktig faktor i möjligheterna till upptäckt.  

1.2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka sen diagnostisering av flickor med ADHD med 

utgångspunkt i lärares förståelse av ADHD. Utifrån en intervjustudie med låg- och 

mellanstadielärare undersöks vilka språkliga resurser lärare använder sig av när de skapar 

förståelse kring diagnosen ADHD samt hur symptomen manifesteras hos barnen. Vidare 

syftar uppsatsen att undersöka hur könsroller kan sägas påverka flickors synlighet utifrån 

lärarnas förståelse av ADHD. Med fokus på lärares förståelse av ADHD-diagnosen blir 

uppsatsens frågeställningar: 

• Vilka tolkningsrepertoarer använder lärarna i beskrivningen av ADHD? 

• Vilka subjektspositioner tillskriver lärarna barn med ADHD utifrån identifierade 

tolkningsrepertoarer?  

• Hur påverkar könsroller flickors synlighet utifrån lärarnas förståelse av ADHD? 

 

Frågeställningarna som ämnas besvaras inom ramen för denna uppsats baseras på teoretiska 

begrepp som kan behöva en kort inledande förklaring. Tolkningsrepertoar är de språkliga 

resurser som individer använder sig av för att skapa förståelse av fenomen i den sociala 

världen. Subjektspositioner förstås som de tillskrivna positioner som subjektet placeras i inom 

ramen för de olika tolkningsrepertoarerna. Dessa båda begrepp beskrivs utförligare under 

avsnitt 3.1.1 och 3.1.2.  

1.3. ADHD – en beskrivning av diagnosen 

Nedan följer en kort beskrivning av diagnosen ADHD. Beskrivningen av ADHD utgåendes 

från ett medicinskt perspektiv är tvådelat. Dels syftar det till att ge läsaren en kort beskrivning 

av den medicinska diagnosen som ligger till grund för denna uppsats. Dels syftar det till att 

underlätta för läsaren då de olika formerna av ADHD är återkommande under hela uppsatsen. 
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Huruvida ADHD ska förstås som ett medicinskt fenomen eller ett medikaliserat fenomen 

råder det delade meningar om. I en skrift från Socialstyrelsen (2014a, 19–20) beskriver 

författaren Ingrid Carlberg hur denna meningsskiljaktighet tog sig bokstavligt uttryck genom 

debatten om DAMP mellan Christoffer Gillberg och Eva Kärfve. Enligt författaren står 

Gillberg för sidan som förespråkar ADHD som ett medicinskt fenomen sprunget ur en 

biologisk problematik. Eva Kärfve däremot menar att diagnosens bas är beteenderelaterat och 

att det inte finns tillräckliga belägg för det biologiska påståendet. Denna uppsats avser inte att 

diskutera vilken typ av fenomen ADHD är utan tar avstamp i att ADHD generellt ses som en 

medicinsk diagnos vilket bidrar till att forma sättet vi talar om och förstår ADHD. Hur vi talar 

om och förstår ett fenomen får effekter för vilka som blir synliga inom ramen för diagnosen 

och vilka som därmed löper risk att bli osynliga.  

ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Namnet kan vara missvisande då 

det är lätt att tolka det som att hyperaktivitet alltid är en del i diagnosen vilket det inte är. I 

senaste uppdateringen av diagnosmanualen DSM infördes därför ett snedstreck mellan deficit 

och hyperactivity i syfte att förtydliga att hyperaktivitet inte alltid är en del av problematiken 

(Gillberg, 2013, 19). ADHD kännetecknas av stora och varaktiga problem gällande 

ouppmärksamhet, impulskontroll och hyperaktivitet. Avvikelser inom dessa områden ska vara 

förenliga med de kriterier som bland annat finns beskrivna i diagnosmanualen DSM för att 

diagnos ska ställas (Socialstyrelsen, 2019, 3; Gillberg, 2013, 17). Alla barn kan ha inslag av 

de olika kärnsymptomen, dock innebär det inte att barnet i fråga har ADHD. För att 

diagnostiseras med ADHD behöver problemen kopplade till kärnsymptomen innebära 

problem i vardagen som är så pass stora att de är att betrakta som funktionsnedsättande. 

Problemen behöver också finnas i två olika miljöer såsom förskola, skola eller hemmiljö 

(Socialstyrelsen, 2014b, 3). 

Det finns tre olika former av ADHD som beskriver vilka kärnsymptom som är mest 

utmärkande hos personen som diagnostiserats med ADHD. Dessa är ”ADHD, huvudsakligen 

hyperaktiv-impulsiv form”, ”ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form” och ”ADHD, 

kombinerad form” (Socialstyrelsen, 2014b, 3). 

1.4. Disposition 

Inledningen av denna uppsats har presenterat varför och på vilket sätt valt ämne är intressant 

och sociologiskt relevant att undersöka. I nästkommande kapitel presenteras tidigare 

forskning som är relevant för ämnet. Vad tidigare forskning sagt om flickors 
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symptommanifestation är central för förståelsen av uppsatsens upplägg. Därtill är det för fältet 

viktigt att visa på tidigare forskning gällande lärares förståelse av ADHD samt könsskillnader 

i remittering för utredning. Forskningen som presenteras har använt sig av både kvalitativa 

som kvantitativa ansatser. Denna uppsats vill genom sin kvalitativa intervjustudie bidra med 

ett individnära perspektiv varför diskursanalys med diskurspsykologisk inriktning valts som 

teoretiskt och metodologiskt ramverk. För att undersöka hur könsroller påverkar flickors 

synlighet utifrån lärarnas bild av ADHD kompletteras studien med Judith Butlers 

genusteoretiska perspektiv. I analysen används diskursteorins begrepp tolkningsrepertoar och 

subjektsposition samt Butlers begrepp den heterosexuella matrisen och performativitet. 

Avslutningsvis summeras och diskuteras resultaten och förslag till vidare forskning lämnas.  

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant i relation till denna uppsats. 

Vidare presenteras uppsatsens tänkta bidrag till forskningen vilket är ett mer individnära 

perspektiv på hur förståelse av ett fenomen skapas och vilket utrymme som därigenom skapas 

för upptäckt och diagnostisering av ADHD.  

Kapitlet är uppdelat i fyra delar och inleds med att presentera studier från olika 

forskningsfält som beskriver flickor med ADHD. Närmare bestämt presenteras vad 

forskningen säger om symptom hos flickor med ADHD, könsskillnader i symptomens 

manifestering samt hinder för upptäckt. I andra delen presenteras studier från olika 

forskningsfält som berör lärares kunskap om och uppfattning av elever med ADHD samt 

könsskillnader i vidareremittering för utredning. I tredje delen presenteras en diskursanalytisk 

studie om ADHD som risk. I fjärde och sista delen presenteras denna uppsats tänkta bidrag till 

nuvarande forskning.  

2.1. Flickor och ADHD – symptom, könsskillnader 

och hinder för upptäckt 

Forskningens framställning av ADHD är att det finns beteendemässiga skillnader mellan 

flickor och pojkar när det kommer till hur symptomen manifesteras vilket formulerar ADHD 
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som en könad diagnos (Lassinantti, 2014, 176). Genom att ADHD tillskrivs olika egenskaper 

beroende på om det är maskulina eller feminina uttryck konstrueras två underkategorier till 

diagnosen (Lassinantti, 2014, 201). Begreppet könad diagnos förstås genom den process där 

utåtriktad hyperaktivitet konstrueras som maskulin och inåtriktad hyperaktivitet konstrueras 

som feminin (Lassinantti, 2014, 197). Genom konstruktionen av ”pojk-ADHD” som 

maskulint och ”flick-ADHD” som feminint kan tillskrivning av de olika kategorierna ske 

oberoende av kön. En flicka som uppvisar mer extrovert beteende kan således kategoriseras 

som en person med ”pojk-ADHD”. Trots att kategorisering ”pojk-ADHD” och ”flick-ADHD” 

kan innehas oberoende av kön upprätthålls rådande genuslogik genom separationen av könen. 

Detta görs genom att tillskriva maskulinitet och femininitet typiska karaktärsdrag som är 

förknippade med det som uppfattas som manligt och kvinnligt. Karaktärsdrag som beskrivs 

som kvinnliga kan sägas vara en lägre aktivitetsnivå, högre grad av introverta drag och en mer 

tillbakadragen och tyst position. Karaktärsdrag som beskrivs som typiskt manliga kan sägas 

vara extrovert, högljudd och en hög aktivitetsnivå. Skillnaderna blir således både i synlighet 

och vilken riktning det destruktiva beteendet tar sig (Lassinantti, 2014, 197). 

Patricia Quinn är en framstående forskare inom området flickor med ADHD. Quinn  

(2005, 579) menar att ADHD hos flickor ofta missas eller tolkas som något annat vilket gör 

att diagnosen blir dold och leder till ett tyst lidande. En av anledningarna till detta kan bero på 

att sättet som ADHD-symptomen tar sig uttryck hos flickor är mindre uppenbara och störande 

än hos pojkar (Nadeau et al., 2018, 31; Quinn, 2005, 579; Sciutto et al., 2004, 247). En annan 

anledning är att många flickor inte stämmer in på den stereotypa bilden av den hyperaktive 

pojken (Quinn, 2005, 581). Sättet som hyperaktivitet uttrycks kan skilja sig åt mellan pojkar 

och flickor. Hos flickorna tar det sig oftast utryck i att de pratar mycket och fort och att 

känslomässiga reaktioner tar sig kraftigare och mer omväxlande uttryck. Andra typiska 

symptom som flickor uppvisar kan vara problem med planering och strukturering, problem att 

komma ihåg saker, låg självkänsla och ångest (Quinn, 2005, 580). Nadeau, Littman och 

Quinn (2018, 31) menar att flickor med ADHD också kan uppvisa svårigheter att förstå 

instruktioner, pratar rakt ut, missar att lämna in material i tid, om de ens har med sig rätt 

material till lektionerna. De kan också vara tillbakadragna och överkompenserar sina brister 

genom stort studiefokus. Författarna menar att en orsak till att lärarna missar flickor med 

ADHD kan bero på att de symptom som flickorna uppvisar inte är förenliga med bilden 

lärarna har av vad symptomen på ADHD skall vara (Nadeau et al., 2018, 30).   

Att inte förstå eller känna igen symptom på ADHD kan också ses i relation till 

ouppmärksamhet och ADHD. Quinn (2005, 580) menar att flickor med i huvudsak 
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ouppmärksam form av ADHD är svårare att känna igen och särskilt vid unga år. Denna form 

upptäcks oftast när kraven ökar i skolan vilket gör det svårare för flickorna att dölja att de har 

problem. Dock menar hon att också symptom hos flickor med kombinerad form av ADHD 

kan förbli dolda långt upp i skolan beroende på om det finns tillräckligt med stödåtgärder i 

deras skolmiljö som hjälper flickan att maskera problemen. Beteenden som bör signalera för 

både föräldrar och lärare att det kan röra sig som ADHD är om flickan inte vill gå till skolan, 

har dålig självkänsla, svårigheter med skolprestationer trots att hon anses vara 

normalbegåvad, har svårt att ha ordning på saker, väldigt blyg och tillbakadragen, svårigheter 

med sömnen och svårigheter med den sociala förmågan (Nadeau et al., 2018, 30). 

I en observationsstudie som utförts av Abikoff et al. (2002, 355–357) studerades beteendet 

hos barn med ADHD i klassrumsmiljö i relation till kön och samsjuklighet. Resultatet visade 

att pojkar med ADHD skilde sig signifikant från pojkar utan ADHD i alla beteendekategorier. 

Beteendet hos flickor med ADHD skilde sig mot flickor utan ADHD i de flesta 

beteendekategorierna. Dock skilde de sig inte åt när det kom till fysisk aggression, verbal 

aggressivitet mot lärarna samt hur ofta de inte satt på sin plats. I relation till varandra hade 

pojkar med ADHD högre värden gällande störande beteende, all typ av aggressivt beteende 

samt grovmotoriska beteenden. Flickor med ADHD hade färre beteenden tillhörande 

kategorin ADHD kombinerad form. I relation till verbal aggressivitet mot andra barn avvek 

flickor med ADHD från normen. Det aggressiva beteendet verkade i större utsträckning 

komma till utryck vid oorganiserade aktiviteter såsom raster och mindre sällan förekommande 

i klassrummet. Flickor rapporteras ha fler symptom tillhörande huvudsak ouppmärksam form 

och färre tillhörande hyperaktivitet/impulsivitet.  

Att upptäcka ADHD kan försvåras av det faktum att ADHD ofta förekommer tillsammans 

med andra typer av diagnoser. Typ av samsjuklighet kan vara trotssyndrom, 

uppförandestörning, tics, Touretts, inlärningssvårigheter och tvångssyndrom. Vilken typ av 

samsjuklighet som oftast förekommer skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Hos pojkar är 

uppförandestörning och trotssyndrom vanliga orsaker till att utredning initieras medan 

flickors tendens att vända symptomen inåt tar sig uttryck genom depression, ångest och dålig 

självkänsla (Quinn, 2005, 580). När det kommer till flickor är det inte ovanligt att 

diagnostisering sker utifrån den samsjukliga problematiken istället för ADHD vilket resulterar 

i att grundorsaken förblir obehandlad (Quinn, 2005, 581). I observationsstudien som Abikoff 

et al. (2002, 355) genomförde undersöktes korrelationen mellan genus och samsjuklighet hos 

barn med ADHD. Studien visade på något motstridiga resultat gällande samband mellan 

flickors ADHD och ångest. Resultaten visade inget statistiskt samband mellan ångest och 
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ADHD däremot påverkade DBD (disruptive behavior disorder) beteendekategorierna 

”störande”, ”off-task”, ”verbal aggression mot lärare”, ”total aggression” och ”sammansatt 

ADHD”.  

Ytterligare en försvårande omständighet för upptäckt är effekterna av socialisering, 

speciellt när det kommer till flickor. Lassinantti (2014, 200) beskriver i sin doktorsavhandling 

hur socialiseringsprocesserna för pojkar och flickor ser olika ut vilket skapar en ojämlikhet i 

fråga om möjliga uttryckssätt. Flickor discipliners hårdare gällande uppförande och det ställs 

således högre krav på deras förmåga att kontrollera sig själva. Kravställning på pojkars 

förmåga till självkontroll är betydligt lägre vilket får till följd att de tillåts vara mer aktiva och 

utåtagerande. Kvinnorna i Lassinattis studie menar att skillnaden i disciplinering och 

möjlighet till aktiva uttryck resulterar i att flickor vänder sin hyperaktivitet inåt. Quinn (2005, 

585) menar att flickor socialisera till att internalisera sitt varande. Detta sker genom att flickor 

fostras till att vara undergivna, återhållsamma, följsamma, ursäktande, att äga sina problem 

och inte säga emot. Pojkar däremot fostras till att vara starka, stå upp för sig själva, säga ifrån 

och att aldrig äga sina problem vilket lär dem att externaliserar sitt varande.   

2.2. Lärare och ADHD – kunskapsbas och 

könsskillnader i vidareremittering  

Att lärare är en central informationskälla i diagnostiseringsprocessen av ADHD är 

forskningen överens om (Coles et al., 2012, 101; Guerra et al., 2017, 248; Sciutto et al., 2004, 

252; Topkin et al., 2015, 1). Dock skiljer det sig åt huruvida lärare fått kunskap om ADHD 

via sin utbildning eller inte. En studie från Sydafrika visade att lärare oftare hade en generell 

kunskap om ADHD snarare än specifik kunskap gällande symptom, diagnos och behandling. 

Studien visade att lärarna hade genomgått utbildning gällande ADHD men resultatet säger 

inget om huruvida det handlade om enstaka insatser eller kontinuerlig kunskapshöjning 

(Topkin et al., 2015, 6).  

I en studie utförd i USA på lärare i lågstadiet visade resultaten att 60,7 procent av lärarna 

inte erhållit kunskap om ADHD genom sin utbildning. Resultaten visade också att 46,2 

procent av lärarna angivit att kunskap om ADHD erhållits via arbetsgivare (Guerra et al., 

2017, 250). Att lärare har rätt kunskap är viktigt då diagnosen är vanligt förekommande bland 

elever och effekterna av ADHD riskerar att påverka studieresultaten negativt om det inte 

hanteras på rätt sätt (Guerra et al., 2017, 247).  
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Att inte få tillgång till utbildning och administrativt stöd i relation till ADHD anger lärarna 

som ett stort hinder när det kommer till att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att 

lyckas i skolan. Studiens resultat indikerar att det inte fanns ett statistiskt signifikant samband 

mellan ytterligare utbildning och identifiering av ADHD-symptom eller behandling av 

ADHD. Forskarna menar att detta kan ses som en indikator på att mer utbildning kanske inte 

är det enda stödet som lärare behöver i sitt arbete med barn med ADHD. Kompletterande stöd 

skulle kunna vara praktisk träning i samarbete med speciallärare som besitter specialkunskap 

om barn med ADHD och vilka metoder som dessa barn är bäst hjälpta av (Guerra et al., 2017, 

252–253). 

En svensk studie av Isaksson, Ruchkin och Lindblad (2016, 1) undersökte skillnader i 

föräldrar och lärares skattning av ADHD hos barn och hur de skattningarna kopplade till 

upplevd stress hos barnen. Resultaten visade på skillnad i skattning mellan lärare och 

föräldrar när det gäller flickor men inte för pojkar. På alla symptomskalorna skattade lärarna 

flickorna lägre än föräldrarna. Detta menar forskarna ger stöd åt studiens hypotes gällande att 

lärare skattar flickor lägre än föräldrar gällande hyperaktivitet. Resultaten visade också på en 

lägre skattning gällande ouppmärksamhet för flickor. Forskarna menar att resultaten indikerar 

vad tidigare forskning visat gällande att lärare oftare remitterar pojkar vidare för utredning än 

flickor (Isaksson et al., 2016, 3).  

I en amerikansk studie undersökte Sciutto, Nolfi och Bluhm (2004, 248) huruvida 

partiskhet i lärares förståelse av ADHD-symptom är en bidragande faktor till de 

könsskillnaderna som studier visat finns när det kommer till vidareremittering av barn med 

ADHD. Studiens resultat indikerade att oavsett typ av symptom är lärare mer benägna att 

skicka pojkar vidare för utredning än flickor. Dock var resultaten bara statistiskt signifikant i 

relation till ett hyperaktivt beteende utan ouppmärksamhet eller aggression. Utifrån det 

faktum att de profiler som presenterats för lärarna haft samma beteendebeskrivning men skilt 

sig åt gällande kön kan det uteslutas att iakttagna skillnader hade med symptomen att göra 

(Sciutto et al., 2004, 251). Författarna menar dock att det inte bara är de könsmässiga 

skillnaderna i symptomens uttryck som kan förklaras av att lärare i lägre grad remitterar 

flickor vidare för utredningen. En möjlig förklaring skulle också kunna vara att lärare ser 

olika på samma typ av symptom baserat på könsrollsförväntningar (Sciutto et al., 2004, 252). 

Ytterligare en amerikansk studie som genomförts av Coles, Slavec, Bernstein & Baroni 

(2012, 101) undersökte könsskillnader i vidareremittering av barn med ADHD. Denna studie 

undersökte vilken typ av vidareremittering som lärarna ansåg passande beroende på form av 

ADHD, grad av nedsättning och kön. Resultaten visade att lärarna skattade flickor som mer 
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funktionsnedsatta än pojkar och i större behov av stödinsatser. Signifikanta resultat 

uppvisades bara i relation till ADHD med huvudsak hyperaktiv/impulsiv form men på 

samtliga tester var värdena högre för flickor än pojkar. Precis som i Sciutto, Nolfi och Bluhms 

studie var könet också i denna studie det enda som skilde de olika fallbeskrivningarna åt 

(Coles et al., 2012, 106). Vidare kunde man se att lärare skattade barn med samsjuklig 

diagnos som mer funktionsnedsatta än barn som inte hade samsjuklig diagnos (Coles et al., 

2012, 104). De fallbeskrivningar med barn med huvudsak ouppmärksam form av ADHD 

skattades som minst funktionsnedsatta. Ställt i relation till lärarnas bedömningar av flickor 

med huvudsak hyperaktiv/impulsiv form av ADHD som mest funktionsnedsatta menar 

forskarna att en möjlig förklaring kan vara kopplat till könsrollsförväntningar. Den 

hyperaktiva/impulsiva flickans beteende motsvarar inte de normativa förväntningar som finns 

på flickors beteende varför de framstår som mer funktionsnedsatta än pojkarna. Slutligen 

visade studiens resultat att graden av nedsättning var viktigare än könet i relation till 

vidareremittering. Detta fick forskarna att dra slutsatsen att anledningen till att flickor i lägre 

grad än pojkar skickas vidare för utredning snarare beror på att de oftare uppvisar symptom av 

ouppmärksamhet än av hyperaktivitet och impulsivitet (Coles et al., 2012, 106).  

2.3. En diskursanalytisk studie om ADHD som risk 

I detta avsnitt presenteras den enda diskursanalytiska studien som påträffats i sökarbetet efter 

tidigare forskning. Studien ligger nära denna uppsats både i metodologisk ansats och ämne då 

den bland annat berör lärares positionering av barn med ADHD. Studien fokuserar på 

diskurserna kring ADHD och tar ingen hänsyn till eventuella könsskillnader inom ramen för 

diagnosen. Denna uppsats däremot fokuserar på hur förståelsen av diagnosen påverkar 

flickors synlighet och således möjlighet till tidig diagnostisering. Forskningsfälten skiljer sig 

också åt då den presenterade studien är psykologisk och denna uppsats är sociologisk. 

Frigerio, Montali & Fine (2013, 245) har genomfört en diskursanalytisk studie av hur barn 

med ADHD positioneras i en italiensk kontext. Den analytiska utgångspunkten togs från de 

tre vuxna grupperingar som ansågs viktigast i interaktionen med barnen. De diskursiva 

grupperingar som analyserats är föräldrarna, vetenskapen och de professionella.  

Forskarna menar att studiens resultat belyser hur den psykiatriska kategoriseringen av 

barnet används för att hantera nutiden och stabilisera framtiden utifrån ett riskperspektiv. 

Genom att klassificera barnet med en medfödd nedsättning så konstrueras ADHD som ett 

tillstånd som inte bara är livslångt utan också blir avgörande för vilken framtid som anses 
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möjlig (Frigerio et al., 2013, 257). Samtliga diskurser har sina unika sätt att positionera barn 

med ADHD, dock förenas de i vad forskarna omnämner som en ”riskretorik” (Frigerio et al., 

2013, 245). Den professionella diskursen konstruerar risken utifrån att barnen är särskilt 

utsatta för att mental ohälsa. De är således en risk för sig själva. Lärarnas diskurs konstruerar 

risken med utgångspunkt i att barnen ses som en risk för andra barn och den omgivande 

miljön. De utgör en fara genom att utsätta andra barn för risk vilket också hotar den social 

miljön i skolan. Den förälderliga diskursen konstruerar risken i sambandet mellan nutid och 

framtid. Barnet positioneras som utsatt för risk i relation till framtiden. Barnen riskerar att 

hamna i utanförskap, arbetslöshet och kriminalitet på grund av samhället och skolans syn på 

dem som avvikande. Att ses som avvikande som barn skapar dåliga förutsättningar för att 

lyckas i framtiden (Frigerio et al., 2013, 257).  

Forskarna identifierade också tre risker kopplade till den diskursiva konstruktionen av 

ADHD som risk. Genom att positionera barnet som riskabelt eller som utsatt för risk skapas 

en bild av att barnet behöver hanteras för att undanröja riskerna. Barnet behöver räddas från 

sig själv både för sin egen skull men också för omgivningens skull. Detta kräver ett 

ingripande från den vuxna miljön. En annan konsekvens av riskdiskursen som studien 

identifierade var att dess framställning av ADHD som något naturligt, medfött och riskfyllt 

möjliggör för en institutionell ansvarsfrihet. Skola, familj och sjukvård behöver inte granska 

sig själva utan kan lägga problemet hos barnen och diagnosen. En tredje risk som 

identifierades var att barnens syn på sig själva riskerar att bli negativ då de framställs inför sig 

själva och andra som riskabla (Frigerio et al., 2013, 258). 

2.4. Uppsatsens bidrag i relation till tidigare 

forskning  

Tidigare forskning har visat på hur olika vuxna grupperingars diskurser positionerar barn med 

ADHD som risk. Varje gruppering hade sina unika sätt att positionera barnen men enas i vad 

författarna menade var en ”riskretorik”. Vidare kunde forskningen visa att framställningen av 

beteendemässiga skillnader mellan pojkar och flickor skapar en könad diagnos där utåtriktad 

hyperaktivitet förstås som ”pojk-ADHD” och inåtriktad hyperaktivitet förstås som ”flick-

ADHD”. Sättet som flickors ADHD tar sig uttryck är mindre synligt vilket kan vara en 

anledning till att de upptäcks senare. En annan anledning är det faktum att kunskapen som 

byggt upp förståelsen av vad ADHD är och hur den manifesteras baseras på pojkar. 
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Ytterligare försvårande faktorer gällande upptäckt kan vara dels samsjuklighet dels att ADHD 

med huvudsak ouppmärksam form är svåra att upptäcka. Detta på grund av att dess symtom är 

mindre synliga och tenderar att visa sig först när kraven ökar. Sättet barn fostras på kan också 

bidra till att diagnosen är svår att upptäcka hos flickor då de fostras till ansvar, lydnad och 

tystnad medan pojkar fostras till att ta plats.  

Lärare är en central aktör i upptäckt av ADHD dock visar forskningen att det brister i den 

utbildning som lärare får gällande diagnosen. Forskningen visar också att det råder partiskhet 

i relation till kön vid vidareremittering av barn med ADHD. Lärare tenderar att vara mer 

benägna att remittera vidare hyperaktiva pojkar för utredning än flickor och speciellt flickor 

med ouppmärksam form av ADHD. För att minimera riskerna för att elever och specifikt 

flickor inte missas när det kommer till upptäckt av ADHD föreslår Sciutto, Nolfi & Bluhm 

(2004, 252) att vidare forskning görs på hur lärares förståelse av ADHD påverkar 

vidareremittering av flickor för utredning av ADHD. Detta ämnar denna uppsats ta vidare då 

ingen av den tidigare forskning som identifierats gör detta. Majoriteten av den tidigare 

forskningen har varit kvantitativ och den kvalitativa studie som identifierats undersökte inte 

hur flickor specifikt påverkas av lärarnas diskurs gällande ADHD. Denna uppsats syftar till att 

genom en kvalitativ ansats undersöka hur lärare konstruerar sin förståelse av ADHD och hur 

den förståelsen påverkar flickors synlighet och därmed möjlighet till upptäckt och 

diagnostisering.  

3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket för denna uppsats tar sin utgångspunkt i ett diskurspsykologiskt 

perspektiv som kompletteras med Judith Butlers genusteoretiska perspektiv. Inledningsvis 

presenteras diskurspsykologin och de två teoretiska begreppen, tolkningsrepertoar och 

subjektsposition, som är centrala i analysen. Därefter presenteras Judith Butlers teoretiska 

perspektiv innehållandes begreppen den heterosexuella matrisen och performativitet.  

3.1. Diskurspsykologi  

Diskurspsykologin bygger på en socialkonstruktionistisk grund. Grundläggande för ett 

socialkonstruktionistisk perspektiv är att kunskap inte ses som något självklart och objektivt. 
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Vår kunskap om världen är socialt konstruerad och görs tillgänglig för oss genom de sätt på 

vilka vi kategoriserar världen. Den kunskap vi har om världen baseras på historiska och 

kulturella aspekter vilket innebär att kunskapen vi har om världen är möjlig men inte 

nödvändig. Vidare anses det att den sociala världen är en social och diskursiv konstruktion 

som inte bygger på inneboende essenser hos människan. Det är i social interaktion som 

kunskap skapas dels genom samstämmighet, dels genom kamp om vad som ska få definieras 

som sant och vad som därigenom blir falskt. Genom dessa sociala processer bestäms vilket 

handlingsutrymme som är möjligt, vad som anses accepterat och vad som inte accepteras 

vilket resulterar i olika typer av sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

11–12). Denna uppsats syftar till att undersöka hur lärare förstår ADHD, alltså vad som 

definieras som sant vilket skapar handlingsutrymme för de personer som inryms inom ramen 

för denna sanning. Därigenom skapas också en förståelse för vilka som inte får utrymme inom 

ramen för den sanningen och vilka konsekvenser det kan resultera i gällande upptäckt och 

möjlighet till diagnostisering.  

Diskurspsykologin skiljer sig från traditionell psykologi i det avseendet att traditionell 

psykologi historiskt har sett språket som ett verktyg för att förstå det mänskliga psyket. 

Diskurspsykologi däremot ser språket som det centrala studieobjektet. ” […] discursive 

psychology takes language as it´s topic ” (Edley, 2001, 190). Fokus ligger på hur språk och 

interaktion formar den subjektiva verkligheten och där språket ses som en nyckel till 

begripliggörandet av världen. Det är genom språket som mening skapas, dock varierar 

meningens betydelse över tid och rum (Edley, 2001, 192; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

15). Språket ses som en social handling och det görs således ingen åtskillnad mellan diskurs 

och social praktik inom diskurspsykologin. Språket ses därför som orienterat mot handling, 

det är genom talet som handling formuleras. Genom användande av diskurser som aktiva 

resurser bidrar dessa till konstruktionen av den sociala verkligheten. Individer blir således 

både ”en produkt och en producent av diskurser” (Edley, 2001, 190).  

Individers uppfattning om sig själva och andra skapas i interaktionen med andra. Det är en 

konstant och flexibel process av görande. Edley exemplifierar detta görande genom att ta 

genus som exempel. Han menar att genus varken är något vi föds till eller blir utan det är 

något vi konstant gör (Edley, 2001, 192). Denna syn på görande delar han med Butler vilken 

använder begreppet performativitet för att beskriva detta. Butlers begrepp performativitet 

kommer beskrivs närmare under avsnitt 3.2. 

När individer talar gör de det utifrån ett historiskt och kulturellt perspektiv och beroende 

på kontext tillgängliggörs olika sätt att tala. Detta innebär att diskurser inte är fixerade utan 
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flexibla resurser som förändras över tid (Edley, 2001, 190). Innan ADHD blev en medicinsk 

diagnos förstods dessa personen som bråkiga, ouppfostrade och lata. Idag när vi har ett språk 

för dessa barn blir de begripliga på ett annat sätt. De är inte lata, de har inte förmågan att 

komma igång. De är inte bråkiga, de har problem med impulsregleringen.  

När olika sätt att förstå världen tas för sanning och ses som fakta kan vi tala om hegemoni. 

Uttrycket är myntat av Gramsci (1971) och innebär att olika sätt att tala om och förstå världen 

blir dominanta och därmed betraktade som sanningar (Edley, 2001, 190). Hegemoni kan 

förstås som en process där förhandling om betydelse slutligen leder till konsensus. En 

hegemonisk diskurs innebär möjligheter men också begränsningar.  

Enligt Edley (2001, 190) innebär ett kritiskt diskurspsykologiskt förhållningssätt att 

ifrågasätta denna process av normalisering genom att undersöka vilkas intressen som 

tillvaratas och inte inom ramen för den diskursiva produktionen. Denna uppsats ämnar göra 

just detta genom att undersöka hur lärare använder språket som resurser i meningsskapandet 

av ADHD som diagnos och därigenom synliggöra vilka barn som gynnas av denna 

framställning och vilka som blir osynliga.  

I analysarbetet kommer två av diskurspsykologins begrepp att användas, 

tolkningsrepertoar och subjektsposition. Dessa presenteras i nästkommande avsnitt och 

kapitlet avslutas med en presentation av Butlers teoretiska perspektiv.  

 

3.1.1. Tolkningsrepertoar 

Tolkningsrepertoar är ett centralt begrepp inom diskurspsykologin och kommer också vara det 

i denna studie. Genom användandet av tolkningsrepertoarer synliggörs det handlingsutrymme 

som finns tillgängligt för individerna vilket också implicerar vilka begränsningar som är 

gällande (Edley, 2001, 201). Diskurs och tolkningsrepertoar är tätt sammanlänkade, båda 

begreppen handlar om sätt att tala om och förstå världen men på olika nivåer. Det som skiljer 

dem åt är bland annat räckvidden. Diskurs kan anses mer omfattande och abstrakt medan 

tolkningsrepertoarer kan anses mer vardagligt och konkret. De skiljer sig även åt i synen på 

subjektets handlingsutrymme där tolkningsrepertoaren tillskriver subjektet agens i större 

utsträckning än vad diskurs kan anses göra (Edley, 2001, 202). Begreppet tolkningsrepertoar 

beskrivs som en mer flexibel resurs än diskurs och de används av människor i vardaglig 

interaktion för att tala om och förstå världen eller som ett verktyg för att karakterisera och 

kategorisera olika fenomen (Edley, 2001, 198; Wetherell & Potter, 1992, 90). Det är således 

inte tolkningsrepertoaren som bestämmer sitt användningsområde utan den är en resurs som 
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individen har möjlighet att använda på en rad olika sätt för att tolka och skapa förståelse kring 

ett visst fenomen (Bergström & Ekström, 2018, 268; Wetherell & Potter, 1992, 93,). 

Metaforisk kan tolkningsrepertoarer beskrivas som när en gymnast utifrån en bestämd 

uppsättning element själv komponerar sitt eget nummer.  

Genom att undersöka hur personer som associeras med ett visst fenomen konstrueras kan 

förståelse vinnas för hur tolkningsrepertoaren är uppbyggd (Bergström & Ekström, 2018, 

268). Detta görs genom denna uppsats andra analysbegrepp vilket är subjektspositioner. 

 

3.1.2. Subjektsposition 

Diskursanalysen uppfattning av subjektet baseras på Michael Foucaults beskrivningar av 

relationen mellan subjekt och diskurs där han menar att diskurserna är skapare av subjektet 

(Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, 21). Edley (2001, 190) instämmer i synen på diskurs 

som producent av subjekt men han menar samtidigt att subjektet också bidrar till 

produktionen av diskurser. Subjektspositioner som begrepp bidrar till förståelse för hur jaget 

konstrueras via olika diskursiva praktiker. Metaforiskt kan de liknas vid en länk som binder 

samman diskurs och identitet. Subjektsposition kan ses som de identiteter inom en viss 

diskurs som görs tillgängliga för oss genom olika talhandlingar. Edley (2001, 210) beskriver 

subjektspositioner som en tillskriven position i en konversation. Varje diskurs tillhandahåller 

olika subjektspositioner som beskriver sätt att vara och agera i olika situationer. Vilka 

positioner som finns tillgängliga är föränderligt och varierar beroende på diskurs. Ett subjekt 

kan inneha olika positioner inom flera olika diskurser.  

Genom att kartlägga de subjektspositioner som lärarna tillskriver barn med ADHD 

möjliggörs en fördjupad kunskap om identifierade tolkningsrepertoarer. 

3.2. Judith Butler – den heterosexuella matrisen och 

performativitet 

Butler delar det socialkonstruktionistiska perspektivet med diskurspsykologin och är således 

ett bra komplement till uppsatsens teoretiska ramverk. Hennes ramverk syftar därtill att 

komplettera övrigt ramverk med delar som saknas vilket i detta fall handlar om möjligheten 

att studera könsrollernas effekt på flickors synlighet utifrån lärarnas uppfattning av diagnosen 
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ADHD. För att undersöka detta tar denna undersökning avstamp i två av Butlers begrepp, den 

heterosexuella matrisen och performativitet, vilka förklaras mer ingående senare i denna del. 

Butler kritiserar feminismen för dess fokus på kvinnan som enhetlig kategori. Hon menar 

att diskursen om kvinnan som ett enhetligt subjekt är normerande och exkluderande. Dock 

menar hon att genom att skilja mellan kön och genus ruckas den enhetliga bilden av subjektet 

kvinna. Detta eftersom distinktionen medger att det finns flera uttryckssätt för genus i relation 

till kön. Vidare menar hon att åtskillnaden mellan kön och genus är felaktig då kön inte blir 

begripligt utan genus och således inte existerar innan genus (Butler, 2006 [1999], 9–10). En 

ofta använd metafor för detta är den av barnet som när det föds tilldelas ett kön, det blev en 

pojke eller det blev en flicka. Könet konstrueras i den språkliga talhandlingen när barnet blir 

begripligt såsom flicka eller pojke baserat på dess könsattribut. Butler (2006 [1999], 11) 

ifrågasätter således förklaringsmodellen kön som naturligt och genus som socialt konstruerat. 

Hon menar att kön inte bestäms av biologin utan är en social konstruktion i lika stor 

utsträckning som genus och dessa upprätthålls av diskursiva praktiker. Butler omnämner 

genus som en produktionsapparat genom vilken kön produceras. Kön är inget som existerar 

fördiskursivt, det är inte av naturen skapat och givet utan en diskursiv produkt.  

I kapitlet som redogjorde för tidigare forskning framgick det bland annat att ADHD kan 

förstås som en könad diagnos. Detta grundar sig på forskningens framställning av 

beteendemässiga skillnader i pojkar och flickors symptombild. Hur vi förstår en kvinna som 

kvinnlig och en man som manlig bygger på föreställningar vi har om vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt beteende. Dessa normer anger vad som anses vara ett accepterat 

beteende och därigenom anges också vad som inte är accepterat beteende kopplat till de olika 

könsrollerna. En person blir begriplig när den agerar i enlighet med det regelverk som 

stipulerar ett begripligt genus. Detta normerande regelverk omnämner Butler som den 

heterosexuella matrisen (Butler, 2006[1999], 23).   

Butlers begrepp den heterosexuella matrisen bygger på Monique Wittings begrepp ”det 

heterosexuella kontraktet” och Andrienne Richs begrepp ”den obligatoriska 

heterosexualiteten”. Butlers heterosexuella matris beskriver det normerande regelverk som 

bestämmer relationen mellan kön, genus, åtrå och sexuella uttryck. Mannen och kvinnan ställs 

i motsats till varandra, både kroppsligt och beteendemässigt och könen förväntas 

heteronormativt åtrå varandra (Butler, 2006 [1999], 194). Dessa reglerande praktiker bidrar 

till skapandet av enhetliga genusidentiteter vilka i sin tur bidrar till upprätthållandet av den 

binära könsordningen och därigenom heterosexualiteten (Butler, 2006[1999], 23, 30, 42). 

Denna matris bidrar inte bara till skapandet av begripliga identiteter, den bidrar också till 
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uteslutning av det som inte faller inom ramen för matrisen och därmed inte blir begripligt 

(Butler, 2006[1999], 23–24, 30).  

Att ha en begriplig identitet innefattar ett handlande, eller snarare ett görande. Butler 

menar att genus är performativt, vilket innebär att människor handlar utifrån ett normativt 

regelverk och detta handlande (re)producerar de könsidentiteter som vi påstås ha. Kön och 

genus konstrueras och reproduceras genom upprepade kroppsliga och språkliga handlingar. 

Dessa upprepade handlingsmönster är det som upprätthåller synen på könen och gör en 

begriplig som kvinna eller man. Denna handlingsprocess som Butler omnämner som 

performativitet grundar sig på vår föreställning om vad som anses vara naturligt (Butler, 

2006[1999], 33, 43). 

Genom användandet av Butlers teoretiska ramverk möjliggörs en analys av de sätt genom 

vilka lärarnas uppfattningar om könsroller formar deras förståelse av diagnosen och barnen 

med ADHD. Ramverket bidrar också till att belysa hur en viss syn på ADHD som diagnos 

kan bidra till att synliggöra de individer som gör diagnosen rätt och därigenom osynliggöra de 

som inte agerar i enlighet med förståelsen av diagnosen.  

3.3. Sammanfattning teoretiskt ramverk 

Diskurspsykologin undersöker hur människor i vardaglig interaktion använder diskursiva 

praktiker som en resurs när de tolkar och skapar förståelse kring fenomen på ett bestämt sätt. 

De sociala konsekvenser som dessa framställningar får är också intressant för en 

diskurspsykolog att studera (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 12). I denna uppsats ger 

användandet av diskursanalys med diskurspsykologisk inriktning dels möjlighet att undersöka 

vilka språkliga resurser lärare använder sig av i tolkningen av ADHD. Dels ger det möjlighet 

att undersöka vilka tolkningar som ges utrymme att definiera vad ADHD är vilket bidrar till 

legitimering och reproducering av vissa identiteter medan andra riskerar att osynliggöras. För 

att undersöka hur könsroller påverkar flickors synlighet utifrån lärarnas bild av ADHD 

kompletteras uppsatsen teoretiska ramverk med Judith Butlers teoretiska perspektiv gällande 

den binära könskonstruktionen utgående ifrån den heterosexuella matrisen och begreppet 

performativitet. Butler delar diskurspsykologins socialkonstruktionistiska perspektiv varför 

hennes begrepp anses komplettera uppsatsen teoretiska ramverk på ett bra sätt.  
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4. Metod 

Den metodologiska grunden för denna uppsats är diskursanalys med diskurspsykologisk 

inriktning och datainsamlingsmetoden är intervju. Tidigare forskning som presenterats har 

bestått av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Denna studies val av kvalitativ ansats 

baseras på uppsatsens fokus på lärares förståelse varför en kvalitativ ansats bedömdes passa 

bäst. Valet av intervjustudie tydliggjordes genom syftesformuleringen och frågeställningarna.  

Analysen har skett genom intervjuer med lärare i låg- och mellanstadiet. De har ombetts 

att beskriva sin syn på ADHD, hur de anser att symptomen manifesteras hos barnen och om 

de anser att det finns skillnader i ADHD hos eleverna och på vilket sätt i så fall. Utifrån det 

har jag med hjälp av begreppen tolkningsrepertoar och subjektsposition identifierat vilka 

språkliga resurser de använder sig av i begripliggörandet av diagnosen ADHD och hur 

symptomen manifesteras hos barn med ADHD. Därefter har jag använt mig av Butlers 

teoretiska ramverk den heterosexuella matrisen och performativitet för att undersöka hur 

könsroller kan sägas påverka hur synliga flickor blir i relation till pojkar utifrån den förståelse 

lärarna har konstruerat av ADHD. 

4.1. Ansats – diskursanalys med diskurspsykologisk 

inriktning 

Studiens metodologiska grund är diskursanalys med diskurspsykologisk inriktning. 

Diskurspsykologin menar att vår kunskap om världen formas och omformas i sociala 

processer och vårt sätt att tala och handla bidrar till att legitimera och reproducera vissa 

sociala mönster (Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, 11–12). Inom diskurspsykologin menar 

man att det språkliga och skriftliga talet är att betrakta som en handling som orienterar sig mot 

något vilket får sociala konsekvenser och påverkar således den omgivning den är en del av 

(Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, 114). Hur lärare kategoriserar och tolkar barn med 

ADHD får konsekvenser för vilka som diagnostiseras och inte, det påverkar således 

synligheten. Hur vi talar om ADHD och de praktiker som utvecklas omkring det påverkar hur 

vi ser på ADHD. 

Genom att söka efter återkommande mönster i talet såsom beskrivningar, argument och 

metaforer (Bergström och Ekström, 2018, 280) ges möjlighet att undersöka vilka språkliga 



 

 19 

resurser lärare använder sig av i tolkningen av ADHD. Det möjliggör också för undersökning 

av vilka tolkningar som ges utrymme att definiera vad ADHD är vilket bidrar till legitimering 

och reproducering av vissa identiteter medan andra riskerar att osynliggöras.  

I analysen har begreppen tolkningsrepertoar och subjektsposition använts för att 

synliggöra de språkliga mönster som ligger till grund för analysen. Tolkningsrepertoarer har 

använts för att undersöka hur konstruktionen av ADHD ser ut hos de lärare som intervjuas 

och därigenom kommer antaganden kunna göras om vad som inte görs tillgängligt. 

Subjektspositioner har använts för att urskilja hur lärarna positionerar barnen i relation till de 

olika tolkningsrepertoarerna och på så sätt öka förståelsen om tolkningsrepertoarerna.  

4.2. Material och urval  

Studiens val att fokusera på låg- och mellanstadielärare är tredelat. För det första handlar det 

om kravet som gör gällande att för att en utredning av ADHD ska initieras så måste problem 

finnas på minst två platser, exempelvis skola och hemmet (Socialstyrelsen, 2014b, 3). 

Tidigare forskning visar att det är i skolmiljön som problem relaterade till ADHD oftast visar 

sig tydligast (BUP, 2017). För det andra handlar det om att det i större utsträckning är lärare 

som uppmärksammar pojkar med ADHD medan för flickor är det vanligast att föräldrarna 

uppmärksammar ADHD (SBU, 2005, 39). För det tredje handlar det om åldersfaktorn som 

gör gällande att pojkar vanligen diagnostiseras i en lägre ålder än flickor. Detta sammantaget 

gör låg- och mellanstadielärare intressanta att studera i relation till sen diagnostisering av 

flickor med ADHD.  

Fejes och Thornberg (2015, 21) betonar vikten av att först fundera över valet av fenomen 

som ska studeras och därefter välja datainsamlingsmetod. Val av intervju som 

insamlingsmetod baseras på att studiens tar sin utgångspunkt i lärares förståelse. Utifrån det 

bedömdes intervju vara det bästa sättet att få tillgång till den förståelsen på ett djupare plan. 

Observation eller fokusintervju hade varit möjliga alternativ men risken att inte nå tillräckligt 

djupt och inte få ett förtroendefullt samtal bedömdes vara högre än vid intervju varför intervju 

ansågs vara den bästa metoden i relation till syftet. I en situation där tidsaspekten hade varit 

annorlunda skulle observation och fokusintervjuer också ha potential att fungera som 

kompletterande metoder då de tillfört annan typ av data till analysen. Ett exempel på det 

kunde vi se i den italienska diskursanalytiska studien som Frigerio, Montali & Fine (2013) 

genomförde av hur barn med ADHD positioneras. 
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Inom ramen för intervjuer finns det olika typer av intervjuer att välja mellan. Då det 

teoretiska ramverket är tänkt att ta sin utgångspunkt i diskurspsykologi ansågs 

semistrukturerade intervjuer vara ett lämpligt val. Detta för att deltagarna själva bör ges 

möjlighet att forma sina egna utsagor vilket ger forskaren ett bättre material att analysera 

diskursiva mönster i relation till deltagarnas val av diskursiva element i deras svar (Winther 

Jørgensen, & Phillips, 2000, 118). Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2) 

som stöd innehållandes fyra teman med tillhörande frågor. I takt med att 

intervjuerfarenheterna byggdes på blev intervjuerna mer fria i sin utformning. Detta innebar 

att vid första intervjun följdes guiden mer strikt än vid efterföljande intervjuer. En ytterligare 

reflektion i relation till erfarenhet är att om jag som författare av uppsatsen haft mer 

erfarenhet av intervjuer hade ostrukturerade intervjuer varit ett alternativ då de skapar ett mer 

öppet samtal. Dock ansågs en viss struktur på intervjufrågorna denna gång tjäna sitt syfte. 

Detta för att få med tänkt material med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar 

samt med hänsyn taget till intervjuarens brist på erfarenhet av intervjusituationer.    

Rekrytering av intervjupersonerna skedde dels genom mitt privata nätverk samt via ett 

allmänt utskick till 20 rektorer vid kommunens lågstadieskolor. Fyra av studiens fem 

deltagare rekryterades via kontakter och en deltagare rekryterades via det allmänna utskicket 

till rektorerna. Det fanns ingen personlig koppling till någon av deltagarna vilket var ett eget 

uppställt krav. Jag hade inte heller någon privat relation till personerna som användes för 

rekrytering av intervjupersonerna då de är kontakter som jag fått via mina studier och mina 

barns skolor. En av personerna som rekryterats genom kontakter deltog i den pilotstudie som 

genomfördes innan uppsatsen.  

Syftet med pilotstudien var att testa den tänkta uppsatsens intervjuguide, frågeställning, 

metod och teorival. Valet att inkludera datamaterialet som genererades via intervjun i 

pilotstudien baserades på en rad olika faktorer. Resultatet av pilotstudien visade att 

informationsbrev, intervjuguide, frågeställning, metod och teorival fungerade. Intervjuguiden 

förblev i princip oförändrad och påverkade därmed inte analysens resultat. Rekrytering av 

intervjupersoner skedde på liknande sätt som i pilotstudien. Sammantaget bedömdes 

materialet från pilotstudien likvärdigt det material som genererades inom ramen för uppsatsen 

och togs därför med i analysen.  

I intervjustudien deltog fem kvinnliga lärare med ett erfarenhetsspann mellan 3–17 år. 

Kriterierna för urvalet var från början lärare i lågstadiet arbetandes på skola i stad eller på 

landsbygd. Valet av lågstadiet grundades på att forskningen visar att pojkar som regel 

diagnostiseras i tidig barndom medan flickor som regel diagnostiseras först i tonåren. Det 
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ansågs därför relevant utifrån uppsatsens syfte att undersöka den lärargrupp som i tidig ålder 

träffar barnen och i den ålder där fler pojkar än flickor diagnostiseras. Under urvalsprocessen 

visade det sig att det var svårt att få intervjupersoner som kunde tänka sig att ställa upp. Detta 

medförde att urvalskriteriet för lågstadiet breddades till att också innefatta lärare på 

mellanstadiet. Valet motiverades med att mellanstadiet fortfarande tillhörde den 

ålderskategori där fler pojkar än flickor diagnostiseras. Att det bara blev kvinnor var inte 

avsiktligt dock kan det säga något om könsfördelningen inom lärarkåren där en majoritet av 

lärarna är just kvinnor, speciellt i de lägre årskurserna (Skolverket, 2019, 17). En annan 

anledning kan vara att de kontakter jag använde mig av för att få tillgång till fältet var kvinnor 

som i sin tur kanske har en majoritet av kvinnliga kontakter. Att inte få med en manlig lärares 

perspektiv kan anses vara en nackdel för uppsatsen då det hade varit intressant att se huruvida 

manliga lärares förståelse skiljer sig från kvinnliga lärares förståelse. 

   

Namn Erfarenhet år  Lågstadiet/Mellanstadiet 

Asta 17 år Mellanstadiet 

Lena  13 år Lågstadiet 

Rebecka 5 år Lågstadiet 

Sussie 4 år Lågstadiet 

Sanna 3 år Lågstadiet 

Tabell 1) Intervjupersoner redovisade efter antal verksamma år som lärare samt verksam på lågstadiet eller 

mellanstadiet  

 

4.2.1. Transkribering 

Den data som genererats via inspelning måste förberedas för att möjliggöra analys genom att 

arbetas om till analyserbar text (Lindgren, 2014, 31). Efter intervjuerna transkriberades 

materialet från ljudfil till text. Transkribering genomfördes i direkt eller nära anslutning till 

intervjuerna för att ha dem färskt i minnet så att eventuella visuella minnesbilder kunde 

verbaliseras såsom när intervjupersonen gestikulerade. Bekräftelseord såsom mmm, ja, nej, 

precis, valdes till stor del bort i det transkriberade materialet. Syftet med detta var att få en 

mer sammanhängande textmassa och då dessa ljudningar oftast inte bedömdes tillföra något 

till analysen. I de fall då bedömning gjordes att det tillförde något togs de med. Inom 

diskurspsykologin ser man på intervjutillfället som en interaktion varför det är viktigt att detta 
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också speglas i transkriberingen (Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, 121). I utskrifterna 

redovisades därför både intervjuaren och intervjupersonens tal.  

All känslig information såsom personnamn och namn på arbetsplats eller ortnamn 

ändrades i syfte att säkerställa intervjupersonernas anonymitet samt minimera risken för 

spårbarhet. När samtliga intervjuer var transkriberade påbörjades analysen av materialet vilket 

redovisas under kapitel 5. 

 

4.2.2. Etiska reflektioner  

Att producera kunskap är viktigt men det innebär också ett ansvar gentemot de som deltar 

samt de som på olika sätt påverkas av studien (Vetenskapsrådet, 2017, 8). Ansvaret tillvaratas 

genom noga överväganden och etiska reflektioner. Överväganden och etiska reflektioner ska 

inte vara kopplade till en fas eller ett stycke text i uppsatsen. De bör prägla hela 

arbetsprocessen för att säkerställa att ansvaret upprätthålls och att den kunskap som 

produceras präglas av god forskningsetik.   

Studentuppsatser som denna omfattas inte av etikprövningslagen. Detta innebär inte att 

kravet på god forskningsetik inte skall upprätthållas. Granskningen sker istället på en mer 

lokal nivå inom universitet med utgångspunkt i både lokala regelverk och de principer som 

Vetenskapsrådet förespråkar. För denna uppsats har dels den etiska kodex som omnämns i 

Vetenskapsrådets (2017, 14) text God forskningssed följts samt det lokala etiska regelverk 

som är uppställt av den Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.  

Inför pilotstudien arbetades ett informationsbrev (se bilaga 1) fram i samråd med 

handledare. Samma informationsbrev användes också i kontakten med resterande 

intervjupersoner till uppsatsen. Informationsbrevets syfte var att ge den tilltänkte 

intervjupersonen information om studiens syfte, datahantering och datalagring för att kunna 

fatta beslut om deltagande i studien. Kontaktinformation till handledaren fanns också med för 

att möjliggöra för intervjupersonen att ta kontakt med ansvarig person och ställa frågor. Att ge 

intervjupersonen såpass relevant information som möjligt till stöd för beslut om deltagande 

anser jag är viktigt utifrån att intervjupersonen bör få rätt förutsättningar att basera sitt beslut 

på. Intervjupersonen ska vara medveten om studiens syfte, hur materialet är tänkt att användas 

och vilka som kommer ta del av det. I enlighet med principen om informerat samtycke 

kommunicerades också i informationsbrevet att deltagandet bygger helt och hållet på 

frivillighet. Detta budskap upprepades därefter två gånger vid själva intervjutillfället. Första 

gången innan inspelningen påbörjades för att säkerställa att informationen var tydlig och 
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förstådd. Därefter upprepades informationen en andra gång under inspelningen för att få 

samtycket bekräftat via ljudfil. Att vara tydlig med intervjupersonerna gällande samtycke och 

frivilligheten i deltagande är viktigt. Dels för att skapa trygghet hos personen som intervjuas 

dels för att allt deltagande ska vara frivillig. Den kunskap som produceras ska vara fritt given 

av deltagaren, och därför ansåg jag att det var viktigt att det påtalades upprepade gånger. 

Att säkerställa att det material som ligger till grund för intervjuerna inte uppfattas som 

integritetskränkande eller på annat sätt riskerade att aktualisera känslig information har skapat 

känslor av oro hos mig. Oron baseras på en önskan att respektera ett viktigt yrke samtidigt 

som jag inser att ämnet kan vara svårt att tala om då det inbegriper att blotta sig själv och sina 

föreställningar. Det riskerar också att blotta eventuella fördomar och förutfattade meningar 

eller kanske till och med okunskap. Det har därför varit tryggt att ha en extern 

granskningsprocess innefattandes att min handledare läst igenom och godkänt allt material 

som kommunicerats med intervjupersonerna.  

Kvale och Brinkmann (2014, 323) menar att i syfte att värna om intervjupersonens 

privatliv kan känslig information ändras. Intervjupersonen informerades om att känslig 

information såsom personnamn och namn på skola skulle anonymiseras i materialet för att 

minimera risk för spårbarhet. Att ändra personens namn och namnet på skola bedöms inte 

medföra några risker i relation till att den mening som förmedlas väsentligen ändras (Kvale & 

Brinkmann, 2014, 323).   

Kvale och Brinkmann (2014, 18) menar att den kvalitativa intervjun är att betrakta som en 

form av professionellt samtal som ger tillgång till människors uppfattningar, levda 

erfarenheter och meningsskapande. Kunskap produceras genom interaktionen som sker 

mellan intervjupersonen och den som intervjuar. Att forskaren ses som delaktig i 

kunskapsproduktionen förklaras genom att forskaren är den som definierat intervjuns upplägg 

och därmed ramat in vad samtalet ska handla om. Genom att ställa följdfrågor styr forskaren 

också den information som görs tillgänglig och bidrar således till vilken typ av kunskap som 

produceras. Det är viktigt att förhålla sig till denna maktobalans som en intervjusituation 

representerar. Att definiera intervjusituationen som ett jämlikt samtal vore att förbise det 

faktum att forskaren är den som formulerat grunden för samtalet och således är i större 

kontroll över situationen än personen som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2014, 19). 

Maktobalansen i kunskapsproduktionen har föranlett ett dilemma för mig under detta 

uppsatsskrivande. Under arbetets gång har jag reflekterat över skillnaden i uppfattning och 

tydlighet. Jag kanske tycker att jag är tydlig i min beskrivning av vad studien syftar till men 

resultatet som studien producerar kanske inte stämmer överens med lärarnas uppfattning om 
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vad studien syftade till. Lärarna accepterade att delta utifrån en syftesbeskrivning men 

kommer de känna samma självklarhet inför sitt deltagande när studien är publicerad? Att 

undersöka hur lärares förståelse kan sägas påverka sen diagnostisering av flickor kräver ett 

kritiskt perspektiv där normer och värderingar granskas. Det föreligger en risk att de lärare 

som studien utgår ifrån inte håller med om resultatet eller det resonemang som studien för.  

Rollen som forskare är ytterligare en etisk aspekt som kräver reflektion. Forskarens 

identitet påverkar forskningsprojektet på många sätt. Valet av ämne att studera är en faktor 

som kan påverkas av forskarens identitet då det är sannolikt att forskaren väljer något som 

intresserar denne eller som ligger denne nära. Detta kan både vara en styrka och en svaghet 

(Taylor, 2001, 17).  Detta stämmer väl in på mig och mitt val av ämne för denna uppsats. Jag 

är mamma till en flicka som diagnostiserats med ADHD precis innan inträdet i hennes tonår. 

Hon tillhör således gruppen av flickor som missats av lärare trots signalering från oss 

föräldrar. Det är genom den erfarenheten som mitt intresse för ämnet sen diagnostisering av 

flickor med ADHD väcktes och som gjort att jag valt att fokusera på detta i mitt 

uppsatsskrivande. Som påtalats tidigare är det inte ovanligt att som forskare stå nära eller vara 

en del av det fält som beforskas. Dock är det viktigt att ha detta med sig genom hela 

arbetsprocessen och vara uppmärksam på risken med partiskhet i analysen. För att undvika 

detta har analysprocessen kantats av reflektion kring personlig tolkning. Det har varit en 

cirkulär process där varje analyssteg har krävt att återkommande återvända till en 

frågeställning om det jag tolkat kan vara färgat av mina personliga erfarenheter och på vilket 

sätt.  

4.2.3. Validitet och reliabilitet 

För att bedöma kvaliteten på en studie används ofta begreppen validitet och reliabilitet. En 

studies validitet beskriver i vilken grad en studie gör det den sagt sig ska göra (Kvale & 

Brinkmann, 2014, 297) och reliabilitet beskriver uppsatsens replikerbarhet, alltså att resultaten 

kan upprepas vid annan tid och av annan person (Kvale & Brinkmann, 2014, 295). Tim May 

beskriver det som att ”Forskningen bör därför frambringa å ena sidan en kunskap som är 

sann och å andra sidan en kunskap som kan upprepas av andra” (2014, 99).  

Att använda sig av begreppen validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning är inte 

oproblematiskt och diskussionen får ta sin utgångspunkt i en modifiering eller kanske snarare 

omtolkning av begreppen. Diskursanalysen gör inga sanningsanspråk däremot beskriver den 

olika sätt att se på och tolka världen (Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, 111). Denna 

uppsats är således bara ett av många sätt att tolka den diskursiva verkligheten och gör således 
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inget anspråk på att representera en objektiv sanning. Att andra forskare vid en annan tidpunkt 

ska producera samma typ av resultat som denna studie gjort är svårt att styrka då analysen i 

stor del bygger på mina tolkningar. Dessa tolkningar tar sin utgångspunkt i vetenskapliga 

begrepp, dock är det ofrånkomligt så att tolkningarna är en produkt av mig. Det kan således 

inte uteslutas att andra forskare i en annan tid skulle tolka materialet på andra sätt. Här kan det 

istället vara fruktsamt att tala om begreppet trovärdighet. 

 Genom att presentera utdrag från materialet och på ett tydligt sätt förklara hur 

tolkningsprocessen gått till ges läsaren en möjlighet att på ett korrekt sätt bedöma forskaren 

tolkningar och slutsatser. Denna transparens är viktigt för att visa på uppsatsens trovärdighet 

(Winther Jørgensen, & Phillips, 2000, 123). Genom att beskriva de teoretiska perspektiven 

och på ett tydligt sätt använda mig av dem i analysen ges läsaren möjlighet att bedöma teorins 

giltighet i relation till materialet och frågeställningarna. De tolkningar som görs i analysen 

kan således stämmas av med de teoretiska perspektiven och läsaren ges möjlighet att 

utvärdera tolkningarnas överensstämmelse med de teoretiska perspektiven. Vidare har det för 

transparensen och trovärdighetens skull varit viktigt för mig att på ett tydligt sätt beskriva 

arbetsprocessen, tillvägagångssätten och de val som gjorts i metod delen. Detta för att ge 

läsaren insyn i hur olika beslut har fattats och därmed möjlighet att utvärdera valens riktighet i 

relation till uppsatsens helhet. Sammanfattningsvis kan sägas att transparens och reflexivitet 

genomgående har präglat arbetet med denna uppsats för att styrka dess kvalitet och relevans.  

4.3. Analytiskt tillvägagångssätt 

Inom diskursanalys finns en rad olika analytiska tillvägagångssätt som är mer eller mindre 

reglerade. Som ett exempel på ett mer reglerat tillvägagångssätt kan nämnas den kritiska 

diskursanalytikern Norman Faircloughs tredimensionella modell (se Winther Jørgensen, & 

Phillips, 2000,72–81). Diskurspsykologins analytiska tillvägagångssätt är mindre reglerat och 

därmed mer fritt för forskaren att bestämma ramverket för analysen. Analysprocessen börjar 

dock långt innan forskaren sätter sig ner för att arbeta med det faktiska materialet. För en 

intervjustudie börjar det redan vid transkriberingen av materialet (Taylor, 2001, 38). Edley 

(2001, 198) beskriver att en bra början gällande analysförfarandet är att vara bekant med sitt 

material och att det är en fördel att vara den som producerat datan som sedan analyseras. 

Diskursanalys som ansats är deduktiv. För denna uppsats har det inneburit att jag använt 

mig av de teoretiska begreppen tolkningsrepertoar och subjektsposition för att identifiera 

mönster i texterna. I arbete med att identifiera mönster kan olika typer av koder eller 
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kategoriseringar vara till hjälp (Taylor, 2001, 39). Inom diskurspsykologin syftar kodning till 

att identifiera teman i den transkriberade texten. Detta görs genom att läsa om texten ett flertal 

gånger där textfragment placeras i kategorier som bildar olika teman (Winther Jørgensen, & 

Phillips, 2000, 121). I denna uppsats har sociologiska koder använts vilka är teman som är 

hämtade från det teoretiska ramverk som studien tar sin utgångspunkt i för att ha möjlighet att 

koppla samman det vardagliga talet till det teoretiska och på så sätt kunna dra relevanta 

slutsatser (David & Sutton, 2016, 274). 

Analysprocessen har inte varit en rak linje med en början och ett slut utan den har snarare 

varit iterativ vilket innebär att den gått fram och tillbaka upprepade gånger (Taylor, 2001, 38). 

Precis som det beskrivits tidigare så började själva analysprocessen redan vid transkriberingen 

av materialet. Delar som inte var relaterade till ADHD utifrån frågeställningarna noterades 

inför reducering av materialet. Därefter lästes varje intervju för sig och anteckningar gjordes 

fritt i högermarginalen. I detta skede markerades delar som kopplade mot beskrivningar av 

ADHD. Text som implicerade på ADHD togs också med i de fall där en tolkning kunde göras 

att det handlade om någon form av uppfattning av ADHD. Därefter flyttades utvalt material in 

i en fil och delades in under olika flikar där varje intervjuperson fick varsin flik. Detta syftade 

till att kunna urskilja mönster som var gemensamma för de olika lärarna i sättet att tala om 

ADHD och barnen. Edley (2001, 198) menar att när känslan av igenkänning kommer i 

läsningen av materialet är det en tydlig signal att en är något på spåren. Detta har varit 

vägledande i mitt analysarbete. När jag har sett mönster av likheter har det markerats inför 

hopslagning av materialet.  

I nästa steg av analysen lästes texterna igen och denna gång markerades textstyckena med 

”tolkningsrepertoar” och ”subjektsposition”. Det som kom att definiera vad som ansågs vara 

en tolkningsrepertoar var huruvida de talade om ADHD som objekt eller som subjekt. Vid de 

tillfällen som de talade om ADHD som ett objekt tilldelades de kod ”tolkningsrepertoar” och 

vid de tillfällen de talade om subjekten tilldelades de kod ”subjektsposition”. Därefter slogs 

alla intervjupersoners tolkningsrepertoarer och subjektspositioner ihop och flyttades till 

separata flikar baserat på de två temana.  

 I denna fas av analysen påbörjades en ny kodningsprocess där olika tolkningsrepertoarer 

och subjektspositioner identifierades. Kategoriseringen tog sin utgångspunkt i likheter i talet 

och det blev relevant att återbesöka originaldokumenten för att se vilken kontext som de olika 

tolkningsrepertoarerna och subjektspositionerna återfanns inom. Detta är ett exempel på den 

iterativa processen. Analysen kräver att gång efter annan gå fram och tillbaka, värdera och 

omvärdera den mening som mina tolkningar tillskriver texten och titta på de kontexter i vilka 
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talet producerats. Slutligen hade jag ett material som ansågs tillräckligt för att påbörja nästa 

skede i analysen nämligen den där empirin tillsammans med teori och tidigare forskning utgör 

grunden för ett vetenskapligt samtal utgående från studiens syfte och de olika 

forskningsfrågorna.  

5. Resultat och analys 

Inom ramen för detta kapitel presenteras analysens resultat. Inledningsvis presenteras de tre 

tolkningsrepertoarerna som identifierats och därmed besvaras den första forskningsfrågan, 

Vilka tolkningsrepertoarer använder lärarna i beskrivningen av ADHD? De tre 

tolkningsrepertoarer som identifierats är: 1) Svårigheternas ADHD – hyperaktiv och 

koncentrationsstörd, 2) Konsekvensernas ADHD – konflikter och aggressivitet och 3) 

Kunskapsmässigt svag och tyst ADHD. Därefter presenteras de tre subjektspositioner som 

identifierats och därmed besvaras den andra forskningsfrågan, Vilka subjektspositioner 

tillskriver lärarna barn med ADHD utifrån identifierade tolkningsrepertoarer?  De tre 

subjektspositioner som identifierats är: 1) Aktiva och utåtagerande pojkar, 2) Utåtagerande 

flickor och 3) Otydliga flickor. Svaret på den sista forskningsfrågan, Hur påverkar könsroller 

flickors synlighet utifrån lärarnas förståelse av ADHD? löper genom hela kapitlet och 

sammanfattas i diskussionsdelen.  

5.1. Tolkningsrepertoar: Svårigheternas ADHD – 

hyperaktiv och koncentrationsstörd 

I denna tolkningsrepertoar beskrivs ADHD utifrån de svårigheter som diagnosen orsakar och 

vad eleven behöver för typ av stöd. ADHD förstås som något en har som genererar 

svårigheter inte bara för individerna utan också för deras omgivning. Tolkningsrepertoaren 

förekommer oftast i samband med samtal om hur lärarna uppfattar diagnosen och hur den tar 

sig uttryck hos barnen, lärarnas erfarenheter av ADHD, hur symptomen manifesteras samt i 

samtal om misstanke eller varningsflaggor för ADHD.  

Lärarna talar inte alltid utifrån egna erfarenheter utan det som sägs kan beskrivas utifrån 

att lärarna har läst om problematiken. Det är också vanligt att ADHD ställs mot ett 
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normaltillstånd i beskrivningen. Sättet lärarnas talar om ADHD är ofta rabblande, 

beskrivningarna läses snabbt upp på rad efter varandra. I lärarnas beskrivning av ADHD kan 

vi se att de svårigheter som beskrivs stämmer väl överens med det som beskrivs som 

svårigheter kopplade till ADHD. I citatet nedan beskriver Lena hur symptomen på ADHD tar 

sig uttryck.  

Jätteklassiska saker, svårt att sitta stilla, pillar på allting, att vara tyst är svårt, vänta på sin tur är 

svårt, stå i kö, att orka jobba en hel lektion, samarbeta kan vara svårt. Hamnar i konflikter det har vi 

pratat om, motoriken kan vara svårt, att orka alltså motoriskt, att orka skriva, orken tar liksom slut 

(Lena, 2019).  

I detta citat exemplifieras hur svårigheterna rabblas upp i snabb ordning. Tonvikten ligger på 

beskrivningar som konnoterar hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationssvårigheter. 

Barnen har svårt att sitta stilla och de pillar på allt. Därtill är orken tydligt begränsad. I ett 

tidigare skede hade samtalet handlat om att barn med ADHD ofta hamnar i konflikter vilket 

också är ett återkommande tema i denna tolkningsrepertoar och även i nästa. Konflikter 

relateras ofta till svårigheter med impulskontrollen ” […] det kan gå så fort att det blir fel, 

inga riktiga spärrar” (Lena, 2019). Svårigheterna med att vänta på sin tur och stå i kö tolkas 

som svårigheter med sociala koder. Sociala koder syftar till det normativa regelverk som 

stipulerar vad som är ett accepterat beteende och inte. Detta normativa regelverk har dessa 

barn svårt att förhålla sig till. I nästa citat får vi se hur förhållandet mellan normalitet och 

ADHD kan artikuleras.  

Ja men då tänker jag att om man har haft svårt med att strukturera upp saker eller det har varit 

liksom lite kaos i huvudet med det här vad man ska göra först och sen och varför man inte kan sitta 

stilla och koncentrera sig som alla andra eller sådana saker, det menar jag med ”är som man är” 

(Sanna, 2019).  

Sanna beskriver hur svårigheter som att skapa struktur, sitta stilla och koncentrera sig blir 

utmärkande för avvikelse mot det normala. ”Alla andra” tolkas som normalfungerande elever 

till skillnad från barn med ADHD. När Sanna säger ”är som man är” syftar det till ett tidigare 

samtal om det positiva i att få en diagnos då det kan fungera som en förklaring till varför man 

inte är som alla andra. Detta kan tolkas som att få en diagnos är likställt med att få en 

förklaring till varför man inte är normal. Normal kan sägas vara en hegemonisk diskurs i 

sammanhanget då det är ett förgivettagande och en sanning om hur en skall vara för att 

klassas som normal (Edley, 2001, 190). ADHD är en diagnos som förstås i motsats till det 

normala, det är avvikelserna som definierar diagnosen.  
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Utifrån lärarnas samlade beskrivningar av ADHD så är en tolkning att ADHD innebär 

svårigheter med impulskontroll/känsloreglering vilket tar sig uttryck genom aggression. 

ADHD medför svårigheter med koncentrationen, förmågan att fokusera och uthålligheten 

vilket gör att behovet av korta arbetspass och många raster är stort. Likaså koncis information 

med tydlig struktur. Att ha ADHD innebär att inte ha något filter och således ha problem med 

intryck. Det är också svårt att sitta stilla och vara tyst vilket gör att behovet att röra sig är 

stort. Sociala koder är svårt för en person med ADHD och det leder ofta till konflikter med 

kamrater. Inom ramen för denna tolkningsrepertoar förstår lärarna ADHD som mycket aktivt 

och synligt.  

Synligheten är en av anledningarna till att flickorna försvinner enligt några av de forskare 

som presenterades i avsnittet för tidigare forskning. Genom att lärarna utifrån denna 

tolkningsrepertoar förstår ADHD som en diagnos som främst tar sig uttryck genom 

hyperaktivitet och koncentrationsstörningar riskerar de barn som inte uppvisar dessa 

beteenden att förbli osynliga. Quinn (2005, 580) talar om hur flickor med huvudsak 

ouppmärksam form av ADHD är speciellt svåra att se och att de oftast inte upptäcks förrän 

kraven i skolan ökar. Hon påtalar också att flickor missas för att de inte uppfyller bilden av 

den stereotypa hyperaktiva pojken (Quinn, 2005, 580). I denna tolkningsrepertoar kan vi se att 

just hyperaktivitet är central i lärarnas förståelse av ADHD. Att lärarna uppfattar ADHD som 

hyperaktiv och koncentrationsstörd kan också bero på att deras erfarenheter i majoritet 

baseras på pojkar. Alla lärarna hade erfarenheter av pojkar men alla hade inte det av flickor. 

En central utgångspunkt inom diskurspsykologin är att vår uppfattning om världen baseras 

på den historiska och kulturella kunskap vi har med oss och beroende på vilken kontext vi 

befinner oss i tillgängliggörs olika sätt att tala (Edley, 2001, 190). Lärares förståelse av 

ADHD är i huvudsak är baserad på erfarenheter av pojkar och den forskning som ligger till 

grund för den historiska kunskapen som format bilden av ADHD baseras på pojkar. Det är 

därför sannolikt att tro att också förståelsen av ADHD begränsas av dessa faktorer. 

 I denna tolkningsrepertoar kan vi se att lärarna konstruerar sin förståelse av ADHD 

utifrån hyperaktivitet och problem med impulskontrollen. Diagnosen är aktiv och tydlig.  

Lassinantti (2002,197) beskriver att ADHD är en könad diagnos eftersom sätten som 

symptomen manifesteras beskrivs vara olika för flickor och pojkar. Hon menar att den 

utåtriktade hyperaktiviteten konstrueras som maskulin. Karaktärsdrag som beskrivs som 

typiskt manliga kan sägas vara extrovert, högljudd och en hög aktivitetsnivå. Utgående från 

att lärarna konstruerar sin förståelse utifrån en maskulin förståelse av diagnosen är det rimligt 

att tro att endast de som uppträder i enlighet den maskulina konstruktionen av ADHD blir 
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begripliga som barn med ADHD. Butler menar att för att bli begriplig i enlighet med sin 

könstillhörighet behöver en agera såsom rollen tillskrivs en (Butler, 2006[1999], 22–

23,33,43). När lärarna konstruerar sin förståelse av ADHD gäller att för att barn med ADHD 

ska bli begripliga behöver de agera såsom diagnosen förstås, alltså som maskulin. Lärares 

förståelse av ADHD inom denna tolkningsrepertoar basers på en maskulin könsroll. 

5.2. Tolkningsrepertoar: Konsekvensernas ADHD – 

konflikter och aggressivitet 

I denna tolkningsrepertoar förstås ADHD utifrån konsekvenserna av de handlingar som beror 

på vissa av diagnosens svårigheter. Främst handlar det om impulskontroll/känsloreglering, 

uthållighet samt svårigheterna med att sitta stilla och vara tyst. Stort fokus läggs på 

aggressivitet och konflikter och ADHD förstås som något som genererar bråk och får barnen 

att hamna i trubbel. Konsekvenserna av handlandet drabbar inte bara barnen själva utan det 

drabbar också dess omgivning. Inom denna tolkningsrepertoar blir ADHD något de vuxna 

behöver hantera och som också ställer krav på vuxen närvaro. Också i denna 

tolkningsrepertoar skapas förståelsen av ADHD i relation till normalitet, ADHD är en 

avvikelse från det normala. Om tolkningsrepertoaren Svårigheternas ADHD beskriver ADHD 

som något en har så kan denna tolkningsrepertoar sägas beskriva ADHD som något en är. En 

är aggressiv vilket får som konsekvens att en hamnar i konflikter. Sussies citat exemplifierar 

hur talet om impulser och konflikter kan se ut hos lärarna.  

[…], ja men alltså om vi säger att eleven hamnar i en konflikt så börjar den slåss för att den inte kan, 

eleven kan inte hantera konflikten för att den, första primära situationen är just att slå, alltså, och 

instinkten är att slå och då tänker jag att, okej det hände […] Också försöker vi ju förstås främja och 

undvika det eller att till exempel eleven blir jättearg för att den inte orkar jobba mera till exempel 

och det kan få ett utbrott och kasta saker eller sådant att, ja men då får vi liksom hantera det (Sussie, 

2019).  

Sussie talar om en instinkt att slå vilket kan tolkas som att det är något essentialistiskt, något 

av naturen givet. Edley (2001, 194) menar att diskursiva praktiker ofta blir så självklara att de 

ses som naturliga istället för historiska. Förståelsen konstrueras kring att ADHD är något 

inom barnen som är svårt för barnen att kontrollera och som leder till konflikter och bråk. 

Dessa konflikter riskerar att slutligen resultera i att barnets relationer till sina kamrater blir 
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negativt påverkade. Sussie beskriver hur barnen med ADHD kräver hantering. Hanteras inte 

barnen leder det till att de kastar saker, säger elaka saker eller gör någon illa.  

I studien som Frigerio, Montali och Fine (2013, 257) utförde identifierades lärarnas 

diskurs såsom att barnen positionerades som en risk för andra barn men också för sig själva. 

Denna typ av riskdiskurs kan vi se i denna tolkningsrepertoar där Konsekvensernas ADHD 

innebär en risk för andra och omgivande miljö. Vidare kan vi tydligt se en av de risker som 

forskarna kopplade till riskpositioneringen vilken är den gällande hantering (Frigerio, Montali 

och Fine, 2013, 258). Precis som forskarna beskriver så blir en konsekvens att de vuxna anser 

att barnen behöver hanteras för att undanröja risk för andra och i den hantering följer 

exempelvis bevakning. Rebecka beskriver i nästa citat hur det kan gå när vuxna inte är med 

och övervakar.  

Alltså, där det blir knuff, skrika fula ord, blir väldigt arg bara för att någon råkar gå in i den 

personen. Jag tänker såhär att det här är ju situationer när en vuxen inte är där då. Och alltid kan 

eller har hunnit se eller har tänkt ett steg före och då blir det de här små explosionerna. Och har ju 

oftast de här eleverna gjort ett antal gånger innan diagnosen kommer och hjälpen kanske med 

medicin och sådant kanske har satts in. Då har de liksom, de har, många har ju bränt ut väldigt 

många ändar hos sina kompisar redan (Rebecka, 2019).  

Utöver bevakning pratar Rebecka om medicinering som en lösning på de problem som 

kommer av att ha ADHD. Hon antyder också vikten av att få hjälp via exempelvis 

medicinering för att rädda barnet från att förstöra sina relationer.  

När Rebecka beskriver att ilska triggas ”bara för att” impliceras det att reaktionen är 

överdriven, det är inte ett normalt beteende. Att både implicit och explicit referera till normala 

barn och normalt beteende förekommer ofta. Detta kunde också ses i tolkningsrepertoaren 

Svårigheternas ADHD vilket styrker tolkningen av normalitet som en hegemonisk diskurs. 

Med hegemoni menas när ett fenomens betydelse är så pass naturaliserat att det blir 

förgivettaget. Inom ramen för den hegemoniska diskursen finna både möjligheter och 

begränsningar (Edley, 2001, 190). Att anses vara normal ger både möjligheter och 

handlingsutrymme men att ses som avvikande begränsar istället möjligheterna och 

handlingsutrymmet. Genom att ADHD förstås som en diagnos som innefattar konflikter och 

negativitet skapas ett handlingsutrymme för de barn som är utåtagerande och aggressiva. 

Inom ramen för denna tolkningsrepertoar kan vi också se det som togs upp i 

Svårigheternas ADHD gällande den maskulina konstruktionen av ADHD. Genom att lärarna 

konstruerar sin förståelse av ADHD utifrån en maskulin könsroll synliggörs de aktiva och 

aggressiva barnen. Genom att de synliggörs får de möjligheten att upptäckas och få hjälp 
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tidigt. Dock begränsas handlingsutrymmet och synligheten för de barn som inte uppvisar detta 

beteende och det är rimligt att tro att de barnen därför inte blir upptäcka lika tidigt som barnen 

som är synliga.  

I nästa tolkningsrepertoar får vi bekanta oss med den Kunskapsmässigt svaga och tysta 

formen av ADHD. Denna repertoar är mycket sällan förekommande, dock förekommer den 

hos ett fåtal av de lärare som intervjuats varför den bör synliggöras.  

5.3. Tolkningsrepertoar: Kunskapsmässigt svag och 

tyst ADHD 

Utifrån materialet från två av de fem intervjuerna kunde ytterligare en tolkningsrepertoar 

identifieras. Denna tolkningsrepertoar förstås i sitt motsatsförhållande till de andra 

tolkningsrepertoarerna där aggressiviteten och konflikterna uteblir. Inom denna 

tolkningsrepertoar fokuseras det på kunskapsmässiga svårigheter och inte kroppsliga i någon 

större utsträckning. Här finns barnen som är tysta och som inte utmärker sig i det sociala 

rummet. Symptom som beskrivs är dåligt arbetsminne, orkeslöshet, stort fokus på 

omgivningen och svårigheter med att komma igång. I talet poängteras ofta avsaknaden av den 

aggressivitet som ansågs utmärkande för de båda tidigare tolkningsrepertoarerna men främst 

Konsekvensernas ADHD. I citatet nedan beskriver Lena sin elev som har ADD2 (attention 

deficit disorder). 

Kontra min elev som vi misstänker ADD, hon har inte det aggressiva utan det är kort 

koncentrationsförmåga, kort korttids, alltså inlärningsminnet är smalt, inte riktigt förstå handlingen 

men hon blir ju aldrig arg (Lena, 2019) 

Flickan som Lena beskriver har i huvudsak kunskapsmässiga problem men har också svårt 

med koncentration och det sociala samspelet. Det finns således inga tydliga kroppsliga uttryck 

som signalerar hennes svårigheter utan dessa tar sig mer dolda uttryck som att ha svårigheter 

med att lära sig saker och koncentrera sig. Det som är tydligt är att Lena gör en särskiljning 

gällande aggressivitet. Flickan har inte det aggressiva och hon blir aldrig arg. Aggressivitet 

kan därmed tolkas som en egenskap som är viktig i förståelsen av ADHD.  När Lena säger 

kontra så syftar det till de barn som har ADHD vilka förstås som de aktiva och utåtagerande 

 

2 ADD är en äldre beteckning för det som idag kallas ADHD med huvudsak ouppmärksam form 
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barnen. Lena ställer således aktivitet mot inaktivitet vilket förstärker synen på ADHD som 

aktiv, synlig och tydlig.  

Lassinantti (2014, 197) beskriver att de kvinnliga drag som kopplas ihop med femininitet i 

förståelsen av ADHD är en lägre aktivitetsnivå, att vara mer introvert, tyst och tillbakadragen. 

Dessa drag kan vi se i Rebeckas citat nedan. 

[…] vi vill ju vara uppmärksamma på de barnen som inte pratar alls liksom. Som alltid är väldigt 

tysta. […] Alltså riktigt tystlåtna elever tycker jag ju också är, blir lite, som jag alltid blir fundersam 

kring, extremt tysta menar jag då. Sådana som aldrig räcker upp handen. Som aldrig säger 

någonting egentligen (Rebecka, 2019),  

Rebecka talar om varningsflaggor där extremt tysta barn är något som avviker från normen 

vilket då blir oroande. Återigen används normalitet som måttstock för att urskilja det 

avvikande. Normalitet skulle i detta hänseende kunna tolkas ur två perspektiv, dels normalt 

som i normala barn dels normalt utifrån sättet att tolka ADHD. Utgående från att de 

dominerande tolkningsrepertoarerna för ADHD är maskulint kodade kan denna 

tolkningsrepertoar tolkas som avvikande också från den normen. Med maskulint kodade 

menas att de egenskaper som beskriver ADHD överensstämmer med de egenskaper som 

vanligen kopplas till maskulinitet vilka är extroverta, högljudda och hög aktivitetsnivå 

(Lassinantti, 2014, 197). 

Att det bara är två av lärarna som använder sig av denna repertoar kan tolkas som att den 

inte är lika vanlig som de andra repertoarerna. Ytterligare en tolkning är att den Tysta och 

kunskapsmässigt svaga tolkningsrepertoaren av ADHD inte är förenlig med det dominerande 

sättet som lärare förstår ADHD. De dominerande tolkningsrepertoarerna präglas av 

föreställningen att ADHD är aktiv och störande till skillnad från denna tolkningsrepertoar som 

förstås som dold och tyst. Detta kunde också ses i tidigare forskning där Nadeau, Littman och 

Quinn (2002, 30) menar att en anledning till att lärarna missar flickorna kan bero på att 

symptomen de uppvisar inte är förenliga med hur lärarna förstår ADHD.  

I nästkommande delar presenteras de tre subjektspositioner som identifierats. 

5.4. Subjektsposition: Aktiva och utåtagerande 

pojkar  

Aktiva och utåtagerande pojkar är den enda manliga subjektspositionen som framträder i 

samtalen med lärarna. Trots att lärarna har mer erfarenhet av pojkar med ADHD än flickor 
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framstår bilden av de aktiva och utåtagerande pojkarna som väldigt samlad. Denna 

subjektsposition förstås som mycket aktiv, pojkarna är rörliga och springer runt. Den oro som 

pojkarna känner i kroppen vänder de utåt både fysiskt och verbalt. De hörs genom att de 

pratar högt och rätt ut, skriker till och med. Deras beteende regleras inte av normer i samma 

utsträckning som ”normala” barn. De är impulsiva och har problem med känsloregleringen. 

Deras beteende är utåtagerande och de hamnar ofta i konflikter innefattandes både verbal, 

fysisk och materiell aggression. ADHD beskrivs som energikrävande och för pojkarna är det 

de konstanta konflikterna som tar energin. Lärarna anser att pojkar med ADHD är tydliga, 

signalerna är lätta att se och de har verktygen att upptäcka dem.  

Nej men de puffar såhär kanske [visar med gester hur någon trummar på bänken] eller [visar med 

gester genom att pilla och slå i saker] eller, ja men de liksom, de hittar såhär kanaler som är lite mer 

såhär [säger med hög röst woaaaaa], de liksom, de. Eller reser sig upp och bara går runt i 

klassrummet utan att skämmas […] Och killarna har ju, de har lättare att visa det liksom, de kan ju 

sitta såhär [vrider sig på stolen], de tycker inte att det är liksom, de bryr sig inte om det här, eller 

bryr sig om, de tänker inte på den här social aspekten alls på samma sätt som flickorna gör. 

(Rebecka, 2019).  

Rebecka beskriver hur pojkar får utlopp för sin aktivitet och oro genom att ”puffa”. De tar 

plats och skäms inte för det och de har dessutom lättare att visa och vara tydlig med oron och 

aktivitetsnivån. Det beteende som Rebecka beskriver kan tolkas som extrovert vilket stämmer 

väl överens med det som tidigare forskning visat gällande pojkars beteende och det maskulina 

uttrycket som präglar förståelsen av ADHD som diagnos. Lassinantti (2014, 197) beskriver att 

de manliga karaktärsdragen som kopplas till ”pojk-ADHD” är extrovert, högljudd och hög 

aktivitetsnivå. Att göra en maskulin form av ADHD blir begripligt både gällande könsrollen 

men också gällande förståelsen av diagnosen. Således blir pojkar som är extroverta, aktiva 

och aggressiva lätta att förstå som ett barn med ADHD. Enligt Butlers (2006 [1999], 22–

23,33,43) sätt att se på detta kan det sägas att den heterosexuella matrisen strukturerar 

begripliga identiteter utifrån den binära könsordningen, man/maskulin och kvinna/feminin. 

För att bli begriplig behöver vi agera i enlighet med detta regelverk. En ytterligare tolkning 

skulle kunna vara att genom att positionera aktiva och aggressiva pojkar som pojkar med 

ADHD så reproduceras bilden av ADHD som en maskulin diagnos där en viss typ av pojke 

synliggörs och därigenom osynliggörs andra typer av pojkar och flickor. Genom användande 

av diskurser som aktiva resurser bidrar dessa till konstruktionen av den sociala verkligheten 

(Edley, 2001, 190).  



 

 35 

I citatet kan vi också se hur Rebecka beskriver att det finns en skillnad mellan pojkar och 

flickor gällande vilket socialt utrymme som respektive kön tar sig. Hon menar att pojkar är 

mindre brydda gällande att ta plats. Detta kan ställas i relation till kommentaren om skam där 

Rebecka beskriver hur pojkarna uppvisar mindre skam i relation till sitt beteende. Att ta plats 

och inte skämmas kan tolkas som en del av den maskulina könsrollen. Pojkarna handlar 

utifrån det normativa regelverk som strukturerar handlande och bidrar till skapandet av 

begripliga identiteter (Butler, 2006 [1999], 23–24, 30). Sett till vad tidigare forskning säger 

om detta så beskriver Lassinantti (2014, 200) att sättet vi fostrar flickor och pojkar skiljer sig 

åt vilket resulterar i olika handlingsutrymmen för respektive kön där kraven är högre på 

flickor än pojkar vilket ger pojkar ett större och flexiblare handlingsutrymme.  

I nästa citat ser vi ytterligare prov på detta beteende kopplat till aggressivitet och konflikt.  

Medan om jag tänker på dem i parallellklassen och där är det ju killar med ADHD så de struntar ju i 

det. Det gör inte dem något om de bryter regler och springer runt och slåss på mattelektionerna, det 

struntar de i (Sanna, 2019).  

I Sannas beskrivning av pojkar med ADHD kan vi se hur svårigheter med impulskontroll 

kommer till uttryck i beskrivningen. Pojkarna springer runt och de slåss. De bryter mot regler 

och bryr sig inte vilket kan tolkas som att dessa barn har svårigheter med 

konsekvenstänkandet. Båda tydliga symptom på ADHD enligt de två dominerande 

tolkningsrepertoarerna som lärarna använder i sin förståelse av ADHD.  

I nästa subjektsposition presenteras den utåtagerande flickan vilken kan sägas vara 

motsvarigheten till de Aktiva och utåtagerande pojkarna.  

5.5. Subjektsposition: Utåtagerande flickor  

Utåtagerande flickor kännetecknas av att de pratar mycket och att de är aggressiva, både 

verbalt, fysiskt och materiellt. Dessa flickor vill gärna bestämma och är något av 

intrigmakare. Aggressiviteten, intrigmakandet och viljan att bestämma gör att dessa flickor får 

svårt med sociala relationer. Dessa flickor beskrivs som de Aktiva och utåtagerande 

pojkarnas motsvarighet då de påminner om pojkarna även om de inte är helt lika. I relation till 

”normala” flickor är dessa flickor annorlunda. ”För dem var hon ju, hon kom ju från en 

annan planet” (Rebecka, 2019). Dessa flickor är inte lika vanliga som de otydliga flickorna 

som beskrivs i nästa del men de förekommer.  
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Ehm så att, den har vi ju haft, vi har faktiskt haft en. Det var mitt första år när jag började här, det 

var en flicka med väldigt, väldigt svår ADHD, ehhh, och hon. Varför vi visste det var för att hon 

faktiskt var, nu säger jag faktiskt men det är ju för att det kanske är lite mer ovanligt, jag vet ju inte, 

men otroligt utåtagerande. Jätte, jättesvåra raseriutbrott. Jätte, jättejobbiga ångest och 

panikångestattacker […] Och vi var alltid, vi fick, vi fick (suckar) alltid vara två tre vuxna som 

garderade liksom, så att inte barnen på något sätt kom i hennes väg när hon var som argast. Hon 

kastade saker, hon slogs, hon, ja hon slog ju också oss vuxna och det kom kaffekoppar och det kom 

värmeljushållare (Rebecka, 2019).  

Rebecka beskriver att de faktiskt haft en tjej som varit aggressiv vilket antyder att dessa 

flickor inte förekommer ofta. Detta bekräftas senare i citatet då hon pratar om att det är 

ovanligt med utåtagerande flickor. Hon betonar att flickan hade svår ADHD och detta på 

grund av att hon var utåtagerande och fick jättesvåra raseriutbrott. I relation till 

subjektspositionen Aktiva och utåtagerande pojkar så betonas aldrig svårighetsgraden av 

ADHD som den gör hos dessa utåtagerande flickor. Detta skulle kunna tolkas som att 

flickornas beteende inte stämmer in på uppfattningen av hur flickor ska vara och därför 

upplevs diagnosen som svår till skillnad från pojkarna. Däremot blir flickan begriplig i 

relation till uppfattningen om ADHD eftersom hon gör den maskulina formen av ADHD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Enligt Butler (2006 [1999], 23-24, 30) reglerar inte bara den heterosexuella matrisen vad som 

är ett begripligt beteende, implicit reglerar den också vad som inte är begripligt utifrån ett 

normativt och binärt könsperspektiv.  

Rebecka talar om ångest och panikångestattacker vilket känns ingen från tidigare 

forskning som beskriver att detta är vanligt förekommande hos flickor med ADHD. I lärarnas 

berättelser talar de också om att det skiljer mellan pojkar och flickor gällande ångest, de 

menar att det inte förekommer hos pojkarna. Rebecka talar också om nödvändigheten av 

vuxnas närvaro när flickan få sina raseriutbrott vilket är vanligt i relation till 

tolkningsrepertoaren Konsekvensernas ADHD. Barnen blir något som behöver hanteras för att 

de inte kan hantera sig själv (Frigerio, Montali och Fine 2014, 257).  

I nästa citat beskriver Asta hur hyperaktiviteten kan ta sig liknande dock andra uttryck för 

flickorna än för pojkar. 

Tjejer gör ju det på ett lite finare sätt, de pratar mycket, kanske inte riktigt lika högt som killarna men 

de är ju väldiga sådan intrigmakare. Det kan man vara utan att ha ADHD men jag tänker de gör det 

lite på ett annat sätt, ett lite fulare sätt tycker jag (Asta, 2019).  

I Astas citat kan vi se hur pojkar och flickor likställs med varandra, pojkarna pratar högt 

medan flickorna pratar mycket. Genom sina likheter med pojkarna blir flickorna begripliga 
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för lärarna utifrån deras bild av ADHD som maskulin. I relation till pojkarna med ADHD 

menar Asta att flickorna gör pratandet på ett ”finare” sätt men i jämförelsen med ”normala” 

barn är flickornas görande, intrigmakandet, fult. Detta skulle kunna tolkas som att när 

flickorna gör sin könsroll på fel sätt så blir de fula men i relation till det maskulina sättet blir 

görandet finare för det är inte lika störande och mer i enlighet med det som den kvinnliga 

könsrollen stipulerar. Butler (2006 [1999], 194) menar att den heterosexuella matrisen bygger 

på en binär könsuppdelning där kvinnan agerar i enlighet med feminina ideal och tillskrivna 

egenskaper och mannen agerar i enligt med maskulina ideal och egenskaper. Detta normativa 

regelverk styr vår uppfattning om vad som kan anses vara normalt och inte.  

5.6. Subjektsposition: Otydliga flickor 

De otydliga flickorna beskrivs som just otydliga i sin symptombild, de varken syns eller hörs. 

Dessa flickor beskrivs som introverta och tysta, den eventuella oro som de känner vänder de 

inåt. Som nämnts tidigare så beskrivs ADHD som energikrävande och för flickorna är det 

fokuset på att vara som alla andra som tar energi. Dessa flickor har höga krav på sig själva 

och de anstränger såg hårt för att inte sticka ut och uppfattas som onormala. De vill vara som 

alla andra och det är viktigt att inte hamna utanför. Flickorna har inga svårigheter att sitta 

stilla och hänga med, de anpassar sig efter den stora skaran och gör det som förväntas av dem. 

Utloppet för energin kommer i hemmet efter skoldagens slut. Ångest är ofta förekommande 

hos dessa flickor. Dessa flickor är kunskapsmässigt svagare än flickor utan ADHD men på det 

sociala planet fungerar de bättre än de Utåtagerande flickorna.   

Men det lilla jag har träffat där alltså så, så är det som skiljer sig så är det ju att hon i min klass vill 

ju inte sticka ut, vill liksom vara som alla andra. Hon vill inte alls ha specialbehandlingar som inte 

alla andra får, hon vill inte att det ska synas (Sanna, 2019) 

I Sannas citat antyder hon att dessa flickor precis som de Utåtagerande flickorna inte är så 

vanliga. Vanliga förstås då i relation till barn med ADHD. Det är viktigt för flickorna att inte 

sticka ut och att vara som alla andra. Alla andra kan tolkas vara normala barn, barn utan 

ADHD. Att ställa barn med ADHD mot normala barn är vanligt för att skapa förståelse kring 

dessa barn. För att beskriva en avvikelse ställs den mot det normala och får därigenom 

mening och blir begripligt. I nästa citat får vi igen se hur de Utåtagerande flickorna 

positioneras i motsats till de Otydliga flickorna.  
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Men vi har ju också tjejer som också smäller och det är inte det men merparten av flickor med ADHD 

är ju ganska skötsamma i skolan och sen brakar helvetet loss när man kommer hem, så. Men det är 

klart att man är ju jättetrött (Lena, 2019).  

I Lenas citat ges det uttryck för att också de otydliga flickorna tenderar att agera ut, dock inte i 

sociala och offentliga miljöer utan det är i hemmamiljö som det sker. I jämförelse med 

tidigare forskning kan vi se att det är vanligare för flickor att känslouttryck tas ut i hemmet. 

Lassinantti (2014, 200) menar att sättet att fostra flickor ger mindre rörelseutrymme gällande 

uppförande vilket resulterar i mer begränsade uttryckssätt. Detta kan vara en förklaring till 

varför flickor agerar ut i hemmet och inte i skolan där kraven är högre på dem gällande hur de 

förväntas bete sig. Enligt Butlers (2006 [1999], 33) sätt att se på det skulle en kunna säga att 

dessa flickor sätt att göra genus är väl överensstämmande med de förväntningar som finns på 

hur flickor ska bete sig. Dock blir det en krock med de förväntningar som lärarna ger uttryck 

för gällande hur diagnosen tar sig uttryck. I Rebeckas citat nedan ser vi hur denna krock kan 

ta sig uttryck.  

Ja socialt så kan de ju sköta sig exemplariskt, de kan ju vara liksom, helt, alltså såhär i sammanhang, 

de kan sitta blixtstilla i en samling och de kan se ut som att liksom, de, de är med och de, de förstår 

grejerna här vid det här och ja, jo men nu skulle vi göra så, å då gör vi så, så de är så otroligt mycket 

mer anpassningsbara i den stora skaran, där märks dem inte. Jag tänker att om, de liksom, de 

släpper ju inte ut det här liksom puff, puff, puff, puff, puff hela tiden som jag tycker pojkarna gör 

(Rebecka, 2019). 

Dessa flickor sägs sköta sig exemplariskt. Exemplariskt tolkas då utifrån en bild av hur ett 

normalt barn kan förväntas sköta sig. Att dessa barn kan sitta stilla och både förstår och 

hänger med gör att de framstår som obegripliga i relation till hur lärare förstår ADHD. Har en 

ADHD ska en inte kunna sitta stilla, inte förstå och inte kunna sköta sig. Enligt Rebecka är det 

närheten till det normala beteendet som gör att flickorna blir otydliga. Pojkarna däremot, de 

”puffar” och ger uttryck för sin ADHD vilket kan tolkas som att de därför är mer tydliga. 

Synlighet kan också ses utifrån att flickorna själva inte vill vara synliga. Sanna beskriver hur 

hennes elev absolut inte vill ha någon särbehandling eller hjälpmedel som kan tänkas utmärka 

henne från den normala massan. Detta kan tolkas som att flickan kämpar för att göra sitt kön 

på rätt sätt genom att göra motstånd mot det som utmärker henne som en avvikare men som 

skulle göra henne nytta utifrån ett diagnostiskt perspektiv. Att vara tjej kan tolkas vara 

viktigare än att få möjlighet att klara skolan på ett bra sätt. Utifrån Butlers (2006 [1999], 23) 
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perspektiv kan det sägas att det normativa regelverket har en så stark disciplinerande kraft att 

görandet av en begriplig identitet blir dominerande. 

6. Diskussion 

Inledningsvis i detta avsnitt kommer analysens resultat att diskuteras, därefter tar en 

diskussion vid gällande resultaten i relation till tidigare forskning, teori och metod. Kapitlet 

och uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning.  

6.1. Summering och diskussion av resultat 

Med utgångspunkt i det faktum att flickor med ADHD upptäcks och diagnostiseras senare i 

livet än pojkar har syftet med denna uppsats varit att undersöka hur lärare förstår diagnosen 

och symptomens manifestering hos barnen. Detta då lärare är en central aktör när det kommer 

till upptäckt av barn med ADHD och således en värdefull källa till information för att 

undersöka sen diagnostisering av flickor med ADHD. Vidare har syftet varit att undersöka hur 

könsroller påverkar flickors synlighet utifrån lärarnas förståelse av ADHD. Frågeställningarna 

som försökts besvaras inom ramen för denna uppsats är: Vilka tolkningsrepertoarer använder 

lärarna i beskrivningen av ADHD, Vilka subjektspositioner tillskriver lärarna barn med 

ADHD utifrån identifierade tolkningsrepertoarer, Hur påverkar könsroller flickors synlighet 

utifrån lärarnas förståelse av ADHD? 

Analysen visar på tre tolkningsrepertoarer som lärarna använder som resurser när de 

skapar förståelse kring ADHD. Det är framför allt två som dominerar och som förekommer 

hos samtliga lärare vilka är Svårigheternas ADHD och Konsekvensernas ADHD. I talet om 

Svårigheternas ADHD och Konsekvensernas ADHD konstrueras diagnosen som hyperaktiv, 

koncentrationsstörd och aggressiv. Att ha diagnosen innebär att ha problem med 

aktivitetsreglering, förmågan att koncentrera sig och förmågan att kontrollera sina impulser. 

Vidare anses konsekvenserna av diagnosen generera konflikter vilket resulterar i att barnen 

hamnar i bråk. Detta ställer krav på vuxen närvaro och konflikthantering. Utifrån dessa 

tolkningsrepertoarer förstår lärarna ADHD som aktiv, tydlig och synlig. Diagnosen är tydlig 

och synlig utgående från att den syns tydligt i barnens sätt att vara. Sättet som symptomen 

manifesterar sig gör det lätt att identifiera barnen som har diagnosen. Den tredje och sista 
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tolkningsrepertoaren är Kunskapsmässigt svag och tyst ADHD. Denna tolkningsrepertoar 

förekom bara hos två av lärarna varför slutsatsen blir att den inte faller inom ramen för den 

generella förståelsen av ADHD. Denna tolkningsrepertoar förstås i motsats till de andra 

tolkningsrepertoarerna. Diagnosens symptom manifesteras inte genom tydliga kroppsliga 

uttryck utan är mer dold och tyst. Problemen handlar främst om kunskapsmässiga svårigheter 

och den har inte de aktiva och aggressiva elementen som var utmärkande för de två 

dominerande tolkningsrepertoarerna.  

För att fördjupa förståelsen av de identifierade tolkningsrepertoarerna analyserades vilka 

subjektspositioner som lärarna tillskrev barnen med ADHD. Analysen visade på tre 

subjektspositioner. Den vanligast förekommande subjektspositionen när det kommer till både 

Svårigheternas ADHD och Konsekvensernas ADHD var Aktiva och utåtagerande pojkar. 

Sättet som lärarna talade om dessa pojkar var mycket samlat. Dessa pojkar positioneras som 

aktiva, rörliga, högljudda och aggressiva. Pojkarna äger utrymmet de befinner sig i på ett 

självklart sätt. Beteendet är extrovert och tydligt. Dessa pojkar gör både sitt kön och ADHD 

på ett begripligt sätt. I lärarnas tal om flickor med ADHD finns en motsvarighet till 

subjektspositionen Aktiva och utåtagerande pojkar och det är Utåtagerande flickor. Även om 

dessa flickor inte är precis som pojkarna så påminner de om dem i sitt sätt. Flickorna hörs 

men till skillnad från pojkarnas höga tal så är flickornas tal konstant, deras uttryck är mindre 

störande än pojkarnas men mer störande än normala flickors beteende. Dessa flickor kan 

sägas göra ADHD på liknande sätt som pojkarna. Flickorna blir begripliga som barn med 

ADHD men inte som flickor då de gör sin könsroll fel genom att vara extrovert, högljudd och 

aggressiv. Den tredje och sista subjektspositionen som identifierades var Otydliga flickor. 

Dessa flickor positioneras som tysta och introverta. De anstränger sig hårt för att vara som 

alla andra och vill inte falla utanför ramen av det som anses vara normalt. Dessa flickor gör 

sin könsroll på ett begripligt sätt men sättet de gör ADHD på blir inte begripligt då de inte gör 

den maskulina formen av ADHD.  

Uppsatsen tredje och sista frågeställning handlade om könsrollernas påverkan på flickors 

synlighet med utgångspunkt i lärarnas förståelse av ADHD. I analysen blir det tydligt att 

lärarna konstruerar sin förståelse kring det som Lassinantti (2014, 197) benämner som ”pojk-

ADHD” vilket är en maskulin konstruktion av utåtriktad hyperaktivitet. Lassinantti menar att 

genom att ”pojk-ADHD” förstås som maskulin så är det möjligt för både pojkar och flickor att 

synliggöras inom ramen för denna förståelse av ADHD. Den maskulina formen av ADHD är 

framträdande i de båda subjektspositionerna Aktiva och utåtagerande pojkar och 

Utåtagerande flickor. Genom att barnens beteende stämmer överens med den maskulina 
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konstruktionen av ADHD blir barnen begripliga såsom barn med ADHD. Enligt Butler blir en 

person begriplig endast när den agerar i enlighet med det den heterosexuella matrisen 

föreskriver gällande könsrollerna (Butler, 2006 [1999], 22–23,33,43). Lärares förståelse av 

ADHD baseras på en maskulin könsroll vilket innebär att barnen behöver agera i enlighet med 

den för att bli begripliga som barn med ADHD. Detta medför att synlighet och möjlighet till 

upptäckt bestäms utifrån huruvida barnen gör ADHD feminint eller maskulint.  

Att ställa ADHD i relation till normalitet var ett återkommande tema i samtliga 

tolkningsrepertoarer och subjektspositioner. Barn med ADHD ställs mot ”normala” barn när 

lärarna konstruerade sin förståelse kring ADHD utifrån de dominerande 

tolkningsrepertoarerna. Normalitet kan därför ses som en hegemonisk diskurs i 

sammanhanget då det är ett förgivettagande och en oemotsagd sanning (Edley, 2001, 190). 

Kunskapen om ADHD baseras på ett utgångsläge i normalt beteende där ADHD i dess 

avvikelse från det normala blir begripligt. Det är i interaktionen med andra som ADHD oftast 

framställs som problematiskt då beteendet inte motsvarar det som anses vara normalt. I 

kategorin normal anges vilket handlingsutrymme som finns och därigenom vilka handlingar 

som inte accepteras såsom att inte kunna sitta stilla, att avbryta när en pratar och att vara 

aggressiv. 

Utöver att förhålla sig till ADHD genom att ställa det mot ”normala” barn identifierades 

ytterligare ett sätt att förhålla sig till normalitet. Utgångspunkten i detta förhållningssätt var 

det som förstods som typiskt ADHD vilket var ett aktivt, tydligt och synligt beteende. 

Avvikande blev då de beteenden som inte var aktiva, synliga och tydliga. Inom ramen för en 

hegemonisk diskurs finns både möjligheter och begränsningar (Edley, 2001, 190). Möjligheter 

till upptäckt och förståelse skapas för de barn som gör ADHD på ett begripligt och ”normalt” 

sätt vilket är den maskulina formen av ADHD. Begränsningar för upptäckt och 

diagnostisering skapas för de barn som gör den tysta och otydliga formen av ADHD.  

När människor talar gör de det utifrån ett historiskt och kulturellt perspektiv. När 

människor skapar förståelse kring ett fenomen är de tvungna att välja på vilket sätt de skapar 

förståelse kring fenomenet. Att tala om val som att det råder valfrihet är missvisande. Valen vi 

gör struktureras utifrån hegemoniska diskurser vilka tillgängliggör vissa sätt att tala framför 

andra (Edley, 2001, 190). Denna uppsats har visat att sättet som lärare strukturerar sin 

förståelse av ADHD baseras på en maskulin könsroll. Tidigare forskning har visat att den 

kunskap som ligger till grund för förståelsen av ADHD till stor del baseras på forskning på 

pojkar. Vidare har samtalen med lärarna visat på att majoriteten av den erfarenhet de har av 

barn med ADHD är pojkar. Detta formar således deras sätt att förstå diagnosen. En tolkning 
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av detta skulle då vara att den hegemoniska diskursen bygger på en maskulin könsroll varför 

den förståelsen dominerar. Inom ramen för denna diskurs tillgängliggörs ett utrymme för de 

barn som gör ADHD på ett begripligt sätt. Analysen i denna uppsats har visat är de Aktiva och 

utåtagerande pojkarna och de Utåtagerande flickorna är de som gör ADHD på ett begripligt 

sätt. Analysen har också visat att de Utåtagerande flickorna inte är lika vanliga som de Aktiva 

och utåtagerande pojkarna. I analysen identifierades en alternativ tolkningsrepertoar där 

ADHD framställs på ett annorlunda sätt än i de dominerande tolkningsrepertoarerna. Inom 

ramen för denna återfanns de Otydliga flickorna. Dessa flickor faller inte inom ramen för hur 

vi förstår ADHD, däremot gör de sin könsroll på ett begripligt sätt. De är tysta och introverta. 

För de Otydliga flickorna innebär det en ökad risk att inte kännas igen och därigenom inte bli 

upptäckta lika tidigt då de inte gör den maskulina formen av ADHD. 

6.2. Reflektioner över tidigare forskning, teori och 

metod 

Tidigare forskning har i denna uppsats inte bara haft funktionen att förankra uppsatsen i 

aktuell forskning. Den har också haft funktionen att rama in det historiska perspektivet som 

kunskapen av ADHD delvis baseras på. Vidare har delar av Lassinanttis (2014) forskning 

använts för att beskriva vad som klassas som maskulint och feminint då inget av de teoretiska 

perspektiven bidragit med det. Resultaten bekräftar också det tidigare forskning visat gällande 

att barn med den ouppmärksamma formen av ADHD är mindre benägna att upptäckas än barn 

med den hyperaktiva formen av ADHD. Likaså bekräftas användandet av den riskretorik som 

Frigerio, Montali & Fine (2013, 245) identifierade i sin studie. Barnen med ADHD 

positioneras som en risk för andra barn och den omgivande miljön och det medför att de 

behöver hanteras av de vuxna i deras närhet. Denna uppsats bidrag till forskningen är att visa 

på hur lärare konstruerar sin förståelse kring ADHD och hur det i sin tur påverkar vilka 

individer som blir synliga och vilka som osynliggörs. Detta får sociala konsekvenser och 

riskerar att resultera i senare diagnostisering för de som inte syns vilka är de Otydliga 

flickorna.  

Diskursanalys med diskurspsykologisk inriktning har använts både som teoretiskt och 

metodologiskt ramverk. Genom användningen av diskursanalys med diskurspsykologisk 

inriktning har det individnära perspektivet som varit centralt för denna uppsats möjliggjorts. 

Vidare har det möjliggjort att undersöka vilka resurser lärare använder sig av i tolkningen av 
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ADHD samt hur barn med ADHD positioneras inom ramen för den förståelsen. Med 

utgångspunkt i detta har en bild skapats av vilka identiteter som ryms inom ramen för lärarnas 

förståelse och vilka som inte gör det och således blir osynliga. Butlers teoretiska ramverk har 

bidragit till att belysa hur könsroller påverkar förståelsen av ADHD och därmed påverkar 

synligheten för flickor med ADHD beroende på vilken typ av ADHD flickorna gör.  

Valet att utifrån syfte och frågeställning göra en intervjustudie har varit tillfredställande. 

Det har möjliggjort för det individnära perspektivet som denna uppsats eftersträvat. Baserat på 

tidsperspektivet som denna uppsatskurs medgav är bedömningen att fokusera på intervjuer i 

syfte att komma nära och nå djupt rätt. Dock skulle det ha varit intressant att kompletterat 

med fokusgruppsintervjuer för att ha möjlighet att studera talet i interaktionen mellan lärarna.  

Jag menar att det skulle ge ytterligare djup till analysen då ett grundantagande inom 

diskurspsykologin är att kunskap skapas i interaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 

12).  

6.3. Avslutande ord och förslag till vidare forskning 

Majoriteten av den tidigare forskning som presenterats gällande lärare och ADHD har varit 

kvantitativa. Denna kvalitativa uppsats sökte att ha ett mer individnära perspektiv för att 

undersöka sen diagnostisering av flickor med ADHD utifrån lärares förståelse av diagnosen 

och hur den manifesteras hos barnen. Bidraget som denna uppsats ger till forskningsfältet kan 

således sägas vara ett mer individnära perspektiv på hur lärare skapar förståelse kring 

diagnosen ADHD vilket riskerar att påverka flickors synlighet och därmed deras chanser till 

tidig upptäckt. Uppsatsen har också bidragit till synliggörande av olika språkliga resurser som 

lärare använder sig av när de skapar förståelse kring ADHD och vilka identiteter som 

därigenom blir synliga. Vidare har uppsatsen visat på hur könsroller kan sägas påverka 

flickornas synlighet utifrån slutsatsen att lärare förstår ADHD som maskulint kodad. Att 

ADHD upptäcks så tidigt som möjligt är en viktig faktor för att lyckas i skolan och ges 

möjligheter att skapa ett så bra liv som möjligt. Min förhoppning är därför att mer forskning 

ska bedrivas i frågan om sen diagnostisering av flickor med ADHD men också gällande 

pojkar som inte faller inom ramen för den generella förståelsen av ADHD.  

Under intervjuerna som genomfördes framkom det att majoriteten av lärarna upplevde att 

det råder brist på kunskap om ADHD inom yrket samt att det finns stora brister när det 

kommer till utbildning både gällande lärarutbildningen och hos arbetsgivaren. De beskrev att 

den kunskap de fått på lärarutbildningen var knapphändig och generell. Inte heller hos 
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arbetsgivaren förekom fortbildning i någon större utsträckning utan lärarna var hänvisade till 

att själva läsa på för att bygga sin kunskapsbas. Jag skulle vilja föreslå att framtida forskning 

tittar på hur kunskapsunderlaget för lärare påverkar synen på och möjligheten för att upptäcka 

flickor med ADHD i tidig ålder. Vidare blev det också tydligt under analysens gång att de 

pojkar som inte uppvisar den maskulina formen av ADHD uteblir helt i samtalen varför också 

detta föreslås som ämne för framtida forskning. 

 



 

 45 

Referenser 

Abikoff, H.B., Jensen, P.S., Eugene Arnold., L.L, Hoza., B, Hechtman, L., Pollack, S., 

Martin, D., Alvir, J., March, J.S., Hinshaw, S., Vitiello, B., Newcorn, J., Greiner, A., 

Cantwell, D.P., Conners, C.K., Elliott, G., Greenhill, L.L., Kraemer,H., Pelham Jr. W.E., 

Severe, J.B., Swanson, J.M., Wells, K. and Wigal1, T. (2002). Observed classroom behavior 

of children with ADHD: Relationship to gender and comorbidity. Journal of Abnormal Child 

Psychology, 30(4), 349–359. doi:10.1023/A:1015713807297 

 

Bergström, G. & Ekström, L. (2018). Tre diskursanalytiska inriktningar. I Boréus, Kristina & 

Bergström, Göran (red.) Textens mening och makt. Metodbok samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

 

Butler, J. (2006 [1999]). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: 

Routledge. 

 

Coles, E. K., Slavec, J., Bernstein, M., & Baroni, E. (2012). Exploring the gender gap in 

referrals for children with ADHD and other disruptive behavior disorders. Journal of 

Attention Disorders, 16(2), 101–108. doi:10.1177/1087054710381481 

 

David, M. & Sutton, C.D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Edley, N. (2001). Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas 

and Subject Positions In Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon J. (eds.) 

Discourse as Data. A Guide for Analysis. London: Sage. 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  

 



 

 46 

Frigerio, A., Montali, L., & Fine, M. (2013). Risky and at-risk subjects: The discursive 

positioning of the ADHD child in the italian context. Biosocieties, 8(3), 245–264. 

doi:10.1057/biosoc.2013.19 

 

Gillberg, C. (2013). Ett barn i varje klass: om ADHD och DAMP. (3., [oförändrade] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Guerra, F., Tiwari, A., Das, A., Cavazos Vela, J., & Sharma, M. (2017). Examining teachers' 

understanding of attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Research in Special 

Educational Needs, 17(4), 247–256. doi:10.1111/1471-3802.12382 

 

Isaksson, J., Ruchkin, V. & Lindblad, F. (2016). Unseen and Stressed? Gender Differences in 

Parent and Teacher Ratings of ADHD Symptoms and Associations With Perceived Stress in 

Children With ADHD. Journal of Attention Disorders, 1-5. doi:10.1177/1087054716658381 

 

Kopp. S. (2018). Förord till svenska utgåvan. I Nadeau, K.G., Littman, E.B. & Quinn, P.O. 

(2018). Flickor med ADHD: hur de känner och varför de gör som de gör. (Andra upplagan). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Lassinantti, K. (2014). Diagnosens dilemman: identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor 

med ADHD. Diss. Uppsala: Uppsala universitet. Tillgänglig: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-233171 

 

Lindgren, S. (2014). Kvalitativ analys. I Hjerm, M; Lindgren, S. & Nilsson, M. Introduktion 

till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups. 

 

Nadeau, K.G., Littman, E.B. & Quinn, P.O. (2018). Flickor med ADHD: hur de känner och 

varför de gör som de gör. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 



 

 47 

Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri (BUP). (2017). Hämtad 2019-10-

25 från: https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/bup---

neuropsykiatriska-enheten/ 

 

Quinn, P. O. (2005). Treating adolescent girls and women with ADHD: Gender‐Specific 

issues. Journal of Clinical Psychology, 61(5), 579-587. doi:10.1002/jclp.20121 

 

Sciutto, M. J., Nolfi, C. J., & Bluhm, C. (2004). Effects of Child Gender and Symptom Type 

on Referrals for ADHD by Elementary School Teachers. Journal of Emotional and 

Behavioral Disorders, 12(4), 247–253. https://doi.org/10.1177/10634266040120040501 

 

Skolverket. (2019). Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2018/19.  

Hämtad från: https://www.skolverket.se/publikationer?id=3928 

 

Socialstyrelsen. (2019). Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar Behovs- och problemanalys avseende god vård.  

Hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-25.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014a). En diagnos det stormat kring. Adhd i ett historiskt perspektiv. 

Hämtad från: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-10-40.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014b). Utredning och diagnostik av adhd hos barn och ungdomar 

Hämtad från:  https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-10-36.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (2005). Flickor med ADHD. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

 

Stockholms läns landsting. (2013). Flickor med ADHD. Hämtad från: 

http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/130822_flickor_med_adhd_slutversion_rev.pdf

?q=/sites/habilitering.nu/files/130822_flickor_med_adhd_slutversion_rev.pdf 

 



 

 48 

Topkin, B, Roman, N.V, & Mwaba, K. (2015). Attention Deficit Disorder (ADHD): Primary 

school teachers' knowledge of symptoms, treatment and managing classroom 

behaviour. South African Journal of Education, 35(2), 01–08. 

https://dx.doi.org/10.15700/SAJE.V35N2A988 

 

Taylor, S. (2001) Locating and Conducting discourse analytic research. In Wetherell, M., 

Taylor, S. & Yates, S.J. (red.). Discourse as data: a guide for analysis. London: Sage, in 

association with the Open University.  

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed.  

Hämtad från: https://www.vr.se/analys/vara-rapporter/2017-08-29-god-forskningssed.html 

 

Wetherell, M. & Potter, J. (1992). Mapping the language of racism: discourse and the 

legitimation of exploitation. New York: Columbia University Press. 

 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

 



 

 49 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

En förfrågan om deltagande i studie 

 

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker jag sen 

diagnostisering av flickor med ADHD utifrån lärares förståelse av diagnosen ADHD och hur 

den manifesteras hos barnen.  

Du tillfrågas därför, i din egenskap som lärare i lågstadiet/mellanstadiet då den 

yrkesgruppen är målgruppen för denna studie. Data samlas in via intervjuer och intervjuerna 

kommer spelas in och anteckningar kommer att göras under intervjuns gång för att säkerställa 

att ingen data går förlorad. Därefter kommer intervjuerna att transkriberas för att möjliggöra 

analys av materialet.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare 

kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Det insamlade 

materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska 

institutionen.  

 

Plats och datum 

 

Med vänliga hälsningar 

Tina Hansson Wallin 

Student 

E-post: 

Telefon: 

Handledare: 

Docent Lise Eriksson  

E-post:  

Telefon:  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

Generella frågor 

1. Vilken årskurs undervisar du i? 

2. Vilka ämnen undervisar du i? 

3. Hur länge har du undervisat? 

4. Vad fick dig att söka dig till läraryrket? 

5. Kan du berätta om dina erfarenheter av ADHD bland skolelever 

  

Kunskap 

6. Var kommer dina kunskaper om ADHD ifrån? 

7. Hur skulle du beskriva att lärarutbildningen har bidragit till din kunskap om ADHD? 

8. Hur skulle du beskriva att skolan bidrag till vidareutveckling av din kunskap om 

ADHD? 

  

Diagnosen 

9. Kan du beskriva din uppfattning om vad ADHD är 

10. Vad tror du att en diagnos innebär för barnen? 

11. Hur skulle du beskriva att symptomen på ADHD ger sig till uttryck hos barnen? 

12. Vad är det som vanligtvis leder till misstanke om ADHD?  

13. Finns det några särskilda varningsflaggor i barnets beteende kopplat till misstänkt 

ADHD-diagnos? 

14. Det pratas en del att flickor med ADHD upptäcks senare än pojkar. Vad tänker du om 

det? 

15. Ser du några skillnader i ADHD hos pojkar respektive flickor? 

a. Kan du beskriva dem  

16. Hur yttrar sig flickors ADHD-problematik? 

  

Upptäckt/ansvar 

17. Vilket ansvar skulle du säga att skolan har i upptäckt av ADHD? 

18. Hur går diagnostiseringsprocessen till? 

19. Hur skulle du beskriva lärarens roll i diagnostiseringsprocessen? 

20. Hur skulle skolan kunna bli bättre på att upptäcka ADHD? 

21. Finns det sätt att upptäcka flickors ADHD i ett tidigare skede än vad som görs idag? 

 

 

 

 


