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Abstract  

Author: Jenny Eriksson 

Title:” Messy boys and quiet girls”. A qualitative study about school staff’s 

experiences of discovering and working with compulsory school pupils with 

adhd-diagnosis. 

Supervisor: Weddig Runquist 

Assessor: Niklas Westberg 

 

The aim has been to explore school staff’s – special needs teachers and a psycho-

logist – experiences in discovering and working in compulsory schools with pupils 

diagnosed with adhd. Furthermore, the purpose has been to study the views of these 

school staff on the school’s way of adapting the teaching to the needs of these 

pupils, as well as the possible consequences of any adhd-diagnosis. The study was 

based on qualitative interviews with seven special needs teachers and one school 

psychologist working at five different primary schools in the same municipality and 

one psychologist in the same municipality working with all compulsory schools in 

the municipality. The interviewees worked in all stages of the primary school.  

The analysis is based on Goffman’s Goffmans concepts, I also use the teories of 

femininity, that is how women and girls are supposed to behave within what is 

recognised as the normal femininity. The interviews showed that all pedagogues 

share the same experience; it was more difficult to detect girls with adhd-problems 

than boys with the same problems or at least girls run the risk of later detection. 

Since girls are at increased risk of being detected later than boys, they will also get 

the help they need later during their school years.  

My conclusion is that girls with adhd are more difficult to detect than boys, be-

cause boys’ and girls’ symptoms are quite different. Furthermore, boys’ ways of 

expressing their difficulties are more” acute” while the expressions of girls are not 

disturbing in the same way. Therefore, attention is not paid to the girls’ needs in the 

same extent as for the boys. 

Another conclusion of mine is that it would probably be cheaper for the society 

in the long run if resources needed would be given to pupils in early age. To help 

someone in their teens or later is more expensive and more difficult than if the help 

is provided in the early stages.  
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Sammanfattning 
 

Författare: Jenny Eriksson 

Titel: ”Stökiga pojkar och tysta flickor”. En kvalitativ studie om skolpersonals 

erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundskolelever med adhd. 

Handledare: Weddig Runquist 

Examinator: Niklas Westberg 

 

Syftet med studien har varit att explorativt undersöka skolpersonals – specialpe-

dagoger och en psykolog – erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundsko-

lebarn som har diagnosen adhd. Vidare har syftet varit att studera denna skolperso-

nals uppfattningar om skolans sätt att anpassa undervisningen till dessa elevers 

behov samt eventuella konsekvenser av en eventuell adhd-diagnos. 

Studien baserades på kvalitativa intervjuer med sju specialpedagoger en skol-

psykolog vid fem olika grundskolor inom samma kommun samt en skolpsykolog 

som arbetar med grundskolor inom hela kommunen. Intervjupersonerna arbetade 

vid såväl låg-, mellan som högstadiet.  

Analysen baserades på olika aspekter av Goffmans begreppsapparat, dessutom 

använder jag mig av en feministisk teoribildning om hur flickor och kvinnor 

förväntas bete sig inom ramen för den normativa femininiteten. Samtliga intervju-

personer ansåg att det fanns en klar risk för att flickor i högre grad än pojkar förblir 

oupptäckta eller åtminstone upptäckta senare under sin skolgång. Eftersom flickor 

tycks löpa en högre risk att bli upptäckta senare än pojkar innebär detta att de även 

får den hjälp de behöver senare under sin skolgång. Att få hjälp senare kan innebära 

en nackdel med avseende på studiegång och arbete.  

Min slutsats är att flickor med adhd är svårare att upptäcka än pojkar med samma 

diagnos, eftersom pojkar och flickors symtom är så olika. Dessutom är pojkars sätt 

att uttrycka sina svårigheter av en sådan art att det skapar en känsla av ”akut” medan 

flickors uttryckssätt inte stör omgivningen på samma sätt vilket innebär att de inte 

prioriteras på samma sätt som pojkar med adhd. 

Ytterligare en slutsats är att det förmodligen skulle vara lönsamt för samhället, 

åtminstone i ett längre perspektiv, att tidigt satsa på de barn som är i behov av sär-

skilt stöd. Att hjälpa någon med adhd i tonåren eller i ung vuxenålder kostar för-

modligen betydligt mer än om insatserna gjorts tidigt i skolan.  

 

Nyckelord: Genusperspektiv, adhd, grundskolan, pedagoger, stigma. 

 

  



 

Förord 

 

Denna uppsats är ett vetenskapligt arbete som jag har skrivit inom ramen för 

OLAV-programmet vid Högskolan i Halmstad. Jag har tidigare arbetat som elev-

assistent åt bl.a. elever med adhd och har därför blivit intresserad av om det finns 

en skillnad i hur väl man från skolans sida lyckas identifiera elever med denna dia-

gnos utifrån kön.  

 

Jag vill tacka de som ställde upp på intervju. Jag vill även tacka min handledare 

Weddig Runquist vid Socialhögskolan i Lund som har visat stort intresse och enga-

gemang under arbetets tillkomst. 
 

Jenny Eriksson  
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1. Inledning 
 

1.1 Problemets innebörd och omfattning 

Adhd är en diagnostisk benämning på ett tillstånd som innebär att en person – i det 

här fallet ett barn eller ungdom – har bedömts ha stora och varaktiga uppmärksam-

hetssvårigheter och/eller impulsivitet och överaktivitet som påverkar barnets 

vardagsliv ”i så hög grad att det medför en funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen 

2014a, s. 29). (I kapitel 2 nedan redogörs närmare för diagnoskriterierna.) För den 

unges del påverkar adhd uppväxten och skolsituationen, och ”ökar sårbarheten för 

påfrestningar med psykisk ohälsa som en möjlig följd” (Socialstyrelsen 2016, s. 

103). I skolan har dessa elever svårare att koncentrera sig och blir lättare distra-

herade än barn utan denna diagnos (Socialstyrelsen 2010). De barn som har adhd 

har vidare svårt att koppla bort sådant som sker i omgivningen och blir därför oftare 

störda i sitt arbete. Dessa barn har svårt att koncentrera sig längre stunder och har 

dessutom svårt att återuppta arbetet vilket kan innebära att de har svårt att slutföra 

olika skoluppgifter. Barn med adhd har dessutom inte sällan svårt att planera och 

organisera skolarbetet och sin vardag i övrigt (ibid.). Förutom problem i skolan är 

adhd även begränsande i den unges hemsituation och på fritiden (Socialstyrelsen 

2004).  

 

Ser man till elever i grundskolan beräknas cirka 5 procent ha diagnosen adhd, vilket 

innebär cirka 1–2 barn i varje skolklass. Av dessa är 80 procent pojkar (Social-

styrelsen 2004). Eftersom betydligt fler pojkar än flickor erhåller diagnosen har 

forskningen i huvudsak inriktats mot pojkar, vilket innebär att den samlade kunska-

pen om flickor med adhd är mer begränsad. Flickor och pojkar med adhd har ofta 

likartade symtom. Flickornas konkreta problem framträder ofta på ett annorlunda 

sätt än vad pojkarnas gör. Det är sällsynt att flickor utvecklar beteenden som är 

öppet aggressiva. Flickors problem visar sig oftare via bristande uppmärksamhet 

(Socialstyrelsen 2010). Deras problem yttrar sig oftare genom att de blir mer 

inåtvända och får låg självkänsla och blir deprimerade. Flickornas svårigheter löper 

alltså risk att inte upptäckas och kan därför bli utan det stöd som de behöver (ibid.). 

Norén Selinus (2015) uppger att flickor med adhd oavsett symtomnivå är mer inåt-

vända än pojkar.  

 

Alldeles oavsett om en elev har diagnosen adhd eller ej, så har skolan ett ansvar att 

utforma undervisningen efter den enskilda elevens förutsättningar för att denne ska 

kunna klara skolans kunskapsmål (Sjölund et al. 2017). Bolic Baric (2016) 

framhåller i sin avhandling att unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsned-

sättningar upplevt skolans stöd som alltför mycket inriktat på tillfälliga åtgärder 

samt att stödet sattes in under begränsad tid, men elever med denna problematik 

behöver såväl pedagogiska som psykosociala insatser (ibid.). 

 

Mot denna bakgrund är det angeläget att bland annat undersöka dels om det enligt 

skolpersonalen är svårare att upptäcka flickor med adhd än pojkar med samma pro-

blem, dels på vilket sätt problembilden kan skilja såg åt mellan könen. Detta är en 

viktig kunskap, eftersom ju tidigare adhd upptäcks, desto större möjlighet finns det 

att kompensera för detta (Kopp 2010). 
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1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Studien är relevant för socialt arbete eftersom den adresserar ett problem som har 

uppmärksammats alltmer. Barn med adhd behöver enligt Skolinspektionen (2014) 

ofta stöd och anpassning av skolsituationen, och i det arbetet har elevhälsan – där 

skolkuratorn har den sociala kompetensen – en viktig roll då den enligt skollagen 

(2010:800) ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål (Socialstyrelsen 

2016).  

 

Att ha diagnosen adhd och inte i ett tidigt skede av livet få tillgång till adekvat stöd 

och hjälp har visat sig kunna få klara nackdelar för individen i form av svårigheter 

att få arbete eller att studera vidare (Skolinspektionen 2014). Att i dagens samhälle 

inte ha genomgått gymnasieskola med fullständiga betyg ökar starkt risken för 

arbetslöshet och därmed sociala problem (ibid.). Det är alltså en del av det sociala 

arbetet att förebygga problem som kommer att visa sig senare i livet för individen 

och som även riskerar att bli ett samhällsproblem.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att explorativt undersöka erfarenheter hos skolpersonal – specialpedagoger 

och en psykolog – av att upptäcka och arbeta med pojkar och flickor som har diag-

nosen adhd. Vidare är syftet att studera denna skolpersonals uppfattningar om sko-

lans sätt att anpassa undervisningen till dessa elevers behov samt om konsekvenser 

av en adhd-diagnos. Slutligen är syftet att studera specialpedagogers/skolpsy-

kologens uppfattning om samspelet med barnens föräldrar rörande pedagogisk 

kartläggning och diagnostisering.  
 

Syftet har brutits ned i följande frågeställningar, vilka genomgående har ett under-

liggande genusperspektiv: 

1. Hur beskriver skolpersonalen sitt arbete med flickor och pojkar som kan antas 

ha adhd?   

2. Vilka för- och nackdelar kan det enligt personalen finnas för elever att få diag-

nosen adhd?  

3. Vilket stöd får elever med adhd-diagnos jämfört med elever som har skolsvårig-

heter utan denna diagnos? Hur kan man förstå eventuella skillnader? 

4. Hur har specialpedagogers samarbete med barnens föräldrar påverkats vad gäller 

synen på pedagogisk kartläggning och diagnostisering? 

 

1.4 Centrala begrepp 
Nedanstående begrepp har en central funktion i min studie och det finns därför 

anledning att närmare utveckla innebörden av dem i just denna kontext. 

 
Upptäckt: Det finns hos de flesta elever och ibland också hos föräldrar en naturlig 

skepsis mot att bli klassificerad och diagnostiserad med en avvikelse, i detta fall 

med adhd. Risken finns att elever och närstående försöker dölja sina 

tillkortakommanden då det annars kan finnas en risk att den enskilde eleven blir 

stigmatiserad på grund av ett ”avvikande” beteende. I och med detta finns det en 

större risk att skolan inte i tid upptäcker de elever som behöver hjälp. 

Anpassning: Att en enskild elev försöker anpassa sig till den kontext som denne 

befinner sig i är ett allmänmänskligt drag som bottnar i en önskan om att vara som 

andra, och därmed undvika stigmatisering. Risken med denna strategi är att 
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adekvata åtgärder riskerar att sättas in senare än vad som är nödvändigt. Ur skolans 

horisont innebär elevens anpassning att adekvata insatser försenas eller helt uteblir. 

Konsekvenser: För den enskilde eleven får en bristande undervisning som inte är 

anpassad till elevens behov negativa konsekvenser som kan vara olika allvarliga 

beroende på graden av svårigheter. För skolans del kan konsekvenserna av en sen 

upptäckt innebära att stora resurser måste sättas in för att eventuellt försöka 

kompensera i ett sent skede, kanske alltför sent skede. 

1.5 Avgränsning   
Jag valde att intervjua skolpersonal inom grundskolan som har särskild kompetens 

att arbeta med och identifiera elever med behov av extra stöd. Den personalgrupp 

jag valde består av sju specialpedagoger och en skolpsykolog, där två arbetar på 

låg- och mellanstadiet, fyra arbetar på mellan- och högstadiet samt en som arbetar 

på alla stadier i grundskolan. Skolpsykologen arbetar med alla stadier och samtliga 

grundskolor i hela kommunen. Urvalet avgränsades till en kommun på fem olika 

skolor i södra Sverige.  

 

1.6 Vissa klargöranden om uppsatsen 

Den empiri som föreliggande studie baseras på samlades in 2015. Intervjuerna 

genomfördes tillsammans med en annan student då avsikten var att vi gemensamt 

skulle lägga fram uppsatsen. Så blev dock inte. Av olika skäl valde jag att som 

ensamförfattare fortsätt arbetet med att slutföra uppsatsen. Empirin samlades alltså 

in 2015 men uppsatsen presenteras 2018. Den student som jag initialt samarbetade 

med har enbart deltagit i genomförandet av intervjuerna, inte i analysarbetet.  

 

I det informationsbrev som skickades till respondenterna (se bilaga 2) används or-

det ”vi” vilket är anledningen att ovanstående förtydligande är nödvändigt.  

 

 

2. Adhd – en bakgrund  
 

2.1 Diagnoskriterier 

Diagnosen adhd används framför allt för att diagnostisera barn och ungdomar som 

har stora och varaktiga svårigheter på grund av ouppmärksamhet, hyperaktivitet 

och impulsivitet. Förkortningen adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Dis-

order (Greene 2003; APA 2014). Men symtomen är inte statiska, utan uttrycks-

formerna kan variera kraftigt i skilda miljöer, samtidigt som symtomen uppfattas 

och beskrivs på skilda sätt av personer som kommer i kontakt med barnet i dessa 

olika miljöer (Socialstyrelsen 2014a; Brante 2013), något som jag återkommer till 

i avsnitt 2.2 nedan. 

 

Det är viktigt att inse att adhd ofta uttrycker sig på olika sätt hos individen, både 

avseende karaktären och styrkan i svårigheterna. (Hellström 2007). Barn med upp-

märksamhetsproblem karaktäriseras av att de saknar eget driv att koncentrera sig 

på den uppgift som de har framför sig, och de har svårt att hålla bort externa sin-

nesintryck och kan helt tappa fokus på den uppgift som de har att hantera. Barnen 

har alltså svårt att prioritera mellan sinnesintrycken vilket kan innebära att allt blir 

lika viktigt och det kan leda till impulsiva handlingar. Ytterligare en svårighet för 
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barn med adhd är att deras energinivå ofta är antingen 100 eller 0 procent (ibid.). 

Som framhölls i avsnitt 1.1 har dessa barn inte enbart problem och svårigheter i 

skolmiljön, utan det påverkar även situationen där hemma och på fritiden (Social-

styrelsen 2004). 

 

För att ställa diagnosen adhd ska enligt DSM-5 åtminstone sex av nedanstående 

symtom finnas vad gäller uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet–impulsivitet 

(APA 2014). DSM är en manual med kriterier för att diagnostisera psykiatriska 

sjukdomstillstånd och publiceras av American Psychiatric Association; senaste om-

arbetade versionen gavs ut 2013 (i en svensk översättning året därpå). Diagnosen 

adhd förutsätter att symtomen har funnits i minst sex månader som avviker från den 

unges förväntade utvecklingsnivå. Dessutom ska flertalet symtom ha funnits före 

tolvårsålder. En annan förutsättning är att symtomen inte förklaras utifrån någon 

annan form av psykisk ohälsa. Nedan återges, i svensk översättning, diagnoskrite-

rierna för adhd enligt DSM-5 (APA 2014, s. 26–28):   

 

”A. Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-im-

pulsivitet som inverkar negativt på funktionsförmåga eller utveckling, vilket visar 

sig (1) och/eller (2): 

  

1. Ouppmärksamhet: Minst sex av följande symtom har förelegat i minst 6 må-

nader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen har en di-

rekt negativ på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete. 

 

Obs: Symtomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende, trots, 

fientlighet eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre 

tonåringar och vuxna (17 år eller äldre) krävs minst fem av symtomen.  

 

a.  Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, arbetslivet eller 

andra aktiviteter (t.ex. förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt genomförda 

arbetsuppgifter). 

b.  Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar (t.ex. 

har svårt att bibehålla fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder av 

läsning). 

c.  Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (t.ex. ter sig frånvarande även utan någon 

uppenbar källa till distraktion).  

d. Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter (t.ex. påbörjar uppgifter, men tappar genast 

fokus och låter sig lätt distraheras).  

e.  Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (t.ex. har svårt att klara 

av uppgifter i flera led; har svårt att hålla ordning på utensilier, redskap och 

tillhörigheter; arbetar rörigt och oorganiserat; har svårt att tidsplanera; kan inte 

hålla tidsramar).  

f.  Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: t.ex. 

sammanställa rapporter, fylla i formulär, läsa längre artiklar). 

g. Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller aktiviteter (skolma-

teriel, pennor, böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, anteckningar, glasögon, 

mobiltelefoner). 
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h.  Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre tonåringar och vuxna kan det 

inkludera ovidkommande tankar). 

i.  Är ofta glömsk i det dagliga livet (t ex göra hemsysslor, gå ärenden; för äldre 

tonåringar och vuxna: t.ex. följa upp telefonmeddelanden, betala räkningar, 

komma till avtalade möten).  

 

2. Hyperaktivitet–impulsivitet: Minst sex av följande symtom har förelegat i 

minst 6 månader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen 

har en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/-

arbete. 

 

Obs: Symtomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende, trots, 

fientlighet eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre 

tonåringar och vuxna (17 år eller äldre) krävs minst fem av symtomen. 

 

a. Har ofta svårt att vara still med händer eller fötter eller kan inte sitta still på 

stolen. 

b. Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas sitta kvar en längre stund 

(t.ex. lämnar sin plats i klassrummet, på kontoret eller andra arbetsplatser, eller 

i andra situationer där det krävs att man sitter kvar). 

c.  Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer där det inte kan anses 

lämpligt. (Obs: hos ungdomar eller vuxna kan det vara begränsat till en känsla 

av rastlöshet). 

d. Klarar sällan av att leka eller förströ sig lugnt och stilla. 

e. Är ofta ”på språng”, ”agerar” på högvarv” (t.ex. är oförmögen eller obekväm med 

att vara stilla en längre stund vid exempelvis restaurangbesök eller på möten; 

kan uppfattas av omgivningen som rastlös eller ha ett sådant tempo att andra har 

svårt att hänga med). 

f.  Pratar ofta överdrivet mycket. 

g. Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är färdig (t.ex. fyller i och 

avslutar andras meningar; oförmögen att vänta på sin tur i ett samtal). 

h.  Har ofta svårt att vänta på sin tur (t.ex. när man står i kö).   

i.  Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal, lekar 

eller aktiviteter; använder andras saker utan att be om lov eller få tillåtelse; för 

ungdomar och vuxna; t ex inkräktar i eller tar över andras aktiviteter).”  

 

Det finns tre olika huvudtyper av adhd (APA 2014; Socialstyrelsen 2014a) som kan 

beskrivas på följande sätt (med barnet som utgångspunkt): 

 

• Kombinerad form: barnet uppvisar åtminstone sex av nio symtom på bristande 

uppmärksamhet och hyperaktivitet–impulsivitet.  

• Ouppmärksam form: barnet uppvisar sex av nio symtom på bristande uppmärk-

samhet men inte lika många eller inga på hyperaktivitet–impulsivitet. 

• Hyperaktiv-impulsiv form: Barnet uppvisar minst sex symtom på hyperaktivitet 

och impulsivitet, men inte lika många eller inga på uppmärksamhetsproblem. 

 

Det finns också olika svårighetsgrader av adhd. Hur stora svårigheterna är beror på 

hur omfattande symtomen är och hur mycket svårigheter som de leder till hos barnet 

(ibid.): 
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• Lindrig: barnet har inga eller bara några symtom utöver kriterierna för diagnosen 

och därmed liten effekt på funktionerna. 

• Måttlig: ett tillstånd mittemellan lindrig och svår.  

• Svår: barnet uppvisar många symtom, fler än vad som krävs för att få en diagnos 

eller att symtomen leder till avsevärd omfattande funktionsnedsättning. (ibid). 

 

2.2 Utveckling av synen på adhd  
Det utagerande barnet har historiskt fått olika diagnoser över tid och kommit att ses 

som behäftade med en sjukdom som uttrycker sig i form av svårigheter att kom-

municera med världen utanför dem och som uppvisar betydande koncentrations-

störningar. Barn som tidigare setts som bara bråkigt kategoriserades tidigare som 

”MBD-barn”, senare damp (dysfunction in attention, motor control and perception), 

adhd eller Asperger.  

 

Diagnoser är alltså föränderliga kategorier eller konstruktioner som uppstår, ut-

vecklas och eventuellt avvecklas från en tid till annan (Westberg 2017, s. 491; 

Johannisson 2013). Vad som betraktas friskt respektive sjukt är med andra ord inte 

statiskt utan föränderligt över tid (Johannisson 2013). Detta gäller också synen på 

vad som är att betrakta som normalt respektive patologiskt beträffande psykisk 

sjukdom (Westberg 2017, s. 491), och vilka kriterier som exempelvis ska vara 

styrande för adhd-diagnosen. 

 

Adhd har utvecklats ur MBD (minimal brain dysfunction), en diagnos som framför 

allt användes i USA och kom till användning under 1960-talet för att beskriva barn 

med problem avseende aktivitet och uppmärksamhet samt mindre neurologiska 

störningar (Socialstyrelsen 2004). Kritiken som riktades mot MBD var att det 

saknades bevis för kausalitet mellan störningar i hjärnan och de problem som 

beskrevs som MBD. I Sverige ville medicinskt sakkunniga ersätta MDB med damp 

som inte beskrev eller förklarade varför vissa svårigheter uppträdde utan kon-

centrerade sig på att beskriva den enskildes problem. Numera är diagnosen damp 

en underdiagnos till adhd. 

 

2.3 Diagnosens makt  
 

I själva verket finns sjukdom först när vi är överens 

om det, genom att uppfatta, bekräfta och namnge 

den. (Johannisson 2013, s. 29) 

 

Diagnoser har setts som användbart för att utvärdera och ge människor adekvat te-

rapi, men diagnosen kom senare under 1960-talet att betraktas som ett sätt att utöva 

makt över människor. Man ansåg att istället för att leta efter patologiska förklaring-

ar till människors beteenden borde man söka svar utifrån psykologisk och socio-

logisk forskning. Risken med diagnoser ansågs vara att man med hjälp diagnosen 

medicinerade dessa patienter och därmed gjorde dem passiva (Johansson & Lalan-

der 2013). Men sedan 1980-talet har den dynamiska psykiatrin ersatts av den diag-

nostiska psykiatrin med dess betoning på en biomedicinsk förklaringsmodell 

(Westberg 2017, s. 491), vilket kan förklara den kraftigt utökade DSM-manualen. 

 

Att få diagnosen adhd kan bli en upplevd identitet hos barnet. Risken finns att barnet 

blir sin diagnos. Diagnosen ”färgar” av sig på allt hos individen och alla beteenden 
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och problem kan förklaras med utgångpunkt från diagnosen. Diagnosen riskerat 

därmed att bli det centrala hos den unge, vilket kan innebära negativa konsekvenser 

för dennes utveckling och möjligheter senare i livet. Det finns exempel på barn som 

klarade av skolans krav i högre grad innan de fick diagnosen, men som efter dia-

gnostiseringen klarade det sämre eftersom omgivningen ser barn med adhd som 

problembärare (Hjörne 2012). Pedagogerna i skolan kan också komma att skaffa 

sig kunskap och föreslå åtgärder utifrån diagnosens karakteristika (ibid.).  

 

Den andra sidan av myntet är att diagnosetiketten för den enskilda individen kan 

leda till att det hos den unge utvecklar en gemenskaps- och tillhörighetskänsla med 

likasinnade, där diagnosen hos vissa också kan innebära en lindring. Det senare 

formulerar Westberg (2017) på följande vis med hänvisning till befintlig forskning: 

 
Diagnoser är tolkande och ger struktur till lidande (…) genom att de ingår i organi-

serande medicinska diskurser och sjukdomsnarrativ vilka hjälper individen att för-

stå, uttolka och förklara och som därigenom dämpar lidande och bidrar till välbe-

finnande och hälsa i en prekär livssituation (…). (Westberg 2017, s. 498) 
 

I alla samhällen förväntas individen följa de normer som majoritetssamhället har 

formulerat. Om någon bryter mot detta samhällskontrakt riskerar hen att stämplas 

och stigmatiseras som avvikare, exempelvis kriminell eller missbrukare (Johansson 

& Lalander 2013). Diagnos emanerar från grekiskans diagnosis vilket betyder avvi-

kande kunskap och bedömning, varför diagnosen definierar vad som ses som nor-

malt respektive onormalt/patologiskt, vad som är acceptabelt inom de allmänt ve-

dertagna ramarna (Johannisson 2013). När vuxna söker en benämning eller diagnos 

på ett tillstånd som de själva upplever som ett avvikande beteende hos dem själva, 

så kan man formulera det som att det inte är så farligt att få en diagnos. För barn 

och ungdomar som utan att söka hjälp eller att få sitt beteende definierat kan dia-

gnostiseringen däremot ha ett inslag av rättsosäkerhet (Kärfve 2006). När till 

exempel skolan minskar kraven på barn som anses impulsstyrda eller uppvisar and-

ra beteenden som definierats som ”avvikande” och därför ställer lägre krav på dem 

– trots att de är normalbegåvade – riskerar man därför att dessa barn aldrig kommer 

ikapp sina kamrater utan adhd-diagnos (ibid.).   

 

2.4 Genusperspektiv 

Av de elever som erhåller diagnosen adhd är 4 av 5 pojkar; flickor är alltså i en klar 

minoritet (Socialstyrelsen 2004). Att skillnaden mellan könen är så markant kan 

förklaras med observerade beteenden hos pojkar respektive flickor (Socialstyrelsen 

2004). Pojkar uttrycker sig i högre grad på ett utagerande, aggressivt och störande 

sätt, medan flickor har ett mer introvert uttryckssätt som ofta visar sig i låg själv-

känsla, kroppsliga symtom och depressivt beteende (ibid.). Flickor får inte sällan 

även kompletterande somatiska symtom såsom huvudvärk och magont. Flickors 

problem riskerar därmed att uppfattas som något annat än vad de faktiskt är. 

 

Pojkars mer explicita uttryckssätt har också inneburit att det finns mer forskning 

om hur pojkars adhd yttrar sig, medan flickors problem har beforskats i mindre 

utsträckning (Kopp 2010). Under senare år har dock flickors adhd-tillstånd i högre 

grad uppmärksammats, och ett exempel på detta i Sverige är Lassinanttis (2014) 

avhandling i sociologi. Forskningen om flickor med adhd visar att detta tillstånd 

upptäcks högre upp i åldern jämfört med pojkar med samma diagnos. Att så är fallet 
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för flickor riskerar medföra negativa konsekvenser genom att prognosen för att 

kompensera för de svårigheter som adhd innebär blir sämre på grund av en senare 

upptäckt (Socialstyrelsen 2004).  

 

2.5 Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram 

Skolpersonal är skyldig att kontakta rektor om de anser att en elev inte utvecklas i 

riktning mot läroplanens kunskapsmål och därför riskerar att inte nå upp till dessa 

mål (Carlsson Kendall 2012). Detta förutsätter dock att lärare och annan skolperso-

nal agerar. I Skolverkets allmänna råd klargörs därför att skolpersonalen bör ”upp-

märksamma tecken på att en elev kan vara i behov av annat stöd än vad som kan 

ges i det dagliga arbetet och genom insatser i den individuella utvecklingsplanen” 

samt att personalen i dessa fall ”skyndsamt” ska anmäla detta till rektorn (Skol-

verket 2013, s. 19). 

 

Rektorn är skyldig att tillsätta en utredning för att avgöra om eleven behöver få 

extra stöd eller hjälp, oavsett om det finns en neuropsykiatrisk diagnos eller ej. 

Varje skola måste därför enligt Skolinspektionen (2014) ha och behärska metoder 

och strategier för att kunna göra en pedagogisk kartläggning som påvisar vilka svå-

righeter en enskild elev har, vilket gäller skolsvårigheter allmänt sett men också 

specifikt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som t.ex. adhd. Om 

det finns skäl att utreda ett barn med avseende på adhd sker detta ofta på skolans 

initiativ. Föräldrarna som vårdnadshavare är dock de som slutligen avgör om en 

utredning ska inledas eller ej (Hjörne 2012).  

 

En pedagogisk kartläggning görs i syfte att försöka fastslå hur barnet fungerar med 

tanke på de krav som finns i skolan, och detta avser såväl lärandet som den sociala 

delen. Viktigt är att finna situationer som fungerar utan problem och situationer som 

är mer besvärliga för eleven (Hellström 2007). Rektorn avgör vem som ska ge-

nomföra utredningen, men Skolverket (2013) påpekar dock i kommentarerna till 

dess allmänna råd att specialpedagogen ”har med sin särskilda kompetens i de flesta 

fall en central roll i arbetet med utredningen” (s. 23). I specialpedagogens arbets-

uppgifter ingår dessutom att stödja övrig personal med att anpassa undervisningen 

på ett för den enskilde eleven optimalt sätt. Diagnostisering av eleverna görs via 

BUP, men ofta initieras diagnostiseringen av skolpersonalen som sedan diskuterar 

med föräldrarna som slutgiltig avgör om de accepterar att det görs en utredning. 

Specialpedagogen har ett övergripande ansvar och en stor insyn i denna process. 

 

Specialpedagogen genomför kartläggningen av en enskild elevs inlärningsförmåga, 

och denna kartläggning ligger till grund för vilka åtgärder som ska vidtas. När spe-

cialpedagogerna gör sin kartläggning ska enligt Milerad och Lindgren (2017) föl-

jande punkter beaktas: 

 

• Problemets art, hur yttrar sig problemet? Vad säger eleven? 

• Varaktighet, under hur lång tid har problemet existerat? Har eleven haft svårig-

heter länge? 

• Intensitet och omfattning, Hur tydliga är problemen? Blir problemet accentuerat 

i samband med vissa miljöer, personer? 

• Konsekvenser, vilken påverkan har problemet för elevens skolprestationer? Hur 

påverkas de sociala relationerna? Hur påverkas omgivningen? 
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Utredningen kan visa att det inte är tillräckligt med att anpassa undervisningen (se 

vidare avsnitt 2.6), utan att eleven är i behov av särskilt stöd. Eleven har rätt till 

sådant stöd enligt skollagen 3:8, och skolan ska då utforma ett åtgärdsprogram i 

samverkan med föräldrarna och eleven (Skolverket 2013). Av detta ska också fram-

gå ”när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för upp-

följningen respektive utvärderingen” (skollagen 3:9). Åtgärdsprogrammet skiljer 

sig från elevens utvecklings- eller studieplan på det sättet att det specifikt handlar 

om elevens behov av särskilt stöd. Samtidigt bör påpekas att Skolinspektionen 

(2014) i sina granskningar har uppmärksammat att vissa undersökta skolor inte har 

genomfört fullgoda utredningar vad gäller elever med adhd. Dessa brister riskerar, 

enligt tillsynsmyndigheten, ”att leda till att de beslut som fattas för en enskild elev 

med funktionsnedsättningen AD/HD inte leder till en förbättring av elevens skolsi-

tuation” (s. 17). 

 

Enligt Skolverkets allmänna råd är rektorn skyldig att ”se till att det finns tillräck-

liga resurser för att tillgodose elevernas behov av särskilt stöd samt vid behov 

omprioritera resurser på skolenheten” samt ”skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet 

kring åtgärdsprogram ska bedrivas på skolenheten” (ibid., s. 15). Av Skolverkets 

kommentarer till allmänna råden framhålls, att det inte alltid är tillräckligt att rek-

torn gör omprioriteringar av befintliga resurser, ”utan hon eller han kan även be-

höva begära mer resurser av huvudmannen. I dessa fall kan huvudmannen behöva 

skjuta till extra resurser för att skolorna ska kunna leva upp till lagens bestämmelser 

om särskilt stöd” (ibid., s. 16). Rektorn kan alltså inte avstå från att vidta nöd-

vändiga åtgärder genom att påstå att kostnaden inte täcks i befintlig budget. Men, 

trots skollagens entydiga bestämmelser, som jag har hänvisat till i detta avsnitt, så 

visar Skolinspektionens årsrapport för 2016 att det fanns brister i arbetet med extra 

anpassningar och särskilt stöd i 38 procent av de grundskolor som genomgått regel-

bunden tillsyn av tillsynsmyndigheten (Kommittédirektiv 2017:88, s. 3). Dessa 

brister består i att elevers stödbehov inte utreds eller att de inte ges behövligt stöd 

(ibid.). Det finns alltså i många fall en diskrepans mellan lagens intentioner och hur 

dessa efterlevs i praktiken. 

 

2.6 Individanpassad undervisning  

Skollagen (3:5a) anger uttryckligen att skolan är skyldig att individanpassa elevens 

undervisning när det finns anledning att tro att eleven inte kommer att nå upp till 

vad som minst krävs enligt kunskapskravet (”extra anpassningar inom ramen för 

den ordinarie undervisningen”, som det uttrycks i lagtexten). Anpassad undervis-

ning görs när den insatsen anses vara tillräcklig och när eleven inte bedöms ha 

behov av särskilt stöd (se avsnitt 2.5 ovan). Avsikten med en individualisering av 

undervisningen av den art som skollagen anger är att varje individ ska utvecklas så 

långt det är möjligt givet sina förutsättningar. Kravet på en individualiserad under-

visning är kompensatorisk för de elever som har en funktionsnedsättning där syftet 

är att ”så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” (skol-

lagen 3:3). För de barn som behöver anpassad undervisning är det avgörande på 

vilket sätt som skolan agerar för att kompensera för de svårigheter en elev kan ha, 

dvs. hur undervisningen anpassas efter elevens behov.  

 

Att en elev får diagnosen adhd innebär inte att det finns en standardterapi för att 

hjälpa eleven (Greene 2003). Detta betyder alltså att studiegången måste anpassas 

efter den enskilde elevens behov och inte utefter en eventuell diagnos. En del elever 
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med adhd kan behöva extra tydlighet i de ramar de har behov av men andra elever 

med samma problem inte behöver samma behov av stöd. Det är alltså väsentligt att 

veta att en diagnos inte är ett kriterium för att få det stöd och den anpassning som 

den enskilde eleven behöver och har rätt till (Sjölund et al. 2017). I det fall eleven 

fått en diagnos kan skolan, om föräldrarna så önskar, informera skolan om detta för 

att man via den utredning som gjorts ska kunna anpassa skolarbetet efter elevens 

svårigheter och styrkor. Vilka pedagogiska åtgärder som ska vidtas ansvarar skolan 

för i samråd med föräldrarna (Socialstyrelsen 2014). 

 

 

3. Tidigare forskning 
  

I detta kapitel redovisas en del av den forskning som finns och som inriktar sig på 

diagnostisering av adhd hos flickor. Här redovisas specifikt studier som gör jäm-

förelser mellan upptäckten av adhd hos flickor respektive pojkar. Även i avsnittet 

1.1 hänvisas – som sig bör – till vissa forskningsresultat, men dessa redogörelser 

överlappar inte varandra, eftersom forskningsläget redovisas mer systematiskt och 

ingående i föreliggande kapitel jämfört med inledningskapitlet.  

 

Det forskningsmaterial som här lyfts fram utgörs av både vetenskapliga artiklar och 

doktorsavhandlingar inom olika ämnesområden. För att redogörelsen ska bli mer 

dynamisk har jag valt att tematisera presentationen utifrån vissa centrala områden. 

 

Jag har använt två databaser för att söka tidigare forskning, framför allt Onesearch 

via Högskolan i Halmstad, även om denna sökmotor är ett index som omfattar bib-

liotekets alla samlingar, inte enbart vetenskapliga artiklar. Jag har kompletterat med 

sökningar i sökmotorn Google Scholar. Jag har avgränsat mitt sökområde till 

artiklar mellan 2010 och 2018. Andra källor jag använt mig av är sådana som jag 

fått genom att ta del av referenslistor i artiklar och böcker samt litteraturtips av 

respondenter och min handledare. Sökord som jag använt mig av är: genusperspek-

tiv adhd, gender differences in boys and girls with adhd. Jag har uteslutit resultat 

som innehåller sökorden adult och medical.  

 

3.1 Att leva med adhd 
Lassinantti (2014) utgår i sin avhandling från en diagnossociologisk aspekt. Hon 

har genomfört en intervjustudie med 16 vuxna kvinnor i avsikt att kartlägga kvin-

nors upplevelser av att leva med diagnosen adhd. Lassinantti framhåller att inom 

diagnossociologin är adhd en omstridd diagnos såtillvida att det råder oenighet hu-

ruvida adhd är att betrakta som ett biologiskt, socialt eller psykologiskt fenomen 

(ibid. s. 13). Adhd ses numera som ett medicinskt och biologiskt fenomen, från att 

tidigare huvudsakligen ansetts av haft en social förklaring. Detta perspektivskifte 

ska ses mot bakgrund av att dagens diagnoskultur innebär en ”biomedikalisering av 

människors livssfär” (ibid. s. 14).  

 

Under 1990-talet har forskningen visat att det inte är enbart pojkar som kan diag-

nostiseras för adhd, utan även flickor, kvinnor och vuxna män kan få en adhd-dia-

gnos. Ledande forskare hävdar numera att det finns en underdiagnostisering av 

flickor beroende på att flickor inte uppvisar samma symtom som pojkar med adhd. 

År 2011 fanns det i Sverige totalt 57 235 personer som medicinerades för adhd av 
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vilka 36 procent var kvinnor (ibid.). Det kan finnas flera orsaker till flickor med 

adhd inte uppmärksammas på samma sätt som pojkar. Flickor och kvinnor för-

väntas bete sig utifrån allmänna förväntningar om hur en kvinna ”ska och bör” vara 

(Lander 2003, s. 12). Med utgångspunkt från adhd innebär detta att de typiska dra-

gen för en person med detta tillstånd, dvs. med ett utagerande, hyperaktivt–impul-

sivt och störande beteende, strider mot ett förväntat beteendet hos en flicka eller 

kvinna. Denna förväntan innebär att flickor/kvinnor försöker dölja sin adhd för att 

de ska kunna bete sig på ett acceptabelt sätt utifrån en normativ femininitet (Lassi-

nantti 2014).   

 

En enkel definition av en diagnos är att det är något som den medicinska vetenska-

pen fastställt som sjukligt (patologiskt), vilket – som påpekades ovan – är för-

änderligt över tid. Varför vissa beteenden får en patologisk etikett i form av en dia-

gnos kan enligt medicinsk sociologi ses som ett samspel eller som en kamp mellan 

olika professioner. Diagnoser fastställs och försvinner eller förändras över tid, 

vilket kan ses som en del av den sociala ordningens utveckling (ibid.) Diagnos-

etiketten blir den slutgiltiga förklaringen till varför någon ser sig som avvikande 

från normen, men detta kan också skapa en tillhörighetskänsla med likasinnade som 

framhölls ovan i avsnitt 2.3). Att ett tillstånd som adhd av omgivningen – och av 

personen själv med diagnosen – uppfattas som ett avvikande beteende bygger på 

föreställningen att det finns dominerande idéer om vad som är ett uttryck för 

normalitet. En ”normal” människa har enligt detta synsätt inte en neuropsykiatrisk 

diagnos. 

 

3.2 Övertro på diagnoser 
Isaksson (2014) berör, utifrån semistrukturerade intervjuer som hon gjort med 

skolkuratorer vid grundskolan, problemet med lärares övertro på att en neuropsy-

kiatrisk diagnos kan lösa elevens problem/svårigheter – en övertro som kan över-

sättas med eller ”diagnosens makt” för att anknyta till titeln på Hallerstedts antologi. 

Isaksson (2014) framhåller att det finns en önskan om att skolkuratorerna ska för-

ändra eleven så att den unge blir fullt fungerande, dvs. problemet isoleras till den 

enskilde eleven och elevens situation i klassrummet ses inte som relevant. En av de 

intervjuade skolkuratorerna hävdar att hon, till skillnad från lärarna, utgår från en 

helhetssyn på elevens samlade problematik: 

 
Jag är ju lite kritiskt till det då – att man [lärare] ropar och tror på en utredning. Ibland 

upplever jag att skolan då bara väntar på det då. Medan vi ska ju alltid agera och 

jobba utifrån vad vi ser oavsett som det är ADHD eller Aspergers eller en social 

problematik. Vi ska ju hjälpa barnet där det är. Och det är väl där jag kan känna 

ibland att vi har lite olika åsikter om vad som är vad. Medan jag tittar nog mycket 

mer på helheten, hur det här barnet har det och vad kan vi göra mer då. (Isaksson 

2014, s. 59)  

 

Isaksson (2014) berör också det ofta kan finnas en önskan från enskilda lärare att 

elever som anses ”svåra” ska gå i en särskild undervisningsgrupp, medan kuratorn 

snarare anser att det krävs en förändring från lärarens sida som ger svåra elever 

bättre möjligheter att ta till sig undervisningen.  

 

Brante (2006) har en kritisk syn på adhd som diagnos. Han framhåller att det visser-

ligen finns en ökad prevalens för diagnosen, men anser i likhet med Lassinantti 
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(2014) att det finns stora skillnader i synen på adhd och dess bakomliggande orsa-

ker. Han understryker, precis som Lassinantti, att det finns en stor oenighet i synen 

på adhd. De mest motstridiga uppfattningarna kan enligt Brante sammanfattas uti-

från nedanstående motpoler: 

 

• Adhd är en diagnostiserbar sjukdom – adhd existerar överhuvudtaget inte. 

• Orsakerna till adhd är medfödda – orsakerna till adhd är sociala. 

• Amfetamin är ofarligt – amfetamin är farligt. 

 

3.3 Underdiagnostisering av flickor med adhd 
Kopp (2010) framhåller i sin avhandling att hon redan vid sin första fallstudie som 

genomfördes på sex flickor misstänkte att flickor med sociala problem och upp-

märksamhetsproblem sällan diagnostiserades. Det fanns vid den tiden knappt någon 

forskning inriktad på flickor med autism och adhd. Kopp har undersökt 100 flickor 

som före vuxen ålder blev föremål för läkarundersökning. Flickorna hade be-

kymmer med att fungera i sociala sammanhang och/eller svårigheter med uppmärk-

samheten.  

 

Kopp (2010) visar att det oftast var flickornas föräldrar som redan i flickans tidiga 

ålder insåg att det fanns avvikande drag hos flickan. Det var vanligt att föräldrarna 

hade sökt hjälp utan att de kunnat få en förklaring eller diagnos på flickans be-

teende. Så småningom remitterades flickorna till en barnneuropsykiatrisk klinik där 

det visade sig att hälften hade autismspektrumstörningar, såväl med som utan adhd. 

De 100 flickorna som undersöktes i studien hade en tydlig funktionsnedsättning 

med avseende på den sociala situationen i skolan, på fritiden, i familjen etc. Flic-

korna uppvisade även bl.a. läs och skrivsvårigheter. De kom samtliga från bra socia-

la förhållanden och hade en begåvning inom normalspektrat. En av Kopps (2010) 

slutsatser är att flickor med autismspektrumstörningar eller adhd ofta missas eller 

får fel diagnos av barnsjukvården. Hon konstaterar också att flickor med adhd får 

sina diagnoser betydligt senare än vad som är motiverat. Även Lassinantti (2014, s. 

15) berör i sin avhandling debatten och forskningen om underdiagnostisering av 

flickor med adhd.  

 

Elkins, Malone, Keyes, Ignacio och McGue (2011) visar i sin studie att det alltså 

inte tycks finnas någon signifikant skillnad i svårighetsgrad beroende på kön. Stu-

dien genomfördes genom att undersöka 11-åringar, 520 flickor och 478 pojkar med 

avseende på lärares, föräldrars uppfattning, studieresultat, relationer till kamrater, 

självuppfattning, kliniska symtom och behandling.  

 

Norén Selinus (2015) berör i sin doktorsavhandling hur adhd i barndomen senare 

påverkar neuropsykologiska symtom i tonåren. Hon konstaterar att det är vanligare 

att flickor med adhd symtom internaliserar sina problem vilket bl.a. kan leda till att 

flickor i högre grad än pojkar utvecklar drogproblem. Även av den anledningen är 

det viktigt att adhd-problematik uppmärksammas och behandlas så tidigt som 

möjligt.  

 

3.4 Skolans insatser för elever med adhd 
Bolic Baric (2016) redogör i sin avhandling hur elever med psykosociala diagnoser 

som Aspergers syndrom och adhd retrospektivt har upplevt stödet i skolan. Ele-

verna uppgav att de insatser som skolan gjorde oftast hade karaktären av tillfälligt 
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stöd som saknade långsiktighet. Resultaten visade att det behövdes såväl pe-

dagogiskt som socialt stöd och att det behövdes tas hänsyn till de emotionella as-

pekterna av skolmiljön. Vidare skriver Bolic Baric att elever med adhd har visat sig 

ha sämre möjlighet än andra att använda datorn som ett redskap i sin inlärning.  

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Mina teoretiska utgångspunkter utgår dels från olika delar av Goffmans begrepps-

apparat. Det är inte viss given ”teori” som är utgångspunkten, utan i stället olika 

teoretiska analysverktyg som bär hans signum. Den gemensamma nämnaren är här 

Goffmans dramaturgiska interaktionen vid människors framträdande, baserade på 

hans arbeten Jaget och maskerna (1998/1974) och Stigma (2011/1972). Dessa båda 

skrifter publicerads ursprungligen med fyra års mellanrum i slutet av 1950-talet och 

början av 1960-talet, och brukar i efterhand ses som ett utslag av Goffmans intresse 

för ritualer med inspiration av Durkheim (Jacobsen & Kristiansen 2002, s. 28f.), 

något som är tydligt då han t.ex. i boken När människor möts (1970, s. 87f.) använ-

der begreppen ”vördnad och skick” (deference and demeanor) som är en utveckling 

av Durkheims begrepp om primitiv religion.  

 

Dels är mina teoretiska utgångspunkter en feministisk teoribildning om hur flickor 

och kvinnor förväntas bete sig i enlighet med vad som utgör normativ femininitet, 

dvs. att de förhåller sig till allmänt utbredda förväntningar om hur en kvinna ”ska 

och bör” vara (Lander 2003, s. 12).  
 

4.1 Vissa interaktionistiska begrepp 
I delar av Goffmans interaktionism använder han sig av sina klassiska metaforer 

från teatervärlden (Goffman 1998/1974) – såsom publik, roller, främre och bakre 

regioner – men dessa analysverktyg är inte explicit applicerbara på empirin. Anled-

ningen till detta är, som framgår av avsnitt 1.5, att det empiriska materialet samlades 

in redan 2015 och vid tillfället var inte studiens fokus att studera samspelet mellan 

de aktörer som framträder i materialet. Sedan dess har uppsatsen ömsat skinn i fråga 

om syfte och forskningsfrågor, men med bibehållen empiri. I empirin förs dock 

resonemang från specialpedagogernas sida om samspelet med barnens föräldrar, 

vilket gör att det trots allt är relevant att analysera dessa delar med hjälp av 

nedanstående begrepp från Goffmans Jaget och maskerna (1988/1974) respektive 

När människor möts (1970): 

 

Intrycksstyrning 

I människors samspel med andra försöker ena parten styra eller kontrollera hur 

andra personer (”publiken”) ska uppfatta oss, vilket Goffman (1998/1974) be-

nämner intrycksstyrning. Detta är en ömsesidig styrning eftersom även den andra 

parten försöker styra sin motpart. I samspelet kan det finnas ett intresse för båda 

parter att påverka varandra, men de kan ha olika status som gör att förutsättningarna 

att definiera en situation kan vara olika. Specialpedagoger utgår från en professio-

nell auktoritet som barnens föräldrar kan antas sakna.  
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Team  

Man kan se specialpedagogernas diskussioner med barnens föräldrar om adhd-dia-

gnosen som ett sätt att komma överens om diagnosens betydelse, eller som Goffman 

uttrycker det:  

 
… att den definition av situationen som projiceras av en speciell deltagare är en 

integrerande del av en projektion som skapas och bärs upp av och genom det intima 

samarbetet mellan flera deltagare. (Goffman 1998/1974, s. 73).   

 

Enligt Goffman kan detta ses som parternas strävan att formera ett team (ibid., s. 

75), där det gäller att skapa en ”preliminärt fungerande enighet” för att tala med 

Goffman (ibid., s. 18). En längre tidshorisont än så behöver inte eftersträvas av 

deltagarna i teamet. Vikten om en samsyn med föräldrarna kan gälla i ett initialt 

skede. Å andra sidan uppnås i vissa fall inte detta samarbete eller så krackelerar det 

efter kort tid, vilket gör att t.ex. inte finns någon samsyn om ”behovet” av en dia-

gnos. 

 

Bristande eller avsaknad av vördnad och respekt (eng. deference) 

Goffman (1970) nämner att det i asymmetriska relationer – som möten mellan so-

cialpedagoger och föräldrar är ett exempel på – kan ena parten ha vissa förvänt-

ningar på motparten (s. 46) genom att den senare ska visa handlingar av ”vördnad” 

och ”respekt”. Goffman utgår alltså från en asymmetrisk relation – till skillnad från 

aktning respekt och hänsynstagande i ett symmetriskt förhållande – och det är just 

den förstnämnda relationen som är aktuell i min egen undersökning.  

 

Goffman utgår i sitt kapitel huvudsakligen från den empiri som han samlade in från 

ett mentalsjukhus i Washington D.C. och som sedan låg grund för hans bok om 

totala institutioner, men det hindrar inte att hans principiella resonemang också kan 

tillämpas i andra kontexter. Följande påpekande av Goffman kan därför också app-

liceras på t.ex. ”team” bestående av socialpedagoger och föräldrar: ”Hon [sköters-

kan] har å andra sidan en förväntan om att hennes patienter fogligt kommer att sam-

arbeta genom att tillåta henne att utgöra dessa handlingar” (ibid., s. 46). I denna 

asymmetriska relation har ena parten förväntningar medan den andra har förpliktel-

ser (ibid., s. 50).  

 

4.2 Stigma 
Ordet stigma är det grekiska ordet för ”märke” och användes ursprungligen under 

antiken, då det brändes eller skars in skinnet hos utstötta såsom brottslingar och 

dåtidens psykiskt sjuka för att med ett kroppsligt tecken visa att en person hade en 

låg status främst i moraliskt hänseende. Den kanadensiske sociologen Erving Goff-

man (2011/1972) utvecklade i början av 1960-talet stigmabegreppet så att det sva-

rade mot dagens moderna samhälle.  

 

Stigma enligt Goffman handlar om ”förväntningarna på och föreställningarna om 

hur individer ska vara, uppträda, se ut och göra” (Persson 2012, s. 130–131). En 

stigmatiserad person avviker från samhällets dominerande normer och är därför 

”inte ’normal’, inte som vi” (Persson 2012, s. 131). Stigma är dock inte någon 

egenskap, utan istället ett relationellt begrepp i förhållande till omgivningen, ett 

diskrediterande attribut eller etikett, eftersom samma attribut inte nödvändigtvis 

stigmatiserar alla personer, och inte heller i slags situationer.  
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Stigmat kan innebära att individen känner sig avvikande och skamsen för att den 

inte kan motsvara de förväntningar som ställs på denne (Goffman 2011/1972). Indi-

viden som upplever sig ha ett stigma kan känna tveksamhet till hur han kommer att 

tas emot av de som ser sig själva som ”normala”. Omgivningens avståndstaganden 

och förväntningar kan göra att en person, som exempelvis ser annorlunda ut och 

inte passar in i en viss kontext (t.ex. ha utmanande tatueringar) eller som har suttit 

i fängelse eller varit tvångsomhändertagen, väljer att till varje pris dölja avgörande 

information om sig själv för att kunna passera (ibid., s. 83–84) och därmed undgå 

att bli misskrediterad. I skolan är det kanske inte någon hemlighet att en pojke är 

en känd bråkstake eller utagerande eller har en fastställd adhd-diagnos, men denna 

information behöver inte vara vida känd i andra kontexter där samma pojke försöker 

få tillträde. Det skulle å andra sidan kunna vara negativt om denna information om 

hans skolbeteende kom till exempelvis fotbollsklubbens kännedom där han är en 

omtyckt lagkapten. 

 

Goffman (2011/1972) delar in stigma i tre skilda typer: (1) kroppsliga avvikelser 

av olika slag, (2) brister i individens karaktär som ses som dåliga t.ex. alkoholism, 

drogberoende, (3) tribala, stambetingade stigman som t.ex. ras, nationalitet och re-

ligion. Utöver dessa tre kategoriseringar av stigman delar Goffman (2011/1972 in 

dessa i två undergrupper av avvikelser: inomgruppslig och social avvikelse. Den 

förstnämnda accepteras av gruppen, men tillhör den inte fullt ut; ett exempel på 

detta är klassens clown. Sociala avvikare definieras som de som valt att inte ingå i 

den gängse sociala samvaron utan hittar grupper med likasinnade som de väljer att 

tillhöra (ibid.). Den form av stigma som elever med adhd kan uppleva är dels inom-

gruppslig avvikelse, då de i viss mån accepteras av gruppen, dels karaktärsstigma 

om någon inte alls upplever någon grupptillhörighet. Här finns också, som jag ser 

det, en kombinationsmöjlighet genom att den unge kan uppleva sig vara accepterad 

och omtyckt bland likasinnade eller klasskamrater, medan hen i en under-

visningssituation kan känna sig stigmatiserad och behandlad som ett problembarn 

och ”mindre vetande”. 

 

Goffmans stigmabegrepp är sammanfattningsvis mångfasetterad och kan appliceras 

i många skilda situationer. Elever med adhd-diagnos kan inbördes ha olika strate-

gier gentemot omgivningen, men och samma elev kan också använda sig av olika 

strategier i olika kontexter. En elev vars adhd-tillståndet är dolt för skolan kan göra 

allt för att passera för att undgå negativa konsekvenser från både lärare och kam-

rater.  
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5. Metod och metodologiska överväganden 
 

I detta kapitel redogör jag inledningsvis för min vetenskapsteoretiska forsknings-

ansats, för att sedan konkret beskriva mina val av metod och vilka metodologiska 

överväganden som gjorts under forskningsprocessen. Kapitlet berör även frågan om 

studiens tillförlitlighet och min egen förförståelse. 

 

5.1 Övergripande forskningsansats 
Med tanke på att studien är explorativ har jag utgått från ett induktivt arbetssätt 

vilket innebär att empirin styr valet av teoretiska utgångspunkter (Bryman 2018, s. 

47ff.). Jag har alltså inte haft någon deduktiv ansats, som skulle innebära att jag på 

förhand har formulerat vissa hypoteser/teorier som empirin prövas mot, och där 

hypotesen/teorin antingen bekräftas eller förkastas (ibid.). Den grundläggande skill-

naden i dessa två ansatser är således, som Bryman (2018) påpekar, förhållandet 

mellan teori och forskning. Men det finns också ett tredje sätt, en abduktiv forsk-

ningsansats, som innebär att forskaren pendlar mellan induktion och deduktion – 

dvs. att det under forskningsprocessen finns en växelverkan mellan teori och empi-

ri. Den senare har jag dock inte tillämpat på ett systematiskt sätt på grund av 

tidsbrist. 

 

För att ge en översiktsbild av de tre forskningsansatser som jag i korthet har nämnt 

i detta avsnitt, vill jag återge nedanstående figur som på ett tydligt sätt visar skill-

naden mellan dessa ansatser (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 45). 

 

 
 

5.2 Val av metod 

Studiens syfte har varit att explorativt undersöka skolpersonalens uppfattningar och 

erfarenheter när det gäller att upptäcka och arbeta med barn med adhd. Denna 

inriktning gör att kvalitativ metod är den enda tänkbara, eftersom den utgår från 

t.ex. individers egna erfarenheter, upplevelser, uppfattningar, tankar etc. om vissa 

sociala fenomen och företeelser (Ahrne & Svensson 2015). Kvalitativ metod ger 

enligt Bryman (2018) en djupare och mer grundlig förståelse av hur t.ex. intervju-

personer tolkar sin verklighet i en viss situation och miljö.   

 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, mer precist av semistrukturerade inter-

vjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren ofta använder sig av en 

tematiserad intervjuguide med huvudfrågor som formulerats på förhand (Bryman 

2018, s. 260). Intervjuprocessen är flexibel, där intervjupersonen tämligen fritt kan 

utveckla sina ståndpunkter utifrån olika frågeteman (ibid. s. 563f.). Intervjufrågorna 

kan komma i annan ordning än den som anges i intervjuguiden beroende på hur 
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intervjun utvecklas (ibid. s. 260). Intervjuguiden som har legat till grund för inter-

vjuer är medtagen som bilaga 1. 

 

Redovisningen och analysen av insamlade data kommer således att utgå från 

respondenternas egna utsagor och inte kvantifieras (se kapitel 6). Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver kriterier för kvalitativ forskning som utgår från ett ini-

frånperspektiv där forskaren är subjektiv, dvs det råder ett jag–du-förhållande mel-

lan forskaren och respondenten. De kriterier som Olsson och Sörensen (2011) be-

skriver är:  

 
Forskaren är subjektiv, står ”innanför” och har ofta långvarig kontakt med för-

sökspersonen. 

Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas succesivt. 

Forskningen bygger på ett succesivt framväxande där fenomenet upptäcks och 

tydliggörs. 

Resultaten grundar sig på ett litet antal individer (mikro) och ett stort antal variab-

ler. 

Resultaten går på djupet och gäller specifika miljöer, omständigheter och tidpunk-

ter, dvs specifika kontexter. (ibid., s. 18) 

 

Dessa kriterier har jag haft som en allmän utgångspunkt under forskningsprocessen. 

Mitt eget inifrånperspektiv som tidigare elevassistent innebär att jag har haft en viss 

förförståelse för de frågor som är föremål för min studie (se vidare avsnitt 5.6), men 

under arbetets gång har jag fått en fördjupad kunskap och insikt om problemets 

komplexitet, inte minst genom mina långvariga kontakter som jag haft med respon-

denterna. Mina tolkningar har därför vuxit fram allt eftersom arbetet har fortskridit.  

 

En positiv faktor har varit det begränsade antalet respondenter som intervjuats, även 

om det överstiger det antal som är vanligt i ett examensarbete på kandidatnivå. Det 

hade varit svårt att upprätthålla kvaliteten i varje enskild kontakt om väsentligt fler 

respondenter hade ingått i studien, och även analysarbetet skulle ha blivit lidande.  

 

5.3 Urvalsprocess  
Jag har använt mig av ett målinriktat eller målstyrt urval (Bryman 2018, s. 498). Ett 

målinriktat urval innebär att man väljer ut forskningsdeltagare efter deras relevans 

för studiens syfte och för att kunna besvara forskningsfrågorna. Respondenterna ska 

alltså ha någon kunskap, erfarenhet eller kompetens som är central för studien 

(ibid.). Mitt urval bestod av skolor inom en och samma kommun 

 

De åtta respondenter som ingår i studien arbetar som specialpedagoger och i ett fall 

som psykolog på fem olika grundskolor i en och samma kommun, belägen i södra 

Sverige. Kommunen har cirka 80 000 invånare. Att jag valt olika grundskolor beror 

på att det kan finnas olikheter i hur skolpersonalen ser på elever som är i behov av 

stöd. Det kan dessutom förekomma skillnader i hur man arbetar med t.ex. barn med 

adhd. Att jag valt att huvudsakligen intervjua specialpedagoger beror på att det är 

en personalgrupp som oftast kommer i kontakt med elever med svårigheter. De pe-

dagoger som jag intervjuat är verksamma på grundskolans alla stadier i grund-

skolan, vilket gör att de kan förmedla en helhetsbild av elevers situation vid grund-

skolan. Jag har även intervjuat en skolpsykolog för att få större kunskap och vetskap 

om dennes arbetsfält, men också för att få en annan ingångsvinkel. Jag har valt att 

enbart intervjua skolpersonal som har direktkontakt med elever som kan behöva 
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utredas för adhd, varför det inte var aktuellt att intervjua kuratorn som arbetar mer 

med samtalsterapi, och inte heller rektorn som saknar löpande direktkontakt mot 

eleverna. 

 

Jag kontaktade intervjupersonerna direkt på deras arbetsplats via mail och har inte 

gått via någon mellanhand på skolan (som t.ex. rektorn). Samtliga tillfrågade tac-

kade ja till att delta i studien. Som framgår ovan var mina urvalskriterier att respon-

denterna skulle ha direktkontakt med elever med adhd, eftersom studien handlar om 

hur skolpersonal upptäcker och arbetar med dessa barn. Efter att denna kontakt 

tagits med forskningspersonerna skickade jag ett informationsbrev till dem med in-

formation om mig som person, vad studien handlade om, tid och datum för intervjun 

samt mina kontaktuppgifter (bilaga 2). I brevet framgick även att de när som helst 

kunde dra tillbaka sitt deltagande om de så önskade samt att de skulle komma ano-

nymiseras i uppsatsen och av samma skäl har respondenter också getts fiktiva namn.  

 

De åtta respondenter som intervjuats och deras huvudsakliga arbetsområde är föl-

jande:  

Specialpedagog årskurs 1–6 (Siv)  

Tidigare gymnasielärare som nu specialpedagog med årskurs 1–6.  

 

Specialpedagog årskurs 1–6 (Emma)  

Arbetar som specialpedagog för årskurs 1–6. 

 

Specialpedagog årskurs 6–9 (Carina) 

Arbetar som specialpedagog på högstadieskola för årskurs 6–9. 

 

Specialpedagog årskurs 6–9 (Joanna) 

Arbetar som specialpedagog på högstadieskola för årskurs 6–9. 

 

Specialpedagog årskurs 6–9 (Anna) 

Arbetar som specialpedagog på högstadieskola för årskurs 6–9. 

 

Specialpedagog årskurs 6–9 (Sven) 

Arbetar som specialpedagog på högstadieskola för årskurs 6–9. 

 

Specialpedagog årskurs 1–9 (Lisa)  

Arbetar som specialpedagog med inriktning på att lära ut till elevhälsoteam och 

handleda lärare i grundskolorna i kommunen om arbetet med barn som har adhd.  

 

Skolpsykolog årskurs 1–9 (Marie)  

Arbetar som skolpsykolog för grundskolor i kommunen. 

 

5.4 Genomförande av intervjustudien 

Jag träffade respektive respondent på den skola där de arbetar. Samtliga intervjuer 

har spelats in, vilket respondenterna var positivt inställda till. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) innebär ljudinspelning att forskaren ges frihet att koncentrera sig 

på intervjun och dynamiken i denna istället för att vara koncentrerad på att skriva 

minnesanteckningar. Som framgår av avsnitt 5.6 innebär detta också att studien är 

mer tillförlitlig än om analysen hade baserats på mina egna minnesbilder och min-

nesanteckningar. Att använda sig av ljudinspelning som dokumentation ger också 
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forskaren fördelen att inte bara ta hänsyn till vad som sägs utan även till hur det 

sägs (Bryman 2018). 

 

Min ambition var att utifrån intervjuguiden ställa enkla frågor som var så öppna 

som möjligt. Det är väsentligt att man som intervjuare visar att man är intresserad 

av det den intervjuade har att berätta och att intervjun genomförs i en vänlig ton 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015). Intervjuerna genomfördes i skolas samtals-

rum. I och med att jag tidigt bokat tid med respektive respondent genomfördes in-

tervjuerna utan att vi blev störda 

 

5.5 Bearbetning och analys av materialet 
Efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberade jag intervjuerna orda-

grant för att underlätta arbetet med att hitta och jämföra data (Denscombe 2016). 

Jag valde att transkribera så snart de var klara för att mina intryck av intervjun skulle 

vara så färska som möjligt (Öberg 2015). När en transkribering av intervjuer sker 

är det av yttersta vikt att den skrivna texten är en så exakt återgivning av vad inter-

vjupersonen sagt (Bryman 2018), även om transkribering av en text kan innebära 

tolkningsproblem på grund av t.ex. svårigheter att uppfatta vissa ord.  

 

Jag har använt mig av en tematisk innehållsanalys som enligt (Bryman 2018, s. 

707f.) innebär att: 

 

• Forskaren tar del av det material som ska analyseras. 

• Forskaren kodar sitt material 

• En del av koderna används som teman 

• Gå igenom koder och teman  

• Namnge koder och teman 

• Undersöka kopplingar och samband mellan begrepp och egenskaper 

• Visa att de teman man använt är väsentliga 

• Kunna försvara sina teman 

 

I ett första steg gjorde jag en rad-för-rad-kodning, som innebär att man antecknar 

olika nyckelord i marginalen under genomläsningen. Utifrån denna kodning ut-

vecklades i nästa steg följande teman/kategorier som har legat till grund för analy-

sen: utveckling av synen på adhd och möjligheten till upptäckt, pedagogisk kartläg-

gning, anpassad studiegång, diagnosens makt och genusperspektiv. Avsikten med 

kodning och tematisering av kvalitativa intervjuer är att få en överblick över ett 

omfångsrikt materialet (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

I kapitel 6 – om resultat/analys – återges ett antal citat hämtade direkt från inter-

vjuerna i avsikt att levandegöra respondenternas svar och skapa en bild av helheten. 

Citaten avser även att i än högre grad belysa de teman mitt arbete innehåller. 

Intervjucitaten har redigerats på ett varsamt sätt för att undvika att återge verbala 

tics och onödiga upprepningar.  

 

5.6 Studiens tillförlitlighet  
Kvantitativt inriktade studier prövas utifrån deras validitet och reliabilitet, men 

dessa begrepp kan inte överföras rakt över på kvalitativ forskning. Reliabilitet in-

nebär enkelt uttryckt att resultaten inte ska skilja sig åt vid upprepade mätningar, 
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alldeles oavsett vem som gör den (Bryman 2018, s. 207, 465). Detta låter sig inte 

göras vid kvalitativa intervjuer. Intervjusituationen är unik och bygger på en inter-

aktion mellan intervjuare och intervjuperson. Mot den bakgrunden utvecklade ame-

rikanska metodforskare (Lincoln och Guba) i mitten av 1980-talet ett alternativt sätt 

för att ”kvalitetssäkra” undersökningar som utgår från kvalitativa metoder (Bryman 

2018, s. 467f.). Som paraplybegrepp används ”tillförlitlighet” som i sin tur består 

av fyra underbegrepp. Nedan redogör jag kortfattat hur jag har applicerat dessa på 

min egen studie:  

 

Trovärdighet 

Med trovärdighet avses bl.a. att forskarens slutsatser är trovärdiga. Ett sätt att uppnå 

detta är att forskaren i sin analys utgår från informanternas sociala verklighet (Bry-

man 2018, s. 467) genom att låta analysen vara empirinära, vilket jag har bemödat 

mig om. Däremot har jag inte gjort någon responsvalidering på det sätt som Bryman 

(2018, s. 466) förordar, då arbetet med att slutföra uppsatsen har dragit ut på tiden 

och det har inte funnits möjlighet att inhämta intervjupersonernas synpunkter på 

resultat/analysdelen.  

 

Överförbarhet 

Bryman (2018, s. 468) framhåller att kvalitativa studier bör innehålla ”täta” be-

skrivningar av detaljer av det som beforskas, eftersom andra forskare då kan ”be-

döma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö” (ibid.). Jag har efter-

strävat att om möjligt ge en sådan beskrivning i min redogörelse för studiens resul-

tat, men jag är samtidigt väl medveten om att en uppsats bara i begränsad omfatt-

ning kan leva upp till sådana anspråk. 

 

Pålitlighet 

Pålitlighet förutsätter att forskaren har ett granskande synsätt och utförligt redogör 

för alla ingående delar i studien (Bryman 2018, s. 468). Jag anser mig ha uppfyllt 

dessa båda krav. Vidare vill jag påpeka att då intervjuerna har spelats in och trans-

kriberats i sin helhet, så har underlaget för analysen varit mycket pålitligt.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Enligt Bryman (2018, s. 470) ska forskaren agera ”i god tro”, så att inte t.ex. fors-

karens egna personliga värderingar är styrande under forskningsprocessen. Jag har 

reflekterat över min egen förförståelse, eftersom jag tidigare arbetat som elevas-

sistent och då kommit i kontakt med elever med adhd. Jag anser dock inte att den 

har påverkat mig i en viss förutbestämd riktning, utan har bemödat mig att ha ett 

öppet sinnelag och inta ett kritiskt förhållningssätt under arbetets gång.  
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5.7 Forskningsetiska överväganden 

 

Etik är viktigt och måste förstås i relation till konkret forsk-

ningspraktik. Forskaren måste se till att hålla saker konfiden-

tiella om hon fått kunskap om dem i förtroende. (Aspers 

2011, s. 117). 

 

Jag har i min studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer och har applicerat dem på följande sätt i arbetet med uppsatsen: 

 

Informationskravet  

Respondenterna har informerats om studiens syfte via informationsbrevet som de 

erhöll innan intervjuerna (bilaga 2), där de upplystes om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när helst de så önskade. 

 

Samtyckeskravet  

Informerat samtycke till att delta i studien lämnades av respondenterna.  

 

Konfidentialitetskravet 

Respondenterna har avidentifierats genom att jag i resultat/analyskapitlet har gett 

dem fiktiva namn. Inte heller kommunens namn har angivits. Efter det att uppsatsen 

har godkänts av högskolans examinator kommer alla ljudfiler att destrueras. Intill 

dess är dessa ljudfiler förvarade på ett betryggande sätt.  

 

Nyttjandekravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) får uppgifter som samlats in om enskilda personer 

endast användas för forskningsändamål och inte för kommersiella ändamål. Denna 

uppsats får därför enbart användas som grund för vidare forskning eller i undervis-

ningssyfte. Det finns i uppsatsen inga uppgifter som skulle kunna riskera att 

användas i annat syfte än forskning. 

 

6. Resultat och analys   
 

I detta kapitel kommer jag att analysera de resultat som jag fått fram via mina 

intervjuer. Kapitelstrukturen utgår från den tematiska innehållsanalysen som redo-

visats i avsnitt 5.4. 

 

6.1 Utveckling av synen på adhd och möjlighet till upptäckt 
Respondenterna betonar att kunskapen om adhd och andra neuropsykiatriska diag-

noser har ökat över tid. Denna insikt och kunskap har skolan kunnat använda allt 

effektivare i takt med kunskapstillväxten om adhd. Lassinantti (2014) beskriver att 

tidigare ansågs adhd vara en diagnos som enbart avsåg pojkar. Överlag hävdar 

respondenterna att de med tiden har kommit att uppmärksamma flickors svårigheter 

allt mer. Sven, Emma och Anna påpekar att trots ökad kunskap har skolan tvingats 

göra nedskärningar på elevassistenter som tidigare funnits tillgängliga.  

 
Vi vet att det skulle vara bäst för en elev med en vuxen närvarande för att få ett 

hjälpjag, men detta kräver resurser som vi inte alltid har. (Emma) 
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Det finns en samstämmig uppfattning bland respondenterna att skolan generellt sett 

blivit betydligt bättre på att fånga upp elever med svårigheter avseende skolresultat, 

social samvaro och eller hyperaktivitet. De anser också att skolan blivit bättre på att 

upptäcka även flickor som har problem med skolarbetet. Emma menar att vad som 

betraktas som normalt har getts en allt snävare innebörd, vilket innebär att allt fler 

hamnar utanför normaliteten såsom den numera definieras. Eftersom kraven på 

eleverna ständigt ökar, framhåller hon vidare, så riskerar allt fler elever att ses som 

i behov av någon form av extra stöd, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att 

de har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta påpekande överensstämmer 

väl med Johansson och Lalanders (2013) påpekande att varje samhälle vid varje tid 

har normer som den enskilde individen förväntas känna till och följa. I de fall indi-

viden inte följer de rådande samhällsnormerna kommer denne att betraktas som 

avvikande och såsom utanför samhället. 

 

Utifrån respondenternas resonemang ovan och tidigare forskning är det, enligt min 

mening, tydligt att skolan, föräldrar och samhället dels i allt högre grad har upp-

märksammat adhd som diagnos, vilket varit avgörande för hur skolan närmat sig 

problemet. Tidigare fanns, och delvis fortfarande, en uppfattning om att adhd inte 

existerade som påvisbar diagnos. Dessutom ansågs flickor inte riskera att drabbas i 

någon nämnvärd utsträckning. Med hänvisning till Johansson och Lalander(2013) 

kan man hävda att det alltid har funnit normer som gör att vissa barn framställs som 

beteendemässigt avvikande oavsett vilken diagnos som använts. Adh-diagnosen 

tycks ha utvecklats till ett slags ”nyckel” som gör att föräldrarna förväntar sig mer 

stöd och hjälp från skolans sida (se vidare avsnitt 6.2).  

 

Emma påpekar att när skolan tidigare använde sig av elevassistenter då man hade 

en elev som ansågs behöva stöd, oavsett adhd eller annan problematik, så innebar 

det att klassläraren ansåg att problemet var ”hanterat” såtillvida att det störande 

inslaget minskade eller försvann. Eleven avskildes från övriga i klassen, vilket i sig 

gjorde att eleven upplevdes som udda. Idag går arbetet med elever som har behov 

av extra anpassningar eller särskilt stöd ut på att integrera dessa elever i den or-

dinarie undervisningen, framhåller Emma, genom att ge klasslärarna handledning 

och bättre förståelse för hur de ska arbete med dessa elever. Hon anser att fördelen 

med detta är, utöver det som jag beskrivit ovan, att risken för att eleven ska bli 

stigmatiserad minskar. Om det bästa för den enskilde är att integreras eller skiljas 

ut från gruppen – med det stigma som det senare kan innebära – kan som jag ser det 

enbart analyseras på individnivå. Greene (2003) hävdar att när barn med behov av 

särskilt stöd kan erbjudas detta i den ordinarie klassen kan det minska risken för det 

stigma som eleven annars kan uppfatta på grund av att bli behandlad annorlunda. 

Emma anser för sin del att det faktum att skolan valt att inte använda sig av elevas-

sistenter inte beror på budgetskäl, utan det finns en pedagogisk tanke bakom detta 

val. 

 

Emma påpekar dessutom att då kunskapen om adhd och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är mycket större idag än tidigare, så har pedagogerna bättre 

förutsättningar att arbeta med elever med ett beteende som tyder på adhd, även om 

inte alla har det. Klasslärares eventuellt bristande kunskap om adhd kan, som jag 

ser det, tolkas som ett utslag av pedagogernas ökade arbetsbörda som gör att de inte 

hinner arbeta med elever som kräver särskild anpassning. Frågan om pedagogernas 

arbetsbörda och vilka konsekvenser som detta kan ha på kvaliteten i deras arbete, 
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är något som organisationsforskaren Lipsky (1980, s. 29ff.) principiellt lyfter fram 

i sin klassiska bok om s.k. gräsrotsbyråkrater (street-level bureaucrats), där pedago-

ger är exempel på denna kategori. En hög arbetsbelastning hos en gräsrotsbyråkrati 

tenderar enligt Lipsky att leda till att varje ärende ägnas en begränsad tid eftersom 

tjänstemannen måste fatta snabba avgöranden; avsaknaden av ett beslut kan av 

klienten, eleven, anhöriga etc. tolkas som inkompetens eller bristande auktoritet hos 

tjänstemannen. I slutändan kan detta leda till att tjänstemannen hellre fattar ett dåligt 

beslut än inget beslut alls (Lipsky 1980). Frågan om pedagogernas arbetssituation 

är, som jag tolkar det, huvudsakligen ett strukturellt problem som beror på bristande 

resurser, vilket accentueras av att ”skolpengen” varierar från kommun till kommun. 

 

6.2 Diagnosens makt 
Diagnosen kan vara till hjälp och ligga till grund för en terapi som så småningom 

hjälper den unge, men den kan även vara negativ för individen såtillvida att eleven 

skiljs ut som en person som till skillnad från de ”normala” har ett problem eller en 

sjukdom. I dessa fall kan diagnosen vara stigmatiserande. Som Hjörne (2012) på-

pekar finns det en fara i att eleven blir sin diagnos vilket riskerar att bl.a. innebära 

att pedagogerna i skolan föreslår och förstår eleven genom diagnosen. 

 

Föräldrarna har ofta lätt att tala med skolan om sina barns svårigheter, men att vända 

sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) möter ofta ett betydligt större motstånd. 

Föräldrarnas motstånd kan eventuellt förklaras med det som Johansson och La-

lander (2013) lyfter fram, nämligen att de individer som inte följer det rådande sam-

hällets normer riskerar att bli stämplade och stigmatiserade som avvikare. Joanna 

har noterat att föräldrarna till en elev som får diagnosen adhd kan få ökad förståelse 

för sina barns beteende i yngre ålder. Carina menar att även om inte diagnosen i sig 

är det som avgör vilket stöd och anpassning en elev ska få, så kan det innebära att 

man lättare får en förståelse för varför en elev reagerar som den gör i vissa situatio-

ner. 

 

När skolan tar kontakt med föräldrar för att de vill göra en pedagogisk kartläggning 

av eleven för att undersöka om barnet har adhd eller annan diagnos, så har special-

pedagogerna en central roll i det arbetet (se vidare avsnitt 2.3). De är sedan med i 

den fortsatta kontakten med föräldrarna. I intervjuerna berör specialpedagogerna 

diagnosens makt som sådan. I sina kontakter med föräldrarna försöker de åstad-

komma ett ”teamsamarbete” (Goffman 1998/1974) för att försöka uppnå en samsyn 

och få ett medgivande från föräldrarnas sida att kunna göra en pedagogisk kart-

läggning av barnet. Det är uppenbart att så inte alltid är fallet, vilket följande utta-

landen ger en tydlig indikation om: 

 
Det finns tydliga fall av adhd där föräldrarna inte är intresserade av att göra en 

utredning som kan leda till en diagnos. (Sven) 

 

Det kan finnas motstånd från föräldrarna. Det blir tuffare för oss när föräldrarna 

motarbetar oss, att gå vidare till BUP och medicinering är tufft. Föräldrarna är rädda 

för medicinering och hur media målar upp kopplingen kriminalitet och diagnos. (Siv) 

 

Det är viktigt att föräldrarna vill få hjälp. Det är svårt för många föräldrar att inse/be-

arbeta att deras barn har svårigheter. (Emma) 
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Ibland kan föräldrarna vara motstridiga och anse eller inte vilja ta in att deras barn 

kanske har en diagnos. (Anna) 

 

En slutsats som kan dras är att pedagogerna anser sig veta bäst, men i den asym-

metriska relationen visar en del föräldrar – för att anknyta till Goffman (1970, s.46) 

– inte den ”vördnad” och ”respekt” (deference) som pedagogerna förväntar sig. 

Intrycksstyrningen spelar också in (Goffman 1998/1974). Även om föräldrarna som 

den underordnande parten har en önskan om att kunna påverka specialpedagogen, 

så har dem olika status och auktoritet på området. Att säga emot kan vara som att 

ifrågasätta pedagogens auktoritet. Enligt respondenterna är föräldrarna ”inte intres-

serade” av att barnet ska genomgå en utredning, de ”motarbetar” pedagogerna vil-

ket förklaras med att föräldrarna är ”rädda” och påverkade av mediers rapportering 

om adhd, de tycks saknas insikt om att barnet har svårigheter och vill ”inte ta in” 

att det kan ha diagnos. Ovannämnda specialpedagoger upplever att det finns ett 

motstånd hos föräldrarna att ”acceptera” att ens barn har en diagnos som eventuellt 

inte bara kräver extra anpassningar i lärmiljön, men som även kan kräva medici-

nering av deras barn.  

 

Hjörne (2012) understryker föräldrarnas oro för en diagnos eftersom hon beskriver 

fall där eleven klarar skolan sämre efter att ha blivit diagnostiserad, då omgivningen 

ser adhd som ett generellt problem hos dessa elever. Emma, en av specialpedago-

gerna, anser däremot att det ibland kan kännas ”befriande” för eleven och föräld-

rarna att få en diagnos som enligt henne kan förklara varför elevens beteende är 

sådant det är. En diagnos kan dessutom, enligt Emma, hjälpa skolan att vidta mer 

adekvata åtgärder för att kunskapsmålen ska kunna uppnås. Hon påpekar dessutom 

att i de flesta fall blir eleven hjälpt av den medicinering som finns tillgänglig. 

 

Diagnosen kan, framhåller specialpedagogerna, av en del föräldrar upplevas som 

nyckeln till att få den hjälp som de anser att deras barn är i behov av. I dessa fall 

finns ett fungerande teamsamarbete som inte tycks påverkas av den asymmetriska 

relationen. Lisa nämner att det finns föräldrar som absolut vill testa sina barn för att 

få en eventuell adhd-diagnos. Det tycks hos en del föräldrar finnas en föreställning 

om att diagnosen är en nyckel till att få skolan att avsätta mer hjälp och resurser för 

elevens vidkommande.  

 

6.3 Genusperspektiv 
En av de centrala frågorna jag ställde till respondenterna var huruvida flickor med 

adhd löper större risk än pojkar att inte uppmärksammas och upptäckas och därmed 

inte bli diagnostiserad. Det jag ville lyfta fram är om det finns könsmässiga skillna-

der i elevers beteenden som gör att det kan finnas en genusförklaring på hur skolan 

detekterar och arbetar med flickor respektive pojkar med adhd.  

 

Samtliga respondenter anser att flickor med adhd-liknande beteenden är betydligt 

svårare att upptäcka än pojkar. Sven tror att de olika uttrycksformerna hos flickor 

och pojkar har att göra med vad som är socialt accepterat, vilket barn tidigt ”lär 

sig”. Det finns som jag tidigare nämnt väl kända och tydliga indikationer som 

pojkar uppvisar i form av stökighet, utagerande beteende etc. Dessa beteenden hos 

pojkar har ofta accepterats av skolpersonalen eftersom det finns en förväntan på att 

pojkar med adhd beter sig på ett aktivt och utagerande sätt. Flickors uppsättning av 
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beteenden utmärks däremot av ett mer introvert uttryckssätt som märks via låg 

självkänsla, kroppsliga symtom och depressioner (Socialstyrelsen 2004). 

 
Flickor blir ju mer tysta och tillbakadragna och det kan nog bli så att de får vänta, de 

som skriker högst tar man ju först. Man brukar ju se att flickorna inte får ihop det, 

men det är nog där det missas att det kan vara en diagnos. (Anna) 

 

För att underlätta upptäckten av flickor med behov av särskilt stöd, så är den sociala 

interaktionen hos flickor en av de faktorer som utreds, dvs. om de deltar i gruppen 

med övriga flickor, om de accepteras av sina klasskamrater eller om de blir 

mobbade. Emma nämner att det skolpersonalen tidigt märker hos flickor med adhd 

är att det blir konflikter i tjejgruppen; de blir ofta ovänner och känner sig orättvist 

behandlade och blir kränkta. Flickorna vill anpassa sig och vara som de andra 

flickorna för att passa in i gruppen, och de som uppträder radikalt annorlunda än 

övriga löper stor risk att stigmatiseras och kan bli mobbade och utestängda från 

flickgruppen. 

 

Det finns en risk för stigmatisering på det sätt som Goffman (2011/1972) beskriver, 

dvs. att någon har en mindre önskvärd ”egenskap” vilket riskerar att personen inte 

fullt ut bli accepterad av gruppen. Att inte bli accepterad och känna sig utanför kan 

leda till att eleven undviker utanförskapet gentemot sina kamrater genom att inte gå 

till skolan utan bli en ”hemmasittare”. Stigmat handlar i dessa fall inte så mycket 

om egenskaper som relationer. Enligt våra respondenter märks inte flickor så tydligt 

eller på samma sätt som pojkar med ett adhd-liknande beteende. Pojkar kommer 

oftast till skolan och är där märkbart synliga, vilket ligger i linje med Goffmans 

(2011) påpekande om att en stigmatiserad person mycket väl kan välja att inte hålla 

sig borta från gruppen, utan genom gåpåaranda närma sig gruppen vilket kan leda 

till att gruppen tar ännu mer avstånd. Enligt respondenterna kan flickor däremot 

ofta välja att stanna hemma och undvika skolan. Carina anser att antalet flickor som 

väljer denna strategi har ökat markant, och de uppvisar ofta symtom på ångest och 

stress.  

 
Det är många som väljer att stanna hemma och inte kommer till skolan. Det är 

extra tydligt hos flickor, de går in i depressioner och väljer att inte komma till 

skolan. (Carina) 

 

När en elev har mycket frånvaro kontaktas föräldrarna för att få till stånd ett samtal, 

eftersom det kan finnas flera orsaker till varför en elev stannar hemma. Anna 

förklarar att skolan kanske prioriterar pojkar eftersom de blir stökiga och stör de 

andra eleverna, vilket dessvärre kan leda till att flickor som bör utredas får vänta 

och får därmed inte samma prioritet som ”stökiga pojkar”. Såväl Marie som Emma 

berättar att när det i klass finns en elev som är mycket störande och stökig, så 

reagerar alla ”starkt”, inklusive de andra barnens föräldrar, eftersom de ”normala” 

eleverna påverkas negativt. Det blir panik och som specialpedagog måste man 

snabbt ta tag i det akuta problemet, framhåller Marie. Konsekvensen av att skolan 

tvingas prioritera elever som stör de andra är att de tysta flickorna som också är i 

behov av stöd inte ges samma höga prioritet.  

 
Stör sig inte de andra barnen utan det är ett lugnt och stillsamt barn som har jätte-

stora svårigheter så skulle jag påstå att det inte blir lika stort pådrag, blir inte lika 

akut. (Marie) 
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Det är alltså inte bara är så att flickorna riskerar senare upptäckt, utan de får även 

vänta längre tid på att få adekvat hjälp då pojkarnas störande beteende är så pass 

dominerande i klassen. Emma anser att de elever som har svårigheter men som sitter 

och ”drömmer” på lektionerna och inte hänger med riktigt, riskerar att bli upptäckta 

i ett sent skede eftersom skolan inte har en tanke på att de kan ha adhd eller add.  

 

En förklaring till flickors annorlunda beteende kan enligt Anna vara att de har en 

förväntan på sig att bete sig ”inom den feminina ramen” och därmed var passiva 

och inte utmärka sig på samma sätt som pojkar med adhd. Lassinantti (2014, s. 195) 

hävdar att flickor och kvinnor förväntas ha ett feminint uppträdande i linje med den 

rådande samhälleliga normen, dvs. flickor uttrycker inte sin adhd genom att vara 

utagerande, hyperaktiva eller störande. Utifrån feministisk teori kan detta benämnas 

normativ femininitet, dvs. omgivningens förväntningar om hur en kvinna och flicka 

ska och bör vara (Lander 2003, s. 12). 

 

Samhällets normer om hur pojkar och flickor förväntas uppföra och bete sig fortfa-

rande är stark, hävdar Carina. Det finns en risk för att flickornas inåtvända beteende 

t.o.m. kan ta sig uttryck i självskadebeteenden som att exempelvis skära sig. Marie, 

som är den av intervjupersonerna som är psykolog, är av den något deterministiska 

uppfattningen att skolan fångar upp de elever som ska fångas upp.  

 
Jag skulle inte säga att vi missar någon. Men de som inte hörs och syns lika mycket 

blir det inte så stort pådrag kring, det blir inte lika akut. (Marie) 

 

Marie anser att skolan åtminstone klarar av att upptäcka elever med behov av sär-

skilt stöd, oavsett om de har en adhd-diagnos eller ej. Däremot hävdar hon att det 

är en sak att lyckas identifiera dessa flickor, men att möta deras behov är klart svå-

rare. Hon anser att det sätt som flickor uttrycker sin adhd – genom att vara introverta 

och ”gå in i sig själva” – innebär att de löper en stor risk att upptäckas senare än 

pojkar med samma diagnos, och därför finns det en stor risk att flickor under-

diagnostiseras. Om de får en adhd-diagnos sker detta betydligt senare än pojkar, 

påpekar hon. 

 

Samtliga respondenter anser således att flickor löper en större risk att bli underdia-

gnostiserade vad gäller förekomsten av adhd samt att flickorna definitivt upptäcks 

i ett senare skede av livet. Marie menar att detta kan gälla både pojkar och flickor, 

men att flickor i större utsträckning är underdiagnostiserade. Anledningen till detta, 

hävdar hon och andra respondenter, hänger samman med de olika uttryckssätt som 

pojkar respektive flickor uppvisar. Eftersom flickor med problem i skolan har en 

tendens att inte närvara i skolan utan istället sitta hemma, så blir det svårare att 

hjälpa och att förstå deras problembild. 

  

Konsekvenserna av att dessa elever inte får adekvat stöd kan bli stora, framhåller 

Emma. Om adekvata åtgärder däremot sätts in så tidigt som möjligt minskar risken 

för att eleverna tappar självkänsla och självförtroende. Med rätt stöd kan elever med 

adhd klara skolan på ett bra sätt, ofta kan de även vara mycket kreativa om de får 

rätt stöd, förklarar Emma.  
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6.4 Pedagogisk kartläggning  
Enligt Skolverkets (2013) allmänna råd ska skolpersonalen tidigt ”uppmärksamma 

tecken på och signaler om att en elev eventuellt kan vara i behov av särskilt stöd” 

(Skolverket 2013, s. 19), och informera rektorn om saken. Denne kan besluta att 

göra en pedagogisk kartläggning av elevens aktuella situation (se avsnitt 2.5). Om 

utredningen kommer fram till att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan 

upprätta ett åtgärdsprogram i samverkan med eleven och elevens föräldrar. 

 

Emma påpekar att kartläggningsarbetet innebär att man går igenom och ser vilka 

styrkor och svagheter som en enskild elev har. ”Alla elever med adhd är olika.” 

(Emma). Det första som är viktigt när man gör en kartläggning, enigt Emma, är att 

försöka förstå eleven och inse att denne vill göra sitt bästa; kartläggningens syfte är 

undersöka vilken hjälp som en elev behöver för att kunna nå sin fulla potential. Det 

gäller enligt Emma att kartlägga elevens förmågor med avseende på olika förmågor: 

 

–  Mentaliseringsförmåga: Innebär att man undersöker om eleven har förmåga att 

förstå och respektera att det finns en skillnad mellan det egna och andra elevers 

sätt att handla, tänka och känna. Oftast är det mentaliseringsförmågan som avgör 

om eleven klarar av att få en social relation till sina klasskamrater.  

 

–  Sinnesintryck: Innebär att man studerar och kartlägger elevens perception och 

motorik, dvs. man undersöker vilka styrkor och svagheter som eleven har vad 

gäller rörelsemönster och rörelseförmåga. Detta är viktigt att kartlägga eftersom 

många elever med adhd saknar förmågan att sortera sinnesintrycken, och tar 

alltså in alla stimuli som finns i miljön kring dem. 

 

–  Central koherens: Innebär att eleven har förmåga att se helheten och inte bara 

detaljerna. Klarar den unge inte av att se helheten innebär detta att det blir svårt 

för eleven att se händelser som ingår som en del i något större. Fokuseringen blir 

på detaljer. Elever med adhd kan sällan sammanfatta vad de läst, sett eller varit 

med om, utan de berättar på detaljnivå. De saknar förmåga att se skogen för alla 

träd. 

 

Under kartläggningen är det enligt Emma viktigt att inte bara fokusera på elevens 

svagheter, utan minst lika viktigt är att identifiera elevens starka sidor. Kartlägg-

ningen ska vara lösningsorienterad; om man bara fokuserar på det elever har svårt 

med finns risken att elevens självförtroende minskar. Kartläggningen utförs för att 

förstå hur eleven fungerar med avseende på de krav och mål som skolan har – detta 

avser såväl lärandet som det sociala samspelet. Även Hellström (2007) betonar 

vikten av att inte enbart fokusera på det som fungerar dåligt, utan även hitta 

situationer där eleven fungerar bra eller på ett tillfredsställande sätt.  

 

Efter kartläggningen kan det finnas behov av att utforma ett särskilt åtgärdspro-

gram, som i så fall bör sikta på att eleven ska vara kvar i den ordinarie klassen för 

att den unge inte ska stigmatiseras (jfr Greene 2003). Sven påpekar dock att det 

ibland räcker med att eleven får extra anpassningar i det dagliga skolarbetet (jfr 

Skolverket 2013, s. 19; skollagen 3:5a), och om dessa fungerar bra behövs inget 

särskilt åtgärdsprogram.   

 

 



 

34 
 

6.5 Behov av individanpassad undervisning och särskilt stöd 
Emma klargör i intervjun vad det innebär att individanpassa undervisningen till 

elever med adhd eller adhd-liknande problem. Hon berättar att det första som spe-

cialpedagogen undersöker är miljön i klassrummet. Elever med adhd har svårt med 

alltför många intryck på en gång. Skolsalen rensas från alla teckningar och allt som 

inte behöver finnas framme. Pedagogerna måste också anpassa hur de skriver etc. 

på tavlan för att minimera det antal intryck som eleven samtidigt utsätts för. Det 

finns fler intryck som kan vara störande för dessa elever, t.ex. ljud från elever som 

skrapar med stolen, men då detta är svårt att filtrera bort använder man hörselkåpor. 

Elever med adhd har också behov av en tydlig struktur under skoldagen och på 

lektionerna. För det ändamålet använder man olika tekniker i skolan, berättar 

Emma. Eleverna får exempelvis ett eget schema på bänken som tydligt visar både 

vad lektionen ska innehålla och vad som ska göras och med vem. Läraren har ett 

schema på tavlan med allt som skoldagen innehåller och stryker efterhand de akti-

viteter som är färdiga.  

 

De flesta elever som är hyperaktiva har enligt Sven svårt att sitta still en hel lektion, 

och dessa ges därför tillåtelse att då och då ”gå en liten sväng” både i och utanför 

klassrummet under lektionen. Detta bygger på att det finns en sådan överenskom-

melse med eleven och att denne också säger till när det är dags för en ”sväng”. Sven 

anser att det är viktigt att allt sker under ordnade former så att det inte blir okon-

trollerat spring och stök i och utanför klassrummet. Han anser att det är enklare att 

göra dessa extra anpassningar på låg- och mellanstadiet. På högstadiet blir sådana 

anpassningar svårare att genomföra, eftersom det inte går att individplanera skol-

dagen på samma sätt. Joanna anser att det finns risk att flickor inte får extra anpass-

ningar i samma utsträckning som pojkar, eftersom det för flickors del handlar om 

att bygga förtroende och inte – som vid fallet med pojkar – att dämpa en hyperak-

tivitet. 

 

När det gäller elever med behov av särskilt stöd (dvs. utöver extra anpassningar) så 

tror Anna att skolan inte lyckas hjälpa alla dessa elever. De flesta får visserligen 

stöd men enligt henne inte i tillräckligt hög grad. Utformningen av ”särskilt stöd” 

för denna elevgrupp är enligt Anna ytterst en resursfråga. Exempelvis finns det 

elever som skulle behöva ha en vuxen med på rasten för att inte hamna i konflikter, 

men detta finns det sällan resurser till. Emma betonar dock att elever som är i behov 

av särskilt stöd också ska få detta. Vid en analys av intervjupersonernas utsagor 

förefaller skolorna – med hänvisning till resursbrist – inte alltid kunna tillgodose 

elevens behov av särskilt stöd, något som Skolinspektionen också har uppmärk-

sammat och framhållit i sina granskningsrapporter (se vidare avsnitt 2.5). Men som 

framgår av Skolverkets (2013) allmänna råd kan rektorn inte hänvisa till resursbrist 

om en elev har behov av särskilt stöd, utan i sådana fall ”kan huvudmannen behöva 

skjuta till extra resurser för att skolorna ska kunna leva upp till lagens bestämmelser 

om särskilt stöd” (ibid., s. 16).  

 

Sammanfattningsvis anser alla respondenter att oavsett om en elev har en neuro-

psykiatrisk diagnos eller ej, så har hen rätt till de extra anpassningar av undervis-

ningen som krävs för att eleven ska kunna nå upp till skolans kunskapsmål. Men 

som framgår ovan är det inte alla barn som får den hjälp som de behöver. Sven 

betonar dock att det är ”extremt viktigt” att anpassa undervisningen för de elever 

som har behov av särskilt stöd, annars finns risken att de misslyckas om och om 
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igen och därmed tappar självförtroende och bygger upp en negativ självbild. Han 

menar att det finns risk att elever som ofta misslyckas vänjer sig vid detta och 

snarast förstärker sina misslyckanden, eftersom de tror att oavsett vad de gör så 

kommer de att misslyckas. Med hänvisning till Goffman (2011) kan man alltså 

konstatera, att stigmatiserande ”egenskaper” som tilldelas elever med adhd-diagnos 

internaliseras hos den unge genom stigmatiseringsprocessen. De flesta respon-

denterna talar också om risken för att elever med adhd-diagnos hamnar utanför den 

sociala samvaron med sina klass- och skolkamrater, vilket ytterligare förstärker 

stigmatiseringsprocessen. Diagnosen och de uttrycksformer som problemen har i 

skolmiljön, kan alltså innebära att den unge allt mer exkluderas.  
 

Respondenterna påpekar att allt fler elever har behov av särskilt stöd, dvs. extra 

anpassningar av undervisningen är inte tillräckligt för dessa elever. Sven anser att 

detta kan förklaras med att krav på eleverna har ökat i takt med att skolans kun-

skapsmål har blivit högre. Emma menar att utvecklingen är paradoxal, då det ökade 

behovet av särskilt stöd hänger samman med att pedagogerna blivit allt uppmärk-

sammade och skickligare på att upptäcka elever som halkar efter. En avgörande 

fråga som lyfts fram i detta avsnitt handlar om skolans förmåga att så tidigt som 

möjligt upptäcka ett barn med behov av särskilt stöd. Det är enligt Marie viktigt att 

arbeta förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser redan i förskolan. 

Tidiga insatser är enligt henne A och O för att förebygga och helst eliminera 

”misslyckanden”. Insatser för undvika skolmisslyckanden är det som skolan enligt 

Marie måste fokusera på – alldeles oavsett om eleven har tilldelats en diagnos. Som 

Skolverket (2013) framhåller i sina allmänna råd får en diagnos ”inte vara ett villkor 

för att få särskilt stöd” (s. 24).  

 

7. Avslutande diskussion 
 

I denna studie har jag bl.a. undersökt skolpersonals (specialpedagoger och skolpsy-

kolog) erfarenheter av att upptäcka och arbeta med grundskoleelever som har 

diagnosen adhd. Jag har även undersökt om det kan finnas en särskild föreställning 

bland personalen om hur adhd yttrar sig bland flickor och pojkar. Vidare har jag 

studerat hur pedagogernas arbete påverkas av att eleven har fått diagnosen adhd. 

Forskningsfrågorna har varit följande: 

 

• Hur beskriver skolpersonalen sitt arbete med flickor och pojkar som kan 

antas ha adhd?   

• Vilka för- och nackdelar kan det enligt personalen finnas för elever att 

få diagnosen adhd?  

• Vilket stöd får elever med adhd-diagnos jämfört med elever som har 

skolsvårigheter utan denna diagnos? Hur kan man förstå eventuella 

skillnader? 

• Hur har specialpedagogers samarbete med barnens föräldrar påverkats 

vad gäller synen på pedagogisk kartläggning och diagnostisering? 
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7.1 Slutsatser 

Av mina intervjuer framgår att samtliga respondenter anser att det är en fördel för 

eleven ju tidigare elevens problem och svårigheter upptäcks. Respondenterna är 

även överens om att flickor och pojkar uttrycker sin eventuella adhd på olika sätt. 

Flickornas uttryckssätt innebär att de löper risk att upptäckas senare än pojkar, 

dessutom sätts åtgärder in senare för flickorna. Att insatser från skolan försenas kan 

innebära att flickorna blir s.k. hemmasittare och undviker att infinna sig i skolan. 

Det finns i sådana fall en uppenbar risk att de misslyckas i sina studier och lämnar 

skolan utan fullständiga betyg vilket kan innebära att de inte får tillträde till 

gymnasiet utan kompletterande insatser. 

 

Som jag beskrivit i detta arbete så arbetar pedagogerna i hög grad med att anpassa 

lärmiljön till de elever som har adhd. Att anpassa lärmiljön innebär att pedagogerna 

reducerar de intryck som eleven utsätts för till ett minimum. Detta innebär tex att ta 

bort störande ljud, att ha så lite bilder etc som möjligt i lärmiljön eftersom det är 

lättare för en person med adhd att koncentrera sig om intrycken blir färre. 

 

Att åtgärder dröjer längre för flickor än för pojkar beror enbart delvis på att 

flickorna kan vara svårare att upptäcka, men det tycks vara så att skolan väljer att 

prioritera pojkarna eftersom deras ofta utagerande beteende i hög grad förstör för 

övriga elever. Det framgår även att om skolan inte ska ta hänsyn till en diagnos så 

har diagnosen ändå makt när det gäller att påverka åtgärder och även hur man prio-

riterar eleverna.  

 

Mina respondenter ger uttryck för att de upplever att andelen barn i behov av 

”särskilt stöd” enligt skollagen, med eller utan en adhd-diagnos, tycks ha ökat. De 

anser att kraven i skolan ökar över tid och detta innebär i sin tur att allt fler elever 

hamnar utanför det som anses ”normalt” i och med att innebörden av detta är 

snävare än tidigare. Elever som har behov av stöd har också rätt att få det, det är 

inte kopplat till en diagnos, men i de fall där en diagnos existerar finns en tendens 

att prioritera dessa elever. 

 

Att eleven ges en diagnos upplevs av de flesta intervjupersonerna som en förklaring 

till elevernas beteende och agerande, vilket kan i bästa fall leda till att den anpass-

ning av undervisningssituationen som skolan gör blir mer adekvat och tydlig. Det 

finns även risk för att en diagnos verkar stigmatiserande för en elev. Men att få en 

diagnos kan också vara en nackdel eftersom det innebär att den enskilde eleven med 

ens övergår från att vara normal till att bli avvikande. Att bli tagen ur den övriga 

klassen för att få specialundervisning eller att bli tilldelad en elevassistent är åtgär-

der som vanligtvis tillämpas i skolorna, men dessa åtgärder kan också vara stigma-

tiserande. Att få en diagnos är därmed tveeggat: det kan innebära en lättnad för den 

enskilde och även ge eleven med adhd en mer individanpassad undervisningssi-

tuation, men det kan även verka stigmatiserande.  

 

Skolan är enligt skollagen skyldig att anpassa undervisningen till den enskilda 

elevens förutsättningar eller tilldela särskilt stöd, så att denne kan uppnå skolans 

kunskapsmål, detta oavsett om en diagnos föreligger eller ej. Samtliga respondenter 

är väl medvetna om de krav som ställs på skolan i detta avseende. En specialpeda-

gog ger dock uttryck för att skolan inte kan ”lyckas” med alla elever med särskilt 
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behov, och att skolan i vissa fall saknar tillräckligt med resurser för att ge adekvat 

stöd – en inställning som inte överensstämmer med Skolverkets allmänna råd. Utan 

adekvat stöd finns risken att dessa elever inte kommer in på gymnasiet på grund av 

ofullständiga betyg. Gymnasiekompetensen är grundläggande för att eleven ska få 

tillträde till högre studier som ofta leder till intressanta arbeten och en bättre 

ekonomi. Vad förskola och skola gör för att anpassa utbildningen – i form av extra 

anpassningar respektive särskilt stöd – kan alltså för den enskilda eleven vara avgö-

rande för dennes fortsatta möjligheter i livet.  

 

7.2 Avslutande reflektion 

Denna uppsats är en vetenskaplig studie av hur grundskolan upptäcker och arbetar 

med elever med adhd. Jag är medveten om att resultatet från denna studie inte kan 

generaliseras till att gälla alla skolor i Sverige, bl.a. eftersom respondenterna som 

jag har intervjuat tjänstgör i samma kommun. Det finns skillnader i skolpeng, vilket 

innebär att resurserna som finns för elevhälsoarbete varierar mellan kommunerna. 

Det finns stora skillnader i social miljö mellan Sveriges alla kommuner det finns 

dessutom stora skillnader i social miljö i olika delar av samma kommun. Det finns 

stora skillnader kommunerna emellan när det kommer till hur man upptäcker och 

arbetar med elever med adhd. Samtidigt bekräftar Skolinspektionens kvalitets-

granskningar att vissa av de resultat som framskymtar i denna undersökning är 

allmängiltiga för många grundskolor runt om i landet (se avsnitt 2.5).  

 

Den kommun jag arbetat med är relativt välmående: den har låg arbetslöshet, och 

befolkningen har en relativt hög generell utbildningsnivå och inga stora sociala pro-

blem. Det vore intressant att genomföra en bred forskningsstudie i den frågan jag 

adresserar med såväl kvalitativ som kvantitativ ansats, och då undersöka med ett 

representativt tvärsnitt av Sveriges skolor. 
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 Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 

 

Följande frågemall har jag använt till samtliga respondenter i studien: 

 

• Hur arbetar ni för att förstå och stödja barn med adhd eller liknande 

problematik? 

• Är det din erfarenhet att ni upptäcker samtliga elever med adhd problematik?  

• Upptäcker ni samtliga elever i behov av särskilt stöd? 

• Är det viktigt att barn med adhd får extra stöd i under skoltiden och i så fall 

vilket stöd? 

• Vilka konsekvenser kan uppstå om de inte eleven får rätt stöd från början? 

• Upptäcker ni oftast adhd-liknande symtom redan i tidiga åldrar?  

• Tror du att ni upptäcker flickor med adhd eller adhd-liknande beteenden lika 

lätt som ni upptäcker pojkar med samma svårigheter? 

• Ser du någon skillnad på symtomen hos flickor respektive pojkar med adhd 

eller liknande problem? 

• Anser du att flickor generellt är mer underdiagnostiserade än pojkar och i så 

fall varför? 

 

  



 

42 
 

 Bilaga 2 

 

 
Studie kring ADHD med inriktning mot flickor 
 

Vi är två studenter på Halmstad Högskola som skriver ett examensarbete där vi 

fokuserar på upptäckten av barn med ADHD i grundskolan. Vi vill undersöka om 

det finns någon skillnad i processen i upptäckten mellan flickor och pojkar med 

ADHD i skolan. 

 

Vi har tidigare tagit kontakt med er via telefon då vi frågade om det fanns möjlig-

het att genomföra en kvalitativ intervju med er under ett personligt möte. Vi ser 

det som viktigt för vår studie att höra om dina erfarenheter och synpunkter på vårt 

ämne och hoppas därför på ett trevligt och lärorikt möte. 

 

Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt deltagande och inte ställa upp på vidare frågor, 

om så skulle vara fallet. 

 

Tid och plats kan du se här nedan (vilket vi bestämde över telefon) 

 

Datum :_________________________ 

Plats :_________________________ 

Tid :_________________________ 

 

Tack för möjligheten att vi får genomföra vår intervju med dig som respondent, 

skulle det dyka upp några frågor går det bra att ta kontakt med oss via mejl. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

…@student.hh.se 

…@student.hh.se 

 

Högskolan i Halmstad 
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