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Sammanfattning/Abstract 
 

Studiens syfte var att se vilken bild som media ger av flickor med adhd. Studien genomfördes 

med kvalitativ textanalys, de tidningar/tidskrifter som ingick var Göteborgs-Posten, Dagens 

Nyheter, Lärarnas Tidning, Specialpedagogik samt Skolvärlden. I studien ingick 56 artiklar 

från åren 1999–2017. Analysen av det empiriska materialet innebar att artiklarna kodades i fyra 

olika kategorier. 

• Flickors beteende. 

• Problematik kring diagnoser. 

• Hälsa. 

• Brottslighet. 
 

I kategorin flickors beteende visade resultatet på två aspekter. För det första att flickor med 

adhd vänder sina problem mer inåt än vad pojkar med adhd gör och därför missas av vården 

och skolan. För det andra att flickor med adhd beter sig såsom pojkar med adhd gör och inte 

såsom flickor förväntas bete sig. När det gäller problematik kring diagnoser visade resultatet 

att flickor diagnostiseras senare och i mindre utsträckning än pojkar samt att det finns för lite 

kunskap kring flickor med adhd i skolan. Dessa aspekter innebär att flickor får mindre stöd 

vilket i sin tur får konsekvenser för dem. Kategorin hälsa handlade framförallt om depression, 

självskadebeteende m.m. Kategorin brottslighet skrevs det ytterst lite om vilket skiljer sig mot 

tidigare gjorda studier. 

Uppsatsens resultat visar att det skrivs mycket om flickors beteende och problematik kring 

diagnoser i media. Jämfört med tidigare studier är det ett mer socialt perspektiv som framträder 

på flickor med adhd. Tidigare studier har istället visat på ett mer biologiskt/medicinskt 

perspektiv. I studien framkommer även tydligt att flickor med adhd anses bryta mot den socialt 

och kulturellt formade könstillhörigheten. 
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1. Inledning 
 

”Flickor är tystare … hörs och syns inte på samma sätt. Lättdistraherade 

och verbalt aggressiva, det kan de vara, men inte alls lika hyperaktiva och 

bråkiga som pojkar” (Ohlin, 2014). 

Diagnoskriterierna för adhd är skapade utifrån hyperaktiva pojkar, vilket innebär att flickor med 

adhd ofta missas då de istället för fysisk överaktivitet kan visa tecken på mycket stor pratighet. 

Flickor med adhd är heller inte diagnostiserade i lika hög grad som pojkar med adhd (Nadeau, 

Littman, & Quinn, 2002). Utifrån denna problematik är syftet med uppsatsen att studera vad 

som skrivs om flickor med adhd i media. De perspektiv som uppsatsen kommer att utgå från är 

det medicinskt/biologiska, det sociala samt genusperspektivet. 

I mitt arbete som specialpedagog har jag sett att bemötandet av flickor respektive pojkar med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ibland skiljer sig åt. Detta är mycket problematiskt 

då skollagen (Skollag 2010:800, 2018, 25 januari) säger att vi ska främja arbete för allas lika 

rättigheter. Det är även en vanligt förekommande åsikt att fler pojkar än flickor har diagnosen 

adhd, vilket inte stämmer fullt ut. Senare studier har istället visat att adhd är underdiagnostiserat 

då det kommer till flickor, detta visas bland annat i att det är fler kvinnor som söker hjälp för 

sin adhd än vad det är flickor som har fått diagnosen (Nadeau et al, 2002). Kopp (2010, s. 67) 

skriver att ”behovet av utbildning om flickor med psykiska problem, sociala 

interaktionssvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter inom alla samhällets offentliga 

verksamheter är mycket stort”. Sedan detta skrevs har forskningen om flickor med adhd ökat. 

Det finns dock fortfarande ett behov att studera detta vidare samt att sprida kunskap i skolan, 

på lärarutbildningar med mera. Behovet av ökad kunskap syns även tydligt i flera av de artiklar 

som ingår i studien. 
 

Om flickor inte får rätt diagnos i tillräcklig utsträckning påverkar detta dels den enskilda flickan 

och den hjälp och det bemötande hon får, men det har även effekt på synen på flickor respektive 

pojkar som grupp. Att flickor och pojkar får samma bemötande, behandling och stöd är viktigt 

för att skapa en god lärmiljö för alla elever och är därför mycket viktigt att studera i rollen som 

specialpedagog. Genom en ökad kunskap om flickor med adhd kan stödet förhoppningsvis bli 

bättre och i förlängningen innebära en mer gynnsam lärmiljö. Utifrån behovet att öka kunskapen 

om flickor med adhd fyller denna uppsats en mycket viktig funktion. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet är att utifrån biologiskt/medicinskt-, socialt- samt genusperspektiv 

studera vilken bild som ges i media av flickor med adhd. 

Frågeställningarna är: 
 

• Vad skriver media om flickor med adhd? 

• Vilka perspektiv använder sig media av i artiklar som handlar om flickor med adhd? 
 
 

1.2 Centrala begrepp 
 

I detta kapitel definieras de centrala begrepp som kommer att användas i uppsatsen. 
 

Adhd, Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
 

Adhd kan förstås som en olikhet i förhållande till den utveckling som följer det som ses som 

den givna normen, vilket startar redan tidigt i barndomen. Det som anses vara de mest 

framträdande dragen hos en person diagnostiserad med adhd är bristande uppmärksamhet, 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist (Nationalencyklopedin, 2018, 

2 januari). Enligt diagnosmanualen DSM-IV kan adhd delas in tre olika undergrupper. Dessa 

är adhd med i huvudsak uppmärksamhetsstörning, adhd med i huvudsak 

hyperaktivitet/impulsivitet, adhd med en kombination av båda, dvs. adhd av kombinerad typ 

(Kort om ADHD hos barn och vuxna, 2004). 

 
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

 
En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan och nervsystemet hanterar 

information på ett annorlunda vis, detta kan påverka en person i så hög grad att det klassas som 

en funktionsnedsättning. Internationellt kallas detta för utvecklingsrelaterad kognitiv 

funktionsnedsättning. Diagnosen ställs utifrån en persons beteende och samma person kan ha 

flera diagnoser samtidigt. Bland de vanligaste diagnoserna är adhd, autism och Tourettes 

syndrom (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018, 3 januari). 
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Diagnosmanual 
 

Diagnosmanual är de dokument med samlade kriterier som används vid utredning av individ 

som visar tecken som kan utgöra grund för diagnos (Nadeau et al, 2002). De diagnosmanualer 

som används i Sverige är framförallt ICD-10 och DSM-5 (Habilitering & hälsa Stockholms 

läns landsting, 2018, 5 april). 

 
 

Genus 
 

Genus innebär att studera de mönster, föreställningar och myter som skapas mellan manligt och 

kvinnligt. Könsskillnader mellan män och kvinnor kan ses som biologiska, sociala eller 

kulturella (Hirdman, 2016). Genusteorin används när det kommer till att förstå och upptäcka 

uppfattningar och idéer som skapar det sociala könet (Nationalencyklopedin, 2018, 2 januari). 

Genus är en föreställning som studerar manligt och kvinnligt utifrån historiska, sociala och 

kulturella aspekter, det vill säga inte utifrån ett biologiskt synsätt (Barron, 2004). 

 
 
 

2. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer en beskrivning av aktuell forskning om adhd att ges, men även viss 

beskrivning av fenomenet adhd utifrån hur den etablerade bilden av diagnosen. När det gäller 

barn med adhd menar man att de ofta har svårt att kontrollera sina känslor och sitt humör, de 

har svårt att vänta på saker och samspelet med andra kan ofta vara ett problem (Riksförbundet 

Attention, 2018, 14 april). I Kort om ADHD hos barn och vuxna (2004) menar Socialstyrelsen 

att det inte är ovanligt att barn med adhd är osäkra på sig själva och sin egen förmåga. Det 

riskerar dessutom att öka vid många upprepade misslyckanden. 

Enligt diagnosmanualen, Diagnostic and statistical manual of mental disorders dsm-5, 

kännetecknas adhd av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Utöver de kriterier 

som återfinns i Diagnostic and statistical manual of mental disorders dsm-5, kan adhd förstås 

utifrån att barn med denna diagnos har problem med de exekutiva funktionerna. Det betyder 

bland annat att de har svårt med att organisera och reglera sina handlingar. Ett barn med adhd 

kan sägas ha dåliga bromsar, ouppmärksamheten innebär då att de inte klarar att stå emot 

distraktioner. Impulsiviteten innebär att det inte går att stoppa tankarna. Hyperaktiviteten 

innebär slutligen att barn med adhd har svårt att inte agera då saker distraherar (Kutcher, 2016). 
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Socialstyrelsen (2004) menar att det kan variera stort när ett barn med adhd kan koncentrera sig 

eller inte. De är ofta oroliga, tröttnar snabbt och har svårt att behålla fokus under längre perioder, 

vilket riskerar att skapa problem i skolmiljön. Genom att stötta med en god struktur, en 

förstående omgivning, psykosociala insatser och i vissa fall medicinering kan personer med 

adhd få stöd i att hantera vardagen på ett bättre sätt (Riksförbundet Attention, 2018, 14 april). 

Det finns dock inga givna biologiska markörer som visar på om en person har adhd utan istället 

är det beteende och hur barn fungerar i olika omgivningar som ligger till grund för en diagnos 

(Karlsson & Lundström, 2015). 

Idag menar Socialstyrelsen (2004) att adhd förekommer hos 3 till 6% av skolbarnen och att det 

är dubbelt till tredubbelt så vanligt hos pojkar jämfört med flickor. Förr trodde man att adhd 

fanns hos betydligt färre flickor än pojkar och kunskaperna om adhd hos flickor var än mer 

begränsade än vad de är idag (Nadeau et al, 2002). I senare studier framkommer att fenomenet 

adhd ofta finns kvar även då man blivit vuxen, dvs. att adhd inte växer bort, dock är det endast 

under senare år som intresset och därmed forskningen om fenomenet adhd hos vuxna har ökat. 

Dessa studier menar att det är viktigt att kunskapen om upptäckandet och behandlingen av adhd 

hos vuxna ökar, idag utgår diagnoskriterierna från barn vilket enligt vissa forskare skapar 

problem (Kessler et al, 2006). Det är dock viktigt att ha en medvetenhet om att det finns olika 

perspektiv på adhd, det biologiska/medicinska respektive det sociala perspektivet, detta 

kommer att diskuteras i följande kapitel. 
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3. Teori & tidigare forskning 
 

I detta kapitel återfinns uppsatsens teoribakgrund. Det som kommer att behandlas är vad adhd 

innebär, vilka olika perspektiv det finns på adhd, vad adhd innebär för flickor, vilken bild som 

ges i mediastudier av adhd samt genusteori. 

 
 

3.1 Perspektiv på adhd 
 

När det kommer till att förstå adhd är det viktigt att vara medveten om och förhålla sig till att 

det finns två synsätt på hur adhd kan förstås, det biologiskt/medicinska samt det där adhd ses 

utifrån ett socialt förklaringsperspektiv (Karlsson & Lundström, 2015). Att få en medvetenhet 

om vilka perspektiv och förklaringsmodeller som finns till adhd är viktigt då det ger en ökad 

förståelse i förhållande till uppsatsens resultat. 

Det biologiskt/medicinska synsättet innebär att adhd ses som en tydligt avgränsad sjukdom 

(Karlsson & Lundström, 2015). Adhd anses i biologiskt/medicinskt perspektiv förklaras utifrån 

genetik och eventuella hjärnskador som uppstått under förlossning eller graviditet. Adhd 

upptäcks i detta perspektiv med hjälp av psykolog och/eller läkare. Företrädarna menar dock 

att en allmän screening i skolan skulle underlätta då det kommer till att hitta elever som har 

någon form av neuropsykiatriska svårigheter (Ekström, 2012). Det sociala perspektivet vänder 

sig istället mot den medikalisering som de anser har utvecklats till följd av det medicinska 

perspektivet på adhd (Karlsson & Lundström, 2015). De som företräder det sociala perspektivet 

anser istället att man bör studera fenomenet adhd mer strukturellt och då till exempel se på 

uppväxtförhållanden och boendemiljö. I det sociala perspektivet ingår även att man bör studera 

hur skolan fungerar och om det är skolmiljön som bör ändras för att fungera på ett mer 

tillfredställande sätt för barn med adhd (Kärfve, 2000). 

Diskussionen om vilket perspektiv som skall användas i förhållande till fenomenet adhd är inte 

ny, under början av 2000-talet pågick det en mycket intensiv debatt i svensk media om den 

neuropsykiatriska diagnosen DAMP (Ekström, 2012). Debatten handlade till stor del om 

huruvida adhd/damp skulle ses som ett biologiskt eller socialt fenomen. Då perspektiv på adhd 

är en del av denna uppsats kommer jag att redogöra för denna debatt för att ge en bakgrund till 

diskussionen om adhd skall ses utifrån ett medicinskt/biologiskt eller socialt perspektiv. 
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På ena sidan i debatten stod Christopher Gillberg med boken Ett barn i varje klass (2013) som 

utkom första gången 1996. Boken handlar bland annat om hur barn med adhd/DAMP fungerar 

och hur deras funktionsvariation påverkar dem och deras omgivning. Vidare diskuteras i boken 

även dessa diagnoser i förhållande till inlärningssvårigheter, psykiska svårigheter och 

uppmärksamhetsproblem (Gillberg, 2013). En av dem som kraftigt motsatte sig synen på att 

barns beteende skulle förklaras utifrån neuropsykiatrin och det biologiskt/medicinska 

perspektivet var Eva Kärfve (2000). Kärfve (2000) var istället företrädare för det sociala 

perspektivet där uppväxtförhållanden och boendemiljö är en viktig del. 

Diskussionen om vilket perspektiv som skall användas på adhd har fortsatt även efter det att 

debatten mellan Gillberg och Kärfve lagt sig. Karlsson och Lundström (2015) menar dock att i 

den allmänna debatten skulle man kunna säga att det är det medicinska perspektivet som har 

vunnit. Samtidigt anser de att adhd ska förstås som en diagnos utan tydliga gränser där man inte 

kan säga exakt vad som ingår i den eller i intilliggande diagnoser. I och med detta anser de att 

man bör vara medveten om att det riskerar att finnas otydlighet i bemötande och behandling 

från det omgivande samhällssystemet (Karlsson & Lundström, 2015). 

 
 

3.2 Genusteori 
 

I detta arbete har jag valt att utgå från Yvonne Hirdmans genusteori. Denna valdes då den visar 

på hur osynliga seder, normer och förväntningar om kvinnligt och manligt skapas i samhället. 

Enligt Hirdman handlar genus om det socialt konstruerade könet, detta innebär att skillnaden 

mellan män och kvinnor är socialt och kulturellt formad. Genus, manligt och kvinnligt, är 

därmed beroende och format av den tid och den kultur där de används, i och med detta kan 

dessa begrepp även förändras och utvecklas över tid (Hirdman, 2016). 

Hirdman introducerade begreppet genus då hon ansåg att begreppet könsroller hade spelat ut 

sin roll i hur man förstår skillnaden mellan mäns och kvinnors förutsättningar. Hon menade att 

det behövdes ett nytt begrepp för att förstå hur det socialt konstruerade föreställningarna formar 

de kvinnliga respektive manliga normerna. Vidare menade hon att begreppet genus kunde bidra 

till att bättre förstå den roll både män och kvinnor spelar i den kvinnliga underordningen 

(Hirdman, 2016). Hirdman (2016) menar att när ordet könsroller används riskerar det att fastna 

i en diskussion om det är könet eller rollen som avgör hur människor beter sig. Genus kan då 

ses som ett sätt att komma från denna uppdelning mellan kön och roll och istället ge möjlighet 
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att se diskussionen utifrån sociala aspekter på vårt handlande. Hirdman anser vidare att det är 

viktigt att skilja mellan det biologiska könet och den socialt och kulturellt formade 

könstillhörigheten, det vill säga det socialt konstruerade könet (Hirdman, 2016). 

Hirdman (2016) menar att samhället grundar sig i en maktordning mellan könen och att denna 

maktordning är grunden i såväl sociala, som ekonomiska och politiska strukturer. Inom 

genusdebatten menar man att när kvinnor blir en del av det offentliga utrymmet skapas det ofta 

ett extra rum, det läggs till något till det som anses normalt, vilket ökar uppdelningen i kvinnligt 

och manligt. Samtidigt menar Hirdman (2016) att det är viktigt att vara medveten om och att 

förhålla sig till att om genusdiskussionen får dominera alltför mycket riskerar vi att skapa en än 

större socialt konstruerad skillnad mellan män och kvinnor. I förhållande till denna uppsats är 

det vidare viktigt att vara medveten om att denna uppdelning till stor del sker genom det som 

skrivs i media (Hirdman, 2016). 

I diskussionen om flickor med adhd är det viktigt att problematisera genus och att därmed 

problematisera vilka socialt och kulturellt skapade förväntningar som finns mellan män och 

kvinnor. Genusteorin blir därmed en viktig del av denna uppsats, då det i den socialt och 

kulturellt formade könstillhörigheten finns en skillnad mellan vad som förväntas av män 

respektive kvinnor (Hirdman, 2016). 

De perspektiv som redogjorts för ovan, det vill säga det biologiskt/medicinska, det sociala samt 

genusperspektivet kommer att användas för att tolka den empiri som framkommer i uppsatsen. 

Det biologiskt/medicinska samt det sociala perspektivet är perspektiv som är vanligt 

förekommande i debatten om adhd och är därför viktiga att förhålla sig till i denna uppsats. För 

att ytterligare kunna studera och analysera vad som skrivs om flickor med adhd kommer utöver 

dessa två perspektiv även genusteorin att användas. Användandet av genusteorin utgör en viktig 

del av uppsatsen då den bidrar till en fördjupad förståelse av den bild som ges av flickor med 

adhd. 
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3.3 Flickor och adhd 
 

I detta kapitel kommer bilden av flickor med adhd att beskrivas utifrån diagnoskriterier, 

svårigheter med diagnostisering samt självkänsla och relationer. 

 
 

3.3.1 Diagnoskriterier 

En av de första böckerna som behandlar situationen för flickor med adhd är boken med samma 

namn, Flickor med AD/HD (Nadeau et al, 2002). Författarna menar att den problematik som 

finns när det gäller flickor och adhd bland annat beror på att de beskrivningar och kriterier som 

finns för att bedöma en eventuell adhd-diagnos är gjorda utifrån unga pojkar som visar tecken 

på hyperaktivitet (Nadeau et al, 2002). Flickornas hyperaktivitet kan ofta visa sig i stor pratighet 

istället för fysisk överaktivitet (Quinn, 2005). Att kriterierna för adhd skapades utifrån pojkar 

innebär att det inte finns en medvetenhet om vad adhd innebär för flickor, och därmed upptäcks 

inte flickorna med adhd i samma utsträckning som man upptäcker pojkarna (Nadeau et al, 

2002). 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport Kort om ADHD hos barn och vuxna (2004) att forskningen 

om adhd har utgått mer från pojkar då deras problem märks tydligare än flickors problem. Dock 

menar de att pojkars och flickors problem vid adhd har visat sig vara relativt likartade och lika 

omfattande, men att flickors problem visar sig på annat sätt än vad pojkarnas problem visar sig 

(Kort om ADHD hos barn och vuxna, 2004). Kopplat till detta diskuterar Lassinantti (2014) att 

det är problematiskt att Socialstyrelsen till största del endast bedrivit forskning baserat på barn, 

då framförallt pojkar, samt att forskningen till stor del utgått från adhd som ett problem utifrån 

biomedicinska tankegångar. Lassinantti (2014) menar att ovanstående är problematiskt då adhd 

är en omstridd diagnos där det inte finns en fullständig enighet om huruvida diagnosen bör 

förstås utifrån biologiska, sociala eller psykologiska aspekter. Vidare har studier visat att det 

inte endast handlar om skillnaden mellan pojkars och flickors adhd, utan att det istället 

åtminstone till viss del handlar om sociologiska och kulturella skillnader mellan könen. Det är 

viktigt att vara medveten om de biologiska skillnader som finns mellan könen, men även att 

sociala och kulturella förväntningar påverkar kvinnors och mäns sätt att vara (Williamson & 

Johnston, 2015). Dessa sociologiska respektive kulturella skillnader måste därmed tas i 

beaktande då flickor respektive pojkar med adhd studeras. Här finns det olika perspektiv och 

jag är i denna uppsats intresserad av att se vilket av dessa perspektiv som framträder i media på 

flickor med adhd. 
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3.3.2 Svårigheter med diagnostisering 

Kopp (2010) menar att under 1980-talet då hon i rollen som barnpsykiater mötte flickor med 

svårigheter i samspel och relationer och funderade över om dessa flickor kunde ha autism så 

fanns det väldigt lite forskning om flickor med tidiga psykiska problem. Även i SBU:s skrift 

adhd hos flickor en inventering av det vetenskapliga underlaget (2005) framkommer det att det 

är väldigt viktigt med ytterligare forskning om situationen för flickor med adhd. Socialstyrelsen 

(2004) menar att det finns risk att brister i den kliniska kunskapen om flickor med adhd har 

bidragit till att flickor inte har blivit uppmärksammade och därmed inte i samma utsträckning 

fått stöd för sina problem. Quinn (2005) menar att det är viktigt att komma ihåg att bra betyg 

och nöjda lärare inte kan utesluta att en flicka har adhd, flickors svårigheter visar sig åtminstone 

inte under de första skolåren lika tydligt i klassrummen. 

En av anledningarna till att det är mycket problematiskt att diagnoskriterierna är skapade utifrån 

pojkar och inte utifrån flickor är att flickor anses hantera sin adhd på annat sätt än vad pojkar 

gör. Flickor vänder i högre grad sina svårigheter inåt och utvecklar istället beteenden för att 

vara andra till lags, vilket riskerar att leda till ångest och/eller depression (Nadeau et al, 2002). 

Adhd är ofta en gömd diagnos när det kommer till kvinnor, ignorerad eller felbedömd. Utan bra 

stöd riskerar detta att leda till psykologiska och/eller akademiska nedsättningar (Quinn, 2005). 

I SBU:s utredning (2005) framkommer det att det i Sverige var 2–3 gånger så många fler flickor 

än pojkar som inte behandlades för sin adhd. Då det kommer till behandling av adhd är det 

viktigt att vara medveten om att den behandling som anses fungera för pojkar, inte anses fungera 

lika bra när det kommer till flickor (Quinn, 2005). 

Kopp (2010) gjorde en studie på 100 flickor som i tidig ålder sökt hjälp för det sociala samspelet 

och/eller sin förmåga till koncentration. Flickorna valdes ut då deras föräldrar tidigt sett tecken 

som gett upphov till oro hos dem. Studien visade att flickorna inte fått rätt diagnos utifrån de 

problem de uppvisat. När dessa flickor slutligen hamnade på Barnneuropsykiatriska kliniken 

visade det sig att nästan hälften av dem befann sig inom autismspektret samt att lika många fick 

diagnosen adhd med eller utan autism. Av de hundra deltagande flickorna var det endast en av 

tio som tidigare fått en likartad diagnos, istället hade dessa flickors problem hanterats som 

depression, problem inom familjen, ångest eller problem med anpassningen. Flera hade 

dessutom någon ytterligare diagnos inom det psykiatriska eller utvecklingsneurologiska 

området och de flesta hade en begåvning inom normalvariationen. Trots detta hade i flera fall 

ingen diagnos ställts över huvud taget (Kopp, 2010). Kopp (2010) menar att flickor med adhd 
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eller autism ofta missas eller feldiagnostiseras i barnsjukvården och att utbildning inom detta 

område är viktig i de offentliga verksamheterna. 

 
 

3.3.3 Självkänsla och relationer för flickor med adhd 

Sonneby (2014) vill bidra till ökad kunskap om de symptom som ofta samexisterar med vad 

som diagnostiserats som adhd och depression samt åskådliggöra skillnader mellan könen. Även 

hennes studier visar att flickor med adhd upptäcks i väsentligt lägre grad än pojkar med adhd 

upptäcks. Sonneby (2014) menar att en allmän screening för adhd och depression inom skolan 

skulle bidra till ökad jämställdhet då det skulle innebära att fler pojkar och flickor i behov av 

vård upptäcks. Vidare visar hennes studie att flickor med adhd löper dubbelt så stor risk att 

drabbas av depression jämfört med flickor utan adhd. Detta är mycket problematiskt då det även 

framkommer att omkring 50% av barnen med adhd som samtidigt lider av depression utsätts 

för sexuellt utnyttjande. Det framkom vidare att det var större sannolikhet att flickor jämfört 

med pojkar som utsatts för sexuellt utnyttjande även visade tecken på adhd. Dessutom var det 

en övervägande del av de ungdomar som visar tecken på både adhd och depression som inte 

sökte hjälp hos sjukvården (Sonneby, 2014). 

Flickor med adhd skyddas till viss del av tidig mognad jämfört med vad pojkar gör men å andra 

sidan riskerar flickornas symptom att öka i tonåren (Sonneby, 2014). När flickor med adhd 

växer upp och blir äldre upplever de dessutom ofta att de misslyckas i sin roll som kvinnor 

vilket utvecklar allt större skamkänslor och en känsla av utanförskap (Nadeau et al, 2002). 

Studier har även visat att flickor med adhd jämfört med pojkar med samma diagnos har en lägre 

självkänsla redan som barn (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005). 

Flickor med adhd har större problem med kompisrelationer än vad flickor utan adhd har, de 

beter sig inte som flickor förväntas och får därför problem i sina relationer. Flickorna får genom 

att de har få sociala relationer inte möjlighet att öva det sociala beteendet vilket i sin tur skapar 

en negativ spiral och i förlängningen ännu färre sociala relationer (Kok, Groen, Fuermaier & 

Tucha, 2016). Även Derks et al (2007) skriver att flickor med adhd visar tecken på större sociala 

problem och har färre kompisrelationer än vad pojkar med adhd har. Vidare menar de att flickor 

i lägre utsträckning medicineras för sin adhd jämfört med pojkar, 6% av flickorna och 47% av 

pojkarna får medicin. Likadant är det då det kommer till samtalsstöd, även där får flickorna 

mindre stöd än pojkarna, sifforna där är 8% jämfört med 38% (Derks et al, 2007) 
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3.4 Adhd i media 
 

Det finns ett antal studier gjorda utifrån bilden av adhd i dagspressen. Det finns dock endast en 

avhandling På nära håll är ingen normal (2002), denna behandlar bilden av funktionshinder 

och därmed inte specifikt adhd i media. Ljuslinder (2002) studerar hur bilden av personer med 

funktionssättningar framstår i Sveriges Television och kommer fram till att dessa ofta kan 

kopplas till stereotypa porträtt hämtade från olika folksagor. 

Det har dock skrivits ett antal kandidatuppsatser som behandlar bilden av adhd i media. I En 

diagnos på modet (Björk, 2011) var syftet att se vilken bild de stora dags- och kvällstidningarna 

gav av adhd genom en kvalitativ innehållsanalys samt genom en delvis kvalitativ textanalys. 

Björk (2011) kom i sin studie fram till att det oftast är en man med någon form av brottslig 

bakgrund som avbildas då det kommer till adhd. Det var väldigt ovanligt att en kvinna med 

adhd förekom i någon av texterna som ingick i studien. 

Flemström och Lahti (2012) hade även de som syfte att studera bilden av adhd i svensk 

massmedia men istället utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. De kom i sin studie fram till att 

människor med adhd ibland beskrevs med negativt laddade ord. Genom att läsa texterna med 

en extra uppmärksamhet för dessa ord såg de att det ofta fanns ett underliggande budskap i 

artiklarna. Det som framförallt diskuterades i deras studie var orsakerna till diagnosen, 

ökningen av adhd samt eventuell medicinering (Flemström & Lahti, 2012). 

I studien ”Något fattas i mitt huvud” En kritisk diskursanalys av adhd-diagnosen i svensk 

dagspress (2012) var syftet att urskilja och beskriva diskurserna i massmedia samt studera 

diskurserna i förhållande till varandra. Denna studie skiljer sig från de andra genom att adhd 

framställs som något som utan problem är positivt för individen, den diskurs som fick mest 

utrymme var den där diagnosen sågs som en frälsare (Holm, 2012). I de sökningar jag gjort kan 

jag dock inte finna någon studie om bilden av adhd i pedagogiska media och inte heller någon 

studie om flickor och adhd i media. 
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4. Metod 
 

Detta kapitel kommer att behandla uppsatsens metod, datainsamling, urval, genomförande. 

kvalitet och validitet samt etiska överväganden. 

 
 

4.1 Kvalitativ textanalys 
 

Arbetet kommer att genomföras med en kvalitativ textanalys, vilket innebär att med hjälp av 

texter analysera, kartlägga samt förstå sådant som debatter, åsikter eller samhällsfenomen. Inom 

denna metod skapas kunskap om vad särskilt utvalda texter säger om ett specifikt problem. Den 

kvalitativa textanalysen ingår i den hermeneutiska tolkningstraditionen (Fejes & Thornberg, 

2015). Detta innebär att den kvalitativa textanalysen genom hermeneutiken handlar om att 

förstå texten samt om att skapa mening, att sätta in den aktuella kunskapen i en större kontext 

(Allwood & Eriksson, 2017). 

För att genomföra en så god textanalys som möjligt är det viktigt att välja rätt verktyg för att 

därigenom komma fram till ett så gott resultat som möjligt (Bergström & Boréus, 2012). Enligt 

Fejes & Thornberg (2015, s. 178) kan den kvalitativa textanalysen användas utifrån tre olika 

dimensioner, den tredje ”att tolka vilka innebörder som texten får i relation till ett sammanhang” 

kommer användas i detta examensarbete. Detta innebär att syftet är att förstå vad texten säger 

om det samhälle och den kultur där den skrivits, genom detta kan även rådande 

samhällsstrukturer framträda genom texten (Fejes & Thornberg, 2015). 

Det är vidare viktigt att i analyserandet av materialet i en kvalitativ analys ha ett medvetet 

förhållningssätt till bakomliggande teori och tidigare forskning (Fejes & Thornberg, 2015). Det 

aktuella arbetet kommer att genomföras med ett induktivt synsätt, det vill säga att teorin skapas 

genom forskningsresultaten. Det kunskapsteoretiska synsättet är tolkningsinriktat och har en 

ontologisk ståndpunkt, det vill säga vi förstår verkligheten genom hur deltagarna i miljön tolkar 

den samt hur deras samspel ser ut (Bryman, 2011). 

Den första delen i en kvalitativ textanalys innebär att urskilja ett problem att studera, detta görs 

genom en litteratursökning som kan vara styrd av det personliga intresset. Nästa steg är att söka 

fram texter som är lämpliga att studera i den kommande analysen, detta kan till exempel göras 

genom att söka i någon form av materialdatabas. I denna undersökning har mediearkivet samt 

artikelsök via Linköpings Universitet använts. Tredje steget i analysen är att genomföra en 
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tematisk sökning av det aktuella registret. Beroende på om det blir för många eller för få träffar 

behöver sökorden minskas respektive breddas för att fungera på bästa sätt. Det slutliga steget i 

den kvalitativa textanalysen är en analys med kategorisering och tematisering av de aktuella 

artiklarna, denna görs stegvis för att bli så bra som möjligt (Fejes & Thornberg, 2015). 

Det är viktigt att i textanalysen arbeta med granskande frågor, bra frågor är ett redskap som 

leder arbetet framåt medan dåliga frågor kan ha helt motsatt effekt på arbetet (Fejes & 

Thornberg, 2015). Skapandet av kodningsmanualen och kodningsschemat är en mycket viktig 

del av analysen. Manualen innehåller förklaring och vägledning av hur materialet skall placeras 

i det aktuella kodningsschemat. För att kunna göra ett bra kodningsschema är det även viktigt 

att syftet och frågeställningarna är tydliga och konkreta (Bryman, 2011). Ett kodningsschema 

är en form av analysinstrument vars syfte är att i det tillgängliga materialet hitta vad som är 

intressant för den aktuella studien. Innan kodningsschemat kan göras och därmed analysen av 

materialet genomföras måste materialet läsas igenom och texterna måste lära kännas. 

Kodningsschemat måste arbetas fram i flera omgångar då man ofta hamnar i oklarheter om 

olika tolkningar (Bergström & Boréus, 2012). Vid skapandet av de olika kategorierna är det 

viktigt att de är heltäckande och inte riskerar att överlappa varandra, samt att det finns en 

tydlighet i vilka analysenheter som skall ingå (Bryman, 2011). 

 
 

4.2 Datainsamling & urval 
 

De tidskrifter som från början var tänkta att ingå i studien var Skolvärlden, Specialpedagogik, 

Lärarnas tidning och Skolportens forskningsmagasin. Tre av dessa, Skolvärlden, 

Specialpedagogik och Lärarnas tidning, valdes utifrån kriterierna att de är skolans två 

fackförbunds tidningar och att de säger sig vilja ge en bild av hur den pedagogiska debatten ser 

ut i Sverige. Skolporten valdes då den säger sig vara ett oberoende populärvetenskapligt 

pedagogiskt magasin med fokus på forskning och utveckling. Genom detta val var tanken att 

det skulle bli tre stycken tidskrifter som är bundna till ett fackförbund samt en oberoende 

tidskrift, samtidigt som alla fyra säger sig ha ett likartat syfte. Det visade sig dock att 

Skolportens forskningsmagasin inte hade något material som var aktuellt för studien och fick 

därför utgå. Jag valde de pedagogiska tidskrifterna då det är viktigt att se vad som sägs om 

flickor med adhd i dessa tidskrifter. De är en viktig del i debatten för alla som arbetar i skolan 

och därmed i förlängningen även viktig för de elever vi möter i skolan. 
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I en kvalitativ textanalys görs en tematisk sökning, vilken visar på om det blir för många eller 

för få träffar och om sökorden därmed behöver minskas respektive breddas för att fungera på 

bästa sätt (Fejes & Thornberg, 2015). Vid denna sökning visade det sig att det blev alltför få 

träffar i de pedagogiska tidskrifterna. Jag valde dock att öka antalet tidningar istället för att öka 

antalet sökord, då jag ansåg att det bättre svarade mot uppsatsens syfte. För att få en ökad bredd 

i undersökningen valde jag två stycken tidningar från dagspressen, en tidning från Stockholm i 

form av Dagens Nyheter samt en från Göteborg i form av Göteborgs-Posten. Den ideologiska 

inriktningen på Dagens Nyheter samt Göteborgs-Posten är att dessa tidningar är oberoende 

liberala. 

I studien ingår 56 stycken artiklar som behandlar flickor med adhd. Den tidning som hade flest 

artiklar var Göteborgs-Posten, som hade 28 stycken artiklar under åren 1999 till 2017. Därefter 

återfinns Dagens Nyheter som hade 16 artiklar under samma år som ovan, det vill säga 1999 

till 2017. De pedagogiska tidskrifterna hade tillsammans 12 stycken artiklar som berörde ämnet 

flickor och adhd. Lärarnas Tidning hade 5 artiklar under åren 2014 till 2017, Specialpedagogik 

hade 6 stycken under åren 2010 till 2017 och slutligen hade Skolvärlden 1 artikel vilken skrevs 

år 2000. Det är därmed tydligt att Göteborgs-Posten hade en tydlig övervikt i antal artiklar som 

handlade om flickor och adhd. Detta jämfört med Dagens Nyheter men framförallt i förhållande 

till de pedagogiska tidskrifterna. Sökningen av artiklar gjordes för samma årtal för alla 

tidningar/tidskrifter. De pedagogiska tidskrifterna hade dock artiklar endast från de årtal som 

anges ovan, det har därmed inte valts bort några artiklar från någon tidskrift. I det aktuella 

empiriska materialet ingick det endast nyhetsartiklar och inte någon debattartikel eller ledare. 
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Figur 1, antal artiklar om flickor med adhd under åren 1999 till 2017 
 
 
 

När det gäller tidskrifter och dagspress kan autenticitetsfrågan vara både viktig och svår att 

besvara då man inte säkert vet vem som skrivit vad. I det aktuella arbetet är inte detta lika viktigt 

då det är en tolkning av vad och hur det skrivs om flickor med adhd som skall göras. Däremot 

finns det en representativitet genom att tre stycken tidskrifter inom samma fält samt två stycken 

dagspresstidningar från Sveriges största städer är med i studien (Bryman, 2011). Alla texterna, 

såväl de pedagogiska tidskrifterna som dagspressen, är publicerade texter och är alla en del av 

opinionen i Sverige (Fejes & Thornberg, 2015). 

 
 

4.3 Genomförande av analys 
 

Syftet med uppsatsen var från början att studera vad som skrivs om flickor med adhd i svenska 

pedagogiska tidskrifter. Efter de första sökningarna visade det sig dock att det inte fanns 

tillräckligt underlag i de pedagogiska tidskrifterna för att kunna genomföra en studie utifrån 

endast denna data. På grund av detta fick arbetet breddas till att innehålla såväl pedagogiska 

tidskrifter som ytterligare massmedia, jag gjorde då valet att även ta med dagspress i 

undersökningen. 

Detta innebar att jag fick en bild av hur debatten ser ut utanför den pedagogiska sfären samt att 

jag täckte delar av debatten i de två största städerna i Sverige. När det gäller tidsaspekten har 
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jag valt att ta med allt som finns om flickor och adhd i den aktuella databasen och därmed inte 

gjort någon tidsavgränsning. Detta val gjordes delvis för att se om debatten har ökat eller 

minskat något samt att då det i studien ingår artiklar från flera olika utgivare blir det en större 

tydlighet. De två databaser som har använts i studien har varit artikelsök samt mediearkivet, de 

sökord som har använts har varit adhd flick* samt adhd tjej*. 

Efter insamlingen av det empiriska underlaget läste jag igenom detta material flera gånger för 

att på så sätt komma fram till ett fungerande kodningsschema med tydliga kategorier. Vid den 

första genomläsningen skrev jag ner alla de ord och sammanhang jag såg som möjliga 

kategorier. Därefter samlade jag dessa ord i grupper som på något sätt berörde varandra och 

hängde samman. Efter detta läste jag materialet ännu en gång för att se om de sammanslagna 

grupperna kunde utgöra underlag till lämpliga kategorier, jag upptäckte då att vissa ord skulle 

bort och vissa skulle tillföras till de befintliga grupperna. Vid en tredje genomläsning kunde jag 

föra samman vissa grupper så att jag fick mer av heltäckande kategorier. Efter ytterligare en 

genomläsning kunde jag slutligen föra samman ett antal kategorier då de var överlappande med 

varandra. Det var därmed vid de första genomläsningarna fler ord och grupper av ord än vad 

som slutligen kom att utgöra studiens kategorier. Dessutom var det vissa kategorier som slogs 

samman, då de när jag skrev fram mitt resultat visade sig vara överlappande. 

Ett sätt för att skapa tillförlitlighet i kodandet är att göra en så kallad dubbelkodning, att koda 

materialet en första gång för att därefter låta det gå en tid och därefter koda det ännu en gång 

för att då se om man får samma resultat (Bergström & Boréus, 2012). Då detta är en uppsats 

under en termin kunde jag inte låta materialet vila under en längre tid. Jag har ändå i möjligaste 

mån försökt genomföra en dubbelkodning av texterna då jag lät materialet vila i två veckor 

mellan två kodningar. Vid den senare kodningen kunde jag konstatera att samma kategorier 

som tidigare framkom i arbetet fortfarande var de jag nu såg vid den senare genomläsningen. 

Jag har i artiklarna funnit fyra olika kategorier som därmed fick utgöra grunden för 

kodningsschemat. Vissa av kategorierna återfinns i alla olika tidningar/tidskrifter medan andra 

endast återfinns i vissa av tidningarna/tidskrifterna. Jag har fattat beslutet att varje artikel kan 

falla under flera kategorier om dessa kategorier inte är överlappande, utan istället berör olika 

aspekter i en och samma artikel. 

• Flickors beteende, hit hör artiklar som på något sätt behandlar hur flickor beter sig. Till 

exempel att flickor beter sig som pojkar eller att flickor beter sig på ett annat sätt än vad 

pojkar gör. 
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• Problematik kring diagnoser, hit hör artiklar som behandlar frågorna om att flickor får 

sina diagnoser senare än vad pojkar får, att flickor diagnostiseras i mindre utsträckning 

än vad pojkar gör och att det finns för lite kunskap i skolan om flickor med adhd. 

Slutligen återfinns även artiklar som handlar om konsekvenser av det uteblivna stödet. 

• Hälsa, under denna kategori återfinns självskadebeteende, depression med mera. 

• Brottslighet, i denna kategori återfinns artiklar som behandlar brott i förhållande till 

flickor med adhd. 

 
 

4.4 Kvalitet och validitet 
 

Användandet av kvalitativ metod innebär en ”systematiserad kunskap om hur man går tillväga 

för att gestalta beskaffenheten hos något” (Larsson, 2005, s. 17). Det är i den hermeneutiska 

tolkningstraditionen viktigt för förståelsen av ett resultat att delen kan koppas till helheten för 

att därmed få en betydelse. Det är i detta viktigt att både antaganden och empirisk grund tydligt 

redovisas i arbetet. Forskaren måste vidare vara tydlig med sin förförståelse samt det perspektiv 

som ligger till grund för den tolkning som görs (Larsson, 2005). 

I en kvalitativ studie handlar det om att åskådliggöra det studerade så att ny förståelse skapas. 

Det är viktigt att arbetet präglas av såväl innebördsrikedom som en god struktur där det går att 

förstå och följa de resonemang som arbetet bygger på. Slutligen krävs det när det gäller 

kvaliteten i arbetet en tolkning som tar fram det allmänna i aktuella data (Larsson, 2005). 

I ett vetenskapligt arbete är det även viktigt att resultaten har en bra validitet dvs. att de är 

trovärdiga, detta innebär att undersökningen skall vara väl genomförd samt att resultaten skall 

ligga i linje med det som är rimligt att utgå från (Allwood & Eriksson, 2017). En undersökning 

kan sägas ha en god validitet om den har möjlighet att besvara den fråga som syftar till att 

undersökas (Bergström & Boréus, 2012). 

Vidare är det viktigt att vara medveten om den egna förförståelsen och att förhålla sig till denna 

i uppsatsen. Genom att jag i arbetet som specialpedagog har sett att behandlingen av flickor 

med neuropsykiatriska svårigheter skiljer sig från behandlingen av pojkar med dessa 

svårigheter präglar detta min förförståelse. Denna förförståelse är jag dock medveten om och 

försöker att förhålla mig till i studien. Jag bör även vara medveten om min egen relation till 

genusteorin i min roll som kvinna och att även denna präglar min förståelse av bilden av flickor 

med adhd. Jag kommer i uppsatsarbetet att sträva efter att arbeta med en så tydlig medvetenhet 

och genomskinlighet om min förförståelse som möjligt. 
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4.5 Etiska överväganden 
 

Det är viktigt att varje forskare innan en studie startar funderar över om forskningen inriktas på 

frågor som är av vikt att utreda samt att resultatet sedan håller en hög kvalitet. Forskaren bör 

hela tiden medvetet förhålla sig till genomförandet av studien, den egna rollen som forskare, 

hantering av den information som kommer fram i undersökningen samt kommande publicering 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Det är även viktigt att forskaren förhåller sig till 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). I den 

aktuella studien kommer publicerade texter att granskas vilket innebär att godkännande inte 

behöver inhämtas från någon respondent. 

 
 
 

5. Resultat & analys 
 

Nedan följer uppsatsens resultatredovisning. För att göra denna så tydlig som möjligt för läsaren 

har jag valt att strukturera så att varje kategori får ett eget kapitel. Därmed önskar jag skapa en 

så stor tydlighet som möjligt då det kommer till att visa hur jag kommit fram till de olika 

kategorierna. 

 
 

5.1 Flickors beteende 
 

I följande kapitel kommer kategorin flickors beteende att diskuteras, detta var något som 

återkom i ett flertal av artiklarna och som återfinns i alla tidskrifter/tidningar som finns med i 

studien. Flickors beteende diskuterades framförallt utifrån två olika perspektiv, flickor som 

beter sig som pojkar respektive flickor som beter sig annorlunda än vad som anses vara adhd 

enligt diagnoskriterierna. 

Det som återkommer i alla artiklar som faller under kategorin flickors beteende, är att flickornas 

beteende påverkar deras situation hur de än beter sig. Det finns för det första artiklar som 

behandlar flickor som beter sig såsom pojkar med diagnostiserad adhd förväntas bete sig. Dessa 

flickor tar plats, de låter mycket, rör sig mycket och stör därmed ofta klassrumsundervisningen. 

De blir därmed en faktor i klassrummet som både lärare och andra elever måste förhålla sig till 

och skiljer även ut sig mot hur flickor förväntas bete sig. Detta riskerar även att påverka både 

hur behandlingen av dem blir men även av hur deras självbild utvecklas. 
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”Kakan var rastlös, det skavde ständigt i flickkroppen. Långt senare skulle 

hon få sin adhd-diagnos men som liten hade hon bara en obestämbar 

känsla av att något var fel. Hon hade svårt med impulskontrollen, tröttnade 

fort när hon inte tyckte att saker var roliga och skolan var ofta en ren 

plåga. (…) Som högljudd tjej som tog mycket plats bröt hon också mot en 

rad normer och oskrivna regler. Hon pratade mindre än många av killarna, 

ändå var det hon som ständigt fick kvarsittning. Att killar stökade och 

snackade var normalt men att en tjej betedde sig så ansågs problematiskt.” 

(Wiman & Tibell, 2014, 5 april, Göteborgs-Posten, ss. 8-9) 

Det andra perspektivet som återfinns i artiklarna är de flickor som inte beter sig som kriterierna 

säger att man skall bete sig för att utredas för adhd. Dessa flickor tar inte någon plats, de vill 

inte visa att de inte kan och vill inte sticka ut från övriga elever. De riskerar därmed att försvinna 

i klassrummet då läraren kan tro att allt fungerar bra när flickan i själva verket behöver mycket 

stöd och hjälp för att klara skolsituationen på ett bra sätt. 

”Hade jag varit kille kanske jag hade suttit där och hoppat i bänken. 

Men vi tjejer vänder oss mer inåt än killarna. (…) Medan tjejer som sitter 

tysta inte alltid ens blir upptäckta. Det finns också en föreställning om att 

tjejer alltid kan plugga om de bara vill. Det är så det ser ut i samhället, 

menar hon.” (Letmark , 2014, 28 maj, Dagens Nyheter, s. 42). 
 

Båda dessa perspektiv som återfinns i kategorin flickors beteende visar på att i den socialt och 

kulturellt formade könstillhörigheten finns det en skillnad mellan vad som förväntas av män 

respektive vad som förväntas av kvinnor. När det kommer till flickor med adhd visar det sig 

även att hur dessa flickor än beter sig är risken stor att de inte får det stöd de behöver och har 

rätt till. De beter sig antingen enligt den manliga normen och skapar mycket frustration eller så 

beter de sig enligt den kvinnliga normen och då upptäcks inte deras behov av stöd. Sett utifrån 

ovanstående resonemang blir det ett problem att diagnoskriterierna är skapade utifrån 

hyperaktiva pojkar (Nadeau et al, 2002). Vidare kan det även kopplas till Williamson och 

Johnston (2015) som menar att det inte endast handlar om en skillnad mellan pojkars och 

flickors adhd, utan att det även handlar om sociologiska och kulturella skillnader mellan könen. 
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5.2 Problematik kring diagnoser 
 

Kapitlet kommer att behandla kategorin att flickor diagnostiseras senare än pojkar, att flickor 

diagnostiseras i mindre utsträckning än vad pojkar diagnostiseras, att det finns för lite kunskap 

i skolan om flickor med adhd samt att detta får konsekvenser för flickor med adhd. Bilden av 

dessa olika aspekter återkommer i studien i en mycket stor del av artiklarna och i alla 

tidningar/tidskrifter förutom Skolvärlden. Frågor om diagnostisering, kunskap om flickor med 

adhd samt uteblivet stöd är därmed något som läsaren ofta möts av i artiklarna. 

Den första aspekten i denna kategori är att flickor får sin diagnos senare än vad pojkarna med 

adhd får. 

”Det är vanligt att de flickor som får diagnos, får det i betydligt högre ålder 

än pojkarna och därför hinner gå genom i stort sett hela grundskolan utan 

adekvat stöd.” (Ohlin, 2014, 12 september, Specialpedagogik, s. 16). 

Den andra aspekten i denna kategori är att flickor diagnostiseras i mindre utsträckning än vad 

pojkar diagnostiseras. 

”BO:s rapport visar att flickor med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar inte upptäcks, eller uppmärksammas först sent i livet 

(…) Enligt BO visar studier att det är en tre gånger högre andel pojkar som 

får diagnoserna adhd och autism än flickor. Anledningen är 

underdiagnostisering och underbehandling av flickor.” (Ahlqvist, 2016, 23 

mars, Göteborgs-Posten, s. 14). 

Den tredje aspekten är att lärare och personal i skolan har en alltför begränsad kunskap för att 

kunna upptäcka de flickor som visar tecken på att uppfylla de kriterier som finns för en adhd- 

diagnos. Samt att lärarna har för lite kunskap för att kunna ge dessa flickor rätt stöd då deras 

behov inte visas lika tydligt som de gör hos många pojkar. 

”Barn med dessa svårigheter faller ofta mellan stolarna i skolan. 

Personalen kanske inte har kunskap att nog att ”se” dem. De stör inte, men 

lär sig inte heller något. Risken för dålig självbild är stor.” (Bjärsdal, 2008, 

8 april, Göteborgs-Posten, s. 14) 
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Slutligen framkommer det i artiklarna att då flickor inte diagnostiseras i samma omfattning som 

pojkar, diagnostiseras senare samt inte får det stöd de behöver får detta konsekvenser för såväl 

skol- som hemsituation. 

”Det kan vara svårt att få stöd även om viljan finns, säger Anja Wikström. 

Det behövs både kunskaper och resurser. Det jag hoppas få fram är hur 

skört det är, hur lätt det kan gå åt pipsvängen. När det inte fungerar i 

skolan stannar barnen till sist hemma, blir hemmasittare, och det får stora 

konsekvenser.” (Nordgren, 2014, 5 september, Dagens Nyheter, s. 34). 

Att flickor inte diagnostiseras på samma grunder och i samma utsträckning som pojkar är 

problematiskt sett ur flera perspektiv. För det första är det ett problem då syftet med en adhd- 

diagnos är att minska risken för framtida problem för individen (Habilitering & hälsa 

Stockholms läns landsting, 2018, 5 april). Ytterligare ett perspektiv är att flickor med adhd löper 

dubbelt så stor risk att drabbas av depression jämfört med flickor utan adhd. Dessutom utsätts 

50% av barnen som har adhd i korrelation med depression för sexuellt utnyttjande (Sonneby, 

2014). Riksförbundet Attention (2018, 14 april) menar vidare att stöd i vardagen för god 

struktur, en förstående omgivning, psykosociala insatser samt i vissa fall medicinering är viktigt 

för att kunna hjälpa barn med en adhd-diagnos på ett så bra sätt som möjligt. 

Det är svårt att veta om flickor inte diagnostiseras i samma utsträckning som pojkar på grund 

av för dålig kunskap i skolan eller att kunskapen är mindre på grund av att färre flickor än pojkar 

diagnostiseras. Dock är följden densamma då flickor på grund av detta inte erbjuds det stöd 

som de har rätt till och som de behöver för att få en bra och fungerande skolgång. Det är många 

kvinnor med adhd som upplever skamkänslor och utanförskap när de växer upp (Nadeau et al, 

2002). Utifrån dessa aspekter är det viktigt att flickor får rätt diagnos och rätt stöd redan i 

barndomen för att i förlängningen minska ett livslångt lidande. Socialstyrelsen för i Kort om 

ADHD hos barn och vuxna (2004) fram att det inte är ovanligt att barn med adhd är osäkra på 

sig själva och på den egna förmågan, de menar även detta riskerar att öka då någon misslyckas 

många gånger. 
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5.3 Hälsa 
 

I detta kapitel kommer kategorin hälsa att diskuteras, i denna kategori ingår bland annat 

depression och självskadebeteende. Flickors hälsa skrevs det inte lika mycket om i artiklarna 

som de tidigare kategorierna, kategorin återfanns endast i tre tidningar/tidskrifter Göteborgs- 

Posten, Dagens Nyheter och Specialpedagogik. 

I endast en av artiklarna i studien diskuterades hälsa utifrån en positiv synvinkel. Denna artikel 

var en personberättelse om en flicka med adhd som mådde bättre då hon var regelbundet fysiskt 

aktiv. I artikeln berättades det ur både flickans, föräldrarnas och vänners perspektiv om hur hon 

mådde bättre och kunde hantera sin adhd bättre om hon var regelbundet fysiskt aktiv, desto mer 

och desto aktivare fysisk aktivitet desto bättre mående. 

”Enligt Gabriellas mamma har den fysiska ansträngningen gjort dottern 

gott. Hon sover bättre, har färre utbrott och är inte lika ledsen som förut.” 

(Svensson, 2001, 25 november, Göteborgs-Posten, s. 7). 

Övriga artiklar i studien behandlade istället hälsa utifrån en negativ synvinkel, såsom att flickor 

med adhd löper stor risk att även drabbas av till exempel depression, ätstörning, panikångest 

eller självskadebeteende. 

”Så att bara vara flicka är en stor riskfaktor för att få depression i tonåren. 

Men att vara flicka – och ha adhd – är en ännu större riskfaktor för att få 

depression.” (Ohlin, 2014, 12 september, Specialpedagogik, s. 16). 

Flickor med en adhd-diagnos vänder i större utsträckning än pojkar med samma diagnos sina 

svårigheter inåt och anstränger sig i hög grad för att vara andra till lags. Detta riskerar att leda 

till såväl ångest som depression (Nadeau et al, 2002). Att flickor med en adhd-diagnos eller ett 

beteende som visar tecken på en eventuell diagnos lider av ohälsa syns tydligt i de artiklar där 

denna kategori ingår. Många av dessa flickor mår psykiskt dåligt, vilket innebär att de riskerar 

att till exempel bli hemmasittare, drabbas av självskadebeteende eller ätstörningar. 

Flickor med adhd har även större problem i kompisrelationer än vad flickor utan adhd har, detta 

innebär att de inte har möjlighet att öva på sociala spelregler i samma utsträckning, vilket 

riskerar att skapa en negativ spiral (Kok et al, 2016). Problem i kompisrelationer eller alltför få 

kompisrelationer är förmodligen något som inte heller är positivt i förhållande till det psykiska 

måendet. En förklaring till att flickors hälsa påverkas av deras adhd skulle även kunna vara för 

att de inte beter sig så som de förväntas bete sig utifrån den socialt och kulturellt formade 
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könstillhörigheten. Den ständiga medvetenheten om att ens beteende inte är som förväntat, vare 

sig gentemot flickor utan adhd eller gentemot pojkar med adhd, riskerar förmodligen att påverka 

det psykiska måendet i hög grad. 

 
 

5.4 Brottslighet 
 

I detta kapitel kommer brottslighet och flickor med adhd att diskuteras, denna kategori återfinns 

dock endast i två av artiklarna i Göteborgs-Posten och inte i någon av de andra 

tidningarna/tidskrifterna. Det som skrivs om flickor med adhd och brottslighet i de aktuella 

artiklarna handlar dock snarare om omnämnande av att flickan som begått brottet har adhd än 

att adhd anges som orsak till det aktuella brottet. Det centrala i bägge artiklarna är brottet, att 

flickan har adhd nämns mer i förbigående. 

”Under flickornas vittnesmål satt den utpekade ledaren för tjejgänget till 

synes oberörd och lyssnade. När förhöret med henne startade sa hon sig 

bara minnas att hon fått glass på sig, och förklarade detta med att hennes 

adhd-medicin ”förstört hela mitt minne”.” (Sydvik, 2009, 3 november, 

Göteborgs-Posten, s. 10). 
 

Att det skrivs mycket lite om brottslighet då det handlar om flickor med adhd är intressant då 

resultatet i uppsatsen En diagnos på modet (Björk, 2011) var att media då de beskriver en person 

med adhd oftast beskriver en man med någon form av brottslig bakgrund. Även här blir 

genusteorins tankar om den socialt och kulturellt formade könstillhörigheten intressanta. Då det 

studeras vad som skrivs om adhd i media, beskrivs en man med brottslig bakgrund, medan det 

är ytterst ovanligt att en kvinna förekommer i någon artikel (Björk, 2011). I denna studie som 

handlar om flickor med adhd framkommer en helt annan bild. Detta riskerar även att påverka 

den allmänna bilden av vad adhd innebär vilket kan få flera negativa konsekvenser. Bland annat 

skulle det kunna få till följd att flickor med adhd försvinner än mer och att kunskapen om dem 

därmed inte ökar. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att diskuteras i relation till syfte, frågeställningar och 

teori. Kapitlet kommer att delas upp i ett antal underkapitel för att på så sätt skapa en tydligare 

struktur för läsaren. 

De frågeställningar som uppsatsen utgick från var: 
 

• Vad skriver media om flickor med adhd? 

• Vilka perspektiv framträder i media av flickor med adhd? 
 
 
 

6.1 Flickors beteende en stor del av diagnosen 
 

Den bild som framkommer i undersökningen av flickor med adhd är att det många gånger är en 

missad diagnos, antingen har man inte sett att flickan har några svårigheter alls eller så är 

svårigheterna felbedömda. Denna bild stämmer även överens med bilden Quinn (2005) ger i 

artikeln Treating Adolescent Girls and Women With ADHD: Gender-Specific Issues, hon 

kallar i artikeln adhd hos flickor för en gömd diagnos. Denna problematik att flickors adhd- 

diagnos är en missad diagnos är en aspekt som återkommer i en stor del av artiklarna. I 

förhållande till syfte och frågeställningar är det tydligt att det skrivs mycket om att flickor 

diagnostiseras senare och i mindre utsträckning än pojkarna. Det är även en återkommande bild 

att kunskapen är för liten och att diagnostiseringen inte fungerar på samma sätt som den gör när 

det kommer till pojkar. Detta kan kopplas mot att det sociala perspektivet är tydligt då det 

kommer till flickors adhd, flickors beteende innebär att diagnosen ofta missas. 

Problematiken när det gäller flickors adhd-diagnoser innebär även konsekvenser för dessa 

flickor på grund av det uteblivna stödet. Det är mycket viktigt att flickor med adhd får rätt stöd 

så att de inte utvecklar ångest och/eller depression. Det är en stor risk då flickor med adhd till 

stor del vänder sina problem inåt jämfört med vad pojkar med adhd gör (Nadeau et al, 2002). 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på vilken bild som ges av flickor med adhd, i artiklarna 

återkommer bilden att flickor som inte får rätt stöd även riskerar att bli hemmasittare, drabbas 

av självskadebeteende eller andra liknade psykiska problem. Vidare visar studier att det även 

finns en risk att flickor med adhd drabbas av psykologiska och/eller akademiska nedsättningar 

om de inte får rätt stöd (Quinn, 2005). Resonemanget går att relatera både till det 
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biologiskt/medicinska såväl som mot det sociala perspektivet på adhd, dock är det oftast det 

sociala perspektivet som diskuteras då konsekvenserna av det uteblivna stödet diskuteras. 

Ett perspektiv som framkommer i ett flertal artiklar är flickors beteende, det vill säga något som 

faller in under det sociala perspektivet på adhd. Den bild som framkommer här är att flickor 

med adhd beter sig på ett annat sätt än vad pojkar med adhd gör, men även att flickors beteende 

blir ett problem för dem hur de än beter sig. Flickors beteende är en vanligt förekommande 

aspekt i artiklarna vilket innebär att det sociala perspektivet på adhd verkar vara vanligt då det 

skrivs om flickor med adhd. Perspektivet flickors beteende kommer även att diskuteras mer i 

nästa kapitel. 

Det fanns i den aktuella studien inte med någon artikel som berörde frågan om medicinering i 

förhållande till flickor med adhd. Detta är intressant då Flemström och Lahti (2012) kom fram 

till att det som framförallt diskuterades i media var orsaken till adhd-diagnosen, ökningen av 

adhd samt medicinering. Ingen av dessa aspekter diskuterades i artiklarna i denna studie. Dock 

diskuterades hälsa i förhållande till flickor med adhd, vilket inte kommit fram i någon av de 

tidigare studierna om adhd och media. Hälsa i form av psykosocialt mående, vilket artiklarna i 

den aktuella studien handlar om, skulle kunna ses som hemmahörande i det sociala perspektivet 

vilket gör ovanstående mycket intressant. 

Resonemangen ovan är mycket intressanta då alla dessa aspekter tyder på att när det kommer 

till flickor med adhd har det sociala perspektivet övervikt. Det medicinska perspektivet som 

Karlsson och Lundström (2015) menar har vunnit debatten om synen på adhd verkar inte vara 

lika framträdande då det kommer till flickor med adhd. Det verkar istället som att när det gäller 

frågeställningen vilket perspektiv som media använder i artiklar om flickor med adhd är det ett 

mer socialt än biologiskt/medicinskt perspektiv som framkommer. Det är en mycket intressant 

fråga varför det sociala perspektivet används mer då det kommer till flickor med adhd. En 

förklaring skulle kunna vara att det beror på att det finns andra förväntningar på flickor än på 

pojkar sett utifrån de sociala och kulturella normerna (Hirdman, 2016). 

Ytterligare en viktig aspekt i artiklarna är att det endast skrevs om brottslighet vid två tillfällen, 

vilket är mycket intressant i förhållande till Björks (2011) uppsats om vilken bild som media 

ger av adhd. Björk (2011) kom i sin studie fram till att när det skrivs om adhd i media är det en 

man med brottslig bakgrund som tecknas. Denna jämförelse visar på en stor skillnad i hur det 

skrivs om adhd i media i allmänhet jämfört med då man skriver om flickor med adhd. 

Williamson och Johnston (2015) menar att det förutom skillnaden mellan pojkars och flickors 

adhd även handlar om sociala och kulturella skillnader. Dessa skillnader skulle kunna ses som 
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en förklaring till varför bilden av flickor med adhd är en annan än den som ges av pojkar med 

adhd. 

 
 

6.2 Resultat i relation till genus 
 

Studiens resultat är mycket intressant i förhållande till genus och det socialt konstruerade könet, 

det vill säga att skillnaden mellan män och kvinnor är socialt och kulturellt formad. Det kommer 

i artiklarna mycket tydligt fram att flickors beteende blir ett problem oavsett hur flickan beter 

sig. De flickor som vänder sina svårigheter inåt och försöker vara andra till lags genom att 

arbeta hårt och inte störa upptäcks inte och får därmed inte adekvat stöd. Den andra gruppen av 

flickor beter sig som pojkar förväntas bete sig och blir därmed ett störande moment i 

klassrummet och svåra att hantera. Dessa flickor beter sig inte som flickor bör bete sig enligt 

de socialt och kulturellt formade förväntningarna och skiljer därmed ut sig från många andra. 

En person som är mycket engagerad i genusfrågor och som inte lever upp till de socialt och 

kulturellt formade förväntningarna är Karin Kakan Hermansson. Det återfinns intervjuer med 

henne i Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Lärarnas tidning samt i Specialpedagogik. Detta 

är intressant då hon inte är en person som är synonym med bilden av den tysta och inåtvända 

flickan som samtidigt förmedlas i flera artiklar. Det är av denna anledning mycket viktigt att 

det förmedlas kunskap till dem som arbetar med dessa flickor om att flickors beteende kan vara 

väldigt olika så att inte någon flicka missas på grund av detta. Vidare är det viktigt att i skolan 

ha en medvetenhet om att bra betyg och nöjda lärare inte per automatik innebär att en adhd- 

diagnos kan uteslutas (Quinn, 2005). 

Slutligen är det viktigt att i skolan diskutera och problematisera bilden av att pojkar stör mer 

och upptäcks tidigare och i större utsträckning än flickor. Om denna bild stämmer är det viktigt 

att arbeta med detta och att skapa strategier för att ge stöd efter behov till alla elever i skolan, 

och inte ett stöd utifrån de socialt och kulturellt skapade normerna. Utifrån resultatet i denna 

uppsats framkommer det att frågan kring flickor med adhd är viktig att diskutera och 

problematisera samt att det behövs en ökad kunskap kring detta i skolan. Det är viktigt att ha 

ett medvetet och aktivt förhållningssätt till genusfrågor och att det pågår en ständig 

problematisering kring hur vi behandlar flickor respektive pojkar och vilka konsekvenser detta 

får. 
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6.3 Pedagogisk media och flickor med adhd 
 

Den första tanken med uppsatsen var att studera vad som skrivs om flickor med adhd i 

pedagogiska tidskrifter, detta fungerade dock inte då det fanns alldeles för lite empiriskt 

material. Detta är mycket intressant då de pedagogiska tidskrifterna skulle kunna förväntas 

bidra till debatten om flickor med adhd och framförallt bidra till att öka kunskapen i skolan då 

det kommer till dessa frågor. 

Bilden av att det inom skolan saknas kunskap om flickor med adhd och deras situation 

framkommer i flera av artiklarna i studien och är en del av kategorin problematik kring 

diagnoser. Detta perspektiv är något som även förstärks av att det finns väldigt få artiklar om 

ämnet i de pedagogiska tidskrifterna. Både i Lärarnas tidning och Specialpedagogik handlar 

flera av artiklarna om den bristfälliga kunskapen i skolan om flickor med adhd. Det som är 

intressant är att samtidigt är det totala antalet artiklar om flickor med adhd väldigt litet i samma 

tidskrifter. Ett av svaren på frågeställningen om vad som skrivs om flickor med adhd är därmed 

att det skrivs ytterst lite i pedagogisk media. När det gäller vad som skrivs är det framförallt 

kategorierna flickors beteende och problematik kring diagnoser som återfinns i de pedagogiska 

tidskrifterna. Dessa är även de två största kategorierna sett till studien i helhet. 

Ett sätt att öka kunskapen om flickor med adhd skulle kunna vara att skriva mer om ämnet i 

facktidningarna, detta skulle förhoppningsvis ge fler i skolan kunskap som skulle kunna skapa 

ett bättre stöd för flickor med adhd. Det är dock viktigt att det som skrivs även problematiserar 

vilket perspektiv som framträder av flickor med adhd. Genom att skriva fler artiklar och utifrån 

ett mer nyanserat perspektiv som ifrågasätter den socialt och kulturellt formade 

könstillhörigheten, skulle förhoppningsvis bilden av vem en flicka med adhd är breddas och 

därmed större förståelse skapas. Man skulle även kunna fundera kring att fler och mer 

fördjupade artiklar tillsammans med utbildningar via Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

SPSM, eller Skolverket skulle kunna bidra till ökad kunskap om flickor med adhd. 
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6.4 Metoddiskussion 
 

Bilden i media av flickor med adhd var inte studerad tidigare vilket innebar att det inte fanns 

någon tidigare forskning att förhålla sig till. Däremot fanns det forskning om flickor med adhd 

vilket är en del av uppsatsens teoribakgrund. Det fanns även ett antal uppsatser om adhd i media 

vilka även de ingår i uppsatsens teoribakgrund. Denna teoribakgrund tillsammans med 

genusteorin anser jag vara en bra grund för att studera bilden i media av flickor med adhd. 

Genusteorin om hur socialt och kulturellt skapade normer påverkar manliga och kvinnliga roller 

är en viktig del i studien då den visar på förväntningar som påverkar dessa flickor. 

Uppsatsens metod var kvalitativ textanalys, vilket innebär att studera vad utvalda texter säger 

om ett problem, anser jag var en metod som väl svarade mot uppsatsens syfte. En alternativ 

metod hade kunnat vara diskursanalys, då den innebär att ”förstå språkets roll i hur vi skapar 

vår verklighet” samt ”vilka sanningar som skapas om vad som är normalt, och därmed också 

om vad som är onormalt” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 90). En diskursanalys innebär en 

tolkning av hur saker talas eller skrivs (Bergström & Boréus, 2012). I en diskursanalys är 

språket det viktiga, språket påverkar och har därmed effekt på hur vi ser på det omgivande 

samhället (Fejes & Thornberg, 2015). I denna undersökning var frågan vilken bild som ges i 

media av flickor med adhd, vad som skrivs och vilka perspektiv som används, därmed kändes 

den kvalitativa textanalysen mer relevant. Diskursanalysen hade istället svarat på hur det talas 

om den bild som ges av flickor med adhd och om hur det talas om det perspektiv som framträder 

i media av flickor med adhd. 

 
 

6.5 Framtida forskning 
 

Det finns mycket att studera vidare när det gäller detta ämnesområde. För det första skulle det 

kunna göras en studie om flickor med autism i media. Finns det något empiriskt material och 

vad säger i så fall detta? Vidare skulle en intressant studie kunna vara vilken bild som ges av 

flickor med adhd i skolan till exempel genom intervjuer eller studier av åtgärdsprogram. 

Dessutom hade det varit mycket intressant att studera bilden av de pojkar som inte uppfyller de 

socialt och kulturellt skapade förväntningarna och normerna om adhd. Hur mår de och får de 

rätt stöd och stöd i den omfattning som de behöver för en fungerade livssituation? 
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