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Vår uppsats handlar om ADHD sedd med genusperspektiv, tyngdpunkten ligger på flickors problembild. Vi har 
börjat med en tillbakablick av medicinsk forskning och psykvård, går sedan genom dagens norm för ADHD 
diagnostisering. Vi tar upp dagens medicinska förklaring till hur ADHD uppstår samt skillnader i flickors 
respektive pojkars symtombild. Vi har använt oss av strukturerad intervjumetod. Då vi intervjuat fyra 
vårdnadshavare över Internet passade denna metod bäst. Vi valde att intervjua fyra lärare, två personligen med 
bandspelare, en via mejl och den sista muntligt utan bandspelare. Analysen gäller hur pedagoger och föräldrar 
ser hur skolan hjälper flickor och pojkar med ADHD. Analysen visade att en del föräldrar är nöjda med skolans 
insatser medan andra föräldrar i undersökningen är mindre nöjda. Lärarna däremot anser att de arbetar för att 
barnen ska få den hjälp de behöver oavsett diagnos och kön. Av analysen kan vi dra slutsatsen att flickor 
upptäcks senare på grund av att diagnostiseringen sker utifrån pojkars symtombild. 
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1. Inledning 
Anledningen till att vi valt att skriva om ämnet ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) samt DAMP (Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll, Motorikkontroll och 

Perception) är att vi båda har egna erfarenheter av detta på olika sätt. Vi ville då fördjupa oss 

för att få en bättre kunskap samt en större förståelse för dessa barn då vi kommer att möta 

dem ute i verksamheten.  

 

Under vårt sökande i litteratur kring ADHD uppmärksammade vi att det saknas forskning i 

större utsträckning kring området flickor med ADHD. Eftersom diagnoskriterier har skrivits 

efter pojkars problembild (Nadeau, m fl. 1999) är det svårare att upptäcka flickor, oftast blir 

det då de flickor som överrensstämmer med pojkars symtombild. För inte så länge sedan har 

uppmärksamheten för flickor med ADHD blivit aktuell och här vill vi undersöka hur långt 

forskningen kommit. Vad och hur gör samhället för att synliggöra flickornas problembild så 

att de kan få hjälp i ett tidigare skede? 

 

Vi har även funderat kring varför det är färre flickor med ADHD som uppmärksammas, oftast 

när vi hört diskussioner i omgivningen är det där även pojkarna lyfts fram. Under uppväxten 

har vi båda hört vuxnas resonemang om hur flickors ska bete sig. Funderingar har då väckts 

hos oss om det kan vara orsak till att vi har svårare för att upptäcka flickor än pojkar med 

ADHD, pojkar får vara busiga och störande medan flickor ska vara lugna och sansade. 

 

Vi anser att det är viktigt att som lärare söka efter så mycket kunskap som möjligt inom detta 

område då många elever har de här problemen. De som inte får hjälp och förståelse från familj 

och övrig omgivning, som kompisar, klasskamrater samt lärare lider mycket av sina problem 

då de eventuellt heller inte vet varför de agerar på ett annat sätt än sina jämnåriga. De lärare 

som sökt kunskap inom området har förståelse samt bättre förutsättningar att kunna stötta och 

hjälpa dessa elever i klassen, samtidigt kan det vara viktigt att klassens övriga elever blir 

medvetna om varför ett barn med ADHD beter sig på ett visst sätt. Det ökar även förståelsen 

för dem, samtidigt är det även viktigt att barnets kamrater utanför skolan får vetskap om detta. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att synliggöra flickors problembild vad gäller ADHD i jämförelse med 
pojkar. 
 

 Varför upptäcks det fler pojkar än flickor med ADHD enligt forskarna? 

 Hur ser föräldrarna på lärarnas hjälpinsatser för sina barn med ADHD? 

 Får eleverna med ADHD symtom hjälp oavsett om de är diagnostiserade med 

ADHD eller inte? 

 Involveras föräldrarna i skolans insatser för barnen och hur lyhörd är skolan på 

elev och förälder när det gäller dilemmat kring ADHD? 

 

 

2. Historik 
 
För att få en bra struktur i arbetet har vi valt att först lyfta fram hur samhället före 1900-talet 

såg på de psykiskt sjuka för att sedan gå över till hur vi ser på den idag. Därefter går vi vidare 

och förklarar kort kännetecken för ADHD och relaterade diagnoser där vi bland andra använt 

oss av Christoffer Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri. Vi har under arbetets gång 

använt oss av författare som är psykologer och pedagoger.  

 

 
2.1. Tidig psykvård 
Det har funnits fyra olika teorier om psykiatriska sjukdomars uppkomst före 1900–talet1. Den 

hippokratiska medicinen menade att det var obalans mellan de fyra kroppsvätskorna – blod, 

slem, svart och vit galla som orsakade psykisk sjukdom. Enligt Ottosson menade Platon 

senare att galenskap kom av att de mänskliga passionerna störde själslivets harmoni. Det 

tredje synsättet var hämtat ur Gamla Testamentet där det står att sjukdom var ett straff för att  

människor förbrutit sig mot Gud. Den sista teorin hämtades även den ur Bibeln men ur Nya 

Testamentet. Då trodde omgivningen att människor med psykiska sjukdomar var besatta av 

onda andar. Samtliga synsätt går ut på att psykisk sjukdom är ett straff, besatthet, disharmoni 

och kroppslig obalans. I vissa kulturer lever dessa uppfattningar kvar än i dag i varierande 

grad, framför allt i religiösa sekter.  

 

                                                 
1 I avsnittet 2.1 Tidig psykvård har vi i hela stycket refererat till Ottosson (2003). 
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I Sverige kan psykiatrivården delas in i olika epoker enligt Ottosson (2003), den första 

benämns som Dårhusepoken. Dårhusepokens vård kan idag ses som barbari. De psykiskt 

sjuka ansågs lösryckta och skulle då ryckas och skakas tillbaka till förstånd. Behandlingen var 

groteska kurer, såsom svänggungor, strålduschar, överraskningsbad, kräknings-och äckelkurer 

och dessutom inympning av skabb. Dårhuspersonalen tjänade extrapengar genom att ta 

inträde så folk fick komma och titta och skratta åt dårarna. 

 

Vid mitten av 1800–talet blev vården mer human och övergick till så kallade centralhospital 

där läkarna hade ansvaret för de intagna. Nu finns det övertygelse om att det går att 

rehabilitera människor från psykiska sjukdomar. Hospitalen var avskilda inrättningar, oftast 

placerade långt ut på landet avskilt från det övriga samhället. Här fick de intagna arbeta ute 

med trädgårdsarbete och jordbruk. Många av de intagna levde hela sina liv på hospitalet och 

ligger begravda på speciella hospitalskyrkogårdar. De psyksjuka som inte fick någon plats på 

hospitalen och som de anhöriga inte kunde ta hand om, gick omkring i samhället och blev till 

vad medborgare i dagligt tal kallar byfånar. 

 

I början av 1900–talet försökte mentalvården att likna vanlig sjukvård. Nu börjar 

psykoanalysen växa fram även om läkarna fortfarande använde sig av sängläge, övervakning, 

observation och långbad. Nya upptäckter gjordes, såsom att feberkurer kunde bota syfilitisk 

demens om det gavs i tidigt stadium, denna upptäckt gav Nobelpriset 1927. Idag ges penicillin 

mot sjukdomen. På 1930–talet började psykiatrivården använda sig av el–behandling (ECT) 

som än idag används. Lobotomi började användas och gav Nobelpriset 1949. Idag vet vi att 

lobotomin gav stora hjärnskador och mycket lidande. 

 

Under den senare delen av 1900–talet har västvärlden avhospitaliserats och mentalsjukhusen 

ersatts med psykiatriska kliniker. Idag behandlas de flesta med psykoterapi och medicinering. 

Patienterna bemöts med respekt för den personliga integriteten, även om det förekommer att 

psykiskt sjuka särbehandlas på ett kränkande sätt än i dag (Ottosson, 2003). 

 

 

2.2. Tidig forskning om ADHD 
De första fallen av ADHD som finns beskrivna i litteratur är nedtecknade av läkare dr. George 

Still redan år 1902. Han beskrev 20 barn med störd uppmärksamhet och överaktivitet 

(Selikowitz, 1996). Enligt Beckman (1999) beskrev George Still dessa barn så som 
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viljehämmade eller brist i moralisk kontroll av det egna beteendet. De var aggressiva, 

passionerade, laglösa, ouppmärksamma, impulsiva och överaktiva. Still konstaterade att det 

var fler pojkar än flickor som var drabbade. I barnens släkt förekom en överrepresentation av 

kriminalitet, alkoholism och depression, Still tyckte sig se att störningen var ärftlig. Under år 

1917 efter en epidemisk hjärninflammation i USA fick många barn betydande svårigheter 

med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet. Sjukdomen gav hjärnskador på samma 

del av hjärnan som troligtvis inte är utvecklade hos barn med ADHD (Beckman, 1999: 

Selikowitz, 1996). De kommande decennierna gavs diagnosen MBD (Minimal Brain 

Damage) sporadiskt till barn som uppvisade svårigheter med det sociala umgänget, 

skolanpassning och där motorisk överaktivitet förekom. På 1930–talet upptäckte Charles 

Bradly att centralstimulerande medicin ofta dämpade överaktiviteten och 

koncentrationsförmågan förbättrades vilket gjorde att vissa av barnen började medicineras 

(Gillberg, 2005). 

 

Under de kommande 20 åren diskuterades uttrycket MBD, men stridigheter uppstod och det 

enda diskussionerna resulterade i var att betydelsen av bokstaven D bytte betydelse från 

Damage till Dysfunktion (Gillberg, 2005). I slutet av 1960 talet började åsikterna om ADHD 

att delas i två riktningar. En gren begränsade termen till barn som endast var allvarligt 

hyperaktiva. Den andra grenen har en annan uppfattning av barn med störd uppmärksamhet, 

här omfattas barn över hela spektra med eller utan hyperaktivitet (Selikowitz, 1996). 

 

Gillberg (2005) berättar att den engelska barnpsykiatrikern Michael Rutter skrev två 

uppmärksammade artiklar i början av 1980–talet. Artiklarna var starkt ifrågasättande mot 

termen MBD. Han menade att barn med en bevisad minimal hjärnskada inte alls behöver 

uppvisa kriterierna för MBD, utan att det berodde på var skadan satt i hjärnan. Vissa barn 

uppvisade en helt annan typ av problem än barn med diagnosen MBD, även om de hade en 

minimal bevisad hjärnskada. Enligt Gillberg (2005) menar Rutter att inom 

barnpsykiatrin/barnneurologin hade de till förmån för neutrala beskrivande termer, frångått 

spekulativa ”orsaksdiagnoser” och de menade att det inte fanns någon anledning att ändra 

attityd på MBD–området. Artiklarna blev början till en annan syn på MBD–begreppet, 

framförallt inom forskarvärlden där begreppet fått en undanskymd position. I dag används 

termen mer och mer sällan, i en del länder håller den sakta på att försvinna. Den dominerande 

termen i dag är ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), även om den nordiska 
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termen DAMP (Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll, Motorikkontroll och Perception) 

och den engelska termen HKD (Hyperkinetic Disorder) används ofta Gillberg (2005). 

 

 
3. Kännetecken för ADD/ADHD/DAMP 
I detta avsnitt tar vi upp vad som kännetecknar några av symtomen för ADHD/DAMP samt 

ADD. ADHD och ADD har samma symtom, enda skillnaden är att hyperaktiviteten (H) 

saknas hos barn med diagnosen ADD. 

 

 

3.1. Koncentrationssvårigheter 
 Att koncentrera sig enligt (Duvner, 1998) är att kunna rikta sin uppmärksamhet i ett visst 

sammanhang i en viss miljö, koncentration styr våra tankar och handlingar. Den är beroende 

av andra processer såsom perception, kognition, minne, språk och motorik. Koncentration är 

den samordnande kraften. Arbetsminne är hur stor processkapacitet vi har, den bygger på 

samverkan mellan: Bearbetning, styrning, reglering, känsla och handling. 

 

Det centrala problemet för barn med koncentrationssvårigheter (ADHD) är att hålla fokus på 

en jämn nivå. Vakenheten klipps av och barnen tappar fokus. Barn med diagnosen DAMP har 

även svårigheter med motorik och språk samt bearbetning såsom perception, kognition och 

minnet. Motoriska problem påverkar koncentration och detta medför minskad motivation som 

inkräktar på arbetsminnet. Barn med ADD har lättare att koncentrera sig på saker de kan se. 

Detta tros bero på att hjärnan är outvecklad och omogen. Koncentrationssvårigheterna för 

dessa barn är inget tillfälligt utan finns med hela livet och kan ha olika orsaker och 

karaktär.(Duvner,1998; Selikowitz,1996; Hellstöm,1997; Kadesjö, 2001). 

 

 

3.2. Uppmärksamhetsstörningar 
Barn med uppmärksamhetsstörning har enligt (Hellström, 1997) svårt att bortse från 

ovidkommande intryck. Om situationen är fylld av krav och förväntningar och dessutom 

saknar styrning förvärras svårigheterna avsevärt. Hos de barn med ADHD där överaktivitet 

dominerar framträder uppmärksamhetssvårigheten tydligt, de blir uttråkade väldigt fort och 

söker ny stimulans. De har svårt att styra tillbaka uppmärksamheten till den ursprungliga 

uppgiften. De påbörjar hela tiden nya saker men slutför sällan det de påbörjat, de har ingen tid 
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till fördjupning eller eftertanke. De har svårt att skilja på vad som är väsentligt eller 

oväsentligt och att urskilja vad som är viktig information i den situation de befinner sig i. 

 

 
3.3. Impulsivitet 
De överaktiva barnen har ofta problem med impulsivitetskontrollen, de handlar först och 

tänker sen. De har svårt att förutse konsekvensen av sitt handlande och har inget alternativt 

handlingsmönster utan följer den första impulsen de får. De vill ha belöning direkt och har 

svårt att vänta samt att se framåt, impulsen blir viktigare än målet. De har väldigt bråttom, de 

är obetänksamma och handlar snabbt, om de inte löser en uppgift omgående blir de arga och 

ger upp istället för att be om hjälp. De tycks inte ta någon lärdom av sina misslyckanden. Med 

vuxenstyrning fungerar barnen bra i grupp, saknas styrningen spårar situationen lätt ur och de 

gör ofta otillåtna och dumma saker (Kadesjö, 2001; Duvner, 1998). 

 

De har svårt att kontrollera sina känslor och reagerar omedelbart, i dessa barns humör finns 

inget lagom, de kan få stora utbrott för en bagatell. Ju äldre barnet blir ju mer negativ respons 

får de. Ofta känner sig barnet misslyckat och skäms efter utbrottet. Barnen är ofta väldigt 

egoistiska i både tankar och handling. ADHD-barnen med impulsivitet-problem har ofta dålig 

motorik de är klumpiga, slängiga och har slarviga rörelser. Barnen har svårt att anpassa 

riktning, tempo och kraft. Impulsiviteten gör att de har svårt att röra sig lagom även om de 

inte har någon motorisk störning (Duvner, 1998; Hellström, 1997; Kadesjö, 2001). 

 

 

3.4. Aktivitetsnivå 
Alla människor har olika aktivitetsnivå enligt (Gillberg, 2005) både mentalt och motoriskt. 

Det är svårt att sätta gränser för vad som är normalläge för aktivitet. Troligen är graden av 

aktivitet normalfördelad i befolkningen. I ytterlägena återfinns ofta personer med hjärnskador 

och funktionsstörningar, men de lindriga fallen går troligtvis inte att skilja från den som 

befinner sig där på grund av normalfördelningen. Alla människor befinner sig i ytterlägena 

ibland men oftast i normalläge. Normalt reglerar vi aktivitetsnivån automatiskt och anpassar 

aktiviteten till situationen. Under ett idrottspass är det normalt att ha en hög motorisk 

aktivitet, under en lektion är det normalt att ha en låg motorisk aktivitet, man anpassar sig 

medvetet eller omedvetet till den rådande situationen och dess förutsättningar. Vid 

ADHD/DAMP brister denna aktivitetskontroll (Gillberg 2005). 
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3.4.1. Aktiva barn 

Hög grovmotorisk aktivitetsnivå märks framförallt hos små barn med ADHD. De leker ofta 

planlöst genom att springa omkring, drivkraften verkar vara aktiviteten inte samspel med 

andra. Ett barn med detta sätt uppfattas som våghalsigt och oberäkneligt. I skolåldern, när 

kraven ökar, kan samma barn istället bli ängsligt och fegt, nu vill de inte ens prova på nya 

aktiviteter. En förklaring till detta kan vara att när det ställs krav på att planera sitt handlande 

och ha kontroll över sin kropp inser de sin oförmåga till detta. Ungefär i mellanstadiet avtar 

den grovmotoriska överaktiviteten, istället kan de sitta och pilla med saker på bänken, de rör 

sig hela tiden även om de sitter på stolen. Vissa utav barnen hittar nu en fysiskt krävande 

fritidsaktivitet. De barn som är motoriskt rörliga kan även vara överdrivna på fler sätt, de 

pratar ständigt, kommenterar allt, svarar utan att tänka. I lek situationer går de snabbt upp i 

varv, tempo och impulser höjs fort tills situationen urartar (Duvner, 1998: Hellström, 1997; 

Kadesjö, 2001). 

 

 

3.4.2. Passiva barn 
De motoriskt passiva barnen är inte lika krävande, men behöver lika mycket stöd. De passiva 

barnen kan sitta i egna tankar och koppla ifrån det som händer runtomkring dem. De stör inte, 

kräver ingen uppmärksamhet utan sitter passiva i bänken, de upplevs som lätthanterliga i 

skolan. Vid skolstarten blir problemen synliga. De lär sig långsamt, har svårt att förstå, verkar 

förvirrade, har dåligt minne och är försiktiga. Dessa barn föredrar lugna miljöer, är försiktiga 

motoriskt och leker gärna ensamma. Oftast har de koncentrations och inlärningssvårigheter. 

Passiviteten kan även komma i tonåren, barnet kan ha varit mycket aktivt, men sedan sker en 

förändring. De blir mer och mer oföretagsamma och passiva, har svårt att klara en uppgift 

eller vara uppmärksamma någon längre tid (Duvner, 1998; Hellström, 1997; Kadesjö, 2001). 

 

Dessa två typer av aktivitetsnivåer är motsatser till varandra. Den ena reagerar med omedelbar 

handling den andra nästan inte alls i samma situation. De barn som har 

koncentrationssvårigheter pendlar ofta mellan ytterligheterna. Nivån i aktiviteten är beroende 

av vilket humör och i vilken dagsform barnet är. De passiva barnen är mindre impulsiva och 

har lättare att bli accepterade i det sociala samspelet, men har det svårare med motoriken och 

inlärningen, de uppfattas som tröga och har ofta en sen utveckling (Duvner, 1998; Hellström, 

1997; Kadesjö, 2001). 
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3.5. Att följa instruktioner och regler 
Barn med ADHD/DAMP har svårt att förstå och uppfatta instruktioner och regler, de har ännu 

svårare att förstå de underförstådda reglerna som gäller i det sociala samspelet. I en viss ålder 

bör barnen klara av att följa normen för socialt umgänge, när de inte klarar det blir de 

påfrestande för omgivningen och de hamnar ofta utanför gemenskapen. Vid inlärning i skolan 

är det viktigt att kunna följa regler och mönster. Teoretisk inlärning går ofta ut på att upprepa 

mönster efter tidigare bestämda regler, det gäller att förstå grammatikmönster och 

övergripande begrepp. Dessa barn förstår regler men kan inte styra sitt handlande efter dem. 

De har svårt att bygga upp ett inre regelsystem som skall hjälpa dem att välja rätt väg i olika 

situationer detta på grund av uppmärksamhetsstörning och impulsivitet, regelproblematiken är 

en grundläggande svårighet för dessa barn. ADHD barnen kommer inte ihåg tidigare 

uppmaningar utan behöver styras som små barn med mycket konkreta tillsägelser. I tonåren 

blir kraven större på barnens beteende i det sociala livet och i inlärningssituationerna, nu 

måste tonåringen själv kunna tolka regler i olika sammanhang. Om de ska bli omtyckta måste 

de klara av att överföra tanken till handling och stoppa impulserna, klarar de inte det blir de 

inte accepterade i en grupp någon längre tid (Duvner, 1998; Kadesjö, 2001).  

 

 

4. Orsaker till uppkomsten av ADHD/DAMP OCH ADD 
Orsakerna till ADHD problemen diskuteras på lite varierande sätt i den litteratur vi läst. En 

del forskare menar att det beror på att samhället i dag är stressigare och att det påverkar en del 

barn negativt. De menar att det ställs högre krav på barn och vuxna, vilket också medför att vi 

får mindre tid för varandra i familjen. Kraven har ökat vad gäller barnens sätt att vara till 

exempel i klassrummet. De ska kunna arbeta tyst och sitta stilla samt ta emot information. 

Detta kan vara svårt längre stunder för de barn som har ADHD/DAMP och ADD. Andra 

forskare menar att det finns andra orsaker som bidrar till svårigheterna. Dessa orsaker skulle 

då vara brister i hjärnfunktionen (Broberg, m fl. 2003). 

 

Selikowitz (1996) menar att ADD är en omognad i hjärnan, han drar en liknelse med hur 

elektriciteten går genom våra ledningar, ledningarna är våra nervtrådar. Vår hjärna består av 

100 billioner nervceller, nervcellerna kommunicerar genom att transportera 

transmittersubstans mellan cellerna, mellanrummet kallas synaps. Nervcellerna uppkommer 

under fosterstadiet och efter födseln kan inte nya celler bildas. Alltså måste de nervceller som 

finns tillverka fler så kallade transmittersubstanser (överföringsvättska), det kan ske genom en 
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ökning av dem eller genom att nervcellerna skapar fler vägar. Selikowitz (1996) förklarar att 

ökningen av transmittersubstans bildas i främre delen av hjärnan. Det är här som 

uppmärksamheten, korttidsminnet, reflektionen och den sociala känsligheten mognar. Då den 

fulla mognaden inte uppnås brister barnet i koncentration, tankfullhet, funktionen i det sociala 

samspelet samt i att samordna sitt handlande. Barn som har dessa symtom säger Selikowitz 

(1996) har ADD. 

 

Ytterligare en faktor enligt Broberg, m fl. (2003) kan vara att signalerna till hjärnan inte 

fungerar fullt ut. Det kan vara en av orsakerna till att dessa barn har svårt att sortera ljud och 

ljusintrycken. Dessa intryck sorteras i hjärnbarkens främre del i det de benämner striatum (en 

samling nervkärnor i storhjärnans bas). Det finns teorier om att funktionsnedsättningen 

orsakas av brister av dopamin i striatum (Broberg, m fl. (2003). 

 

En förklaring enligt Gillberg (2005) är att flickor mer sällan uppmärksammas med sin ADHD 

skulle kunna vara våra kromosomer. Flickor har två x - kromosomer medan pojkar har en x 

och en y–kromosom. Teorin är att flickorna därför klarar en förändring bättre då de har en 

ersättare i den andra x–kromosomen. Då en eventuell skada uppstår i den ena x–kromosomen 

hos en flicka kanske den andra x–kromosomen ersätter den så att det hela kompenseras. Då 

pojkar har en x–kromosom kan inte skadan kompenseras och resultatet blir då en reaktion i 

form av senare mognad. Det manliga könshormonet testosteron sägs ha en bromsande 

inverkan på hjärnans mognad, detta sker då i vänster hjärnhalva med påföljd av en eventuell 

senare mognad av utveckling i det sociala och det språkliga. Testosteronet ger pojkar en större 

muskelmassa samt ett kraftigare humör. Detta skulle kunna vara en orsak till att pojkar 

uppmärksammas oftare än flickor (Gillberg, 2005). 

 

Enligt Duvner (1998) och Broberg, m fl. (2003) har forskare genom sitt arbete kunnat visa på 

ett samband med familjen och släkten vad gäller dessa barns avvikande beteende. Andra 

orsaker, som inte är lika vanliga, är barn som föds långt före fullgången graviditet, med en 

vikt som understiger 1500 gram. Det kan även vara barn som har stor skillnad i vikten till 

förhållande av längden. En orsak kan exempelvis vara att modern under graviditeten har rökt 

eller druckit alkohol vilket påverkar moderkakan, resultatet kan bli att näringen till barnet 

minskar. Alltså påverkar näringstillförseln barnets utveckling i fosterstadiet och kan vara en 

orsak till att skador uppstår. Miljöavgifter, avgaser och höga halter av bly sägs också kunna 
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vara en orsak till att barn får ADHD, men det har ännu inte utretts (Duvner, 1998; Broberg, m 

fl. 2003). 

 

I undersökningar har det visat sig vara vanligt att släktingar och familjemedlemmar har 

likartade problem som påträffats hos barnet. Det kan vara i form av inlärningssvårigheter, 

uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter med flera (Hellström, 1995). Vidare 

menar Hellström att ärftligheten skulle kunna visa sig i nedärvd överkänslighet, att barnen är 

ömtåliga för belastningar som till exempel under förlossningen. Problematiken kan finnas 

även om förlossningen och graviditeten fungerat bra. 

 

Axengrip och Axengrip (2001) menar att forskningen har visat på att ADHD är en 

neurologisk skada i hjärnan som är ärftlig, men den skiljer sig från individ till individ. ADHD 

har ännu inte kunnat bindas till en speciell kromosom vad gäller ärftligheten, men genom 

forskning eller statistik har man kunnat se kopplingar där. I den medicinska forskning vi läst 

är forskarna överrens om att ADHD beror på en hjärnskada, men att de ser olika på 

lösningarna för barnen med ADHD. Duvner (1998) anser att ärftligheten för ADHD är så hög 

som 80 procent, om ett barn har ADHD är det sannolikt att det finns hos någon av föräldrarna, 

eller i släkten.  

 

Enligt Gillberg (2005) är ärftligheten en större faktor än till exempel hjärnskada även om det 

inträffar hos de båda kategorier, men då dominerar den ena faktorn. Den genetiska aspekten 

behöver inte vara tydlig eller finnas hos föräldrarna utan kan finnas längre bak i ett släktled. 

Hos en del familjer kan det vara så att problemet hela tiden funnits där, men inte med samma 

tydlighet som hos barnet. I andra fall kan det vara så att modern inte har haft tillräckliga 

kunskaper om barnets far och då inte kunnat ge den nödvändiga diagnosinformationen. 

 

Forskare har nu samarbetat vid Wellcome Trust – institutet i Oxford samt  

Kaliforniska – universitetet (UCLA). Forskarna har sökt och anser att de med stor säkerhet 

funnit en gen som kan kopplas till ADHD. Genen har tidigare kartlagts och det har 

konstaterats att samma gen har anknytning till autism. 

”Det kan tyda på ett gemensamt genetiskt mönster bakom båda dessa sjukdomar”, säger 

Christopher Gillberg. ADHD och autism har många gemensamma drag, denna forskning har 

gjort att misstankar om ett samband blivit starkare (http://www.wilu.se/forskningsstudier. 

htm). 
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5. Flickor och pojkars olikheter 
I den här delen kommer vi att redovisa synsättet på de olika könen under de sista 150 åren. 

Först tar vi upp de allmänna skillnaderna, sedan skillnader i ADHD-symtom för flickor och 

pojkar med tyngd på flickors problembild. 

 

 

5.1. Generella olikheter 
Historiskt sätt under senare delen av 1800-talet upptäcktes stora skillnader i hur pojkar och 

flickor skulle undervisas i skolan. Flickor ansågs inte kunna klara av den hårda studietakten 

som pojkar gjorde, det skulle då påverka flickorna senare i livet genom att de inte skulle 

kunna föda friska barn (Wernersson, 1995). Det ansågs vara för stor ansträngning mentalt sett 

under puberteten. Av den anledningen bedömdes det viktigt att anpassa kraven för flickor så 

att de senare skulle kunna föda friska barn. Vidare ansågs inte heller flickor som lika 

intelligenta som pojkar var. Om pojkar och flickor skulle blandas i klasserna fanns en oro 

över att flickorna skulle hämma utvecklingen för pojkarna. Flickor skulle helst hålla sig till 

sysslor som hör till hemmet, det var de skapade för och det kunde styrkas i religiösa och 

politiskt inrättade idéer. Det här var orosmoment då det började diskuteras om att flickor och 

pojkar skulle integreras i klasserna (Wernersson, 1995). 
 

Enligt Wernersson (1995) var denna oro inte längre kvar åren 1960-1970, då ansågs det 

viktigt att undervisningen skulle göras lika för flickor och pojkar. De skillnaderna som 

tidigare sågs om att pojkar var intelligentare hade forskning och nya erfarenheter kunnat 

undanröja. Nu skulle varje individ ha möjlighet att göra sina egna val i livet. Under 1980-talet 

väcktes den gamla tanken åter igen men nu i en ny tappning när det gäller att skilja flickor och 

pojkar i undervisningen. Här sågs delade grupper som viktiga då flickor kunde göra sin röst 

hörd. I de heterogena grupperna tog pojkarna över, de tog mer plats och dominerade gruppen. 

Även pojkarna ansågs behöva pojkgrupper, det har varit diskussioner för och emot 

särundervisning på grund av att oro hela tiden funnits att flickor eller kvinnor skulle hämma 

pojkarnas utveckling. En rädsla var att den kvinnliga inverkan kunde vara skadlig för 

pojkarna, det kvinnliga könet ansågs kunna göra männen svaga (Wernersson, 1995). Även 

idag ses inte den kvinnliga läraren alltid med positiva ögon. Kvinnliga lärare hämmar 

pojkarnas lekar, pojkar vill leka våldsamma lekar som till exempel krig. Detta uppmuntras 

inte av de kvinnliga lärarna och då hämmas pojkarna i sin lek på förskolan och skolan. 
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Kraven pojkarna får hämmar då deras naturliga utveckling, får pojkarna inte utlopp för sin lek 

kan det sluta med att pojkarna blir aggressiva och våldsamma. Anledningen till att skapa 

separata grupper för flickor och pojkar var att det ansågs att pojkar behövde en manlig 

förebild och flickor behövde en kvinnlig förebild. Borhagen (1997) menar att skolan i stor 

utsträckning är avpassad efter pojkars mognad och inlärning, Borhagen säger vidare att 

hjärnan hos flickor och pojkar mognar i olika takt.  Hos flickor dominerar i regel den vänstra, 

medan den högra är dominerande hos pojkar. Vänster hjärnhalva är aktiv när det gäller den 

språkliga utvecklingen, medan den högra hjärnhalvan utvecklar de spatiala (rumsliga) 

funktionerna. Eftersom vänster hjärnhalva utvecklar det språkliga så har flickor lättare för att 

diskutera sig fram för att förstå. Pojkarna däremot ser i och med den spatiala förmågan mer i 

bilder Borhagen (1997). Vad det gäller flickors och pojkars relationer och beteenden påverkas 

de i skolan av varandras närvaro som frånvaro av varandras motsatta kön, därav menar 

Borhagen (1997) att samundervisning, men även enkönade grupper bör alterneras, det viktiga 

är att läraren planerar så att ingen blir utesluten samt att tydliga syften finns. 

 

Skolan har under en lång period lagt större fokus på flickorna säger Wernersson (1995) 

Vidare menar hon att det beror på att samhället varit mer inriktat på pojkar som elever, därför 

har inte flickor uppmärksammats. Tack vare att det är en mer jämställd syn på flickor och 

pojkar så uppmärksammas flickor mer i dag än tidigare. Eftersom pojkar i större utsträckning 

har problem av olika slag, som att de är utåtagerande eller har läs och skrivsvårigheter i större 

omfattning än flickor, bidrar det till att pojkarna blir uppmärksammade och problemen 

åtgärdas. 

 

Gillberg (2005) menar att det är skillnader på flickor och pojkar inte bara på utsidan. Pojkar 

har en annan muskelstyrka, flickor och pojkar skiljer sig även på annat sätt inom könen ibland 

mycket, men en del flickor och pojkar är lika varandra. Flickor lär sig i regel det språkliga 

snabbare än pojkar, flickor är mindre aggressiva och mer koncentrerade samt tar in det sociala 

beteendet fortare än jämnåriga pojkar. Pojkar är mer problematiska i barndomen än flickor. 

För pojkarna handlar det om att de har mer funktionsstörningar och beteendeavvikelser av 

olika slag. Alltså inte att de enbart kräver uppmärksamhet enligt Gillberg (2005). 

 

Torstensson (2003) menar att redan vid födseln görs skillnad mellan flicka och pojke i det 

materiella som i det kulturella, media och forskning tydliggör skillnaderna mellan könen. 

Torstensson (2003) har gjort studier på hur flickor upplevt sin roll som storasyster till en bror. 
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Det som då speglats är avundssjuka, då brodern krävt mycket tid samt att brodern alltid fått 

rätt enligt systerns sätt att se det. I vissa fall har avundssjukan följt med upp i tonåren, för 

andra har det svängt, de har sett att det varit den egna avundssjukan som var problem och med 

den insikten har det släppt. 

 

Studierna som Torstensson (2003) gjort visar också att flickor och pojkar skiljer sig i fråga 

om hur de ser på andra, till exempel att ha haft många partners, som pojke verkar det enligt 

studien vara lite av status, något pojkarna pratar mycket och gärna om. Flickor däremot pratar 

inte i så stor utsträckning om de partners de haft. I förskoleåldern leker flickor och pojkar med 

varandra utan att reflektera över vilket kön kamraterna har. Senare är det inte lika vanligt. 

 

 

5.2. Flickor och pojkars olika symtombild 
För ungefär 30 år sedan bedömdes kvinnor och flickor efter normen över vad som är normalt 

efter manlig utveckling. ADHD hade endast bedömts utifrån hur pojkar med hyperaktivitet 

fungerar och eftersom det inte finns några nyare tester kommer dessa användas ett tag till. 

Nadeau, m fl. (1999) menar att det inte är länge sedan förståelsen väcktes för hur flickor och 

kvinnor med ADHD fungerar. Hos pojkar är hyperaktiviteten vanligare än hos det kvinnliga 

könet. Det kan vara så att en del flickor tar ett steg tillbaka och på så sätt kan de dölja sina 

problem. Ett sådant handlande kan i sin tur leda till depression och ångest. Dessa flickor är 

ofta de som anpassar sig till omgivningen, av den anledningen har inte deras ADHD 

upptäckts och behandlats (Nadeau, m fl. 1999). 

 

Under 1990 talets början breddades begreppet ADHD. Istället för att se den stökiga lilla 

pojkens beteende har även flickor och kvinnor blivit uppmärksammade om än inte helt 

odramatiskt. Genom att de första kvinnorna med ADHD trädde fram och började kämpa för 

att få förståelse har vi kunnat få en uppfattning om hur de haft och har det. Både för hur de 

upplevt sin ADHD och hur det varit för dem att leva utan att kunna få behandling och 

diagnos. Tack vare dessa kvinnors kamp får dagens flickor en bättre utgångspunkt både vad 

det gäller behandling och diagnos (Nadeau, m fl. 1999). 

 

Rohovde (1999) säger att forskning har gjorts för att se skillnaden mellan flickors och pojkars 

beteenden. Det som kommit fram är att flickor visade sin aggressivitet i form av ord och till 

jämnåriga, flickorna har lätt att gråta då de är väldigt känsliga eller så kamoufleras det och 
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kommer ut i form av ilska. Pojkarna kommer i regel i slagsmål och bryter oftare mot 

samhällets oskrivna regler, de har även ett utåtagerande beteende. Däremot stämde mönstret 

in på både flickor och pojkar vad gäller att ha svårt för att sitta still (Rohovde, 1999). Det var 

först 1994 som ADHD hos flickor uppmärksammades, anledningen till det tros vara att 

dagens bild av ADHD inte överrensstämmer med flickors symtom (Kopp, 2005). 

 

En av orsakerna till att färre flickor med DAMP/ADHD upptäcks i större utsträckning kan 

vara att de inte stör ordningen så som pojkar med DAMP/ADHD kan göra. Dessa flickor kan 

återfinnas i den kategori som omnämns med termen normalläge. Eftersom de inte är störande 

på något sätt finns det ingen anledning att undersöka dem (Beckman, 1999). Under tonåren 

visar sig flickornas problem, det kan då ge sig i uttryck i form av depression, missbruk eller 

ätstörningar. Kadesjö och Mossler (2004) menar att en del flickor med ADHD ofta i 

högstadiet börjar skolka. De har ofta tidigare i skolan visat sig vara skötsamma samt att de 

inte utmärkt sig, för att sedan bli mer utåtagerande, problematiska och får stora 

kunskapsbrister. De här flickorna har svårtydda symtom, det tar längre tid att diagnostisera 

dem (Nadeau, m fl. 1999). 

 

Nadeau, m fl. (1999) menar att flickor med ADHD tros ha svårare med att få kompisar än 

pojkar av den anledningen att flickor ofta samarbetar och pratar mer i leken än vad pojkar gör. 

Även lyhördhet är en viktig beskaffenhet för att fungera i en flickgrupp. Flickor med ADHD 

kan då få svårt eftersom de ofta har problem med detta. Sedan har vi de flickor som inte följer 

normen av hur en flicka beter sig och får då benämningen pojkflicka under uppväxten. Senare 

under tonåren kan det vara dessa flickor som ger sig i kast med sportidrotter där de kan 

accepteras (Nadeau, m fl. 1999). 

 

Hyperaktiviteten hos flickor sägs vara mer ovanlig än hos pojkar, däremot undersöks det om 

hyperaktiviteten är densamma eller visar sig på olika sätt. I tester som gjorts tyder det på att 

flickors hyperaktivitet visar sig genom deras känslomässiga retbarhet samt att de är överdrivet 

verbala. Enligt Nadeau, m fl. (1999) sägs det att kvinnor som senare i livet får en diagnos 

ADHD hamnar i depressioner. Flickor som är blyga, tysta och tillbakadragna samt haft låg 

självkänsla tidigare i barndomen har lättare att utveckla depression. Vad gäller missbruk av 

droger, alkohol och rökning är forskningen inte riktigt klar, men den visar ändå på att flickor 

med ADHD lättare än flickor utan problematiken fastnar i ett beroende av exempelvis 

cigaretter. Det är vanligare att flickor med ADHD känner skam och har dåligt samvete senare 
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för vad de gjort och hur de uppträtt i yngre år. Anledningen till att flickor oftare än pojkar 

känner så kan vara att samhället lättare accepterar en mans/pojkes livliga utspel än då en 

flicka/kvinna utför samma förfaringssätt. Våra inlärda mönster spelar en stor roll i hur vi 

accepterar olika ageranden från de olika könen. Det är då kvinnan växt från det impulsiva 

stadiet som skamkänslan kommer, den kan senare leda till depression (Nadeau, m fl. 1999). 

 

Flickor med ADHD kan framvisa sin hyperaktivitet genom att vara överdrivet verbala. Det 

kan vara ett sätt att försöka bli accepterade i klassen. Några år senare kan det vara dessa 

hyperaktivt verbala flickor som ger sig i kast med alkohol, droger och andra riskfyllda 

uppföranden, som sexuell vidlyftighet. Ytterligare en kategori är de blyga och tysta flickorna 

som inte pockar på uppmärksamhet. Deras problematik kan vara sammanlänkad med att de är 

försynta och tillbakadragna, en del kan även ha stora svårigheter med att beskriva eller för att 

uttrycka saker och platser så att andra förstår. Dessa flickor har ofta en känsla av att de inte 

blir sedda av sina kamrater, medan de hyperaktiva och impulsiva flickorna ofta får utstå en 

utfrysning (Nadeau, m fl. 1999). Eftersom de tysta flickorna har svårt för att hänga med i den 

verbala interaktionen väljer de oftast att dra sig tillbaka i skolan, de har oftast endast några få 

kompisar på fritiden. 

 

Nadeau, m fl. (1999) menar att det finns flickor som döljer sin ADHD genom hårt arbete i 

skolan, detta medför tyvärr att det blir svårt att se och hjälpa dem. Flickor i den här kategorin 

kan ses som väldigt driftiga, oroliga, uppfinningsrika eller överdrivet engagerade i sitt 

skolarbete. På grund av den enorma ansträngningen de lägger ner på att klara av en uppgift 

eller få ett högt betyg, kan det gå så långt att de bränner ut sig, då kraven på färdigheter som 

minne, skrivning och läsning ökar efter högstadietiden. Detta kan medföra att de inte kommer 

ut och träffar kompisar eller pojkar, orsaken kan vara att de väljer bort det sociala samspelet 

för att klara de högt uppsatta kraven de sätter på sig själva i skolarbetet, för att få högre betyg. 

Flickor visar sällan trotsigt beteende eller uppförandestörning som pojkar gör, det kan ses som 

positivt, men resultatet av det blir att de inte uppmärksammas av lärare och då inte får den 

hjälp de har behov av. Resultatet blir att de flickor som har uppmärksamhetssvårigheter inte 

blir sedda och får den hjälp de så väl behöver på grund av att de inte agerar ut. 

 

Det har visat sig på senare tid att flickor med ADHD under/efter puberteten förändras i högre 

utsträckning i beteendet än flickor utan ADHD, på grund av hormonerna som kommer i 

svängning. Beteendet kan då visa sig antingen genom att de blir mer impulsiva, hyperaktiva, 
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känslomässiga och/eller får kraftigare humörsvängningar (Nadeau, m fl. 1999). Denna 

upptäckt visar att det inte alltid är så lätt att se tecknen hos dessa flickor före sju års ålder, 

vilket gör att diagnoser måste ses över, annars får inte de här flickorna den hjälp eller det stöd 

de behöver. 

 

Enligt en undersökning som gjorts enligt socialstyrelsen visar det sig att flickor och pojkars 

symtom är mer lika än vad som tidigare sagts. Symtom mellan flickor och pojkar är lika, men 

de varierar i olika grad. Pojkar är mer hyperaktiva än flickor medan flickors hyperaktivitet 

förändras i tonåren, de har en känsla av rastlöshet som kan upptäckas av att de ofta plockar på 

saker, rör kroppen och tuggar tuggummi. Tidigare forskning har visat att flickor har större 

inlärningsproblem än pojkar, det har under senare tids forskning visat sig inte stämma. Enligt 

Kadesjö och Mossler (2004) visar forskningen fel resultat då flickor blivit jämförda med 

pojkar som hade högre kunskap än dem. Resultatet har då blivit missvisande. Senare 

forskning visar att flickor och pojkar med ADHD ligger på samma nivå i begåvning (Kadesjö 

och Mossler, 2004). 

 

Kopp (2005) skriver i en rapport att SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) fått i 

uppdrag av regeringen att utforska och undersöka flickors kunskaper i samarbete med 

socialstyrelsen. De flickor som undersöks ska ha någon form av psykisk störning, helst 

ADHD. Meningen med undersökningen är att lättare upptäcka flickor med dessa problem, 

idag har diagnostiseringen för flickor ökat. Enligt SBU:s uppgifter har diagnosen ökat till 20-

25 procent, frekvensen var tidigare hos flickor mellan 2 och 5 procent. Flickor upptäcks mer 

sällan av lärare än pojkar, flickor med ADHD har under senare tid börjat upptäckas i större 

utsträckning. Forskningen har fortfarande brister säger Kopp och forskningen kommer att 

fortsätta i olika riktningar (Kopp, 2005). 

 

 

6. Metod 
För att få en bra allmän kunskapsbas om ADHD började vi med att läsa in relevant litteratur 

på området. Vi sökte litteratur och artiklar på Internet för att senare låna de vi ansåg relevanta 

för vår studie på olika bibliotek. På Internet hittade vi Barnsajten.se, sajten är en mötesplats 

för föräldrar med barn som har svårigheter av olika slag. På denna sajt kan de som vill skriva 

in sig som medlemmar, sajten är uppbyggd så att medlemmar kan välja att skriva antingen på 

den allmänna sidan eller på en privat som då endast en speciellt utvald medlem kan läsa, även 
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icke medlemmar kan gå in på sidan, men de är begränsade till att enbart kunna läsa de 

allmänna sidorna. Sajten verkade intressant, men vi lade den åt sidan till att börja med, men 

insåg senare att det var här vi kunde hitta föräldrar som var villiga att svara på våra 

intervjufrågor. När vi läst en del om ämnet och en struktur började växa fram, konstruerade vi 

våra intervjufrågor till vårdnadshavare samt lärare. Det har varit svårt att hitta forskning om 

flickor med ADHD, vi har endast hittat ett fåtal forskningsrapporter om flickor, däremot har 

det varit enklare att hitta forskning om pojkars problematik att jämföra med.  

 

 

6.1. Val av metod 
Då vi läst in oss i litteratur och tankar och funderingar börjat växa kring vårt val, beslutade vi 

oss för att göra ett avbrott i skrivandet för att komma fram till hur vi vill ställa våra frågor och 

på vilket sätt. Vi diskuterade oss fram till att vi ville använda oss av personliga intervjuer till 

lärarna för att kunna ställa följdfrågor. När vi gick vidare med funderingarna kring intervjuer 

av elever, kom vi fram till att det kan vara svårt att få elever att diskutera sin ADHD då de 

inte känner oss. Vi ansåg att anonyma föräldrar var de som skulle vara minst besvärade av att 

tala om sina barns svårigheter. En av oss hade då redan skrivit in sig på barnsajten och blivit 

medlem och fått en del kontakter på sidan, vi valde då att lägga ut en fråga om det fanns 

föräldrar som ville svara på våra intervjufrågor på barnsajten.se. Vi fick bra respons på vår 

fråga och kunde då besluta oss för att gå vidare i vårt påbörjade arbete. 

 

Då det varit svårt att få föräldrar att delta på intervjuer där vi kan träffas för att få en kvalitativ 

intervju, fick vi tänka om. I den kvalitativa intervjun hade vi kunnat få mera uttömmande 

svar, vi hade då även kunnat ställa följdfrågor samt få exempel. Då vi såg svårigheten att få 

föräldraintervjuer på det sätt vi tänkt, valde vi att använda oss av det som kallas strukturerad 

intervju med fasta frågor (Johansson & Svedner, 2001). Fördelen med strukturerad 

intervjumetod är att svaren blir mer lättarbetade samt att sammanställa. För att få så utförliga 

svar som möjligt bad vi föräldrarna att svara på frågorna med mycket text. Inga frågor hade 

fasta svarsalternativ att kryssa i. I våra frågor tog vi med kön och ålder då det är en viktig del i 

vår studie. 
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6.2. Urval 
De fyra föräldrar som har valt att delta i vår undersökning av barn med ADHD är 

övervägande föräldrar till flickor. Vårdnadshavare som svarat är mödrar, en av mödrarna 

uttryckte även en åsikt från barnets far. Vi har dragit slutsatsen på grund av detta att det är 

mödrarna som verkar ha störst behov av att prata med andra om problemen de stöter på. 

Intervjuerna med vårdnadshavare till barn med ADHD är gjorda över Internet av medlemmar 

i barnsajten.se. Vi har även fört en diskussion utanför intervjufrågorna som vi inte har fått 

tillstånd att använda oss av då den varit privat, vi har heller inte av den anledningen valt att 

fråga om tillstånd. 

 

De lärare vi valt att ställa frågor till arbetar i årskurserna 1-6 samt år 7-9, deras arbetsområden 

är speciallärare, svenska/svenska 2, bildlärare samt klasslärare. Motivet till detta val ligger i 

att vi ville undersöka ett större område, vad för hjälp de får samt om eleverna får den hjälp de 

behöver, med eller utan diagnos. Även här har vi använt oss av strukturerad intervjumetod då 

vi valde att arbeta enhetligt.  

 

 

6.3. Förberedelser 
Efter att vi skickat ut den allmänna frågan om det fanns några föräldrar som ville delta i vår 

C-uppsats satte vi oss för att formulera frågor till föräldrar samt till lärare. När vi formulerade 

frågorna till föräldrarna ville vi veta vilket kön och ålder barnet har, hur problemen 

upptäcktes. Deras uppfattning om vad skolan gör, om de berättat för barnet om vad problemen 

beror på, föräldrarnas reaktion och hur de tror det kommer att gå i framtiden för barnet (bilaga 

1). De föräldrar som ville vara med i vår studie svarade på den privata sidan, efter att vi fått in 

svar från en förälder gick vi vidare med att ge upplysningar om de etiska regler som gäller vid 

en intervju som ska användas i en C-uppsats. Vi informerade föräldrar och lärare om syftet till 

uppsatsen, att de är anonyma och att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan 

”avbryta sin medverkan” (Stukát, 2005, s.131). Frågorna skickades också till den privata 

sidan, vi upplyste även om att de skulle skicka tillbaka svaren till den privata sidan då svaren 

är anonyma. Detta skickades till samtliga föräldrar i separata brev via barnsajten. De föräldrar 

som deltagit i arbetet fick en förfrågan om de ville ta del av uppsatsen, samtliga svarade ja.  

 

Även pedagogerna som deltagit har gjort en förfrågan om att få läsa vårt arbete. När det gäller 

lärarna valde vi att ställa samma frågor till de lärare som arbetar utanför klassen med samma 
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frågeformuleringar. Vi ville då få svar på om de ser någon skillnad på pojkar och flickor i 

undervisningen, hur de arbetar med barnen samt hur mycket föräldrarna är insatta i skolans 

arbete med mera. När det gällde klassläraren valde vi annorlunda frågor då hon arbetar med 

alla elever i klassrummet och då måste anpassa arbetet utefter fler elever (bilaga 2). I 

efterhand såg vi att även bildläraren borde ha fått de frågor som klassläraren fick, hon hade 

svårt att svara på de frågor hon fick av oss. Som det nu blev var svaren korta och svåra att 

analysera, hade hon fått de frågor klassläraren svarade på kan det hända att svaren blivit 

annorlunda och mer utförligt besvarade. 

 

 

6.4. Genomförande 
När vi fick svar från föräldrarna skickade vi in våra frågor till den privata sidan, här fick vi 

lite problem då en av föräldrarna inte kunde svara direkt i vårt frågeformulär. Vi hade då en 

tät kontakt för att vägleda och tillsammans lösa problemet, det fungerade riktigt bra tillslut. 

De svar vi fick tillbaka var välbesvarade, vi fick svar på våra frågor samt i vissa fall 

ytterligare information som var intressant för oss personligen. Men som inte riktigt svarade på 

våra frågor, vi har då valt att inte ta med den informationen i vår analys. Av de fyra föräldrar 

som svarat har endast en förälder en son, vi har trots svårigheten att jämföra antal pojkar och 

flickor med diagnos valt att behålla den informationen i vårt arbete. Då det ändå visar att av 

fyra barn med problematiken är det endast pojken som fått en diagnos, i den litteratur vi läst 

om ADHD står det överallt att det är pojkar i större utsträckning som får diagnos och då 

kände vi att det trots allt var intressant att behålla denna information. 

 

Tre av lärarna är intervjuade i hemklassrummet, även här hade vi förbestämda frågor som 

lärarna svarade på. Svaren spelades in på bandspelare i två av de fyra intervjuerna för att 

underlätta transkriberingen. De två första lärarintervjuerna tog mer på utrymmet i den digitala 

bandspelaren än vad vi räknat med, vilket gjorde att intervjun med specialläraren fick ske utan 

bandinspelning. Den fjärde svarade per mail på grund av tidsbrist.  

 

 

6.5. Bearbetning av data 
Bearbetningen av föräldrasvaren gick snabbt då vi hade dem nedskrivna från föräldrarna. Vi 

valde då att lägga alla svaren från varje förälder under respektive fråga för att enklare kunna 

analysera svaren. 
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Då vi transkriberade svaren från de två lärarna som spelades in på band, valde vi att endast 

skriva ned det viktigaste eller det som var relevant utifrån frågorna då vi fick en hel del extra 

information utöver våra frågor. Dessa transkriberingar krävde mycket mera tid och arbete 

eftersom vi inte riktigt bemästrade den digitala bandspelaren. Varje gång vi stoppade 

uppspelningen fick vi börja om från början på den lärarintervju vi stoppat, hade vi bara haft 

instruktionerna för hur vi skulle gå tillväga hade vi sparat mycket tid. Då vi sammanställde 

intervjun från specialläraren som endast blev nedskriven på papper samt den intervjun som 

bildläraren skickade via mejl kunde vi se att de bandade intervjuerna gav så mycket mer. Det 

är svårt att få ner allt som sägs för hand, samtidigt kunde vi också se att information från 

bildläraren inte var så utförlig, vilket gjorde att det blev svårt att analysera den med de övriga. 

Det är nog så att vi inte varit tillräckligt tydliga i våra frågeformuleringar eller att vi skulle ha 

valt de frågor som klassläraren fick besvara även till denna lärare. Samtidigt kunde vi tydligt 

se vikten av det personliga mötet i en intervju då vi kan ställa följdfrågor och på så sätt 

komma fram till ett mer uttömmande svar. 

 

I vår analys har vi valt att sammanställa data från både lärare och föräldrar. Därefter kopplar 

vi det till läroplanen samt den forskning vi fått fram från litteratur vi läst. Vi anser att det på 

så sätt blir lättare för läsaren att följa med i vårt resonemang som kopplar ihop varje del efter 

fråga och svar. Vi vill även förtydliga att de lärare samt föräldrar vi intervjuat inte kommer 

från samma skola, utan svaren är spridda från olika kommuner då det gäller föräldrasvaren. 

 

 

7. Analys/resultat 
Under arbetets gång har vi upptäckt att det finns väldigt lite forskning om flickor med ADHD. 

Forskning om flickor som separat grupp är påbörjad men inte färdig, tidigare forskning har 

utgått från pojkars symtom och som har setts som norm för sjukdomsbilden. Tidigare har 

forskningen visat att barn med ADHD är övervägande pojkar, detta på grund av att 

diagnoskriterierna just utgått från dem. Nu inser forskarna att det kanske inte är så, att det är 

betydligt fler flickor än de trott. Även om forskningen gått framåt på området flickor med 

ADHD så verkar det vara svårare att få en diagnos för flickorna (Kopp, 2005). 

 

På vår fråga om lärarna märker någon skillnad mellan pojkar och flickor med ADHD, var 

lärarna överens om att pojkarna är utåtagerande i större utsträckning än vad flickor är. Två av 
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lärarna sade att det finns ett fåtal flickor som är utåtagerande, men att de sällan har någon 

diagnos. Detta kan bero på enligt Gillberg (2005) att det manliga könshormonet testosteron 

ger ett kraftigare humör och bromsar vänstra hjärnhalvans mognad som styr det sociala 

beteendet. 

 

Enligt lärarna har pojkarna svårt att sitta stilla under ett helt lektionspass, de är mer aktiva, de 

är störande och tar plats de har även ett annat sätt att uttrycka sig på än vad flickor har. 

Flickor är oftast tysta, lågmälda inte lika utåtagerande samt att de inte lyckas med skolan. De 

tysta flickorna är oftast utåtagerande mot kompisar, men inte i samma utsträckning som 

pojkar. Lärares uppfattning om dessa barn/elever stämmer överens med vissa delar i litteratur 

och forskning vi läst på området. Enligt Beckman (1999) stör inte flickor lika mycket som 

pojkar. Flickors problem upptäcks oftast i tonåren då de har svårt att klara skolarbetet och kan 

utveckla depressioner och ätstörningar. 

 

Enligt lärarna arbetar de efter elevernas förutsättningar, inte efter kön. Struktur, ordning och 

reda är viktigt för dessa barn. Eleverna behöver också arbeta i liten grupp för att få lugn och 

ro så de kan koncentrera sig på arbetet för att komma ifrån intrycken från den stora gruppen. 

Lekarbete hos specialpedagogen för de elever som har behov av det samt motorikträning. 

Enligt Duvner (1998) påverkar dålig motorik hela barnets inlärningsprocess då den är en del 

av vad som är den samordnande kraften-koncentration som styr barnets lärande. Svenska 2 

läraren berättade att de barn som har behov av mer träning arbetar med Trulle där de får öva 

den kronologiska träningen (ordningsföljd) samt fonologisk utveckling parallellt med 

bokstäver i klassrummet i årskurs ett. Ibland finns samarbete med assistent om barnet har 

diagnos. 

 

Tre av föräldrarna anser att det inte fungerat så bra från början med skolarbetet, men att det 

sedan blivit bättre. Föräldern till pojken 12 år har efter flera års kamp fått bra hjälp av skolan 

till sitt barn. Den andra föräldern till en flicka 16 år har fått bättre hjälp nu. Den fjärde 

föräldern till flicka 12 år säger att skolan har fungerat från första stund. En flicka 14 år har så 

stora problem just nu att skolan inte fungerar, hon är för tillfället hemma från skolan helt. 

 

Som framgår av lärare samt föräldrars svar stämmer de inte överens, föräldrarna anser att 

barnen får sämre hjälp än vad lärarna tycker. I en del kommuner tilldelas inte elever någon 

assistent om ingen diagnos finns och personalen inte anser att det behövs. Vi har uppfattat 
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föräldrarna som att deras barn behöver assistent, men eftersom diagnosen kan ta flera år att 

ställa blir deras barn lidande på grund av att de får för lite hjälp. I en del kommuner får elever 

väldigt lite extrahjälp hos specialpedagog eftersom det inte finns personalresurser så det 

räcker till alla, utan bara till de barn som har störst problem bland pojkar och flickor. Enligt 

specialpedagogerna är det övervägande pojkar som har behov av extra stöd av 

specialpedagog. ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” 

(Skollagen, s. 72) 

 

Att föräldrarna är mer negativa till skolans insatser för deras barn är nu inget konstigt anser 

vi, när de är sitt barn närmast. Då det är svårt som förälder att se det som fungerar bra för just 

deras barn när det finns problem. Som pedagoger har vi mål som samtliga elever ska uppnå. 

Enligt de lärare vi intervjuat har varje elev en egen utvecklingsplan att arbeta efter utifrån sin 

förmåga, diagnos eller ej. Så svaret på vår andra och tredje frågeställning är att föräldrar anser 

att skolan inte gör tillräckligt för deras barn. Den här frågan tror vi aldrig kommer lösas. Även 

här ser vi koppling till litteratur vi läst, pojken 12 år som har diagnos har nu fått bra hjälp. 

Sedan har vi flickan 14 år som för tillfället är hemma, hon är i tonåren och enligt Nadeau m.fl. 

(1999) är det inte ovanligt att de flickor som inte får hjälp tidigt senare blir deprimerade och 

får ångest och därmed stannar hemma från skolan på grund av depression. 

 

Samarbetet mellan lärare och föräldrar skiljer sig i hög utsträckning beroende på vilken 

kategori av lärare vi intervjuat. Ämnesläraren lämnar över uppgifterna till mentorn som 

vidarebefordrar informationen till föräldrarna vid utvecklingssamtal eller om det inträffar 

något problem som behöver diskuteras direkt eller snarast. Svenska 2 läraren säger att de 

försöker informera på olika sätt genom öppethus. Hemuppgifter sker i dialogform med 

föräldrarna och lärare, de får veta hur det gått åt båda håll. Specialläraren har ett helt annat 

engagemang i barnen och har ett nära samarbete med föräldrarna. Både skriftlig och muntlig 

kommunikation med jämna intervaller, där föräldrar uppmuntras och informeras om barnens 

situation i skolan. Hon säger också att det är viktigt att lyfta barnet då det varit en bra dag 

precis som att föräldrarna får reda på om det inträffat något negativt under skoldagen. 

Specialpedagogen anser att det är viktigt att be föräldrarna om råd hur hon ska göra för att 

hjälpa deras barn på ett bra sätt samt att det är viktigt att ta föräldrarnas bekymmer och oro på 

allvar. 
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Kommunikationen mellan de olika pedagogerna och föräldrarna varierar beroende på vad 

pedagogen har för arbetsuppgifter. Specialpedagogen har en tät kontakt med föräldrarna både 

skriftligt och muntligt samt har en öppen kommunikation med dem. Att specialpedagogen får 

en så bra kontakt med både barnet och föräldrarna, beror troligtvis på att de arbetar ensamma 

med barnet eller i en liten grupp. Specialpedagogen har mer tid att ge barnet och föräldrarna 

och lär på så sätt känna dem bättre. Att ämneslärarna inte har samma kontakt med föräldrar 

och barn beror nog på att de arbetar med hela klassen och inte har samma tid för varje elev 

som specialpedagogen har. 

 

Föräldrarnas svar varierar mycket i hur skolan arbetar med deras barn. Enligt två av 

föräldrarna får barnen idag bra uppbackning i skolan, den ena föräldern till pojke 12 år fick 

arbeta hårt i många år för att få hjälp av speciallärare samt tillgång till olika hjälpmedel. 

Ytterligare en förälder uttrycker sig så att flickan 16 år efter en tid fått mer hjälp av skolan 

med minskade antal klassrum, arbete i en liten grupp samt ett enklare schema. En flicka 12 år 

har gått i LSI (långsam inlärning) klass från ettan och på så sätt fått professionell hjälp från 

början. Enligt Hellström (1997) har barn med ADHD behov av en lugn miljö att arbeta i utan 

störande moment och de kräver styrning i sitt skolarbete för att fungera på ert bra sätt. Sedan 

är det en flicka 14 år som i dagsläget inte går i skolan men modern säger att då hon gick i 

skolan fick de bra stöd. 

 

Enligt tre av lärarna vi intervjuat ser de inte på om eleven har en diagnos för att hjälpa dem på 

bästa sätt. Det viktiga är att barnet får rätt förutsättningar för att klara skolan så alla barn får 

den hjälp de behöver. Det skrivs individuella utvecklingsplaner som lärarna sedan arbetar 

efter för att kunna hjälpa, stötta och bemöta barnen på ett bra sätt. 

 

Då vi analyserade svaren kunde vi se att hur mycket extrahjälp de får kan bero på hur mycket 

resurser det finns i skolan barnen går på, då vi jämförde de fyra föräldrarnas svar kunde vi se 

att av fyra barn har endast en pojke diagnos. På vår fråga om barnen har en assistent blev 

resultatet detsamma, ingen av barnen har assistent av olika orsaker. För pojken 12 år beror det 

på att kommunen är för fattig samt att kommunen anser att det inte behövs säger föräldern, en 

flicka 16 år får ”dela” assistent med en annan elev. Föräldern till flickan 14 år som går i LSI 

klass berättar att det bara är sju elever och två lärare varav den ena är resursfröken. 
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Här är ännu en fråga med mycket känslor i, för de barn det går bra för är föräldrarna positiva i 

sina svar och för de barn det går mindre bra för är föräldrarna mer negativa. Vi kan utläsa av 

pedagogernas svar att det görs mycket för att hjälpa eleverna på den nivån de befinner sig. 

Pedagogerna försöker ordna fram hjälpmedel som behövs för att underlätta skolarbetet för de 

elever som behöver. Vi tror att skillnaden på föräldrars och pedagogers svar beror på 

frustration när inte problemen löses snabbt. 

 

En fråga som vi såg som intressant att ställa var hur föräldrarna tror att det kommer att gå för 

barnen i framtiden, även här var det blandade svar med en positiv glimt. En förälder (pojke 12 

år) säger att hon tror att det kommer gå bra för barnet samt att det gäller att slåss för det hon 

tror på, man får inte ge upp. Mamman i en annan familj (flicka 16 år) säger att bara skolan 

kommer igång och hjälper henne bättre än vad som varit, tror hon också att det kommer gå 

bra. Pappan i den familjen är däremot inte lika positiv. I den tredje förälderns (flicka 14 år) 

svar valde vi att analysera fler svar för att få en helhetsbild i den här frågan. Efter analys av 

hennes samtliga svar framgår att flickan just nu har allvarliga problem så som matvägran, fel 

umgänge, utåtagerande, aggressivitet samt att hon inte skötte sin hygien med mera. Föräldern 

tog kontakt med BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin) och socialen i ett tidigt skede, flickan 

går just nu inte i skolan. Modern tror att flickan kommer klara sig bra, bara hon får rätt hjälp 

med intensivt självarbete, terapi, förståelse med mera. 

 

Trots att barnen har stora svårigheter i livet just nu har föräldrarna en positiv syn på deras 

framtid, har vi kunnat se då vi analyserade svaren. Trots att föräldrarna anser att skolan inte 

uppfyller de krav och förväntningar de har ser de ljust på framtiden för sina barn. Hur 

negativa föräldrarna än är i sina svar verkar de alltid se något ljus i livet, mellan raderna kan 

vi läsa deras kämpaglöd för sina barn både i motgångar och medgångar. Enligt Nadeau m.fl. 

1999) klarar sig de flesta bra som vuxna, även om undermeningen i Nadeaus text visar att 

flickor klarar sig sämre än pojkar i vuxenlivet enligt vår tolkning.  

 

Flickor med ADHD upptäcks mer sällan än pojkar med ADHD, det beror på olika saker enligt 

den litteratur vi läst. Enligt Rohovde (1999) visar forskning på flickors och pojkars olika 

beteende, flickor blir aggressiva i form av ord medan pojkar har ett utåtagerande beteende. 

Pojkar hamnar oftare i slagsmål samt att de i regel bryter mot samhällets oskrivna regler. 

Beckman (2001) menar att flickor med DAMP/ADHD kanske uppmärksammas mer sällan 

eftersom de inte stör ordningen så som pojkar med DAMP/ADHD gör. Kadesjö och Mossler 
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(2004) menar att flickor med ADHD börjar skolka i högstadiet, dessa flickor har ofta visat sig 

skötsamma. Nadeau m.fl. (1999) menar att hyperaktiviteten hos flickor är mer ovanlig än hos 

pojkar, flickor har en känslomässig retbarhet och de är överdrivet verbala enligt tester menar 

Nadeau (1999). Vidare menar Nadeau (1999) att det är de flickor som senare i livet får en 

diagnos ADHD som hamnar i depressioner. Enligt Nadeau (1999) förändrar en del flickor 

med ADHD beteende i puberteten, det kan då visa sig i form av hyperaktivitet, impulsivitet, 

att de blir känslomässiga men även genom att de kan få kraftigare humörsvängningar. Detta 

kan då medföra att det är svårt att upptäcka dessa flickor med ADHD före sju års ålder, av den 

anledningen menar Nadeau (1999) att det är viktigt att se över diagnoser för flickors 

symtombild. 

 

 

8. Slutdiskussion 

Efter att ha läst den historiska biten av hur synen har varit på pojkar och flickor, så tycker inte 

vi att det är något konstigt att läkarna diagnostiserat utifrån pojkars problembild. Den tidigare 

synen på flickors mentala kapacitet och om att flickor inte skulle kunna föda friska barn 

längre fram, om ansträngningen på hjärnan blev för stor, är ju inte så smickrande i dagens 

läge. Det tog långt in på 1900-talet innan flickor och pojkar integrerades i skolan, då synen 

hade ändrats på att flickor inte hade dålig inverkan på pojkar och att flickorna inte hämmade 

pojkarnas utveckling. Även under 1980-talet togs diskussionen upp igen om delade klasser på 

grund av att rädslan för att flickors dåliga inverkan på pojkar lever kvar. Det är de senaste 10-

15 åren som flickors symtombild diskuterats på allvar, vi tror att det kommer ta lång tid än, 

innan den påbörjade forskningen om flickor ger resultat i diagnostiseringarna av flickor med 

ADHD. Vi anser att det är viktigt att även flickor ska få ta plats i skolan inte bara pojkar. Det 

är lättare som lärare att upptäcka även flickors problem om de tillåts att ta mer plats.  

 

De fyra barn som är omtalade i våra intervjuer är tre flickor och en pojke, men det är endast 

pojken som har diagnosen ADHD. Flickorna har utretts i flera år, men har fortfarande inte fått 

diagnos. En av dessa tre flickor har så stora problem att hon går i LSI klass trots att hon inte 

har någon diagnos. Efter vår analys av föräldrarnas svar har vi kunnat se att det finns 

misstankar om att flickorna har ADHD eller annan diagnos, så varför tar oftast flickornas 

diagnos så mycket längre tid att få. Kan det bero på att samhället fortfarande utgår från 

pojkars symptombild, även om det finns kunskap om att flickor med ADHD inte har samma 
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beteende som pojkar med ADHD. Statistik visar att diagnostiseringen har varit låg överlag de 

senaste åren. Enligt den litteratur vi läst kan det bero på att psykologerna är återhållsamma för 

att barnen inte ska få en stämpel för livet, något som även en av pedagogerna tog upp under 

intervjun. Här går åsikterna isär mellan föräldrar som vill ha en diagnos och psykologer som 

inte vill stämpla barnen. Föräldrar vet att barnen oftast mår bättre av att veta vad som är fel 

och barnen får rätt hjälp i skolan om de har svart på vitt att barnen har ADHD. För att få 

hjälpmedel som läs och skrivprogram i en dator eller Daisy spelare för inläst material krävs en 

diagnos. 

 

Eftersom flickors problem inte upptäcks lika tidigt som pojkars får de inte den hjälp de 

behöver i skolan i tid. Flickor med ADHD är ofta osynliga, de sitter tysta och snälla, läraren 

kan då tro att de arbetar, istället kanske de sitter långt bort i drömmarna. Det är först när 

flickorna ligger långt efter i skolarbetet som lärarna börjar fundera på vad som är fel och då 

som först sätts hjälpen in. En stor del av flickorna ändrar beteende när hormonerna börjar fara 

runt i kroppen, de blir aggressiva och utåtagerande istället för att vara lugna och snälla. Det är 

nu flickornas problem börjar på allvar. 

 

Flickorna börjar missköta skolarbetet, skolka, klarar inte av att passa tider, struntar i regler, 

har ingen förståelse för andras känslor, många blir självcentrerade, blir allmänt aggressiva och 

otrevliga när de är inne i det utåtagerande tillståndet. Nu kan de även utveckla ätstörningar, 

depressioner och får de inte professionell hjälp, finns det en stor risk för att de senare börjar 

med alkohol och droger. Samhällets syn på dessa flickor som hamnat så snett i livet, är att de 

kan dömas som sexuellt vidlyftiga, missbrukare och kriminella. Dessa antaganden står i delar 

av den litteratur vi läst, exempelvis Nadeaus bok Flickor med ADHD och artiklar från 

dagspress, men det finns inga belägg för att det är sant i någon forskning. Samtidigt har det 

påbörjats forskning om att det finns belägg för att brottslingar har någon form av 

odiagnostiserad sjukdom, manliga som kvinnliga. Om forskningen nu visar att det finns något 

samband så är det ännu viktigare att upptäcka flickors symtom och sätta in hjälp i tid. 

 

Idag ser vi de utåtagerande flickorna som pojkflickor med dålig uppfostran. Föräldrarna 

känner sig utpekade av de andra föräldrarna i klassen och blir ofta utsatta för gliringar även 

från andra vuxna, som finns i deras omgivning. Barn med ADHD som frångår dagens norm 

för hur de ska vara blir lätt utanför i det sociala livet, de kan då bli utpekade som bråkstakar 

och att det är de som startar alla dumheter, trots att det inte alltid stämmer. Att flickorna blir 
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utsatta för ständiga gliringar från kamrater och även vuxna, kan vara en bidragande orsak till 

de psykiska problem som en del av dessa flickor utvecklar i tonåren. 

 

Enligt Kopp (2005) görs undersökningar för att det ska bli lättare att upptäcka flickor med 

ADHD, undersökningarna har visat att flickor med ADHD börjat upptäckas i större 

utsträckning nu på senare tid, men att det fortfarande finns brister i forskningen. Kopp (2005) 

berättar vidare att forskningen kommer att fortsätta i olika riktningar. Efter att ha läst litteratur 

och tagit del av föräldrars erfarenheter av barn med ADHD samt lärare som arbetar med 

elever med ADHD kan vi se att de verkar överens med varandra. Flickor med ADHD har 

andra sätt att uttrycka sin frustration på än vad pojkar med ADHD har. Av den anledningen 

tror vi att det är viktigt att vi så fort som möjligt får en diagnostisering som stämmer överens 

med flickors symtom så att de kan få hjälp och förståelse tidigare. 

Efter att ha läst, skrivit, analyserat och diskuterat har vi kommit fram till att forskning kring 

flickor med ADHD görs för att de lättare ska upptäckas i skolan, men att forskningen 

fortsätter då den har brister. Det har framkommit genom litteratur att flickor med ADHD har 

andra sätt att uttrycka sig på i jämförelse med pojkar, det är också en orsak till att flickor med 

ADHD inte upptäcks och diagnostiseras i samma utsträckning som pojkar. Ytterligare en 

orsak är att diagnoser är framtagna efter pojkars symtombild, eftersom flickor och pojkar inte 

agerar lika upptäcks inte flickorna med ADHD i lika stor utsträckning. Alltså bör det skrivas 

diagnoskriterier efter flickors symtombild så snart som möjligt. 

 

Vi kom fram till att anledningen till att föräldrar och lärare ser olika på lärarnas hjälpinsatser 

för barnen/eleverna beror på att de inte ser med samma glasögon på resultatet. Föräldrarna ser 

till sina barns bästa och har troligen en tanke i hur de vill att det ska vara. Lärarna i sin tur 

arbetar efter sina resurser och det material de har att tillgå. Någonstans på vägen krockar 

kommunikationen. Lärare och föräldrar har eventuellt pratat förbi varandra, kanske har inte 

läraren nått fram till föräldern att skolan saknar resurser, men att skolan gör vad de kan. 

Föräldern ser att barnet behöver mer och vill att det ska ske resultat snabbare än vad som är 

möjligt för alla parter. Det är vad vi kan utläsa av de olika resultat från föräldrar och lärare, en 

frustration hos en del föräldrar. Medan skolan kämpar allt vad de kan för att de ska kunna 

hjälpa eleverna på bästa sätt. 

 

Vad det gäller om eleverna med ADHD får hjälp oavsett om de har diagnos eller inte fick vi 

ett positivt svar utifrån lärarnas synvinkel. De hjälper alla elever oavsett diagnos eller ej, de 
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menar att problemen inte är annorlunda eller mindre för att de får ett namn på ett papper. 

Även i föräldrasvaren kunde vi se positivt då tre av föräldrarna hade bra erfarenhet. Föräldern 

med pojken 12 år hade kämpat många år och nu fick han hjälp, föräldern till flicka 14 år har 

haft bra hjälp från början och föräldern till flicka 16 år hade efter att ha gått om ett år fått 

bättre hjälp. Endast en av föräldrarna berättar att hennes flicka inte går i skolan nu, men då 

hon gjorde det fungerade det bra. 

När det gäller frågan om föräldrarna involveras i skolans insatser för barnen och hur lyhörd 

skolan är på elev och förälder när det gäller dilemmat kring ADHD kan vi se att det beror på 

hur nära samarbetet är. Specialpedagogen arbetar med mindre grupper och har en tätare 

kontakt med föräldern både när det gäller den muntliga som den skriftliga. Klassläraren 

arbetar med helklass och har då inte lika stor kontakt med föräldrarna, ämneslärarna har ännu 

mindre kontakt då de lämnar över information till klassläraren som i sin tur vidarebefordrar 

till föräldern.  

 

På Internet finns en sida som heter barnsajten, här kan föräldrar prata, lufta problem och 

glädjeämnen med varandra. Då vi var inne på Internet för att söka artiklar hittade vi denna 

sajt, en av oss valde då att bli medlem. Här kan de ge varandra goda råd, få svar på sina frågor 

samt dela med sig av sin vardag och söka tröst av anonyma människor i samma situation som 

de själva befinner sig i. Efter att vi besökt barnsajten dagligen under dessa veckor, har vi fått 

en djupare förståelse för hur det är att leva med barn som har ADHD eller annan problematik. 

Frågor som kommit upp är allt från hur de på bästa sätt ska lugna ett överaktivt barn, till hur 

de som föräldrar kan få bidrag till mediciner och kläder. Vissa delar av barnsajten är öppen 

för alla som vill, men som medlem kan de prata privat med varandra om det är något 

personligt. Den här sajten är väldigt bra för föräldrar att få prata av sig på, där det finns någon 

som förstår och det är väldigt lärorikt för de personer som inte har så mycket kunskap och 

söker den. Här hittade vi de riktiga proffsen på barn med ADHD, det är synd att vi inte kan 

dela med oss av den kunskap vi fått här eftersom vi bara kan använda oss av intervjusvaren. 

Den av oss som är medlem i barnsajten har fört en djupare privat diskussion med en del av 

föräldrarna. Detta har gjort att vi har en bredare kunskap om hur det är att leva med ett barn 

med ADHD i deras vardag, vi tror att det kan bero på den anonymitet som gör att föräldrarna 

kan vara så öppna mot varandra i sina diskussioner. Tyvärr har vi inte kunnat använda oss av 

dessa diskussioner i arbetet då vi inte fått tillåtelse till det. Vi rekommenderar föräldrar till 

barn med ADHD och annan diagnostisering samt andra människor som vill lära sig mer inom 
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området, att gå in på barnsajten då den ger så mycket mer än att bara läsa litteratur om 

ADHD, DAMP och andra diagnoser. 

 

Skolan måste bli bättre på att ta tag i problemen för de eleverna med den tysta ADHD 

problematiken. I flera utav böckerna vi läst står det att de här eleverna ger pedagogerna dåligt 

samvete, de ser barnen men eftersom de inte stör får de vänta på hjälp och kommer inte vidare 

i sitt skolarbete. Nu påstår vi naturligtvis inte att inga av dessa barn får hjälp utan bara att de 

är mycket svårare att upptäcka. Så borde specialpedagogiken vara ett allmänt 

utbildningsområde? 

   29



 

Referenslitteratur 
Axengrip, C & Axengrip, J. (2001). En skrift om DAMP/ADHD. Umeå: Axengrips förlag. 
 
Beckman, V. (1999). ADHD/DAMP: en uppdatering. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Borhagen, K. (1997). Olikheter en brist eller tillgång? Undervisningsformer, pedagogiska  

   metoder och innehåll i ett genusperspektiv. Stockholm: Katarina Tryck  

                               

Broberg, A., Almqvist, K & Tjust, T. (2003). Klinisk barnpsykologi Utveckling på avvägar. 

   Stockholm: Natur och Kultur  

 

Duvner, T. (1998). ADHD Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter. Stockholm: 

    Liber AB. 

 

Gillberg, C. (2005). Ett barn i varje klass om ADHD och DAMP. Stockholm: Cura förlag och  

    Utbildning AB. 

 

Hellström, A. (1997). Nu är det vår tur Samhällets stöd till barn med MBD/DAMP.  

    Stockholm: Liber AB. 

 

Johansson, B. Svedner, P. O (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen      

    Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretget. 

 

Kadesjö, B. (2001). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber förlag. 

 

Nadeau, K., Littman, E., Quinn, P & Wallgren, G. (1999). Flickor med ADHD.  

    Lund: Studentlitteratur. 

 

Ottosson, J–O. (2003). Psykiatrin i Sverige. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Rohovde, L, I. (1999). Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med ADHD och  

    Tourettes symtom. Lund: Studentlitteratur. 

 

Selikowitz, M. (1996). Upptäck, förstå, hjälp barn i riskzonen. Uppsala: Påfågeln. 

 

   



 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund:  

    Studentlitteratur. 

 

Torstensson, T. (2003). Barns livsvärld. Lund: Studentlitteratur. 

 

Utbildningsdepartementet. (1994). Skollagen, 4 kap. Grundskolan paragraf 1. Stockholm:  

    Fritzes. 

 

Wernersson, I. (1995). Undervisning för flickor – undervisning för pojkar eller undervisning  

    för flickor och pojkar? Skolverkets projekt ”Flick- och pojkmetoder” – en analys och  

   utvärdering, projekt nummer 13084-9. Stockholm: Skolverket: Liber distribution. 

 
 
Internet adresser 
http://www.barnsajten.se/default.asp 2005-03-31 klockan 10.44  

 

http://www.wilu.se/forskningsstudier 2007-04-18 kl.08.30

 

 
Publikationer 
Kopp, S. (2005). ADHD hos flickor – En inventering av det vetenskapliga underlaget.  

 

SBU, Rapportnummer 174. http://www.sbu.se/www/index.asp 2005-04-06 klockan 15.00

 

Kadesjö, B & Mossler, K (2004). Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av         

socialstyrelsens kunskapsöversikt. http://www.socialstyrelsen.se 2007-05-24 kl. 18.00 

 

 

 
 

   

http://www.barnsajten.se/default.asp%202005-03-31%20klockan%2010.44
http://www.wilu.se/forskningsstudier%202007-04-18%20kl.08.30
http://www.sbu.se/www/index.asp%202005-04-06%20klockan%2015.00
https://webmail.liu.se/Application%20Data/Microsoft/Word/Cuppsatser,%20inf%C3%B6r%20framl%C3%A4ggningen%20samt%20tider%20f%C3%B6r%20framl/.%20http:/www.socialstyrelsen.se%202007-05-24


 

Bilaga 1 
 
Frågor till föräldrar 

1. Har du en pojke eller flicka och vilken ålder? 

 

2. Hur upptäcktes problemen? 

 

3. Hur reagerade du/ni som föräldrar? 

 

4. Vad gör skolan för ert barn? 

 

5. Hur fungerar barnet i det sociala samspelet?  

 

6. Har ni berättat för barnet, hur reagerade han/hon? Om inte varför? 

 

7. Har barnet en assistent? Hur fungerar det, om det inte finns någon varför? 

 

8. Hur tror ni det kommer att gå i framtiden för ert barn? 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Bilaga 2 
 
Frågor till klassläraren 

1. Hur arbetar ni för att underlätta för elever med ADHD/DAMP i klassrummet? 

 

2. Finns särskilt material till eleverna? 

 

3.  Har dessa elever möjlighet att kunna ”gå av sig” då det börjar bli besvärligt? 

 

4. Övrigt. 

 

 

Frågor till svenska 2, specialpedagog samt bild läraren 

1. Märker ni någon skillnad mellan pojkar och flickor. Om, vilka? 

 

2. Hur arbetar ni med barnen med ADHD/DAMP? 

 

3. Hur mycket är föräldrarna involverade/insatta i arbetet ni utför med barnen, och på vilket 

sätt? 

 

4. Skiljer sig arbetet mellan pojkar och flickor, om på vilket sätt? 

 

5. Är det vanligt att barn med de här svårigheterna även har svårt med läs och 

skrivinlärningen? 
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