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 Abstrakt 
En ADHD-diagnos är betydligt ovanligare hos flickor i yngre åldrar i 

jämförelse med dess förekomst hos pojkar. Denna underdiagnostisering anses 

ha inverkan på den psykiska ohälsa dessa flickor sedan påvisar när de tillslut 

kommit i kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrin. Ämnet är ännu relativt 

lite beforskat men en samstämmighet finns kring att ytterligare kunskap 

behövs för att dessa flickor ska kunna upptäckas och behandlas i tid innan 

ADHD-problematiken orsakar dålig självbild, depression, ångestproblematik 

och andra psykiska besvär. Denna studie syftar till att belysa Barn- och 

Ungdomspsykiatrins synsätt gällande flickor med ADHD samt deras synsätt 

på den egna diagnostiseringen av dessa flickor. I tidigare forskning presenteras 

en varierad syn på om klinisk medicin eller psykosociala arbetssätt är de mest 

effektiva. I denna studie intervjuas fem personal verksamma inom Barn- och 

Ungdomspsykiatrin gällande detta. Genom barn i behov av särskilt stöd, 

däribland flickor med ADHD, sker ett utbyte av information mellan skola och 

Barn- och Ungdomspsykiatri. Ett samarbete dessa organisationer emellan 

skulle möjliggöra ett fördjupande av kunskap hos både pedagoger i skolan 

samt Barn- och Ungdomspsykiatrins personal. En ökad kunskap hos skolans 

pedagoger kan komma att medföra att fler flickor med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar uppmärksammas innan de nått tonåren.  

 

Nyckelord: ADHD, Barn- och ungdomspsykiatrin, flickor, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, skola.  
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 Inledning  
Det är som lärare inom förskoleklass och skola ofrånkomligt att komma i 

kontakt med elever med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD). Därför är det viktigt att pedagoger vet hur de ska bemöta dessa barn 

på bästa sätt.  Undervisningen i skolan och förskoleklassen ska anpassas efter 

varje enskild individs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Skolan har 

dessutom ett än större ansvar för de elever som av olika andledningar har 

svårt att nå målen för utbildningen. Enligt undersökningar så har elever med 

funktionsnedsättningar såsom ADHD betydligt svårare att nå målen än elever 

utan funktionsnedsättning (Skolverket, 2001).  

Huvudsakligen har forskning om den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen ADHD baserats på studier fokuserade på pojkar. Då 

funktionsnedsättningen ter sig olika för pojkar och flickor är det viktigt att 

forskning också bedrivs enbart på hur ADHD hos flickor ter sig. Separat 

forskning på flickorna behövs då pojkar med ADHD är normen och flickorna 

faller lätt i skymundan (Kopp, 2010).  

 
“Females who have ADHD are an under recognized, understudied, and 

insufficiently treated subgroup who need closer examination” (Quinn, 2005, s. 585). 

 

På grund av okunskap kring flickor med ADHD ställs ofta diagnoser sent, ofta 

inte förrän i tidiga tonåren. Detta innebär att flickor kan gå många år i skolan 

utan att få den hjälp och särskilda stöd de behöver med sin 

funktionsnedsättning (Asker, 2008). Det är en stor brist att skolan inte ser 

flickornas funktionsnedsättning förrän i så pass hög ålder, då detta leder till att 

flickorna missgynnas och de får leva i sin funktionsnedsättning utan att de får 

den hjälp de behöver. Då flickorna ofta får en sen diagnos kan detta leda till att 

skolans mål för utbildningen inte uppnås.  

 
”An understanding of gender differences in ADHD is critical for the disseminating 

the manifestation and identification of the disorder” (Gershon & Gershon, 2002, s. 

143). 

 

Skolan och vården behöver mer kunskap gällande flickors ADHD för att 

funktionsnedsättningen ska upptäckas tidigare samt att eventuella åtgärder 

kan sättas in innan flickorna hunnit nå tonåren (Asker, 2008). Olika 

samhällsinrättningar som arbetar med flickor med ADHD behöver inte bara 

mer kunskap kring funktionsnedsättningen utan också ett mer omfattande 

samarbete inrättningarna emellan (Blomqvist, 2012). För att kunna mötas och 

samarbeta behöver pedagoger få en större inblick i vilket förhållningssätt 

andra inrättningar än skolan har på flickor med ADHD.  Denna studie 

behandlar Barn- och Ungdomspsykiatrins synsätt på flickor med ADHD då 

detta är relevant för pedagogers yrkesroll. Detta då skolan och Barn- och 
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Ungdomspsykiatrin har en återkommande kontakt genom barn och ungdomar 

i behov av särskilt stöd.  

Inom forskning på ADHD finns huvudasakligen två synsätt på hur 

tillståndet uppkommer, diagnostiseras och behandlas. Det ena synsättet 

innebär ett fokus på miljö och sociala faktorer som orsaken till en ADHD 

problematik. Detta synsätt problematiserar diagnosen ADHDs existens och de 

behandlingsmetoder som används (Kärfve, 2000). Det andra synsättet har en 

klinisk medicinsk inriktining där orsakerna för uppkomsten av tillståndet 

härleds till biologiska faktorer och den behandling som förespråkas är med 

centralstimulerande medicinska medel (Gillberg, 1996). Konflikten mellan 

dessa olika synsätt är starkt debatterat i både forskarvärld och media (Brante, 

2006). 

 
”Två vetenskapliga kulturer har kolliderat. Sociologer kämpar mot naturvetare om 

rätten att beskriva verkligheten. Frågan gäller var man ska leta efter skälen till att 

människor får svårigheter i livet. Finns problemet i samhället eller i den enskilda 

individens hjärna eller arvsmassa?” (Snaprud, 2003). 

 

I arbetet med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 

Barn- och Ungdomspsykiatrin en helhetsbild av barnet och de tar alla delar i 

beaktning i sitt arbete. Detta innebär att de ser till barnets vardag, 

skolsituation, psykiska- samt medicinska tillstånd. Genom att arbeta med alla 

dessa aspekter får Barn- och Ungdomspsykiatrin en bild av alla delar som 

påverkar barnets psykiska hälsa. Studiens problemformulering grundar sig i 

att beskriva Barn- och Ungdomspsykiatrins synsätt gällande diagnostisering 

med fokusområde på flickor med ADHD. Detta genom att studera hurvida 

oraganisationen ser på diagnosen ADHD genom en psykosocial-  eller ur 

klinisk medicinsk utgångspunkt.  
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Bakgrund  
Nedan presenteras det aktuella forskningsläget kring det valda ämnet i 

studien. Detta inleds med att förklara begreppet ADHD, diagnostisering och 

behandlingsformer. Därefter tydliggörs för hur ADHD ter sig specifikt hos 

flickor för att sedan redogöra för vilket ansvar och uppdrag skolan samt Barn- 

och Ungdomspsykiatrin har.  

 

Vad är ADHD? 

Förkortningen ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är 

en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är en samlingsbenämning för olika psykiatriska 

tillstånd. Funktionsnedsättningen ADHD är en av de vanligaste diagnoserna 

som ställs inom barnpsykiatrin, åtminstone för pojkar (Kopp, 2010; Vitulano, 

Fite, Wimsatt, Rathert & Hatmaker, 2012). Förenklat kan ADHD förklaras ”som 

ett tillstånd med svårighet att reglera sitt beteende” och anpassa det efter sociala 

situationer (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2005, s. 15). 

Det kan innebära svårigheter att kontrollera impulsiva tankar och handlingar 

samt att leva upp till förväntningar som ställs av omgivningen eller den egna 

personen. De mest klassiska symptomen är koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet och impulsivitet (Brante, 2006; Durston, Tottenham, Thomas, 

Davidsson, Eigsti, Yang, Ulag, & Casey, 2003; SBU, 2005; Vitulano et al., 2012). 

Symptomen som karaktäriserar ADHD kan definieras på följande vis: 

Koncentrationssvårigheter innebär bland annat att lätt bli distraherad, inte 

lyssna till den som talar, svårigheter att uppfatta instruktioner och svårigheter 

att avsluta påbörjade uppgifter. Överaktivitet innebär bland annat att vara 

rastlös och orolig samt skifta mellan aktiviteter. Impulsivitet innebär bland 

annat att ge efter för plötsliga infall utan att tänka på konsekvenser.  

Från misstanke till diagnostisering  

De klassiska symptomen nämnda ovan är symptom som behöver påvisas 

tillräckligt starka för att diagnosen ADHD ska kunna ställas. Dessa symptom 

måste visa sig i minst två situationer i personens vardag, exempelvis i hemmet 

och i skolan (SBU, 2005). 

Det första steget mot en ADHD-diagnos är ofta att en pedagog i skolan 

uppmärksammar svårigheter hos en elev genom att denna inte handlar inom 

skolans normer för anpassning, socialt samspel, kognitiva förmågor och 

inlärning. Pedagogen slår ofta larm till skolledning som överväger om de tror 

att insatser behövs, om så är fallet rådgör de med elevens vårdnadshavare för 

att få ett eventuellt godkännande att gå vidare. Detta leder till vidare samtal 

och resonemang bland lärarlag, skolkurator, rektor, vårdnadshavare, 

specialpedagog samt psykolog där de beslutar om eventuell utredning kring 

diagnostisering ska påbörjas. Om det bedöms angeläget att påbörja utredning 

så överlämnas ärendet till Barn- och Ungdomspsykiatrin (Hjörne & Säljö, 

2004). Vid detta överlämnande finns det stora risker att skolan anser sitt arbete 
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vara slutfört och lägger över hela ansvaret på Barn- och Ungdomspsykiatrin, 

”the diagnosis is construed as the end point of an institutional process” istället för att 

se till pedagogiken som bedrivs och eventuella förändringar i miljön som 

skulle kunna gynna eleven (Hjörne & Säljö, 2004, s. 17). Forskning är kritiskt 

till skolans process gällande elever med ADHD samt dess överlämnade till 

Barn- och Ungdomspsykiatrin (Hjörne & Säljö, 2004). 

Vid diagnostisering använder psykiatrin sig av handboken Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, förkortat DSM. Detta är en handbok för 

standarddiagnostisering av psykiska sjukdomstillstånd använd världen över 

(American psychiatric association, 2013; Läkemedelsverket, 2009). 

Utgångspunkt för diagnostisering är kriterier indelade efter de tre 

huvudsymptomen koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. 

För att diagnos ska kunna ställas behöver ett visst antal kriterier uppfyllas (se 

Bilaga 1). Om diagnosen ADHD ställs avgörs inom Barn- och 

Ungdomspsykiatrin hur vidare insatser ska kopplas in. 

Behandlingsformer 

När det kommer till att behandla ADHD är det mest effektiva en kombination 

av medicinering, kunskap kring diagnosen, terapi och en hållbar 

skolvistelse/placering. Även förändringar i livsstil och stöd från omvigningen 

kan leda till att personer med ADHD får en välfungerande vardag (Quinn, 

2005). Som förälder till ett barn med ADHD kan ett gott samarbete med skola 

och pedagoger vara till stor hjälp när det kommer till att bemöta och stödja sitt 

barn (SBU, 2005).  

De mediciner som främst används och som påvisat bäst effekt är de 

centralstimulerande preparten Concerta och Ritalin. Båda dessa läkemedel 

innehåller den aktiva substansen Metylfenidat som reglerar dopaminnivåerna 

och förbättrar underaktiva områden i hjärnan vilket reducerar impulsivt 

beteende och har en psykiskt lugnande effekt (FASS, 2013; Läkemedelsverket, 

2013). 

 

Flickor med ADHD 

Tillståndet ADHD ter sig ofta annorlunda hos flickor än pojkar (Vitulano et al., 

2012). De skillnader som huvudsakligen går att se mellan flickor och pojkar 

med ADHD är att de hyperaktiva dragen är mindre förekommande och ter sig 

olika samt att den akademiska begåvningen vanligvis är något lägre hos flickor 

(Quinn, 2005). Annan forskning visar dock på att inga större skillnader finns 

mellan hur ADHD ter sig hos flickor och pojkar. Både pojkar och flickor visar 

på samma sociala och kognitiva symptom (SBU, 2005). 

ADHD hos flickor upptäcks inte lika lätt som hos pojkar då flickorna har en 

tendens att vända problemen inåt istället för att utåtagera.  

 
“Girls are raised to ”internalize”- to take in and “own” negative feedback, to 

apologize, to accommodate, and not fight back- in short, to take the blame. Boys, 

however, are typically raised to “externalize”- to fight when attacked, to see the 

problem as outside them” (Quinn, 2005, s. 585). 
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Detta hyperaktiva utåtagerande är det mest karaktäristiska draget i tillståndet 

och flickornas inåtvända beteende blir svårt att upptäcka (Quinn, 2005). Istället 

för en utåtagerande aggressivitet som pojkar ofta uppvisar kan flickorna 

istället ”demonstrate more covert forms of aggression” (Vitulano et al., 2012, s. 158). 

Hyperaktivitet 

Hyperaktivitet hos flickor med ADHD är ett område där mer kunskap behövs. 

Detta då kliniska studier har visat på att hyperaktiviteten istället för att vara 

fysiskt utåtagerande visar sig framträda i andra skepnader. Istället för en 

utåtagerande hyperaktivitet har flickor istället ofta utpräglade 

koncentrationssvårigheter (Nadeau, Littman, Quinn, 1999). 

Koncentrationssvårigheterna manifesteras sällan genom utåtagerande 

handlingar och detta kan leda till att problematiken inte uppmärksammas. 

”Females display less disruptive behavior than ADHD males, they are more likely to be 

ignored if they only display inattentive behaviors” (Gershon & Gershon, 2002, s. 

143). Hypersocialt beteende kan förekomma hos vissa av flickorna, vilket 

innebär att de är överdrivet pratsamma, är mycket medvetna om kamraters 

företeelser och de antar en roll där de står i centrum i sociala sammanhang 

(Nadeau et al., 1999; Quinn, 2005). 

Hyperaktiviteten kan också visa sig i form av hyperemotionalitet vilket 

betyder att flickorna är överdrivet känslosamma och kan ta mycket illa vid sig 

av händelser och kommentarer. Hyperemotionella flickor kan också reagera 

överdrivet starkt på företeelser. Dessa hyperreaktioner kan visa sig i 

situationer som glädje, besvikelse, förändring och ilska (Kopp, 2010; Quinn, 

2005). 

Flickorna är i många situationer rastlösa vilket innebär att de har svårt att 

sitta still och blir överdrivet aktiva. De tenderar att plocka, städa, bita på, tugga 

på, flytta och röra vid olika föremål som ett sätt att stilla rastlösheten. Detta 

hyperaktiva beteende är mer svårupptäckt då det inte är lika märkbart och 

påtagligt som ett fysiskt aggressivt utåtagerande som pojkar med ADHD ofta 

uppvisar. Flickornas inåtvända beteende påverkar sällan andra och är därför 

lätt att förbise (Kopp, 2010). 

Psykiska kännetecken och karaktäristiska drag 

Nedan presenteras några av de karaktäristiska tecken och symptom flickor 

med ADHD ofta uppvisar. Ett flertal av dessa symptom är utmärkande drag 

även hos  pojkar med ADHD och inte enbart för flickorna.  Tydliga tecken är 

att flickorna är glömska, slarviga, har dålig organisationsförmåga och starka 

humörsvängningar (Nadeau et al., 1999; SBU, 2005; Quinn, 2005). 

Tvångsmässiga beteenden är vanliga då flickorna har en inre känsla av 

oordning och de blir deras sätt att kompensera för sitt inre kaos. Detta ger en 

illusion av kontroll och skapar visst lugn. De tvångsmässiga beteendena blir 

starkare i situationer där flickorna känner sig pressade och stressade vid 

exempelvis förändringar i tillvaron (Nadeau et al., 1999). 

Många av flickorna har olika typer av sömnstörningar, allt ifrån insomning, 

sova sammanhängande, vakna samt hålla sig vaken (Nadeau et al., 1999). 
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Sömnsvårigheterna kan försvåra en redan problematisk skolsituation för 

flickorna genom att göra koncentrationssvårigheterna än mer påtagliga.  

I motsvarighet till pojkarna har flickorna med ADHD inte lika grava 

uppförandestörningar, det vill säga beteenden som av omgivningen uppfattas 

provocerande och störande. Detta icke önskvärda beteende är förekommande 

hos en liten del av flickorna men de allra flesta vänder istället beteendet inåt. 

Medan ett fåtal flickor visar på dessa uppförandestörningar är de flesta flickor 

med ADHD istället blyga, tysta och tillbakadragna. Med rädsla för att bli 

utstötta och förbisedda drar sig många flickor undan den sociala gemenskapen 

(Nadeau et al., 1999). 

Flickor med ADHD har en mer omfattande psykisk ohälsa än pojkar med 

diagnosen (Quinn, 2005). Den psykiska ohälsan tar sig ofta i uttryck genom 

ångest och depressioner. Det är via dessa psykiska tillstånd som flickorna ofta 

kommer i kontakt med sjukvården. Symptomen på depression och ångest kan i 

många fall överskugga grundproblematiken och det är då stor risk att 

flickornas ADHD inte blir upptäckt (Kopp, 2010). 

 
“…females who have ADHD have more psychological distress than 

males who have ADHD. When compared to their male counterparts, girls who 

have ADHD report more anxiety, more distress, more depressive symptoms, and 

an external locus of control. They have also been found to be at risk for more 

psychological impairments. Because of these symptoms, girls may be diagnosed, 

correctly or incorrectly, as depressed, and the the primary or coexisting diagnosis of 

ADHD may be missed” (Quinn, 2005, s. 581). 

 

Å andra sidan tyder annan forskning på att flickor med ADHD istället har 

bättre psykisk hälsa än pojkar med ADHD och i mindre grad lider av ångest 

och depressioner (SBU, 2005). 

Jämfört med personer utan ADHD har personer med ADHD generellt sett 

sämre självkänsla. Flickor med ADHD har ofta ännu något sämre syn på sig 

själva än pojkar med ADHD har (Kopp, 2010). Flickornas egen medvetenhet 

gällande sina egna svårigheter kan vara en bidragande faktor till den låga 

självkänslan. 

Social kompetens och kamratrelationer 

Socialt samspel kan för flickor med ADHD vara problematiskt (Quinn, 2005). 

Flickorna har nedsatt social kompetens och de har svårt att reglera sitt 

beteende efter olika sociala situationer (Kopp, 2010). I och med svårigheterna 

att anpassa beteendet samt verbal aggressivitet kan kamratrelationer bli 

komplicerade för flickorna (SBU, 2005; Vitulano et al., 2012). 

 
”De flesta flickor med AD/HD har problem med att initiera, utveckla och 

upprätthålla vänskapsrelationer. De kan ha svårigheter med ett antal förmågor som 

påverkar den sociala interaktionen, till exempel turtagning, konfliktlösning, verbal 

uttrycksförmåga och uppfattande av icke-verbala signaler.” (Nadeau et al., 1999, 

s.81) 

 

Flickor med ADHD har färre vänner och är oftare ensamma än flickor utan 

ADHD. Redan i förskoleåldern är det möjligt att se tecken på att flickor med 
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ADHD blir utstötta ur gemenskapen. Forskning kring flickor med ADHD 

tyder på att de har svårare för kamratrelationer och svårare att fungera i grupp 

än flickor utan ADHD (SBU, 2005). Då forskning kring flickor med ADHD är 

relativt begränsad så pekar det på att detta är den generella åsikten i det 

aktuella forskningsläget kring den sociala kompetensen hos flickorna.  

Skolgång och skolsvårigheter 

Tillståndet ADHD påverkar flickorna negativit då det kommer till 

skolprestationer och skolgång. Forskning pekar på att flickor med ADHD har 

sämre skolresultat än flickor utan tillståndet (SBU, 2005). Förmågan att kunna 

organisera och planera sitt skolarbete är viktigt för att kunna prestera, vilket 

flickorna har svårt för (Nadeau et al., 1999). För att inte dra till sig 

uppmärksamhet har flickorna en tendens att kompensera för sina 

skolsvårigheter genom att hålla en låg profil och ge intrycket av att de följer 

med i undervisningen (Nadeau et al., 1999; Quinn, 2005).  

 
“Girls may also work harder to compensate for or hide their symptoms in their 

effort to meet parent and/or teacher expectations. They, therefore, may not 

demonstrate academic difficulties or impairments in the classroom during their 

early years” (Quinn, 2005, s. 580). 

 

Då flickornas skolsvårigheter ter sig introverta och de inte uppvisar 

beteendeproblem i samma utsträckning som pojkar kan det leda till att 

problemen inte uppmärksammas. Flickorna kan ha påtagliga skolsvårigheter 

och vara i behov av stöd men lärare i dess närhet uppmärksammar inte dessa 

tecken då flickorna inte påvisar ett trotsigt eller störande beteende (Nadeau et 

al., 1999). 

 
”Flickor som är förvirrade, slarviga, tysta dagdrömmare får mindre 

uppmärksamhet från föräldrar och lärare än pojkar som är mera aktiva, störande 

och trotsiga” (Nadeau et al., 1999, s. 33). 
 

Sämre skolresultat för flickor med ADHD än för flickor utan ADHD är inte 

alltid fallet. Det finns flickor med ADHD som presterar mycket bra i skolan 

med goda resultat och höga betyg. Det som inte syns för läraren är den enorma 

ansträngning flickorna genomgår för att prestera i skolan. De kan i många fall 

sitta uppe hela natten för att studera och avskärmar sig från social gemenskap 

(Nadeau et al., 1999). ”Good grades and satisfactory teacher reports especially in the 

early years cannot rule out ADHD in girls” (Quinn, 2005, s. 580).   

Med tanke på skolans förväntningar och krav på eleven, skolmiljön samt 

oskrivna regler blir skolan en komplicerad miljö för flickor med ADHD att 

passa in i. I jämförelse med fritidsaktiviteter kan skolans värld ses som strikt. 

 
”school setting offers more consistency, less physical contact, and less talking time 

then after-school settings, which can limit the occurrence of behavioral problems 

associated with ADHD symptoms, and ultimately decrease the likelihood of 

identifying the mechanisms that are involved in this developmental progression” 

(Vitulano et al., 2012, s. 157). 
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Fritidsaktiviteter kan därför vara mer tillåtande och medför inte lika stora 

svårigheter till anpassning som skolan gör.  

Diagnostiseringens utmaning 

De checklistor och kriterier (se bilaga 1) som används vid diagnostisering av 

ADHD fokuserar till stor del på fysisk hyperaktivitet och inte mental och 

emotionell hyperaktivitet. Till exempel nämns kriterier som svårigheter att 

sitta still, klänger och klättrar samt svårigheter att utöva lugna aktiviteter vilka 

är kriterier mer förekommande hos pojkar (Nadeau et al., 1999). Då flickornas 

ADHD ter sig annorlunda innebär detta risker för att flickorna blir 

underdiagnostiserade med tanke på checklistornas fokus kring det fysiskt 

hyperaktiva. Forskare menar på att kriterierna för diagnostisering istället bör 

vara könsspecifika. Då flickornas ADHD ter sig så annorlunda bör de jämföras 

med flickor utan ADHD istället för med pojkar med ADHD (SBU, 2005). En 

separat kriterieuppsättning för flickor skulle medföra att fler flickor upptäcks 

och diagnostiseras (Brante, 2006). 

Då det kommer till behandling av ADHD visar forskning på att 

medicinering med centralstimulerande medel är lika effektiv på flickor som på 

pojkar. I testgrupperna visade sig medicinering vara mer effektiv än terapi 

men en kombination av dessa visade sig vara det mest effektiva (SBU, 2005). 

Dock visar annan forskning på att medicinering bara delvis hjälper de flesta 

flickor, detta på grund av att hänsyn inte tas till hormonförändringar och 

östrogenets påverkan på hjärnan (Quinn, 2005).  
 

“In addition, fluctuating hormone levels may affect ADHD symptoms and 

treatment in females. Only with gender-sensitive diagnosis and treatment will the 

public health concern posed by the underdiagnosis of ADHD in females be 

addressed” (Quinn, 2005, s. 579). 

 

Med tanke på detta behöver forskningen utvecklas kring hur hormoner och 

östrogennivåer påverkar medicinering med centralstimulerande medel (SBU, 

2005).  

Generellt upptäcks flickors ADHD i sent stadie, ofta i tonåren. Detta kan 

medföra att flickan går många år i skolan utan att få den hjälp och stöd som 

hon är i behov av (Kopp, 2010). Orsaken till detta anses vara en okunskap 

kring hur ADHD ter sig hos flickor (Kopp, 2010). 

Medicin kontra sociala faktorer 

De två huvudgrenar som dominerar inom forskning på ADHD är den 

sociologiska inriktingen med fokus främst på miljöaspekter, samt den kliniskt 

medicinska där problematiken tros härstamma inom barnet själv.  

Inom den sociologiska inriktningen problematiseras ADHDs existens och 

relevansen av att överhuvudtaget diagnostisera tillståndet. ADHD ses som en 

diagnos skapad av neuropsykiatrin för att härleda barns avvikande och 

störande beteenden till biologiska faktorer inom barnet själv  (Kärfve, 2000). 

Istället ses tillståndet ADHD som symptom härledda till sociala faktorer, 

orsaker ses ligga i barnets omgivning istället för hos det enskilda barnet. 

Dysfuntionella relationer mellan barnet och personer i dess närhet anses vara 
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närmast bidragande till problematiken. Exempelvis om föräldrars instabila, 

felaktiga eller ångestfyllda beteenden projiceras på barnet leder detta till att 

barnets ses som den som äger problemet (Kärfve, 2000). En kritisk aspekt på 

diagnostiseing anses vara avskrivandet av skuld och ansvar som omgivningen 

bär. En diagnos anses vara en ofta lättande bekräftelse till omgivningen att de 

inte är att beskylla för barnets svårigheter. ”Diagnosen befriar föräldrarna från 

skuldkänslan, ger en förklaring till barnets avvikande beteende och familjens svåra 

situation...” (Kärvfe, 2000, s. 75).  

Å andra sidan inom det kliniskt medicinska fältet ses ADHDs symptom 

som en medfödd problematik och anses vara en diagnostiserbar sjukdom 

(Gillberg, 1996). Sociala faktorer anses inte vara den främsta orsaken till 

uppkomsten av tillståndets symptom. ”Psykosociala faktorer tycks inte, utan att 

hjärnfunktionsstörningar finns med i bilden, kunna orsaka den grundläggande 

problematiken...” (Gillberg, 1996, s. 134). Istället för att anse att problematiken 

orsakas av sociala faktorer anses det istället att barn med ADHD ”löper ökad 

risk för att ”dra till sig” en mängd socialt omgynsamma faktorer, inklusive destruktiva 

gäng, mobbande ”kamrater” och grälande föräldrar” (Gillberg, 1996, s.149). Inom 

det kliniskt medicinska synsättet är tilltron till medicinsk behandling stor.  

Forskning pekar på de positiva effekter medicineringen medför, såsom 

förbättrad koncentraion samt inlänrningsförmåga och ett mer välfungerande 

liv. Medicinen kan göra att barnet klarar av att lyssna bättre, blir lugnare och 

mer fokuserat (Gillberg, 1999).  

Forskning kring ADHD sponsras ofta av stora läkemedelsföretag, inom det 

sociologiska fältet anses detta kunna påverka den positiva inställningen till 

medicinering som finns inom psykiatrin. Det ifrågasätts om de ekonomiska 

bidragen varit lika stora om terapi varit den huvudsakliga rekommenderade 

behandlingsmetoden av ADHD (Brante, 2006).  

 

Skolans uppdrag  

Skolan styrs närmst av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet men är även i högsta nivå styrd av UNICEFs Barnkonvention 

tätt följt av Svenska Unescorådets Salamancadeklaration.  

 
”Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp 

bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 

värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället” (Unicef, 2009, s. 23). 

 

Alla barn med funktionsnedsättningar har alltså rätt till ett värdigt liv och stöd 

för att kunna utveckla ett gott självförtroende samt ges en självklar plats i 

samhället utan att någonsin exkludera barnet. Detta är krav som näst intill alla 

länder i världen skrivit under på. Dessa villkor specificeras närmre i  1994-års 

Salamancadeklaration som handlar om hur undervisning ska anordnas för 

elever i behov av stöd.  
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”Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som 

skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som 

kan tillgodose dessa behov” (Salamancadeklarationen och Salamanca +10, 2006. s. 

11). 

 

”Skolorna måste finna vägar när det gäller att med lyckat resultat ge undervisning 

åt alla barn, däribland dem som har svåra skador och funktionshinder” 

(Salamancadeklarationen och Salamanca +10, 2006, s. 16). 

 

Skolan har skyldighet att sätta eleven och dess behov i centrum samt tillgodose 

dessa med lämplig pedagogik. Alla elever har rätt till förutsättningar för att 

kunna lyckas i skolan. Salamancadeklarationen ser till elevens bästa och ställer 

höga krav på den pedagogik som bedrivs i skolan samt dess pedagoger.  Det 

styrdokument som främst används i skolans dagliga verksamhet är 

Skolverkets läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Läroplanen 

består av mål och riktlinjer för verksamheten samt den värdegrund som skolan 

vilar på.  

 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, 

s. 8). 

 

Skolan ska utgå från varje enskild elevs individuella behov och anpassa 

undervisningen därefter, ”omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling 

ska prägla verksamheten” (Skolverket, 2011, s. 7). Skolan ska ta hänsyn till den 

individuella elevens behov samt förutsättningar och har särskilt ansvar 

gentemot de elever som av någon anledning har svårt att nå målen 

(Skolverket, 2011).  Det som i läroplanen återskapar Salamancadeklarationens 

talan om ”elever i behov av särskilt stöd” är följande: ”alla som arbetar i skolan 

ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd” samt ”läraren ska 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket, 

2011, s. 14). Utöver dessa förmuleringar använder läroplanen genomgående 

begreppet ”alla barn” där rimligtvis barn i behov av särskilt stöd innefattas.  

Att se till individens behov och stödja elever med funktionsnedsättningar 

innebär att anpassa arbetssättet efter individen, ge eleven en god social 

arbetsmiljö, tekniska hjälpmedel samt specialpedagogiskt stöd. Insatser för 

eleverna med funktionshinder kan vara både långsiktiga och kortsiktiga mål 

(Skolverket, 2002).  Behovet av insatser är inte nödvändigtvis konstant utan 

detta kan över tid förändras.  

Den vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningen bland elever i 

skolan är ADHD (Kopp, 2010) och det är därför viktigt att skolans pedagoger 

vet hur de ska bemöta dessa elever i behov av särskilt stöd. Trots att 

Salamancadeklarationen säger att elever har rätt till att lyckas i skolan 

beräknas knappt hälften av eleverna med ADHD nå målen i svenska, engelska 

och matematik i grundskolans årskurs 9 (Skolverket, 2001).  
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Skolans insatser för elever med ADHD 

Trots skolans mål att se till varje individs behov så visar forskning att samma 

insatser sker oberoende av vilken funktionsnedsättning eleven har. Dessa 

insatser består till högsta grad av utökat stöd från pedagog, långsammare 

tempo, små elevgrupper samt tillgång till assistent och specialpedagog. Skolan 

skattar själv sina insatser för elever med ADHD relativt lågt och anser att det 

finns stora svårigheter att anpassa miljön efter elevernas behov (Skolverket 

2001).  Den viktigaste faktorn för ett bra omhändertagande av eleven är goda 

kunskaper kring samt förståelse för funktionsnedsättningen ADHD. Berörda 

elever, pedagoger och vårdnadshavare anser att det finns ett behov för ökad 

kompetens kring funktionsnedsättningar samt de pedagogiska och sociala 

konsekvenser de för med sig. Skolans bristande kunskap kring 

funktionsnedsättningar medför svårigheter att bemöta elever i behov av 

särskilt stöd (Nadeau et al., 1999; Skolverket, 2001). En ökad kompetens skulle 

kunna betyda medicinska kunskaper kring diagnoser, vidareutbildning samt 

handledning av pedagoger. Det kan också vara gynnsamt med en medicinskt 

inriktad handledning för att fördjupa kunskaperna (Skolverket, 2001). 

I skolans arbete med att stödja eleven med funktionsnedsättningar sker en 

kontinuerlig dialog mellan berörda pedagoger, skolsköterska samt kuratorer 

kring elevens behov och skolans insatser. En aspekt i dessa samtal är en brist 

på kritisk analys och reflektion kring elevens svårigheter. Generella 

uppfattningar inom arbetslaget blir lätt befästa och sällan utmanade, ”consent 

within the team is easily produced and maintained”(Hjörne & Säljö, 2004, s. 19). En 

svårighet i dessa dialoger är att det till stor del blir den individuella 

pedagogens subjektiva uppfattning kring barnet som styr skolans insatser 

(Hjörne & Säljö, 2004).  

Psykosocialt perspektiv på elever i behov av särskilt stöd 

Denna studies utgångspunkt för elever i behov av stöd är det psykosociala 

perspektivet. Detta perspektiv ”innebär en medvetenhet om att mänsklig 

förändring och utveckling är möjlig och att omgivningen kan möjliggöra eller 

omöjliggöra för individen att utvecklas” (Holmsten, 2002, s. 52). Betoningen på ett 

samspel mellan individ och omgivning karaktäriserar det psykosociala 

perspektivet (Lennéer-Axelson & Thylefors, 1999). Individen påverkas av dess 

omgivning medan också omgivningen påverkas av individen. Att se på elever 

i behov av särskilt stöd ur ett psykosocialt perspektiv innebär att förstå att 

faktorer i omgivningen påverkar eleven samt vilka hinder som kan finnas och 

hindra elevens utveckling. Det innebär också att förstå hur relationer och 

kontinuitet påverkar eleven (Holmsten, 2002; Lennéer-Axleson & Thylefors, 

1999). Det psykosociala perspektivet innebär att arbeta med mänsklig 

förändring och utveckling. För att lösa problem ur ett psykosocialt perspektiv 

så arbetas det med sociala och psykologiska aspekter parallellt. Psykologiska 

aspekter som självkännedom och medvetenhet om sina egna behov är 

tillsammans med sociala aspekter som samtal mellan människor 

grundläggande faktorer i ett framgångsrikt psykosocialt arbete. 

Det psykosociala perspektivet betonar vikten av miljön och dess inverkan 

på individen. ”Att en elev har svårigheter i en viss miljö behöver inte betyda att han 



12 

 

eller hon har svårigheter i en annan miljö”(Holmsten, 2002, s. 52).  Den förmåga 

pedagoger har att anpassa miljön efter individens behov har stor inverkan på 

elevens framgångar och psykosociala hälsa. Om miljön inte tillrättaläggs kan 

detta innebära negativ påverkan på eleven. Tillrättaläggandet av miljön kräver 

mycket av de personer som bemöter eleven, även dessa personer behöver i sitt 

arbete stöd för att kunna gynna och stötta eleven på bästa sätt. Detta stöd kan 

vara från exempelvis skolledning eller annan överordnad organisation 

(Holmsten, 2002).   

I det psykosociala perspektivet är det viktigt att alla aktörer kring eleven 

samverkar då samarbetet mellan individ och omgivning är perspektivets 

grundtanke (Homsten, 2002). En grundläggande faktor i denna samverkan bör 

vara samtalet mellan de olika aktörerna samt samtalet med eleven. Stort fokus 

bör ligga på personlig kommunikation mellan alla inblandade individer 

(Holmsten, 2002).  Dessa aktörer skulle kunna vara skola, pedagoger, 

vårdnadshavare, eleven själv samt berörda vårdinrättningar såsom Barn- och 

Ungdomspsykiatrin. Forskning visar på att det finns ett stort behov av 

samarbete mellan samhällsinrättningar för att stödja elever i särskilt behov 

(Blomqvist, 2012). Å andra sidan konstateras det att ”det finns så lite forskning 

om BUP:s samarbete med skola och socialtjänst när samhället på olika sätt påtalar 

detta som både viktigt och nödvändigt”(Blomqvist, 2012, s. 14). 

 

Barn- och Ungdomspsykiatrins uppdrag 

Om diagnosen ADHD har ställts för en elev så har Barn- och 

Ungdomspsykiatrin kontinuerlig kontakt med eleven och dess 

vårdandshavare.  Eleven har då kontakt med minst två samhällsinrättningar, i 

form av skolan och Barn- och Ungdomspsykiatrin. Det är därför viktigt att 

dessa inrättningar samarbetar samt är medvetna om varandras synsätt och 

arbetsmetoder.  Detta för att skapa en samstämmighet i arbetet med att stödja 

eleven så att denne inte behöver uppleva motsägelsefull pedagogik. 

Barn- och Ungdomspsykiatrins uppdrag handlar om att skydda människors 

välfärd, bedöma och avgöra vilka barn och ungdomar som behöver hjälp och 

stöd samt förbättra deras tillvaro. Barn- och Ungdomspsykiatrin arbetar både 

för att förebygga problematik genom tidiga insatser samt att förbättra barns 

psykiska hälsa genom relevanta åtgärder (Blomqvist, 2012). Arbetet styrs av 

och baseras på Hälso- och sjukvårdslagen, som sedan tolkas av de olika Barn- 

och Ungdomspsykiatriska enheterna i länen i Sverige. 

 
”Igenkänna, bota och lindra och förebygga psykisk ohälsa, sjukdom och lidande 

samt störning som utgör hinder för personlig tillväxt och mognad hos barn, 

ungdomar 0-17år och deras familjer. Målet är att barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa/sjukdom, eller som är i riskzonen att utveckla psykisk ohälsa/sjukdom, skall 

erbjudas insatser tidigt”(Blomqvist, 2012, s. 32-33). 

 

I verksamheten är relationen mellan personal och patient central. I detta 

sammanhang innebär patient de elever i skolan som är i behov av särskilt stöd. 

Hur relationen ser ut har en betydande roll för det kommande arbetet och hur 

framtiden kommer att bli för flickorna (Blomqvist, 2012).  
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Inom Barn- och Ungdomspsykiatrin används olika vårdprogram som 

riktlinjer för hur olika diagnoser ska behandlas. Trots att vården styrs genom 

de olika programmen finns ändå ett stort utrymme för personalens egna 

handlingsutrymme. Detta då personalen har möjlighet att utifrån sin 

yrkeskompetens avgöra vilka metoder de anser vara mest gynnsamma för 

eleven. En mängd olika metoder kan användas för att bota och lindra psykisk 

ohälsa. Vårdprogrammen har ofta riktlinjer för hur alla aktörer kring eleven 

bäst bör handla för att stödja denne (Blomqvist, 2012). 

Samarbete med skolan betonas som viktigt i Barn- och Ungdomspsykiatrins 

uppdrag som säger ”samverkan för patientens bästa med övriga aktörer inom 

länssjukvården och på kommunnivå, socialtjänst, skola skall utvecklas och struktureras 

och det arbetet har hög prioritet” (Blomqvist, 2012, s. 33). Eleven bör ses utifrån det 

sociala sammanhang där de figurerar för att det ska vara möjligt att göra en 

korrekt bedömning. Skolan blir därför en viktig aktör i arbetet med eleven. 

Utifrån Barn- och Ungdomspsykiatrins utlåtande så anpassar ofta skolan sina 

åtgärder för eleven (Hjörne & Säljö, 2004). 

 

Riskbeteenden och prognos 

Flickor med oupptäckt ADHD ägnar sig ofta åt olika riskbeteenden såsom 

missbruk av droger, alkohol och mat, rökning samt riskfullt sexuellt beteende 

(Quinn, 2005). Det mest tydliga av dessa riskbeteenden är rökning där 

forskning konstaterat att flickor med ADHD röker med dubbelt så hög 

frekvens än flickor utan ADHD (SBU, 2005). Missbruket bland flickorna kan 

ses som en slags självmedicinering, för att möjliggöra känslan av mental och 

fysisk fokusering. Det kan också vara ett sätt för flickorna att tillfredsställa sitt 

impulsiva beteende samt skapa ordning och struktur i ett inre kaos. Utöver 

detta ger även missbruket av substanser en hög stimulans hos flickorna 

(Nadeau et al., 1999). 

Det finns allt för få undersökningar på vuxna kvinnor med ADHD för att 

säkert kunna förutsäga flickornas framtida prognos (SBU, 2005). Med dessa 

riskbeteenden i beaktning antyder det starkt att prognosen är negativ. 

 
 ”Women whose ADHD is not diagnosed are less able to be consistent parents, less 

able to manage their jobs and households, and at higher risk for divorce and single 

parenting” (Quinn, 2005, s. 582). 

 

Flickor och kvinnor med ADHD är underdiagnostiserade och deras 

funktionsnedsättning upptäcks ofta inte förrän flickorna är i senare tonåren 

eller vuxna (Quinn, 2005).  Lärare själva menar på att kompetensen kring 

elever med funktionsnedsättningar behöver förbättras. En ökad kompetens 

leder till ett mer framgångsrikt arbete med flickornas ADHD (Skolverket, 

2001). Utöver en ökad kompetens behövs även ett samarbete mellan de olika 

samhälsinrättningar eleven figurerar i (Blomqvist, 2012). En ökad förståelse för 

andra samhällsinrättningars synsätt på flickor med ADHD leder till en ökad 

kompetens samt förenklar samarbetet.  
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Syfte och Metod 
Nedan presenteras syftet med denna undersökning samt vilka metoder som 

använts i insamlandet av det empiriska materialet. 

Syfte 

Syftet med studien är att ur ett psykosocialt perspektiv beskriva, analysera och 

diskutera Barn- och Ungdomspsykiatrins personals synsätt på flickor med 

ADHD samt deras synsätt gällande diagnostisering. 

Metod 

I denna studie har den kvalitativa metoden använts då syftet är att inhämta 

kunskap gällande Barn- och Ungdomspsykiatrins synsätt på flickor med 

ADHD. Det finns ”en vilja att uppfatta den sociala verkligheten och det som händer i 

den på samma sätt som de som lever i denna verklighet och som är föremål för en 

undersökning upplever den” (Bryman, 2008, s. 362). Den kvalitativa metoden 

innebär en betoning på respondenternas berättande beskrivningar kring 

synsätt och uppfattningar. Då undersökningen söker målande beskrivningar 

snarare än mätbar hård data anses den kvalitativa metoden lämplig (Bryman, 

2008).  

Fenomenografi 

Genom det fenomenografiska perspektivet syftar undersökningen till att 

genom en kvalitativ metod beskriva, analysera och diskutera Barn- och 

Ungdomspsykiatrins personals uppfattningar kring flickor med ADHD.  

Huvudsyftet med det fenomomenografiska perspektivet är ”att visa på hur 

något uppfattas av någon”, fokus ligger inte på att få fram hur världen är utan 

hur någon uppfattar den (Dimenäs, 2007, s. 157).  

 
”Fenomenografi handlar om människors tankar om sin omvärld, om hur man erfar, 

upplever eller uppfattar den, alltså både vad man tänkt på och varit med om. Erfarenheter 

kan vara grundade på såväl teoretisk kunskap som praktiskt handlande. Uppfattningen ses 

alltid som en relation mellan individen och omvärlden” (Dimenäs, 2007, s. 157-158). 

 

Det handlar alltså om empiriska studier på hur människor förstår och upplever 

ett fenomen. Fenomenografin kallas också den andra ordningens perspektiv 

(Dimenäs, 2007; Marton, 1981).  Utifrån det fenomenografiska perspektivet och 

dess vilja att se människors uppfattningar kring ett uttalat fenomen syftar 

studien till att få en bild av barn- och ungdomspsykiatrins personals 

uppfattning kring sitt eget synsätt på flickor med ADHD. Studien söker inte att 

finna svar på en absolut sanning utan snarare uppfattningar kring det valda 

ämnet (Marton, 1981). 

Semistrukturerade intervjuer 

Insamlandet av empiriskt material har genomförts med hjälp av intervjuer av 

det semistrukturerade slaget. Detta innebär att det fanns en intervjustruktur 
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som formulerats i ett frågeschema (Bryman, 2008), se bilaga 2. I den 

semistrukturerade intervjuformen användes i förhand formulerade allmänna 

frågor som ett stöd för respondenten i berättandet. Detta möjliggjorde för 

respondenten att använda egna ord och formuleringar istället för att införa 

begrepp i intervjun som respondenten kände sig styrd av (May, 2001). 

”Intervjuernas öppna och diskursiva natur” möjliggör en ”förändringsprocess, där 

olika tanketrådar” respondenten berör kan återupptas genom följdfrågor 

(Bryman, 2008, s. 415). Detta för att knyta an respondentens huvudmeningar 

till studiens syfte. 

Då studiens syftar till att utforska Barn- och Ungdomspsykiatrins synsätt 

gällande flickor med ADHD ansågs den semistrukturerade intervjustilen vara 

lämplig med tanke på studiens tydliga fokus. (Bryman, 2008). Empirin 

undersökningen ämnade bringa var en bred översyn av Barn- och 

Ungdomspsykiatrins synsätt på dessa flickor och då ansågs en 

semistrukturerad intervjuform med ett antal i förväg formulerade frågor med 

utrymme för relevanta uppföljningsfrågor samt följdfrågor vara det bästa 

alternativet (Bryman, 2008). Frågorna som i förväg formulerades var av det 

öppna slaget för att uppmuntra respondenterna till berättande och 

beskrivande svar. Då ”det är respondenternas uppfattningar och föreställningar som 

är av intresse” har frågorna ställts på ett sätt som följer respondentens tankar 

samt öppnar upp för beskrivande och berättande svar (Dimenäs, 2007, s. 48). 

Beroende på det utsagor respondenten delgav så anpassades och utformades 

spontanta uppföljnings- samt följdfrågor, allt enligt semistrukturerad 

intervjustil. 

Urval 

Ett målinriktat urval har tillämpats för att ”skapa överensstämmelse mellan 

forskningsfrågor och urval” genom att undersöka uppfattningar hos personer 

som har erfarenhet av och i sin yrkesroll kommer i kontakt med det valda 

ämnet i forskningsområdet (Bryman, 2008, s. 434). Studien är därför 

genomförd på fem personer anställda inom Barn- och Ungdomspsykiatrin 

med yrkesrollen psykolog, kurator, specialistpsykolog i neuropsykologi, eller 

enhetschef.  Det spridda valet av yrkesroller motiveras genom att studien 

syftar till att komma det synsätt som finns inom Barn- och Ungdomspsykiatrin 

gällande flickor med ADHD så nära som möjligt. Intervjuerna är utförda på 

personer verksamma i spridda delar av landet. Den geografiska spridningen 

på respondenter motiveras genom att göra undersökningen så mångfacetterad 

som möjligt. Syftet med den geografiska spridningen är inte att ställa de olika 

orterna i landet emot varandra utan snarare att få en uppfattning om hur 

synsättet ser ut. 

De respondenter som deltagit i studien är noggrant utvalda personer med 

erfarenhet av ämnet samt är yrkesverksamma. Genom intervjuer av personer 

med erfarenhet i ämnet blir den empiriska data ”inte bara en åsikt eller en 

synpunkt utan en berättelse som grundar sig på egen erfarenhet”(Dimenäs, 2007, s. 

49).  De respondenter som valdes ut för intervjuerna presenteras nedan med de 

fiktiva namn som är de namn som figurerar i resultatet. 
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Jens: Psykolog, verksam drygt ett år  

Catarina: Enhetschef och verksamhetspsykolog, verksam åtta år 

Jeanette: Specialistpsykolog i neuropsykologi, verksam tio år 

Richard: Psykolog, verksam sju år 

Malin: Kurator inom Barn- och Ungdomspsykiatri, verksam 2 år 

 

Utöver dessa fem respondenter visade ytterligare 18 individer intresse för att 

meverka i studien men med tanke på en begränsad tidsaspekt samt Barn- och 

Ungdomspsykiatrins personals arbetsbörda omöjliggjordes medverkan från 

dessa personer.  

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i studien kan styrkas genom att det empiriska materialet har 

inhämtats och bearbetats på ett systematiskt och forskningsetiskt sätt. 

Undersökningens trovärdighet förstärks genom att valet av tillvägagångssätt 

stämmer överens med studiens syfte. Frågorna i intervjuschemat är noga 

utarbetade med studiens syfte i åtanke och granskade av en vetenskapligt 

skolad person vilket leder till att innehållstillförlitligheten stärks (Dimenäs, 

2007). Respondentvalidering i form av delgivande av resultatet ”till de personer 

som är en del av den sociala verklighet som studerats” stärker ytterligare studiens 

trovärdighet (Bryman, 2008, s. 355). Studien är kommunicerbar genom att inga 

särskilda förkunskaper krävs för att läsaren ska kunna tillgodose sig innehållet 

(Dimenäs, 2007).  

Pålitligheten befästs då resultatet är reproducerbart, detta innebär att en 

annan person ska kunna ta del av det empiriska materialet och komma fram 

till samma resultat som denna studie presenterar. Genom att också se till 

 
 ”...att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen – problemformulering, val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så 

vidare”(Bryman, 2008, s. 355) 

 

säkerhetställs pålitligheten. Detta möjliggörs genom att ljudupptaggning skett 

under intervjuerna samt att materialet sedan transkriberats på korrekt sätt. 

Ytterligare faktorer som stärker pålitligheten är de utdrag och citat som 

presenteras i resultatet (Bryman, 2008). 

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principer studien utgått från är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. Respondenterna upplystes enligt 

informationskravet i förväg om forskningens syfte. Enligt samtyckeskravet har 

samtlig medverkan i studien varit frivillig och skett enligt respondentens 

önskemål gällande tid och praktiskt utförande (Dimenäs, 2007). Enligt 

konfidentialitetskravet förekommer inte respondenternas personuppgifter i 

det presenterade resultatet. 
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 ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem” (Dimenäs, 2007, s. 27)  

 

Det insamlade empiriska materialet har endast använts till studiens ändamål 

och respondenterna har blivit informerade kring nyttjandet, detta i enlighet 

med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2001). Varje enskild respondent 

tillfrågades om samtycke för ljudupptagning av intervjuerna innan dessa 

påbörjades.  

Genomförande 

Utifrån det valda geografiska platser där Barn- och Ungdomspsykiatriska 

enheter finns representerade kontaktades den nogrannt utvalda verksam 

personal som skulle möjliggöra relevanta intervjuer för att tjäna studiens syfte. 

Kontaktuppgifter till de olika enheterna fanns att tillgå via de respektive 

landstingens websidor. Den första kontakten skedde via e-post där studiens 

syfte presenterades samt medverkan efterfrågades. Det totala antal 

förfrågningar som gjordes var 50 stycken. Detta resulterade i att 23 individer 

visade intresse varav fem hade möjlighet att avvara tid inom loppet av 

studiens tidsram. När svar erhölls av dessa personer skedde sedan en 

överenskommelse angående tid för intervjutillfälle. Respondenterna 

kontaktades sedan via telefon när intervjun genomfördes. Telefonkontakt 

valdes som intervjumetod då respondenteras geografiska spridning var så pass 

varierad. På grund av denna geografiska spridning samt den tids- och 

ekomiska aspekt direkta intervjuer skulle medföra ”kan telefonintervjuer 

betraktas som en mycket effektiv metod” (Bryman 2008. s. 433). 

Denna studies båda författare deltog vid samtliga telefonintervjuer, dock 

fördelades ansvaret sinsemellan genom att enbart en person var muntligt aktiv 

under varje intervju, detta för att inte skapa förvirring för respondenten under 

intervjutillfället samt hämma dess vilja att delge sina uppfattningar. Samtliga 

intervjuer inleddes med att respondenterna upplystes om de forskningsetiska 

principer studien förhåller sig till och det betonades att medverkan i studien 

var frivillig. Telefonintervjuerna genomfördes på ungefärligen 30-45 minuter 

per intervju. 

Under intervjuerna skedde ljudupptagning via två inspelningsinstrument 

för att möjliggöra korrekt transkribering av materialet. Respondenterna 

ombads ge sitt godkännande angående ljudupptagningen. Transkribering 

skedde i efterhand genom att ljudupptagningen spelades upp och 

dokumenterades skriftligt ord för ord. Det transkriberade materialet 

strukturerades och kategoriserades för att sedan presenteras i studiens 

resultatdel. 
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Analys och tolkning 

En kvalitativ analysmetod har använts när studiens empiri har bearbetats. 

Utan några färdiga hypoteser eller redan valda kategorier analyserades 

empirin med syfte att urskilja de beskrivningar och berättelser som 

respondenterna förmedlade (Dimenäs, 2007). Transkriberingarna har ett flertal 

gånger lästs för att möjliggöra urskiljning av mönster som kom att lägga 

grunden för de kategorier som sedan formulerades (Dimenäs, 2007).  

Den typ av indexering som använts vid kategorisering av den empiriska 

datan är att transkriberingarna bearbetats i fysisk form genom utskrifter på 

papper och sedan har olika färgmarkeringar använts för att förenkla och 

möjliggöra den systematisering samt strukturering som skett (Bryman, 2008). 

Denna systematisering och strukturering resulterade i fyra huvudteman i 

vilket intervjuresultatet presenteras. 

Metoddiskussion 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har visat sig som en välfungerande 

metod då det empiriska materialet svarar mot syftet med studien. Detta då 

intervjuer av det semistrukturerade slaget resulterade i rika och fylliga data 

med berättande och detaljerade beskrivningar gällande uppfattningar om 

flickor med ADHD. De intervjufrågor som formulerades samt de följdfrågor 

som ställdes anses relevanta då de tjänar studiens syfte. Dock kan vissa 

svårigheter finnas med utförandet genom denna metod. En av dessa kan vara 

svårigheten att replikera en studie av det kvalitativa slaget (Bryman, 2008). 

Många faktorer kan ha inverkan på den data som presenteras av 

respondenten, exempelvis sinnesstämning, tidsaspekt och intervjuarens 

påverkan på respondenten. Med tanke på dessa variabler är det mycket möjligt 

att respondenters svar skulle variera vid ett försök att replikera intervjun. En 

annan svårighet med den kvalitativa studien är att den kan bli subjektiv, detta 

då forskarna själv genom denna metod väljer vilket data som ska presenteras 

(Dimenäs, 2007). Genom valet av frågor och urval av empiri påverkar 

forskarna själv en stor del av studien (Bryman, 2008; Dimenäs, 2007).  Med 

dessa möjliga svårigheter i åtanke vidhålls den semistrukturerade intervjun 

som den mest effektiva. 

Något vi har tagit i beaktning angående valet av telefonintervju som metod 

är de tekniska svårigheter dessa kan medföra, exempelvis risk för störningar 

på linjen och svårigheter att spela in intervjuerna (Bryman, 2008). För att 

försöka förekomma dessa risker testades i förväg inspelningsutrustning samt 

användes dubbla uppsättningar diktafoner. Under en av intervjuerna bröts 

samtalet, men då samtalet snabbt återupprättades anser vi inte att detta 

påverkat det slutgiltiga resultatet. 

På grund av omständigheter i en respondents verksamhet utfördes denna 

intervju via e-post istället för telefon. De frågor som kommunicerades till 

denna respondent var en utvecklad version av det frågeschema som användes 

till de andra intervjuerna. Detta genom att troligt relevanta följdfrågor var 

formulerade i frågeschemat. Den inverkan på resultatet detta skulle kunna 

medföra är att spontana följdfrågor eller uppföljningsfrågor enligt en 
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semistrukturerad intervjuform inte var möjlig. På grund av detta kan 

möjligheten att utveckla respondentens tanketrådar inte införlivas 

Kommunikation har skett och förfrågan om intervjudeltagande har 

kommunicerats med ett antal personer verksamma inom Barn- och 

Ungdomspsykiatrin. Ett stort antal av dessa visade intresse gällande 

deltagande i undersökningen men på grund av begränsad tidsaspekt och 

individernas arbetsbörda har dessa ej haft möjlighet att medverka. Då verksam 

personal inom Barn och ungdomspsykiatrin är den yrkesgrupp studien har för 

avsikt att belysa gjordes ett medvetet val gällande studiens empiriinsamling. 

De respondenter som deltagit i indtervjuerna har delgett rika fylliga utsagor 

vilket har försett studien med en bred empiri och studiens syfte har i och med 

detta tjänats.  
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 Resultat  
Nedan presenteras utvalda delar ur de genomförda kvalitativa intervjuerna 

som är underlaget i denna studie. De utsagor respondenterna delgivit 

analyseras nedan som ett resultat av respondenternas uppfattningar och inte 

ett återgivande av sanningen. Respondenterna har blivit ombedda att bidra 

med sitt synsätt och tankar kring Barn- och Ungdomspsykiatrins synsätt, inte 

redovisa ett detaljerat utlåtande av verksamhetens arbetssätt. 

I bearbetningen av det empiriska materialet framkom tydliga gemensamma 

huvudtankar som kunde utformas till fyra teman för undersökningen. De 

huvudteman som främst kommer att behandlas är: flickornas diagnos, Barn- 

och Ungdomspsykiatrins arbete, samarbete organisationerna emellan samt 

flickor med ADHD och framtiden.  

 

Flickornas diagnos 

En av respondenterna beskriver ADHD-problematiken som att ”omgivningens 

krav blir för stora för individens förmåga” (Jens). Detta synsätt, där det i främsta 

hand fokuserar på miljön runt barnet innan det ses till barnet själv, präglar 

samtliga respondenters utsagor kring diagnosen. 

Den generella uppfattningen kring flickor med ADHD är att de är mer 

svårupptäckta då symptomen inte är lika tydliga som hos pojkar. ”Jag tror att 

det kan vara lättare att se pojkars symptom... Jag tror att det yttrar sig på ett tydligare 

sätt eller i alla fall att man förväntar sig att se dem mer”(Jens).  

 
”... många gånger kan det te sig olika och jag upplever att pojkar uppmärksammas 

tidigare än flickor. Det kan handla om utåtagerande beteende och motorisk oro som 

många gånger istället vänds inåt på flickor” (Malin). 

 

Flickor med ADHD anses inte lika diagnostypiska som pojkar med samma 

diagnos.  Hyperaktivitet är hos flickorna mindre förekommande och ter sig 

ofta som en rastlöshet i motsvarighet till pojkarnas utåtagerande. Markanta 

uppmärksamhetssvårigheter utmynnar i dagdrömmande, låg uthållighet både 

mentalt och fysiskt i form av svårigheter att sitta still eller aktivt deltagande 

samt att flickorna har ”jättesvårt att planera och organisera sin vardag” (Catarina). 

Flickors impulsivitet skapar i motsats till pojkars ofta utåtagerande beteende 

istället svårighet i sociala samspel. Verbal aggressivitet och svårigheter att 

kontrollera sina impulser kan leda till problem med kompisrelationer.  

Flickorna kanske inte ”bråkar på det sättet som killar kanske gör utan jag tänker att 

många tjejer jag träffar snarare drar igång mindre grejer”(Catarina). Flickorna kan 

ha svårigheter att utforma och bibehålla kompisrelationer och deras vardag 

beskrivs som konfliktfylld i både hem och skola. ”... konflikter i hemmet eller i 

skolan. Man märker bara att de inte funkar på ett eller annat sätt” (Jens).  Ångest, 

oro och nedstämdhet är mycket utbrett bland dessa flickor och generellt finns 

ofta en psykisk ohälsa.  
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Flickornas ADHD ter sig alltså inte lika tydligt som hos pojkarna och det är 

”vanligare bland tjejer med mer inåtvända symptom” (Richard). Detta kan komma 

att påverka skolgången på olika sätt.  
 

”Det är väl att som grupp har pojkarna väl mer hyperaktivitet och blir mer som 

sedda för att dem är väldigt bråkiga, utåtagerande och min upplevelse är ju att 

skolan många gånger uppmärksammar barn som blir ett stort störningsmoment för 

dem och det är väl oftare pojkarna än flickorna” (Jeanette).  

 
”Ju mer man bråkar i skolan, desto mer tvingas man få hjälp och jag tänker att 

många av de flickorna jag träffar inte är speciellt bråkiga men dem kanske har 

samma problem som killarna. Jag tänker att man riskerar att låta det gå längre 

innan man hjälper till” (Catarina). 

 

”Dom som har mer inåtvända symptom, det är ju naturligtvis jättetråkigt för dem 

men dem förstår inte för någon annan, så har man inte tid att göra allt så är det ju 

självklart någonstans vad man väljer att göra. Men konsekvensen blir ju tyvärr att 

man, ibland får man aldrig den här tiden över för att verkligen titta närmare på 

dem som inte utmärker sig” (Richard). 

 

Med detta pekar respondenterna på att flickorna genom sina inåtvända 

symptom inte drar uppmärksamhet till sig och inte påverkar skolmiljön 

negativit genom störande beteende. Detta leder till att de riskerar att inte 

uppmärksammas av skolans pedagoger. Ur ett genusperspektiv går det att se 

att flickornas ADHD upplevs och bemöts annorlunda än pojkarnas. Detta kan 

bottna i samhällets syn och förväntningar på hur flickor bör agera. Kraven som 

ställs på flickor och pojkar skiljer sig åt. 

 
”Det har delvis med genus att göra, jag tänker att tjejers... förväntningar på hur 

tjejer ska leka och tjejer ska göra på rasterna och så är annorlunda... att man som tjej 

faktiskt tränas till att sitta still och göra lugna saker”(Catarina). 

 

Barn- och Ungdomspsykiatrins arbete  

 

Vidare i intervjuerna tillfrågades respondenterna att beskriva 

tillvägagångssättet vid diagnostisering och behandling av flickor med ADHD. 

Frågor som ställdes utgick från respondenternas egna uppfattningar kring 

dessa samt deras erfarenheter om hur dessa fungerar.  

Meningarna skiljer sig gällande hur flickor med misstänkt ADHD kommer i 

kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin.  Att vårdnadshavare söker hjälp 

gällande sin dotters problematik ansåg vissa respondenter vara det vanligaste 

sättet. Medan andra ansåg det vanligaste vara en remiss skickad från skolan.  

En av respondenterna nämnde även att det finns enstaka fall flickorna själva 

söker hjälp hos Barn- och Ungdomspsykiatrin, men detta är gällande när det 

pratas om flickor i tonåren. När dessa berörda personer kontaktat Barn- och 

Ungdomspsykiatrin gällande flickornas problematik påbörjas eventuellt 

utredningsprocess. 
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Utredning och diagnostisering 

När utredningsprocessen påbörjas tar Barn- och Ungdomspsykiatrin del av 

eventuella basutredningar som skolan kan ha sammanställt till grund för 

kommande utredning. ”Det finns ju oftast ett väldigt bra underlag, alltså att man 

har gjort en ordentlig pedagogisk kartläggning eller beskrivning. Ofta klasslärare i 

sammarbete med specialpedagog” (Richard). Samtal med vårdnadshavare inleder 

utredningsprocessen där psykologen tar del av deras beskrivningar kring  ”hur 

det ser ut i dagsläget och då kollar vi både på hur det ser ut hemma och hur det ser ut i 

skolmiljön” (Jens). Antalet bedömningssamtal varierar stort bland de olika 

respondenternas utsagor, detta allt ifrån ett samtal till upp emot åtta stycken. 

Under utredningens gång genomförs olika typer av tester, respondenterna 

nämner psykologtester, självskattningsformulär, medicinsk utredning av 

läkare samt QB-test, som är ett verktyg för att mäta aktivitetsnivå och förmåga 

att reglera impulsivitet. Utredningen fokuserar inte enbart på tillståndet 

ADHD utan har utgångspunkt i ett vidare perspektiv. 

 
”… vi går alltid in brett i det här, det är sällan vi bara går in och kollar specifikt på 

just det som rör ADHD utan vi försöker få en helhetsbild om det kan vara annat 

som kan förklara det. Man kollar även begåvning om inte det redan är gjort i 

skolan. Man brukar oftast screena för om det kan vara till exempel autism eftersom 

det också finns uppmärksamhetsproblematik i den diagnosen. Så man kollar 

ganska brett, eller om det finns trauman tidigare” (Jens). 

 

I de mer komplicerade fallen utförs även samspelsobservationer, 

skolobservationer samt lärarintervjuer för att få en mer nyanserad bild av 

flickan. Om dessa tester bekräftar en ADHD-problematik och denna 

problematik är synlig i minst två miljöer ställs en diagnos och lämpliga 

åtgärder och behandlingsformer inleds.  

Behandlingens former och insatser för flickorna 

Samtliga respondenter menar på att när diagnos har ställts och 

vårdnadshavare har informerats sker en återkoppling till skolan angående 

fastställandet av diagnosen. En av respondenterna pekar på hur viktig denna 

återkoppling är, ”det är ju någonstans första steget, att se till att det ska komma till 

någon sorts nytta”(Richard). Återkopplingen sker främst för att skolan ska 

kunna göra anpassningar av skolmiljön och verksamheten utifrån flickans 

behov. En av respondenterna nämner vad dessa förändringar av miljön kan 

innebära, ”scheman, checklistor, bilder och olika hjälpmedel såsom timstock, olika 

appar till telefon och ipad medmera” (Malin). Barn- och Ungdomspsykiatrin 

lämnar förslag på förändringar och åtgärder som skolan sedan kan välja att ta i 

beaktning eller inte.  

 
”... vi har ju inget mandat att bestämma över skolan utan vi kan endast bedöma vad 

det är vi har hört och vad det är vi har sett. Och sedan är det ju upp till dem att göra 

anpassningar ... vi har gjort den här skiljelinjen att de ska kunna ta över våra 

resultat och de ska kunna implementera de på bästa sätt efter de resurser de har” 

(Jens). 
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När skolan sedan anser åtgärder vara relevanta görs dessa med hjälp 

elevhälsovårdsteam, som innebär en kombination av personal som pedagoger, 

rektorer, skolsköterska och specialpedagoger som arbetar för elevernas 

psykiska och fysiska skolhälsa. ”... det är därför vi tycker att det blir dumt att vi ska 

sitta och tycka vad man ska göra i skolan när vi känner att kompetensen finns hos 

personalen där” (Jens). Om svårigheter kvarstår efter att miljöanpassningar är 

gjorda ”så är det ju en medicinering”(Jeanette) som blir aktuell. ”Efter en 

tillrättalagd miljö både i hemmet och skolan kan medicinering diskuteras” (Malin). 

Respondenterna upplever att medicinering är en både vanlig och effektfull 

behandlingsform. ”Efter egen uppskattning skulle jag tänka att det är mellan 60-80 

procent ungefär som får medicinering” (Jeanette).  

 
”Det är ganska vanligt att man i alla fall har provat någonting, alltså Ritalin eller 

Concerta. Sen är det ju inte alla som får hjälp av det men med vissa har vi ju sett 

jättestor skillnad med och utan” (Catarina). 

 
Medicinering anses dock fungera bäst i kombination med tidigare nämnda 

miljöanpassning, ”medicinering är sällan eller aldrig den enda lösningen” (Jeanette). ”En 

kombination av självkännedom, psykoedukation och medicinering är en kombination att 

föredra” (Malin). 

 

”Information om diagnos till flickorna, deras föräldrar och skola är viktigt för att 

veta hur man skall förhålla sig och bemöta dem på bästa sätt.  Ofta är det enskilda 

samtal med ungdomar där man pratar om självkännedom och diskuterar strategier 

att hantera sina impulser, känsloyttringar osv. Vi försöker att ge dem verktyg att 

använda sig av i olika situationer som de upplever som svåra” (Malin).  

 

Det handlar om att tydliggöra pedagogiken i klassrummet och skapa tydliga 

strukturer och rutiner i vardagen för flickorna med ADHD. Respondenterna 

nämner föräldrautbildningar som en annan viktig faktor vid behandling av 

flickorna. 

 
”Denna utbildning skall ge en ökad kunskap om diagnosen/ diagnoserna, 

förhållningssätt, bemötande, vilket stöd man kan få från samhället samt få träffa 

andra föräldrar i samma situation” (Malin). 

 

En av respondenterna berättar om hur de med utgångspunkt i kognitiv 

beteendeterapi arbetar med flickorna. Flickorna sätter enligt detta arbetssätt 

upp egna mål utifrån sina svårigheter och vad de vill fokusera på. 

 
”… det handlar till exempel om ”jag vill hitta ett sätt att kunna göra mina läxor” 

och då jobbar vi med att hitta rutiner för det och tränar in de rutinerna. Hitta sätt att 

kommunicera med föräldrarna så att det inte behöver bli så mycket bråk ... det är en 

combo av att hitta, skapa strukturer och sedan träna in rutinerna. Vilka områden 

det handlar om, i skola eller hemma beror på vad barnet tycker är viktigast” 

(Catarina). 

 

Alternativa behandlingsformer benämns av en respondent som pekar på 

vikten av god sömn, att äta rätt samt att motionera. Denne menar på att det är 

”jättebra med fysisk aktivitet. Men då ska det också vara av ett slag som blir bra för 
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barnet”. Till exempel kan lagsport vara problematiskt ”om man inte riktigt 

hänger med i vad som händer så hamnar man kanske i tokiga situationer”, då kan det 

vara mer lämpligt med en individuell idrott. Där fokus ligger på 

kroppskontroll och det är ”tydligt vad man ska göra” (Jens). En annan 

respondent nämner elektroniska hjälpmedel för planering och tidshjälpmedel 

som mycket värdefulla för vissa barn med ADHD.  

Processens utvecklingspotential 

Överlag upplever respondenterna att processen vid utredning, diagnostisering 

och behandling är välfungerande. Det som dock anses vara den allra största 

svårigheten i Barn- och ungdomspsykiatrins arbete är den arbetsbörda de 

anställda har samt tidsbristen som råder. Dessa faktorer medför långa kötider 

till att få hjälp samt väntan till att diagnos ställs. Samtliga respondenter 

upplever detta som mycket problematiskt. När utredningar drar ut på tiden 

medförs risker att det tillkommer större problematik i flickans vardag samt 

risker det att medför en psykisk ohälsa hos flickan.  

 
”… om det kommer en remiss från en flicka som går i årskurs två som sedan får 

vänta ett och ett halvt år tills hon börjat årskurs fyra, då kanske hon har misslyckats 

hela lågstadiet. Och då har hon ju utvecklat en psykisk ohälsa och fått dåligt 

självförtroende, hamnat i konflikt och har ofta jättestora svårigheter i 

kamratrelationer som kan leda till en depression eller ångestproblematik ... det blir 

ett väldigt lidande för barnet” (Jeanette) 

 

En av respondenterna visar på en oro över att processgången kan komma att 

påverkas negativt på grund av tidsbristen.  

 
”… problemet är ju att utreda på det här sättet är väldigt resurskrävande och i takt 

med att de här frågorna över tid har blivit vanligare så har vi ju väldigt svårt att 

räcka till att göra utredningarna. Vi har väl nått en sorts gräns för hur mycket 

effektivare vi kan bli, så nu sitter vi ju i det här skedet där man antingen måste 

hoppas att det tillförs mer resurser eller att man får börja skära och göra lite 

slarvigare utredningar för att hinna göra fler” (Richard). 

 

Barn- och Ungdomspsykiatrin utgår från ett antal teorier gällande bemötandet 

av flickor med ADHD. De teorier som nämns är lågaffektivt bemötande (att 

skapa en lugn miljö med positiva förväntningar) Systemteoretiskt perspektiv 

(ser till risker och resurser i barnets närhet) beteendekedjor (hur något kan 

sättas igång och få långsiktiga negativa konsekvenser) samt Kognitiv 

beteendeterapi (träningsprogram som hjälper till att motverka oönskade 

beteenden till förmån för konstruktiva beteenden). En av respondenterna 

påtalar en bristfällig kunskap kring pedagogik inom deras yrkeskår. Denne 

menar därför på att pedagoger och specialpedagoger har en så pass gedigen 

pedagogisk kunskap att Barn- och Ungdomspsykiatrin borde ta lärdom av 

dem. Med tanke på detta är samarbete mellan de två organisationerna av stor 

vikt.  
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Samarbetet organisationerna emellan 

De medverkande respondenterna visade på ett samförstånd gällande vikten av 

ett samarbete mellan skola och Barn- och Ungdomspsykiatri. ”Skolan ser väldigt 

många barn” (Jens) och har därmed stor potential att uppmärksamma tecknen 

på problematik i barnets vardag. En respondent pekar dock på skolans brister 

gällande bemötandet och arbetet med barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. ”Min upplevelse är ju att dagens pedagogik är jättebra för 

vanliga barn men inte speciellt bra för barn med diagnoser” (Jeanette). Det råder 

bland respondenterna delade meningar kring en existens av Barn- och 

Ungdomspsykiatrins fortsatta samarbete med skolan efter att en diagnos 

ställts. Utsagorna skiljer sig från ett kontinuerligt samarbete till ett bristfälligt 

eller icke existerande samarbete dem emellan. När ett samarbete finns 

försvåras detta på grund av den tidsbrist samt resursrestriktioner som råder 

inom båda organisationerna. Detta illustreras på följande sätt av en 

respondent: 

 
”… det där med samverkan är ju svårt, det som alltid uppstår när man säger att vi 

borde sätta oss ner och prata vid tillfälle, är att människor börjar titta i sina 

almanackor eller bläddra i sina smartphones och så inser man att, ”Ja, februari 

2014” det finns ju inte mycket luft i systemet varken i skolan eller inom sjukvården, 

det är svårt att med kort varsel hitta en tid som fungerar för många samtidigt” 

(Richard). 

 
”Önskar många gånger att samarbetet kunde utökas men detta är av en resursfråga 

och görs endast i vissa fall” (Malin). 

 

Denna menar samtidigt på att samarbetet genom relativt enkla medel skulle 

kunna stärkas med hjälp av telefon och e-postkommunikation. 

Ett exempel på friktionspunkter som kan förekomma i samarbetet är 

ansvarstagandet gällande flickans problematik. En respondent beskriver att 

barn ibland remiteras till dem med misstankar från skolan om en psykisk 

ohälsa medan Barn- och Ungdomspsykiatrin efter utredning istället anser att 

problematiken snarare finns i skolmiljön. När en meningsskiljaktighet gällande 

vilken organisation som bär ansvaret för problematiken uppstår försvåras 

samarbetet. Ytterligare svårigheter med samarbetet kan vara att 

organisationerna ser så pass olika ut.  

 
”… vi kan nicka i samförstånd i vår lilla grupp där vi är en yrkeskategori med bara 

psykologer, men sen gäller det ju att få ut hur man tänker till alla berörda parter. 

Och det är inte lätt med skolan som är en så enorm organisation... Det är en hel 

skolapparat där det finns lärare, rektorer, pedagoger, specialpedagoger, 

skolsköterskor, kuratorer, det är så många yrkesgrupper som ryms inom skolan” 

(Jens). 

 

En av respondenterna berättar om Barn- och Ungdomspsykiatrins 

välfungerande samarbete med skolan. Tillsammans med elevhälsovårdsteam 

på skolorna diskuteras hur organisationerna ska ”komma överens om en 

gemensam linje och vi funderar över vi ska jobba framåt och vi ska försöka få till 

gemensamma utbildningar runt neuropsykiatriska tillstånd för att kunna få en mer 
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gemensam bild” (Jens). En typ av samarbete som alltid förekommer mellan 

Barn- och Ungdomspsykiatrin och skola är det tidigare nämna 

tillrättaläggandet av skolmiljön.  

 

Flickor med ADHD och framtiden 

Det fanns genomgående i intervjuerna ett samförstånd gällande att forskning 

kring flickor med ADHD bör utvecklas. ”jag skulle tycka det vore bra att titta 

vidare på flickors behov av psykologisk behandling” (Catarina). Då forskningen 

kring flickor med ADHD är av sparsmakad mängd medför detta att  

 
”… det är fler killar som får den här diagnosen, särskilt i unga åldrar. Men när det 

märkligt nog, när man tittar bland vuxna, finns en betydligt jämnare 

könsfördelning och då kan man börja fundera kring att det förmodligen är mycket 

man har missat” (Richard). 

 

Den respondent som tidigare nämnde vikten av fysisk aktivitet som 

behandlingsform berättade om sin önskan att om ”forskning som uteslutande kan 

säga” (Jens) att fysisk aktivitet är bevisat bra för barn med ADHD. 
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 Diskussion 
Nedan kommer studiens empiriska material diskuteras med utgångspunkt i 

den tidigare forskning som presenterats. Genom att beakta individens 

påverkan på miljön samt av miljön diskuterar vi nedan enligt ett psykosocialt 

perspektiv vilket studien utgår ifrån.  

Flickor och diagnosen ADHD 

”Omgivningens krav blir för stora för individens förmåga”(intervju med Jens). Då 

omgivningen ställer krav på beteenden och åstadkommanden och det finns en 

mängd outtalade regler kring uppförande medför detta att ett antal individer 

blir oförmögna att uppnå de krav som ställs. Ju hårdare krav samhället ställer 

desto fler individer kommer att falla utanför ramarna. I takt med att kraven 

hårdnar kring både beteende och prestationer ökar antalet individer som får 

svårigheter. Detta är högst aktuellt även i skolans värld med de ökande 

kunskapskraven samt starka förväntningarna på social kompetens som ställs. 

(Vitulano et al., 2012) Dessa hårda krav medför att ett antal elever får 

svårigheter att uppnå målen och leva upp till förväntningarna. I och med dessa 

krav och förväntningar i kombination med de krav som ställs på flickor av 

omgivningen gör att deras tillvaro i skolan kan komma att bli mycket 

problematisk. När individens beteenden skiljer sig från det normativa 

mönstret skapas ett problem i och med att beteendet ses som problematiskt. I 

och med att förväntningarna inte överensstämmer med beteendet upplevs en 

otillräcklighet hos individen. Finns inte en syn på beteendet som avvikande 

eller problematiskt finns därmed heller inget problem.  

Då tillgången på forskning kring flickor med ADHD är sparsam kan det 

urskiljas att flickorna inte är eller någonsin varit i de flesta forskares fokus 

(Kopp, 2010). Anledning till att så pass lite forskning gjort skulle kunna vara 

på grund av att de utgångspunkter för en ADHD-problematik utgår från de 

karaktäristiska drag pojkar med ADHD uppvisar, vilket inte stämmer överens 

med de kännetecken flickorna tenderar att uppvisa. Utifrån ett 

genusperspektiv går det att urskilja att flickornas kännetecken och 

karakteristiska drag grundar sig i de förväntningar som av samhället ställs på 

flickor samt den fostran de är och varit föremål för. Förväntningar så som 

fysisk passivitet, att vara ordningssam och ”duktig” samt att inte utsätta andra 

för den problematik hon själv upplever, det vill säga ett mer introvert 

beteende, är egenskaper som tillskrivs flickor. Flickor är, oavsett om de har 

ADHD eller inte, väl medvetna om dessa föreställningar om hur de ska agera. I 

och med detta kan förväntningarna ha inverkan på hur diagnosen avspeglas 

och ter sig för flickor. På grund av detta är det viktigt att ta genusperspektivet i 

beaktning i bemötandet av flickor med ADHD. Riskerna med att inte ta 

hänsyn till detta perspektiv är att flickorna förblir oupptäckta i och med att det 

inte finns förståelse för kännetecknen som flickorna ofta påvisar.  
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Genomgående i samtliga intervjuer nämns faktumet att flickornas diagnos 

upptäcks sent. Detta anses som en stor problematik då det kommer till flickor 

med ADHD. Flickorna kan gå flera år i skolan, vilket innebär en rad av 

misslyckanden, innan diagnosen blir upptäckt och stöds sätts in (Kopp, 2010). 

Denna långa rad av misslyckanden kan vara en bidragande faktor till den 

psykiska ohälsa som påtalats som vanligt förekommande hos flickorna (Quinn, 

2005). Ett starkt samband går att se mellan dessa två företeelser. Känslan av att 

ständigt misslyckas, inte leva upp till förväntningar samt den problematik som 

ofta förekommer i sociala relationer skapar upplevelse av otillräcklighet. Detta 

i sin tur kan leda till depressioner, ångest och nedstämdhet. För att motverka 

denna negativa spiral bör kunskaperna kring flickors ADHD utvecklas. Detta 

har potential att motverka den psykiska ohälsa flickorna lever med. 

Då flickor med ADHD sällan uppvisar ett utåtagerande beteende anses det 

inte störande i en skolmiljö (Nadeau et al., 1999). Detta medför att skolan inte 

prioriterar dessa flickor då deras beteenden inte påverkar sina klasskamrater 

negativt. Skolan ska ta hänsyn till den individuella elevens behov samt 

förutsättningar och har särskilt ansvar för gentemot de elever som av någon 

anledning har svårt att nå målen. Då vissa flickor med ADHD ändå når målen 

kan detta medföra att dessa flickor inte får det stöd de behöver. Det går 

urskilja att skolan behandlar ”störande beteende” i högre grad än de behandlar 

social- samt psykisk problematik. Ju mer oönskat beteende individen uppvisar 

desto mer stöd och hjälp kopplas in. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet nämns begreppet ”elever i behov av särskilt 

stöd” enbart två gånger på följande sätt: ”Alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd” samt ” Läraren ska 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter (Skolverket, 

2011). Riktlinjerna för hur pedagoger bör bemöta barn i behov av särskilt stöd 

är diffusa, vilket leder till att samförståndet försvåras. Med tanke på att 

begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” knappt nämns i läroplanen antyder 

detta en ovillighet att erkänna begreppets existens. 

Samarbetet mellan skola och Barn-och Ungdomspsykiatri 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, 

s. 8). 

 

Att utgå från varje enskild individs förutsättningar och behov är något som ska 

prägla skolan verksamhet. Att se eleven där denne befinner sig bör därför vara 

en viktig del i arbetet i skolan och prioriteras av skolans personal. I och med att 

individen blir påverkad samt påverkas av sin omgivning är det som pedagog 

av yttersta vikt att ta elevens kontext i form av dennes sociala verklighet i 

beaktning (Holmsten, 2002). Ur en elev i behov av särskilt stöds synvinkel 

skulle behovet av individanpassning kunna ses vara ännu större med tanke på 

den relativt kontrollerade, reglerade och krävande miljön skolan besitter 

(Vitualno et al. 2012). Även på det sociala planet kan dessa elever ha 

svårigheter på grund av problematiska kamratrelationer och utanförskap. 

Individanpassning innebär inte enbart förändringar av miljöer utan också att 
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se eleven i dess nuvarande situation, att se ”världen runt eleven”. Detta 

innebär att en dialog och ett samarbete mellan de aktörer som är delaktiga i 

elevens liv. Gällande flickor med ADHD kan dessa aktörer förutom skola bestå 

av även Barn- och Ungdomspsykiatrin. Arbetet med och runt flickan skulle 

kunna främjas i och med att samarbetet aktörerna emellan stärks och 

fördjupas. De olika aktörerna kan tänkas ha varierad och nyanserad bild av 

flickan och delgivande dem emellan kan skapa en större förståelse för flickan 

och hennes behov.  

Barn- och Ungdomspsykiatrins uppdrag betonar att ”samverkan för 

patientens bästa med övriga aktörer inom länssjukvården och på kommunnivå, 

socialtjänst, skola skall utvecklas och struktureras och det arbetet har hög prioritet” 

(Blomqvist, 2012, s. 33). Med utgångspunkt i skolans strävan att utgå från 

individen samt Barn-och Ungdomspsykiatrins riktlinjer går det att urskilja 

vikten av ett starkt samarbete mellan dessa två organisationer. Detta skulle 

gynna både pedagoger inom skolan och personal inom Barn-och 

Ungdomspsykiatrin då förståelsen för flickornas diagnos samt behov kan 

stärkas. Ju större kunskapen är desto djupare förankrat blir arbetet och 

förståelsen. Detta i sin tur gynnar flickan då hon kan få de förutsättningar, stöd 

och hjälp hon behöver. Enligt den empiriska undersökningen gjord i denna 

studie pekar de flesta utsagor mot att samarbetet mellan organisationerna är 

outvecklat och skulle kunna fördjupas. Ett exempel på detta är den 

återkoppling som sker från Barn-och Ungdomspsykiatrin till skola efter att 

diagnos är ställd. Denna återkoppling innebär ett delgivande av fastställd 

diagnos samt de rekommendationer de föreslår att skolan ska vidta med tanke 

på flickans behov (Hjörne & Säljö, 2004). Detta delgivande kan ibland vara 

slutet på en tät kommunikation då Barn- och Ungdomspsykiatrin anser sig 

själva inte ha tillräcklig kunskap kring de pedagogiska aspekterna och därmed 

kan lämna över ansvaret gällande elevens behov i skolmiljön.  

Svårigheten med ett välfungerande samarbete organisationerna emellan 

kan vara tidsaspekten. Då både och skola och landsting är organisationer 

välkända för en tidspress som försvårar arbetet för personalen kan ett 

samarbete därför försvåras. Detta kan medföra att fysiska möten och 

koninuerlig samverkan blir lidande. Respondenterna nämner själva denna 

omständighet som ytterst påtaglig i sitt samarbete med skolan angående 

flickor med ADHD. Svårigheten för Barn- och Ungdomspsykiatrin personal att 

medverka i denna undersökning kan härledas till denna faktor. 

Dock delger en av respondenterna en bild av ett begynnande arbete med att 

utveckla och fördjupa organisationens skolsamarbete. Detta med regelbundna 

träffar med elevhälsovårdsteam och berörd personal på Barn- och 

Ungdomspsykiatri. Respondenten uttalar en förhoppning om framtida 

gemensamma utbildningar för organisationerna, detta för att utveckla en 

gemensam kunskapsgrund kring flickor med ADHD. Gemensamma 

utbildningar och en gemensam kunskapsgrund skulle skapa goda möjligheter 

för att utveckla samarbetet mellan skola och Barn-och Ungdomspsykiatri.  
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Medicin eller sociala faktorer? 

Med utgångspunkt i tidigare presenterad forskning hade vi författare en 

hypotes att Barn- och Ungdomspsykiatrin mestadels arbetade utifrån ett 

kliniskt perspektiv. Resultatet som framkom under intervjuerna visade sig 

vara häpnadsväckande och inte överensstämande med den hypotes vi 

författare hade. Det går i studiens resultat tydligt att urskilja att Barn- och 

Ungdomspsykiatrin utgår från ett såväl kliniskt medicinskt som sociologiskt 

synsätt. Det nämns att hänsyn tas till sociala faktorer och miljön kring barnet 

när ADHD diagnostiseras och förändringar av miljöer är ofta det första steget i 

behandlingsprocessen. Samtidigt framkommer även att behandling med 

centralstimulerande medel är vanligt förekommande och anses vara effektiv. 

Även om medicin ofta förekommer så läggs inte probematiken hos barnet själv 

utan den omkringliggande miljön är det som i första hand tas i beaktning. De 

intervjuade personerna inom Barn- och Ungdomspsykiatrin menade, borsett 

från den tidsbrist som råder, att det arbetssätt de använder gällande ADHD är 

effektivt och välfungerande. 

Utifrån den pågående forskningsdebatten angående ADHD-diagnosens 

vara eller icke vara drar vi slutsatsen att en kombination av de båda 

tillvägagångssätten kunde vara det mest framgångsrika. Det sociologiska 

synsättet, genom ett fokus på sociala faktorer (Kärfve, 2000) och ett kliniskt 

medicinsk perspektiv, genom att erkänna begreppet ADHD och erbjuda 

medicinsk behandling då det är lämpligt (Gillberg, 1996) kan båda vara 

effektiva relevanta synsätt på ADHD-problematiken. Då båda perspektiven 

drar sitt synsätt på ADHD till sin yttersta spets påstår vi att en kombination 

där dessa perspektiv möts på mitten vore den mest effektiva. Detta då båda 

synsätten visar sig vara effektiva när det gäller diagnostisering och behandling 

av ADHD. 

Förslag på vidare forskning 

För att kunna ge flickor med ADHD den hjälp och stöd de behöver förutsätts 

att alla inblandade aktörer kring flickan besitter en djup kunskap kring 

diagnosen och hur den ter sig hos just flickor (Kopp, 2010). Forskning kring 

flickor med ADHD är hittills av sparsmakad mängd och behöver utvecklas och 

fördjupas för att en verklig förståelse ska kunna skapas kring det som är 

diagnostypiskt för just flickor. Medicinering av flickor med ADHD är ett ämne 

som även det behöver beforskas ytterligare då hänsyn behöver tas till 

hormonnivåer och mediciners påverkan på kvinnokroppen. Den vanligt 

förekommande psykiska ohälsan hos flickor med ADHD är något som behöver 

prioriteras och beforskas ytterligare för att åtgärder ska sättas in innan flickan 

blir föremål för onödigt lidande.  
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BILAGA 1: DSM IV 

Faktaruta 1. ADHD-kriterier enligt DSMIV. 

Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet). 

 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV 

(MINI-D IV, 2002): 

A. Antingen (1) eller (2): 

 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Ouppmärksamhet 

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, 

yrkeslivet eller andra aktiviteter. 

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på 

att personen inte förstår instruktionerna) 

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver 

mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor) 

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. 

leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i 

minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med 

utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta 

still 

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där 

personen förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund 

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses 

lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara 

begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 

f)  pratar ofta överdrivet mycket 
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Impulsivitet 

a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 

c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal 

eller lekar) 

 

B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 

ouppmärksamhet skall ha funnits före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger 

inom minst två områden (t.ex.i skolan/på arbetet och i hemmet). 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant 

funktionsnedsättning socialt, eller i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon 

genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller något annat 

psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av någon annan psykisk 

störning. 

 

Undergrupper 

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i 

kombination. Både kriterium A1 och A2 har varit uppfyllda under de 

senaste sex månaderna. 

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), 

huvudsakligen bristande uppmärksamhet. Kriterium A1 har varit 

uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. 

 Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), 

huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet. Kriterium A2 har varit 

uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. 

 För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symtom som inte 

längre helt uppfyller kriteriernaskall ”i partiell remission” också anges. 

 

(Läkemedelsverket, 2009) 
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 BILAGA 2: Frågeschema  

Intervjufrågor till personal på BUP 

Flickor med ADHD 
 

 Vad jobbar du som/med, vilken avdelning? Hur länge har du jobbat och 

vilken utbildning har du?  

 

 Tycker du att diagnosen och tillståndet ADHD ter sig olika för flickor 

och pojkar? 

Om sådant är fallet: Vad anser du vara de största skillnaderna mellan 

pojkar och flickor? 

 

 Vad är det första ni gör när ni kommer i kontakt med "nya barn"?  

 

 Hur kommer ni vanligast i kontakt med flickor med ADHD? 

Berätta gärna om den första kontakten och hur det går till. 

 

 Kan du berätta lite hur processen går till vid diagnostisering? 

Vilka metoder använder ni? 

Hur upplever du att dessa fungerar? 

Har processen vid diagnostisering någon speciell styrka eller svaghet? 

 

 Finns något samarbete med skolan angående flickor med ADHD? 

Hur ser samarbete i sådana fall ut? 

Vilka personer kommer ni i sådana fall i kontakt med? Direkt med 

klassläraren, kurator, rektor? 

 

 Hur behandlas vanligtvis flickor med ADHD? 

Hur upplever du att behandlingen fungerar? 

 

 Om samarbete finns mellan skola och BUP (tidigare fråga) finns det ett 

fortsatt samarbete efter att diagnostisering har skett?  

Om ja, beskriv gärna detta samarbete 

Hur upplever du att det fungerar?  

Hur kan samarbetet utvecklas?  

 

 Använder ni någon särskilt pedagogik? Pedagogiskt synsätt och teori?  

Berätta och utveckla gärna 

 

 Hur anser du att forskningen kring flickor med ADHD kan utvecklas? 
 

 


