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 Abstrakt 
Syftet med detta examensarbete handlar om pedagogers uppfattning om 

flickor som har ADHD. Den valda målgruppen för arbetet är flickor från sex 

årsålder. När flickorna kommer till skolans verksamhet så är det krav på deras 

prestationer och då uppdagas problemområden. Det finns tre undergrupper av 

ADHD och många flickor faller mellan stolarna beroende på vilken 

undergrupp de tillhör.  Examensarbetet består av en litteraturgenomgång som 

beskriver vad ADHD är, hur ADHD utmärker sig hos flickor och vad som 

behövs av pedagoger som möter dessa barn i sin verksamhet. Resultatet består 

av genomförda kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med informanter som 

har erfarenhet av att möta flickor med ADHD. I slutdiskussionen diskuterar 

jag litteraturen med resultatet. Resultatet presenterar mycket av det som 

framgår i litteraturen. Slutsatsen är att pedagoger behöver mer kunskap om de 

olika undergrupperna av ADHD för att kunna synliggöra flickor som är i 

behov av särskild stöttning. Det är viktigt att se till individen, inte bara vad 

diagnosen säger. Det är viktigt att flickornas röst blir hörd för vad de behöver 

så att pedagoger ska kunna planera sin verksamhet utifrån flickornas behov. 

 

Nyckelord: ADHD, Flickor, Pedagoger, Förskoleklass, Struktur, Miljö, 

Arbetssätt.  
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 Inledning och syfte  
Det finns många åsikter kring vad ADHD är och vad det innebär att ha ADHD 

som funktionsnedsättning. Jag har träffat många som anser att de människor 

som har ADHD är de som sitter i fängelse, de som slåss, de som är kriminella 

och de som inte har lyckats alls i skolan. Ofta är det pojkar de pratar om. Men 

ADHD finns även hos flickor, även om det inte är i lika omfattande form som 

pojkar. Varför är det så? 

 

Jag är utbildad behandlingspedagog och har träffat pojkar och flickor, som 

både har och inte har diagnoser. Den största erfarenheten, jag personligen har, 

av just diagnosen ADHD är min lillebror. Han fick sin diagnos när han var åtta 

år. Min mamma kämpade hårt med att få hjälp kring skolsituationen så att den 

skulle fungera på bästa sätt utifrån hans möjligheter. I min roll som 

behandlingspedagog så har jag mött flickor som har fått samma diagnos, men 

mycket senare i livet. Självklart finns det även flickor vars diagnos upptäcks i 

tidig ålder men det är oftast de som är utåtagerande. Men det finns även flickor 

som är blyga, tillbakadragna och som sliter inombords för att de inte vet hur 

de ska göra för att kunna lösa en uppgift. 

  

Varför är det så svårt att upptäcka dessa flickor i tidigt skede? Hur kan 

pedagoger göra för att synliggöra dessa flickor? Hur går pedagoger tillväga för 

att på allra bästa sätt kunna hjälpa dem i skolan? Frågorna kring ämnet är 

många och det är viktigt att ställa sig dessa frågor och får kunskap kring olika 

diagnoser. Flickor som har ADHD är ofta blyga, tillbakadragna och säger inte 

mer än nödvändigt. Detta gör att de inte uppmärksammas i klassrummet och 

pedagogen lägger fokus på de elever som hörs och syns istället.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11. 

(Skolverket, 2011, s 8) står det följande ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och 

pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem..” Jag tolkar detta som att oavsett diagnos eller inte, så måste varje 

enskilt barn ses och erbjuds hjälp för att de ska kunna få en god skolgång. 

Flickor som inte tar för sig mer än nödvändigt anses inte vara ett problem i 

klassrummet. De flickor som kämpar med uppgifter får oftast höra att de 

klarar av att utföra dem om de bara gav mer tid till uppgifterna. Skolan skall 

anpassas utifrån eleverna, inte tvärtom. 

  

Att alla barn har rätt till en likvärdig skolgång är vi väl medvetna om. I 

Skollagen (SFS 2010:800) går det att läsa följande under kapitlet om 

utbildningens syfte i förskoleklassen:  

2 § Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för 

fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov. 
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Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 

För mig är denna paragraf viktig att tänka på. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. Vi som pedagoger behöver alltså 

kunna se helheten hos våra barn och elever, inte utpekade problem. 

 

Denna c-uppsats kommer att bidra till en större kunskap kring ADHD hos 

flickor. Arbetet kommer att beskriva vad ADHD är, hur ADHD utmärker sig 

hos flickor, hur pedagoger kan synliggöra dessa flickor och hur pedagoger 

uppfattar att ett sunt arbetssätt är för att kunna arbeta med flickor som har 

ADHD.  

 

Syfte med denna uppsats är att undersöka hur ADHD visar sig hos flickor. 

Vidare undersöks pedagogers uppfattningar om hur det är möjligt att 

synliggöra dessa flickor i undervisning och skapa situationer för lärande. 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras i arbetet.  

 

1) Hur yttrar ADHD sig hos flickor? 

2) Vilka uppfattningar framträder, gällande arbetssätt hos flickor med 

ADHD?  

3) Hur kan pedagoger synliggöra och skapa underlättande situationer i 

lärandet för flickor med ADHD? 
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 Bakgrund 
Det är viktigt att ha en förkunskap om vad ADHD är och vad det innebär. I 

detta avsnitt behandlas först vad ADHD är för att sedan gå vidare till kritik 

mot ADHD som neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Därefter kommer 

arbetet fortsätta till hur ADHD yttrar sig hos flickor och till sist vad som 

behövs av pedagoger för att kunna planera sitt arbete på ett bra sätt utifrån 

dessa flickors möjligheter.  

Vad är ADHD? 

 

ADHD står för Attention Deficit Hyperacitvity Disorder. Det som de flesta 

känner till med ADHD, är att personer med denna diagnos har svårt med de 

exekutiva funktionerna dvs. svårt att planera och organisera sin tillvaro, 

koncentration, har ett impulsivt beteende, svårt med arbetsminnet och blir lätt 

rastlösa enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2005). 

 

Zambo (2008) berättar att redan år 1902 så beskrevs de första symtomen för 

ADHD hos flickor av den brittiska professorn i barnmedicin sir George F Still. 

Orsaken till dessa symtom ansågs vara en biologisk skada i anknytning med 

en kritisk infektion i samband med förlossningskomplikation. 1960 så ansågs 

det att hyperaktiviteten var själva orsaken till beteendet, dock ansågs 

beteendet vara ganska vanligt förekommande hos barn och att föräldrar inte 

behövde ha någon större oro omkring detta. År 1970 var det symtomen på 

bristande uppmärksamhet som låg i fokus för beteendet (Zambo 2008). 

  

Enligt Guvå (1998) så kallades ofta barn förr i tiden med ADHD i folkmun för 

”bråkiga barn” eftersom de hade svårt att kontrollera sina impulser och 

hamnade ofta i olika konfrontationer och konflikter i samband med andra. 

Pedagoger har ofta ett återkommande problem med frustration om varför de 

behöver förklara samma sak om och om igen. Beckman (2003) menar att 

många föräldrar upplever att de får en stämpel på sig när deras barn får 

diagnosen ADHD, att de har gjort ett dåligt jobb som föräldrar. Men ADHD 

syftar till att barnet ska få den behandling som barnet är i behov utav utifrån 

dess förutsättningar. Beckman (2003) menar att det inte var länge sedan som 

det var ovanligt att barn fick diagnoser, som t.ex. ADHD. Det var vanligare att 

beskylla barnens problem och beteendestörningar på missunnande 

familjesituationer eller andra missförhållanden. Johannisson (2009) menar att 

diagnoser ger en accepterande förklaring till varför någon kan göra dåliga val i 

vissa situationer som kan t.ex. leda till konflikter. Johannisson (2009) menar att 

diagnoser inte gör det okej att vara utåtagerande på sådant sätt att det gör illa 

någon utan menar att diagnosen hjälper andra att förstå att handlingen beror 

på en bakomliggande faktor.  
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Swanson, Owens och Hinshaw (2012) visar i sin undersökning att vuxna ofta 

har en förutfattad mening om vad ADHD innebär hos barn. Swanson et al. 

(2012) påstår att vuxna anser att barn med ADHD har ett inkompetent 

beteende trots att det finns bevis för motsatsen. Enligt Gillberg (2005) I dagens 

läge så utesluts inte de psykologiska och sociala faktorerna när barn utreds. 

Interaktionerna mellan olika etiologiska1 faktorer betraktas också ur ett annat 

perspektiv än tidigare. Det är ofta vanligt vid ADHD att barn har andra 

problemområden. Dessa kan vara dyslexi, läs- och skrivinlärning, tics, 

autistiska drag, ångest och depressioner.  

 
SBU (2005) presenterar i sin rapport, om ADHD hos flickor, att ADHD är idag 

den vanligaste förekommande psykiatriska diagnosen för barn mellan fyra till 

elva år. Enligt forskare så har mellan tre till sju procent av barn i dessa åldrar 

ADHD. Undersökning av SBU (2005) även att det är två till tre gånger 

vanligare att pojkar diagnostiseras med ADHD än flickor. Orsakerna till att 

ADHD finns hos vissa människor och inte hos andra är fortfarande relativt 

okända. Men det finns bevis som tyder på en obalans eller rentav brist på 

dopamin och/eller noradrenalin, dessa ämnen fungerar som signalämnen eller 

som kemiska budbärare till hjärnans olika områden. De hjälper till vid 

funktioner som koncentration, vakenhet, motorisk aktivitet och impulskontroll 

(SBU, 2005). När dessa områden och funktioner inte fungerar så leder det till 

svårigheter att organisera, planera och prioritera samt till ett försämrat 

arbetsminne. Kognitiva svårigheter2 brukar inte uppträda förrän i puberteten 

hos flickor. Det har kommit rekommendationer att höja åldern för 

symtomdebuten från sju år till tretton år för att fler barn, framförallt flickor, 

skall få rätt diagnos (SBU, 2005). 

 

Kopp (2010) menar att det är viktigt att ha kunskap om både flickor och 

pojkars sätt att uppföra sig i vardagliga situationer för att kunna avgöra hur 

ADHD påverkar deras beteende. Det finns studier som visar att flickor är mera 

aggressivt uttrycksfulla verbalt och att deras sätt att leka är oftare 

relationsorienterad. Att se över helheten är viktigt och inte dra slutsatser för 

tidigt. Beckman och Fernell (2003) förklarar att när pojkar och flickor utreds är 

det därför viktigt att det utförs noggranna samtal med föräldrar, observationer 

av barnets motorik samt att medicinsk historik gås igenom t.ex. 

komplikationer vid födseln, sjukdomar, ärftlighet i släkten osv. Velasquez 

(2012) förklarar att när flickor och pojkar utreds så behövs även annan 

information samlas in. Detta görs genom intervjuer med personal i pedagogisk 

verksamhet, t.ex. förskola och skola för att kunna få en tydligare bild av barns 

problematik i särskilda miljöer där barnet spenderar mycket tid i. Även 

socialstyrelsen (2005:166) menar att det är viktigt att förskola och skola bidrar 

med sin bild av barnet till underlag för utredningen.  

 

                                                 
1 Betyder läran om orsakssamband med bakomliggande variabler till ett 

tillstånd. 
2 Kognitiva svårigheter innebär att personen har svårt med mentala inre 

processer, såsom att bearbeta sinnesintryck.  
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Kritik  

 

Det finns dock forskare som har andra uppfattningar om 

funktionsnedsättningar. En av dessa heter Eva Kärfve (2000) och hennes 

uppfattning om ADHD är att den inte är en medicinsk fullgod diagnos. Kärfve 

påpekar att hon inte betvivlar att barn kan vara impulsiva, hyperaktiva eller 

ouppmärksamma men att betvivlandet ligger i den biologiska psykiatrins bild 

av hur dessa beteende är sammankopplade och vad som orsakar dem. Kärfve 

är även kritisk till förutsättningarna som ska vara ärftliga då inget av detta har 

kunnat fastställas. Därför anser hon att det är fel att påstå att ADHD är en 

ärftlig funktionsnedsättning. Hon förklarar att det sociala arvet som finns inom 

familjen och den miljön som de befinner sig i formar familjemedlemmar. Med 

andra ord menar Kärfve att vuxna som har särskilda svårigheter, t.ex. svårt att 

lugna ned sig eller har svårt att lyssna och ta till sig information, har mycket 

svårt att lära ut lugn och uppfattningsförmåga till sina barn. 

  

Kärfve menar att det inte går att ”bunta ihop” barn och vuxna efter samma 

gemensamma symtombild utan att det är viktigt att hjälpa dem utifrån deras 

egen problematik. Det finns flera orsaker och anledningar till att barn kan vara 

ouppmärksam och hyperaktiv. Kärfve påstår även att det är fel att utreda barn 

som har problem med uppmärksamheten för ADHD, då den problematiken är 

något som kan försvinna senare i livet. 

  

Kärfve skriver att hyperaktivitet inte kan uppstå i tonåren, utan att det måste 

ske i en tidig debut, innan tre årsålder. Men om det skulle förekomma så ska 

de ha skett i samband med en olycka, som t.ex. att ha varit under vatten för 

länge eller att barnet har slagit i en dörr. Med andra ord så anser hon att en 

giltig diagnos för ADHD endast kan sättas om det upptäcks i ett tidigt skede 

av livet. 

  

Ljungberg (2008) skriver att ADHD inte ska ses som en neuropsykiatrisk 

sjukdom utan menar att den uppväxt som barnet befinner sig i formar barnet. 

Är uppväxten otrygg och består av osunda förhållanden så skapar det 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet. Ljungberg (2008) menar att det finns 

studier som visar på att barn med ADHD-diagnos har föräldrar som är 

psykosocialt belastade. Alltså, barn lär som de ser vilket kan se ut som att det 

är en biologisk faktor trots att det egentligen handlar om vad barnet har lärt sig 

av sina föräldrars åsikter, uppfostran och deras samhällsperspektiv. Ljungberg 

menar också att ofta så gäller detta barn som ur ett socioekonomiskt perspektiv 

inte har det ansenligt ställt, med andra ord så är det ofta fattiga barn som visar 

tecken på ADHD och får denna diagnos ställd. 

Hur yttrar sig ADHD hos flickor? 

 

Flickor med ADHD syns inte alltid på samma sätt som pojkar med samma 

diagnos, men symtomen hos flickor är lika allvarliga som hos pojkar med 

samma diagnostisering (SBU, 2005). Pojkar som diagnostiseras med ADHD är 
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ofta utåtagerande, hyperaktiva och trotsiga medan flickorna är mera glömska, 

dagdrömmande och ouppmärksamma. Detta gör att många flickor inte 

uppmärksammas och att de inte får den hjälp som de kan vara i behov av 

(Kopp, 2010).  

 

Nadaeu (2002) presenterar de tre undergrupperna av ADHD som finns. 

Dessa är: 
 ADHD-H/I. Denna undergrupp karakteriseras av hyperaktivitet och 

impulsivitet.  

 ADHD- IA. Denna undergrupp karakteriseras huvudsakligen av 

problem med koncentration och uppmärksamheten.  

 ADHD kombinerad typ. Denna undergrupp har samtliga ovanstående 

problem som symtom.  

Flickor som har ADHD-H/I är lättast att upptäcka, eftersom de hörs och syns 

tydligare. Deras beteende är snarlikt till pojkar med ADHD som har den 

hyperaktiva och impulsiva sidan. Den hyperaktiva sidan brukar avta när 

flickor och pojkar kommer i tonåren och ersättas med rastlöshet. När de 

behöver ge uttryck för sin rastlöshet så brukar de vanligtvis plocka med saker 

och ting, t.ex. plocka med pennor och liknande (Nadaeu, 2002). Många flickor 

som har den hyperaktiva sidan av ADHD kräver mycket uppmärksamhet, de 

rör sig ofta runt omkring i klassrummet och har mycket energi. Att hålla sig till 

en aktivitet åt gången kan vara svårt eftersom de inte vanligtvis engagerar sig 

djupgående i ett ämne. De har lätt att hamna i maktkamper och har svårt att 

kontrollera sina reaktioner, vilket kan leda till aggressiva utbrott mot kamrater 

och andra i deras närhet. Flickor i förskoleåldern har lätt att utföra lekar som är 

förenade med fara. De kan lätt slänga sig ut från stolar och kullar utan att ha 

en uppfattning om vad som han hända av sitt handlande (Nadaeu, 2002). 

Flickor som har den hyperaktiva sidan har oftare inlärningsproblem än vad 

flickor i de andra undergrupperna har. De saknar den finmotorik som krävs 

för att hantera en penna, svårt att hantera olika storlekar på bokstäver och 

mellanrum (Kopp, 2010). 
 

Flickor med ADHD-IA är den vanligaste formen av ADHD hos flickor. Denna 

undergrupp är den svåraste att uppmärksamma, vilket gör att flickor som har 

denna form av ADHD mest troligt aldrig får en diagnos eller att de får en 

ADHD-diagnos i ett senare skede av livet (Nadaeu, 2002). Dessa flickor 

undviker konflikter och intar en passiv roll när det kommer till skolarbete. 

Ofta ter de sig vara lata och mycket trötta. Ofta får dessa flickor höra att ”de är 

så rara” eller ”de är lite blyga, behöver arbeta mera på att göra sin röst hörd”. 

Att de inte är färdiga med uppgifter i tid beror på att de är orolig för hur 

läraren ska se på den, detta kan göra att lärare bli frustrerade och i värsta fall 

kan det tolkas att dessa flickor är mindre begåvade än vad de egentligen är. 

Nadaeu (2002) menar att de har svårt att anmäla sig frivilliga till uppgifter och 

undviker att umgås med andra i grupp. 

 

De flickor som har ADHD- kombinerad typ, uppvisar en mindre aggressiv, 

mindre upprorisk och mindre trotsig sida. Denna undergrupp är mer vanlig än 
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den första undergrupp, den hyperaktiva/impulsiva. Nadaeu (2002) menar att 

dessa flickor visar upp en sida av att de är rastlösa, nervösa, pratiga och 

fnittriga. Det är inte sällan som flickor med denna typ av ADHD blir klassens 

pajas för att dölja deras oreda och slarvighet. Ofta brukar dessa flickor få 

kommentarer från läraren som t.ex. ”Hon kan bara om hon vill och la ner mera 

tid” men att få höra detta när de ändå gör sitt bästa hjälper inte flickorna 

mycket. Det krävs mycket hjälp och konkretisering av skolans uppgifter för att 

dessa flickor ska känna att de lyckats med något bra och känna sig nöjda över 

sitt resultat (Nadaeu, 2002). 

  

Att få en fråga ställd av pedagogen i klassrummet är något av det de fruktar 

mest och de undviker helst ögonkontakt med pedagogen. Kopp (2010) berättar 

om att dessa flickors självförtroende är mycket låg och det är viktigt att arbeta 

med deras självkänsla för att de ska känna sig tillräckliga och bra nog med sig 

själva. Flickor med denna form av ADHD, som inte uppvisar några 

inlärningssvårigheter och har ett högt IQ, får oftast sin diagnos sent i livet eller 

inte alls. De lär sig leva med sina svårigheter vilket gör att de inte syns eller 

märks, de har andra resurser som kompenserar det som är mindre sunt. En 

risk med detta är att de flickor som inte lyckas med att kompensera för sina 

dåliga sidor får leva med en kronisk inre stress som leder till depression och 

ångest (Nadaeu, 2002).  

 

Soffer, Mautone och Power (2008) skriver om hur viktigt det är att identifiera 

flickor med ADHD i ett tidigt skede. Detta för att på bästa sätt kunna förhindra 

den frustration som familjer kan uppleva genom dessa flickors skolgång, 

tillstånd hemma och även i deras relationer med vänner. Soffer et al. (2008) 

påpekar även att ju tidigare det går att fånga upp dessa flickor desto större 

chans finns det att kunna förutse övriga tillstånd som kan finnas med i bilden, 

t.ex. depression och ångest. Andra beteenden som uppförandestörning, 

tvångssyndrom och trotssyndrom förkommer oftare hos flickor med ADHD än 

hos pojkar med samma diagnos (Kopp, 2010). Det har även visats att flickor 

med ADHD emotionellt sett mognar senare än flickor utan ADHD. Eftersom 

humöret växlar snabbt hos flickor så kan detta skapa problem i deras 

förhållande till sina vänner. En avsaknad av social kompetens visar sig 

tydligare hos flickor med ADHD än hos flickor utan ADHD (Kopp, 2010).  

 

Nadaeu (2002) skriver att det finns mycket som kan försvåra vardagen för 

flickor med ADHD. Det är viktigt att komma ihåg att alla flickor är olika och 

skiljer sig från varandra. 

  

Försenad mognad: Ju mer de utvecklas som sker så behöver flickor med ADHD 

göra åldersadekvata förändringar för att känna sig socialt accepterade. Och 

desto fler färdigheter måste de lära sig. Ofta går det mycket sakta för dessa 

flickor att lära sig dessa färdigheter och ta dem till sig. Detta kan leda till 

problem i hemmet och mellan kamrater (Nadaeu, 2002). Även om de kan få 

vägledning av vuxna och andra i sin närhet så är det inte sällan som dessa 

flickor upplever att de inte kommer någonvart. Det är bra att föräldrar är 

medvetna om att denna utveckling av mognad tar tid för flickor med ADHD 
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och att de stöttar dem på rätt sätt för att flickorna ska klara sig på egen hand. 

Det är även viktigt att pedagoger stöttar flickorna på bästa sätt genom att 

uppmuntra och berömma dem (Nadaeu, 2002).  

 

Tillämpning av kunskaper i nya situationer: Det kan vara svårt för flickor att 

använda sig av färdigheter och kunskaper från en uppgift till en annan. Ett 

citat från Nadaeu (2002) lyder följande ”Fran har succesivt lärt sig hur viktigt det 

är för henne att få tillräckligt med sömn för att hon ska fungera bra när hon ska upp till 

skolan nästa dag. Men en fredagskväll när Fran är tillsammans med Amy, och en 

viktig fotbollsmatch väntar på lördagsmorgonen, använder hon sig inte av den 

kunskapen. Det är ju inte en skoldag nästa dag. Så Fran kommer sent i säng och är inte 

i form att göra sitt bästa på planen” (Nadaeu, 2002 sid. 65).  

 

Att iaktta och kontrollera sitt beteende: Att kunna se sitt eget beteende, göra en 

bedömning om det är lämpligt eller inte är något som vi alla behöver göra men 

det kan vara bland det svåraste för flickor med ADHD. Detta är något som 

dessa flickor behöver extra mycket träning i. Vissa av dessa flickor kan vara 

lyhörda och kan finna sig i situationer men har svårt att kunna kontrollera sig 

och sitt beteende. Det kan vara oerhört förvirrande och överväldigande att 

fundera över sitt beteende, vilket gör att hennes energi minskar eftersom all 

energi går till att reagera. Därför är det viktigt att de andra runt omkring 

flickorna hjälper dem att hitta och se sig själva (Nadaeu, 2002). 

 

Att hantera samtidiga händelser: Eftersom flickor med ADHD har svårt att 

prioritera så kan det vara svårt att göra flera saker samtidigt. Det som flickorna 

fokuserar på just i ett tillfälle gör att andra saker blir lidande. Det är oerhört 

krävande för flickorna att sortera vad de ska fokusera på och välja det som är 

viktigast. Detta gör att vissa uppgifter i skolan kan bli mindre prioriterade 

(Nadaeu, 2002). 

 

Att hantera förändringar: Förändringar är något av det mest besvärliga för 

flickor med ADHD. Ansträngningarna efter att ha slitit hårt genom en dag i 

skolan som krävt mycket energi för att lyckas fokusera någorlunda släpper när 

de kommit hem. Ofta när flickor med ADHD kommer hem efter en dag i 

skolan upplever att de kan få släppa allt omkring sig för en stund. Detta kan 

innebära att de äter mellanmål, lägger sig och vilar osv. Detta kan göra att 

föräldrar upplever en frustration över att de inte gör sina läxor i tid. Dock är 

det viktigt att låta dessa flickor få ta tid på sig att varva ner för att få ny energi 

till att orka ta tag i läxorna (Nadaeu, 2002). 

 

Strukturens betydelse: Det är viktigt att barn med ADHD har struktur i sitt liv. 

Det är struktur i skolan och det är ansenligt att ha rutiner och struktur även 

när skolan slutat för dagen. Detta kan vara en bestämd tid när det är dags att 

äta middag. Flickan blir då medveten om hur lång tid hon har till att göra 

annat (Nadaeu, 2002). 

 

Nadaeu (2002) berättar att flickor med ADHD kan ha en överkänslighet i det 

centrala nervsystemet. Det centrala nervsystemet (CNS) består av vår 



  

 

9 
 

ryggmärg och hjärna. CNS hämtar information från andra organ i kroppen för 

att bearbeta den och sedan skicka den vidare till rätt plats. Förekommer det en 

överkänslighet i CNS så kan det innebära följande: 

  

Taktil sensitivitet: Kan till exempel ta sig i uttryck att flickor som har det svårt 

med beröring ryggar tillbaka när de får en kram, eller att de tar bort etiketterna 

på sina nyinköpta tröjor. Detta är en överkänslighet för beröring, även kallad 

taktil sensitivitet. Kläder som är gjorda av ull eller annat stickande material 

kan vara besvärligt och något som de helst undviker. Att kramas kan ses som 

ett betydande övertramp på den egna privata zonen, därför är det viktigt att 

veta vart den individuella gränsen går för dessa flickor (Nadaeu, 2002).  

 

Fysiska besvär: Ofta har flickor med ADHD somatiska besvär till inre problem, 

t.ex. så kan sinnestillstånd som ångest eller ilska upplevas som ont i magen 

eller huvudvärk. Har inte flickan utretts för ADHD så är det möjligt att 

föräldrar söker andra förklaringar för sitt barns fysiologiska mående. Men 

detta kan leda till att flickan uppfattar sig annorlunda jämfört med andra 

flickor. Det är viktigt att bekräfta det obehag flickan upplever men inte göra 

allt för stor sak utav det (Nadaeu, 2002). 

 

Smaker och lukter: Oavsett ADHD eller inte så har många familjer problem med 

att deras barn är känsliga mot smak, lukter och olika konsistenser. Ofta anser 

föräldrar till barn med ADHD att matsituationer är bland de mest 

frustrerande. Flickor med ADHD har ofta en begränsad uppsättning av 

accepterade maträtter som behöver vara tillagad likadant som sist de åt. 

Maträtter med en mild smak och slät konsistens är något som flickor med 

ADHD har lättast att acceptera. Ofta växer detta beteende bort hos flickorna 

med tiden. Ett tips till föräldrar är att inte ha så mycket godis och/eller 

skräpmat hemma i skafferiet utan att ha nyttig mat och frukt som är 

lättillgängligt för barnet att äta (Nadaeu, 2002). 

 

Reaktioner på ljud: Något annat som utmärker sig hos vissa flickor med ADHD 

är att de ibland verkar vara döva och mycket ljudkänsliga. Starka ljud kan 

skapa en stress och oro som det tar lång tid för flickorna att lugna ned sig från. 

Vanligtvis brukar dessa flickor påpeka att ljudet från tv:n ökar när det blir 

reklaminslag under programmet de tittar på. Flickor med ljudkänslighet 

tappar sin energi under raster i skolan eftersom det är mycket ljud som ska 

sorteras och sållas bort, vilket inte är lätt för ett barn med ADHD. Även om de 

är ljudkänsliga så ska inte det tolkas som att alla ljud är jobbiga. Samma barn 

med ljudkänslighet kan stå och dansa till musik på hög nivå hemma. Detta 

beror på vad de lyssnar på och vart de befinner sig (Nadaeu, 2002). 

 

Det finns tydliga inlärningssvårigheter hos flickor med ADHD i lika hög grad 

som hos pojkar med samma diagnos. Ett av de uttalade tecknen för ADHD hos 

flickor är när deras skolprestationer sviktar. Det är därför viktigt att rätt stöd 

ges till flickor när deras svårigheter att klara av skolarbetet tar över och att 

detta utreds. Att komma igång med en verksamhet eller uppgift kan vara en 

svårighet, eftersom de fastnar i sitt dagdrömmande eller att de har svårt att 
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behålla sitt fokus. De kan ha problem med att ta ut det viktigaste ur en text 

som de läst. Många flickor med ADHD har svårt att utveckla någon strategi för 

hur de ska klara av skolarbetet. Eftersom många flickor med ADHD har 

problem med glömska och slarvighet så kan mycket av deras papper till 

uppgifter försvinna, vilket gör att de har svårt att avsluta ett arbete (Nadaeu, 

2002).  

 

Både flickor med ADHD och utan har rätt till hjälp i skolan om det behövs. 

Trots detta är det idag många kommuner som nekar till extra resurser pga. 

kostnaden. Lutz (2009) beskriver att barn som är under utredning oftast har ett 

extra ess i ärmen när det gäller frågan om extra resurser i skolan. Diagnoser 

väger tungt och när en flicka har fått sin diagnos så brukar det underlätta vid 

ansökning om resurser som bedöms vara nödvändiga för henne. Lutz (2009) 

beskriver att diagnoser fungerar som ett slags lösenord mellan hemmet och 

skolan. Detta på grund av att diagnosen visar att barnet har ett varaktigt 

problem som med hjälp av extra resurser och anpassning kan få skolgången att 

fungera på ett bättre sätt. Även Gustafsson (2009) beskriver att diagnos anses 

som hårdvaluta när det gäller att få rätt till resurser i skolan.   

Vad behövs av pedagoger? 

 

Hellström (2005) berättar att det krävs mycket att arbeta som pedagog vid 

bemötande av barn och elever med olika funktionsnedsättningar, t.ex. ADHD.  

När pedagoger möter barnen för första gången behöver de ha alla sinnen 

öppna för det går aldrig att förutsäga vad som kommer att hända. Det är 

viktigt att pedagoger har kunskap och förståelse för alla funktionshinder som 

barn kan ha. Många av dessa funktionshinder är inte alltid synliga utan de 

visar sig i olika situationer och miljöer, det gäller framförallt för flickor då 

deras symtom inte synliggörs lika starkt som pojkarnas gör (Nadaeu, 2002).  

 

Uppmärksamhet, flexibilitet och lyhördhet är A och O. Det finns ett flertal 

nyckelbeteenden redan i förskolan som kan ge indikationer på att en flicka har 

ADHD. Dessa är: Är hon aggressiv? Har hon svårt med nya förändringar? Har 

hon problem med vissa klädesplagg? Sover hon dåligt? Behöver hon vara i 

rörelse ofta? Är hennes reaktioner överdrivna jämfört med händelsen? Utsätter 

hon sig för fara? Finns det problem vid matsituationer? Finner pedagogen fler 

JA än NEJ på dessa frågor så bör detta undersökas detta vidare för att flickan i 

fråga skall få rätt hjälp och stöd så snabbt som möjligt (Nadeau, 2002).  

 

Lutz (2009) beskriver hur viktigt det är att pedagoger ser till barnets bästa och 

kan synliggöra vad barnet behöver. Men om inte detta sker så finns det en risk 

att pedagogerna inte har tillräckligt med kunskap och verktyg för att bemöta 

svårigheter som kan uppkomma. Lutz (2009) menar att de pedagoger som inte 

aktivt arbetar för att skapa en sund och trygg relation till barnen, inte arbetar 

utifrån barnens bästa. Guvå (1998) berättar att det är viktigt att även pedagoger 

får stöd i sitt arbete med barn som har ADHD, framförallt om de inte har 

erfarenheter. 
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Hjörne och Säljö (2004) förklarar att den offentliga svenska skolan genomgick 

en förändring efter andra världskriget. År 1962 infördes en obligatorisk 

skolgång i grundskolan på nio år. Tanken för skolverksamheten var att alla 

barn och elever skulle passa in, även de som tidigare deltagit i hjälpklasser, 

särskilda undervisningsgrupper etc. Hjörne och Säljö (2004) menar att det är 

ett måste att pedagoger använder sig av ADHD som en kategori för att kunna 

se till barnens bästa och för att på så sätt kunna anpassa undervisningen efter 

barnens behov. Grskovic och Zentall (2010) påpekar att det är viktigt att 

pedagoger har en kunskap om ADHD hos flickor för att kunna konstruera 

lämpliga och konkreta uppgifter som fungerar och kan hjälpa flickorna att 

hålla fokus samt deras uppmärksamhet för att klara av uppgiften. 

  

Hellström (2005) förklarar att pedagoger behöver goda verktyg för att arbeta 

med flickor som har ADHD men de behöver få kännedom om hur de kan 

synliggöra dessa flickor. Pedagoger behöver öppna sina ögon och sin 

lyhördhet för beteenden som pekar på att ADHD kan förekomma hos flickor. 

Om pedagoger och även föräldrar saknar kännedom om ADHD så kommer 

flickor fortsätta bli underdiagnostiserade och få det fortsatt kämpigt i skolan 

med undermåliga studiepresentationer som resultat. Att låta flickor kämpa på 

egen hand för att försöka göra allt i deras makt för att klara av något de inte 

har någon tydlig uppfattning om kan leda till låg självkänsla och en ovilja att 

lära sig mera i skolan. Zambo (2008) menar att det är viktigt att pedagoger är 

uppmärksamma på tecken som kan tyda på ångest eller att de verkar vara 

pressade. Vid ett sådan påträffande i klassrummet behöver pedagogen 

samarbeta med elevhälsan för att på bästa sätt kunna hjälpa flickorna.  

 

Nadaeu (2002) förklarar att när flickor med ADHD kommer till förskoleklass 

är det ännu viktigare att pedagogen har kunskap om funktionsnedsättningar 

så att de som är i behov av hjälp inte faller mellan stolarna. Det finns flera 

beteenden som pedagogen kan hålla utkik efter och dessa är: 

 

 De verkar prata tvångsmässigt. 

 De kan ha svårt att följa givna instruktioner. 

 De brukar ofta fråga kamraten bredvid om vad det är de ska göra. 

 De sitter tysta på sin plats men de verkar aldrig bli klara med sina 

uppgifter i tid. 

 De har svårare att hålla ordning och reda i sin bänk än de övriga i 

klassen. 

 De glömmer ofta att lämna lappar till föräldrarna som ska fyllas i. 

 De har ofta svårt att få med allt material som behövs till lektionerna. 

 Ser ut som att de hänger med men har svårt att kunna svara på givna 

frågor.  

 De har problem med den auditiva bearbetningen. 

 De verkar ha svårt att formulera sig i ord. 

 De har en lång reaktionstid. 
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 De har en tendens att arbeta mycket långsamt med uppgifter och 

hinner ofta inte göra färdigt dem i tid. 

Att hjälpa dessa flickor med planering i skolan och att ge dem stöd är viktiga 

verktyg för pedagogen, men det är även viktigt att pedagogen tänker på miljön 

i klassrummet. Rush och Harrison (2008) skriver om hur viktigt det är med 

klassrumsmiljön. Flickor med ADHD har lättare att klara sig bättre i en miljö 

med tydlig struktur. Den kan göra en stor skillnad i akademiska och även i 

personliga utfall av elever med ADHD. Det handlar om att det behöver vara 

ordning i klassrummet och inte för mycket saker omkring dem. Rush och 

Harrison (2008) nämner även hur viktigt det är med pedagogens bemötande 

av barn med ADHD. De menar att pedagogens humör och beteende mot barn 

med ADHD påverkar barngruppen. 

 

Även Hellström (2005) menar att miljön är viktig för flickor med ADHD. Det 

är viktigt att pedagoger har en genomtänkt plan för hur hen har planerat 

miljön i sitt klassrum, t.ex. hur bänkar är placerade och vem som är flickans 

bänkkompis. Hellström (2005) förklarar att det är viktigt att skapa struktur i 

skolan för barn med ADHD, detta för att de ska kunna ha en lättare överblick 

var saker och ting finns när de behöver dem.  

Även relationen mellan pedagog och elever är viktig. Nordahl, Sørlie, Manger 

och Tveit (2007) menar att goda samspel mellan elev och pedagoger främjar för 

ett bra lärande, medan elever som har en negativ erfarenhet av pedagoger får 

ofta en fortsatt dålig skolgång. Nordahl et al. (2007) berättar vidare om att 

pedagogens sätt att lära ut går hand i hand med pedagogens samspel med 

eleverna. Har pedagogen lyckats skapa en trygghet i klassrummet så gör det 

mycket för elevens trygghet och vilja att lära sig mera.  

 

Hellström (2005) förklarar hur pedagogen behöver anpassa sitt arbetssätt 

utifrån sina elever och speciellt de elever som har ett särskilt behov. Följande 

punkter visar tydligt på hur Hellström (2005) menar med att anpassa sitt 

arbetssätt utifrån flickor med ADHDs perspektiv: 

 

 Eftersom flickor med ADHD ofta har problem med ordning och 

glömskhet så kan pedagogen tänka på att inte använda sig utav så 

mycket papper som kan tappas bort eller bli bortglömda. Använd 

istället internet och epost för att flickorna ska få sina läxor eller för 

information som ska förmedlas till föräldrarna.  

 Att inte ha allt för många frågor eller uppgifter som flickorna ska lösa. 

Är det mindre uppgifter så är det lättare för flickorna att lyckas göra 

dem i tid. De kan då känna sig stolta över att ha lyckats med uppgiften, 

och det stärker deras självkänsla. 

 Om de skulle misslyckas med ett prov, tillåt dem att göra om det. Målet 

är ju att de ska visa att de lärt sig något och kunna visa det men det 

behöver inte ske via ett skriftligt prov. 

 Finmotoriken är något som inte fungerar för alla med ADHD. Att 

skriva för hand kan vara påfrestande om de inte lyckas skriva snyggt. 
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Det är viktigt att pedagoger inte påpekar att de skrivit slarvigt eller 

oläsligt. Låt dem skriva via datorn och lära sig att hantera 

tangentbordet. Ge dem tid varje dag till att utveckla sina kunskaper för 

datorn. Det behöver inte ta lång tid, tio till femton minuter om dagen 

kan räcka i ett långsiktigt perspektiv.  

 Ett annat tips är att undervisningen vid katedern kan vara ett kortare 

pass och att pedagogen använder sig utav diskussioner med alla elever 

i klassen den större delen av tiden. Detta skapar gemenskap i klassen 

och gynnar det samspel som behövs tränas för flickor med ADHD och 

även de övriga barnen.  

 Förändringar är svårt för barn med ADHD. Om något skulle behöva 

förändras så informera barnen i god tid och var tydlig med det som 

kommer att ske så det inte blir några överraskningar för dem. Var även 

tydlig med att informera när det är dags att gå på rast eller byta ämne 

så att barnen hinner avsluta i tid.  

Det är viktigt att vara tydlig, rak och konkret i sitt bemötande och 

kommunikationen med flickor som har ADHD. Att pedagoger är tydliga när 

de pratar med barnen och ger information är otroligt viktigt för att de ska 

förstå vad som sägs. Exempel på detta är att säga ”Jag vill att du…” istället för 

”Du skulle möjligen inte vilja..” Detta skapar ofta missförstånd i klassrummet 

och mellan parterna enligt Beckman (2007). Missförstånd leder ofta till en 

känsla av att inte förstå och upplever en känsla av misslyckande. Därför 

behöver pedagoger skapa en trygghet i klassrummet för flickor med ADHD 

och även för alla andra barn. Flickor med ADHD som har svårt med 

skolarbetet behöver känna sig så trygga i klassrummet att det är okej att inte 

hinna färdigt med en uppgift i tid. Lutz (2009) förklarar att pedagoger behöver 

hjälpa barn som har ADHD att utveckla sitt kunnande och lärande genom att 

anpassa sitt klassrum och sitt utövande till barnets förkunskaper.  

 

Hellström (2005) delar med sig av ansenliga och konkreta tips på vad 

pedagoger kan tänka på i sitt bemötande och förhållningssätt när de möter 

flickor som har ADHD. Följande punkter är kloka tips på hur pedagoger kan 

tänka när det gäller att skapa en relation till flickor med ADHD och hur den 

kan hjälpa flickan att komma vidare själva när det gäller skolarbetet: 

 

 Att lösa uppgifter tillsammans med flickan kan avlägsna mycket stress 

om att inte glömma något eller inte hinna tid. Ge uppmuntran att 

komma fram till pedagogens kateder för att få en egen förklaring om 

hon inte kommer vidare eller har glömt. 

 Pedagogen behöver inte utsätta flickor med den tredje undergruppens 

ADHD för att svara på frågor som är ställda inför klassen. 

 Att tänka på att vara positiv och ge god feedback som flickan kan ta till 

sig, inte kritik eller tillrättavisningar, utan att göra det på ett positivt 

sätt. Ju mer beröm flickor med ADHD får desto starkare blir deras 

självkänsla. 
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Lutz (2009) pratar om begreppet inkludering som är en vidareutveckling av 

integrering som har varit en stor del av det svenska skolsystemet. Under 1980-

talet så kom integrering till våra svenska skolor vilket innebär att individer ska 

anpassas utifrån samhället. Inkludering innebär att skolmiljön ska anpassas 

utifrån elevers olikheter. Lutz (2009) förklarar att begreppet inkludering ska 

lyckas fånga upp mångfald hos och skapa förutsättningar för en mera generell 

pedagogik för barn och därför jobba emot att exkludera vissa barn, t.ex. barn 

med ADHD.  
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 Metod 
Jag har utfört fyra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med två 

pedagoger, en specialpedagog och en psykolog enligt Alan Bryman (2002). Jag 

föreslog även att vi skulle försöka hålla oss kring 30 minuters samtalstid för att 

på så sätt underlätta vid transkribering samt att det är lättare för 

informanterna att kunna planera utifrån planerad tid. Vid varje intervjutillfälle 

använde jag fem öppna frågor med ett specifikt tema utifrån mitt syfte och 

mina frågeställningar som intervjuguide och har därefter diskuterats (Bryman 

2002). Det var viktigt att informanterna svarade utifrån deras erfarenheter, 

vilket är viktigt för arbetet. Under intervjuernas gång har andra frågor dykt 

upp vilket har lett till en mer givande dialog och diskussion.  

Urval 

Val av metod för undersökningen föll på kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer med en inspiration av en fenomenografisk ansats. Urvalet för 

intervjuerna är två pedagoger, en specialpedagog och en psykolog. Det är 

viktigt att få reda på hur pedagogerna uppfattar flickor med ADHD samt hur 

de kan arbeta vidare på bästa sätt utifrån flickornas möjligheter. Jag valde att 

kontakta pedagoger från två olika skolor i kommunen samt kontakta en 

psykolog och en specialpedagog för att kunna koppla hur dessa flickor 

utmärker sig och se om det stämmer överens med hur det framställs i 

litteraturen.  

 

Jag skickade ett mail med ett missivbrev3 till samtliga utvalda informanter. I 

missivbrevet framgår vem jag är, vad jag läser, vad mitt examensarbete 

handlar om och varför jag kontaktar dem. Det framgår även hur intervjun 

kommer att gå till och de forskningsetiska principernas fyra huvudgrupper är 

kort formulerade (Vetenskapsrådet, 2002). Jag bad dem att kontakta mig för 

vidare information och eventuella frågor men även för att bestämma en tid och 

plats för intervjutillfälle. Informanterna var snabba på återkomma med svar 

och bokade tid utifrån deras schema.  

Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Sonja Kihlström (2007) handlar reliabilitet om trovärdighet. Kihlström 

(2007) berättar att för att undersöka om en text är trovärdig, är att en annan 

person gör samma undersökning för att se om resultatet stämmer överens.  

Inom den fenomenografiska ansatsen så används citat från de genomförda 

intervjuerna för att på så sätt hjälpa läsaren att få en uppfattning om vad 

kategorierna som resultatet är indelade i handlar om. Kihlström (2007) berättar 

att validitet är något som mäts i kommunikation enligt den fenomenografiska 

ansatsen. En utomstående ska kunna förstå vad resultatet handlar om. 

                                                 
3 Se bilaga 1. 
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Författaren behöver ha förmågan att beskriva bakgrunden, resultatet och 

metoddelen på ett tydligt sätt att läsaren finner den röda tråden och kunna 

diskutera det.  

 

Forskningsetiska principerna 
 

Det forskningsetiska principerna har fyra huvudgrupper som jag har 

informerat informanterna om. Detta för att de ska få veta vad som gäller för 

intervjuerna till arbetet samt att de förstår att de har möjlighet att tacka nej till 

intervju samt att de har rätt att avbryta intervjuerna när som.  

 

Den första handlar om informationskrav. Det innebär att jag har informerat 

informanterna vad mitt arbete handlar om och vad syftet med arbetet är. För 

att informera informanterna om detta så beskrev jag mitt valde ämne för 

arbetet i missivbrevet som jag senare skickade via email till de berörda. Vid 

varje intervjutillfälle så informerade jag om detta ännu en gång. 

 

Den andra handlar om samtyckeskrav. Detta innebär att informanterna har rätt 

att tacka ja eller nej till förfrågan om intervju samt att de närsomhelst under 

pågående intervju kan avbryta.  

 

Den tredje handlar om konfidentialitetskravet. Detta innebär att materialet 

som framkommer under pågående intervju, båda skriftligt och muntligt, 

kommer att förvaras på ett ställe där endast jag har tillgång till. Det innebär 

även att informanterna är anonyma och kommer att vara anonyma i arbetet. 

Efter arbetet är färdigt så kommer materialet att raderas. 

 

Den fjärde handlar om nyttjandekravet. Detta innebär att det är endast jag som 

skriver arbetet som har tillgång till den information som framkommer. Deras 

deltagande kommer inte att ges ut av obehöriga i annat syfte utan enbart för 

mitt arbete.  

 

Varje informant hade ordnat med en avskild plats där vi kunde få samtala i 

lugn och ro utan att någon störde. Innan varje intervju påbörjades så 

informerade jag dem igen om de etiska principernas fyra huvudgrupper och 

vad mitt arbete handlar om. Jag informerade även om att jag kommer att föra 

minnesanteckningar med stödord och meningar. 

 

Fenomenografisk ansats 

 

Med fenomenografisk ansats betyder det att jag vill studera hur någon 

uppfattar ett fenomen. Människors tankar och hur de har formats utifrån 

upplevelser samt hur de har tagit till vara på dessa och gjort dem till 

erfarenheter. I denna uppsats handlar det fenomenet om hur pedagoger 

uppfattar arbetet kring ADHD hos flickor. Enligt Staffan Larsson (2011) så 
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handlar kvalitativa intervjuer om att återge en så tydlig beskrivning som 

möjligt av en människas uppfattning.  

 

Det finns två olika perspektiv inom fenomenografin. Larsson (2011) kallar 

dessa för första och andra ordningen. Första ordningen handlar om vad som 

kan observeras utifrån, alltså fakta. Den andra ordningen handlar om hur en 

person uppfattar något och detta är personens sanna uppfattning om vad den 

upplever men detta kan vara oriktigt om man ser ur första ordningens 

perspektiv. Men eftersom jag vill veta hur pedagoger uppfattar arbetet med 

flickor som har ADHD och hur de uppfattar hur de kan synliggöra flickor med 

ADHD så ligger inspiration av fenomenografin ur andra ordningens 

perspektiv till grund för mitt resultat. 
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 Resultat  
  

Utifrån de intervjuer jag har genomfört har jag upptäckt gemensamma 

kategorier som jag kommer att presentera mitt resultat utifrån. Dessa 

kategorier är Positivt, Kämpigt och synliggöra, Struktur och tydlighet, Miljö, 

Arbetssätt. Dessa kategorier har framkommit genom de svar jag fått av 

informanterna och hur de ser på det hela genom en fenomenografisk ansats. 

Informanterna kommer att presenteras genom deras yrkesroll.   

Positivt 

 

Att ha ADHD innebär inte bara negativa saker, utan det finns så mycket 

positivt. Många av informanterna vittnar om att flickor med ADHD är mycket 

kreativa och envisa. När det finns ett genuint intresse för något så är det som 

att resten av världen glöms bort.  

 
Det är viktigt att de bra sidorna med diagnoser upplyses. Utan det är dessa diagnoser som 

ofta gör att människor går in 200 % för något de är intresserade av. Hade de inte funnits så 

hade vi inte haft Einstein eller glödlampan. Många av de som har dessa diagnoser är 

fruktansvärt kreativa och ger inte upp (Specialpedagogen). 

 

Specialpedagogen berättar om hur viktigt det är att visa de positiva sidorna 

med ADHD eftersom det oftast är de mindre bra sidorna som människor har 

en uppfattning om. Specialpedagogen förklarar även detta gäller inte enbart 

flickor utan även pojkar med ADHD är lika kreativa och går verkligen in 100 % 

när de är intresserade av något.  

 
Av de två senaste jag lärt känna var det gemensamma att de hade mycket fantasi och starka 

viljor, något som i det långa loppet är en bra egenskap för en blivande kvinna i dagens 

samhälle. En hade mycket energi, det kan jag se nytta med framöver i livet, även om det kan 

ställa till med en del “stök” i skolan de första åren, den andra var väldigt intelligent. 

Kreativitet på gränsen till genialiskt konstnärskap kunde jag se också och båda hade mycket 

humor (Pedagog ett). 

 

Pedagog ett berättade om två flickor som den lärt känna genom åren och dessa 

flickor stod verkligen ut genom dessa positiva sidor. Att det blir så tydligt att 

ADHD inte medför enbart dåliga sidor utan har bra egenskaper inför den 

kommande framtiden.  

Kämpigt och synliggöra 

 

Denna kategori berör hur pedagoger kan se hur ADHD visar sig hos flickor. 

Det är viktigt att som pedagog ha kunskap kring de diagnoser som finns och 

hur de utmärker sig för att kunna uppmärksamma de som kämpar i skolan. 

Även om barn har det kämpigt i skolan så behöver det inte betyda att de måste 
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diagnosticeras för att få hjälp, det ska erbjudas till alla barn ändå. Jag ställde 

frågan om hur de kan synliggöra ADHD hos flickor. Denna fråga ställde jag till 

samtliga informanter och det är deras uppfattning som representeras nedanför.  

 
Det finns flera typer av ADHD. Har flickorna den utåtagerande sidan så hörs och syns de, 

det är väldigt aktiva och impulsiva i likhet med pojkarna. Men har de den blyga sidan så är 

de tystlåtna, hörs inte mycket, undviker att svara på frågor (Psykologen). 

 

Psykologen ger en enkel och tydlig förklaring hur ADHD kan visas hos flickor. 

Det är blyga flickor som inte gör mycket väsen av sig om de inte har den 

utåtagerande sidan då de istället hörs och tar för sig mycket mera.  

 
De är utåtagerande, spontana, svårt att sitta stilla, skriker ut svar på frågor, vill väldigt 

gärna vara i världens centrum. Lätt att det blir konflikt med andra. Men det finns även de 

flickor som inte är utåtagerande utan är tysta, svårt att komma igång med arbetet, svårt att 

förstå uppgifter (Pedagog ett). 

 

Pedagog ett berättar om hur de flickor som är tillbakadragna som mest sitter 

vid sin bänk och vet inte riktigt hur de ska göra eller vad de ska göra. De 

frågar flera gånger om vad var det skulle göra. Att komma igång med en 

uppgift och att avsluta en uppgift verkar vara svårt för dessa flickor. 

 
Det som märks mest hos barn med ADHD är koncentrationssvårigheter, de har problem 

med hörförståelse. De saknar struktur och ofta är det som att de är ”vad ska jag göra nu?”. 

De verkar disträ och osäkra på vad de ska göra (Pedagog två). 

 

Att dessa flickor verkar osäkra var pedagog två tydlig med. Flickorna har svårt 

med sitt självförtroende, därför är det viktigt att tänka på sitt arbetssätt och 

lyssna efter vad flickorna behöver hjälp med. Eftersom de verkar ha problem 

med hörförståelsen så behöver de kunna se uppgifter och information. Att sitta 

ner med flickorna och gå igenom uppgiften kan hjälpa dem att komma igång 

med en uppgift och få en tydligare bild av vad som ska göras. 

 
Ett sätt är att synliggöra och medvetandegöra hur könsrollsmönster påverka, både vår syn 

på barn med ADHD och hur det yttrar sig bland flickor respektive pojkar. Det finns en stark 

tendens att den mesta uppmärksamheten hamnar hos de mest utåtagerande, d v s pojkarna. 

Men jag vet att på senare år har det rapporterats att mönstren för ADHD hos flickor 

förändras till att bli mer utåtriktade också. Det gäller kanske att kämpa extra hårt för att 

inte ekonomiska intressen ska styra. Med tankar om “begränsad pott” tenderar man att ge 

resurser till just de pojkar (Specialpedagogen). 

 

Specialpedagogen beskriver ger en sådan tydlig bild av hur det kan se ut i de 

flesta fallen när det gäller att synliggöra ADHD, oavsett om det gäller flickor 

eller pojkar. Och som blir beskrivet här så ligger problemet hos de flickor som 

syns och hörs, alltså de som har den utåtagerande sidan. Där läggs mer 

ekonomisk och personlig resurs medan de flickor som inte är utåtagerande 

faller mellan stolar eftersom de oftast inte orsakar problem för övriga elever 

eller för pedagoger på ett sådant uppenbart sätt som de barn med den 

utåtagerande formen av ADHD.  
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Många flickor uppmärksammas inte eftersom de inte hörs eller syns i lika hög grad som 

pojkarna med samma diagnos. Oftast handlar detta om just att de inte har den utåtagerande 

sidan utan är mer inåtvända. Blyga och tysta flickor som inte gör mycket väsen av sig utan 

sitter på sin stol, längst bak i klassrummet och är mer passiva än aktiva (Pedagog två). 

 

Det samtliga informanter svarar ger en tydlig bild över hur ADHD utmärker 

sig hos flickor. De har vittnat om hur flickor med den utåtagerande sidan 

utmärker sig men även de flickor som är mer åt den tillbakadragna sidan 

utmärker sig. Att pedagoger har och får kunskap kring ADHD och även andra 

diagnoser är otroligt viktigt eftersom fler barn uppmärksammas och behöver 

stor hjälp att få skolan att fungera på ett ansenligt sätt. Det är viktigt att det 

som observerats förs vidare. Efter en färdig utredning är det viktigt att 

specialpedagogen blir informerad för att på ett så snabbt sätt som möjligt börja 

planera en praktisk plan som fungerar runt barnet i skolverksamheten. 

Struktur och tydlighet 

 

Denna kategori handlar om hur viktigt det är för flickor med ADHD att ha 

struktur runt omkring sig. Informanterna var mycket enhetliga i sina svar och 

hade mycket konkreta uppfattningar om hur viktigt det är med struktur kring 

flickor med ADHD. Flera av informanterna påpekade även att de behöver vara 

kortfattade och oerhört tydliga i sin kommunikation med flickor för att det 

skulle fungera. Att ha planerat en dag med aktiviteter är önskvärt men det går 

aldrig att förutse vad som kommer att hända. Det kan ske saker som inte är 

planerade och då behöver pedagoger vara snabbtänkta och försöka komma på 

en lösning.  

 
Det är viktigt att det finns struktur och flexibilitet. Sen kanske man behöver tänka om när 

det gäller situationer som man märkt inte fungerar för barnet. T.ex. vid matsituationer. Det 

kanske inte alls passar för barnet att sitta med resten av familjen att äta utan kanske behöver 

sitta framför tv:n eller på ett annat ställe för att få i sig mat och att det inte blir några 

eventuella utbrott. Då behöver det vara okej, att man hittar möjligheter som fungerar bra för 

barnet (Psykologen). 

 

Psykologen förklarade vidare att tanken är jättegod att familjen är samlad men 

ibland fungerar inte det alls utan då behöver familjen finna en lösning som 

passar alla, inte bara barnet som har det största behovet med lösningen. 

 
Det är också viktigt att planera sina aktiviteter utifrån barnens behov och vilka sätt som 

passar dem bäst för sitt eget lärande. Vi använder oss utav tidslinjer där vi visar hur dagen 

kommer att se ut och följer linjen för att på så sätt synliggöra hur lång tid det gått och hur 

lång tid det är kvar, och hur långvariga aktiviteterna är. Skulle det bli ändringar så tar vi 

upp dessa i god tid för att de ska få en chans att förbereda sig (Pedagog ett). 

 

Att konkret kunna visa hur lång tid det är kvar eller hur lång tid det har gått är 

viktigt anser både första och andra pedagogen. Pedagog ett menar att det 

skapar en uppfattning för flickan och tydliggör när hon kan börja avsluta 

uppgiften som hon gör eller att hon ser att det kanske inte är läge att påbörja 

en ny uppgift eftersom det inte är så lång tid kvar.  
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Struktur och tydlighet är väldigt viktigt för dessa flickor och även pojkar. Jag använder 

mycket konkreta och små uppgifter till de som behöver hjälp. Jag ser till att gå igenom 

dagarna tillsammans med alla barn så att alla är med på samma tåg (Pedagog två). 

 

Pedagog två berättade hur den arbetar med struktur kring barn som har 

ADHD.  

 
Dagliga rutiner och tydlig struktur är de sätt som passar dessa barn bäst. Då behöver det 

inte komma oförutsedda händelser som de kan reagera negativt på. Utan det är viktigt att 

som pedagog var kortfattade och tydlig i kommunikation med dessa barn 

(Specialpedagogen). 

 

Specialpedagogen menar att flickor med ADHD behöver struktur och 

tydlighet i sin vardag för att de ska kunna få en uppfattning om vad som ska 

hända och vad hon själv behöver göra. Samtliga informanter berättar om hur 

viktigt det är med struktur i skolans verksamhet för att den skall fungera på ett 

sätt utifrån deras möjligheter.  

Miljö 

 

Att miljö har en stor inverkan på oss alla är vi medvetna om men miljön är 

ännu viktigare för barn med ADHD. Samtliga informanter hade en 

genomtänkt uppfattning om hur och vilken betydelse miljön spelar in för att 

flickor med ADHD skulle må bra och kunna slappna av mera.  

 
Det bästa jag som pedagog kan göra är att vara väldigt lyhörd, ha ett tålamod och visa att 

jag finns där för dem när de behöver hjälp. Vi tänker mycket på hur miljön i klassrummet 

ser ut, hur vi placerar barnen (Pedagog ett).  

 

Pedagog ett visade mig hur den tänkt när det gäller placeringen i rummet och 

även hur väggar var prydda. Klassrummet låg på den översta våningen i 

skolbyggnaden vilket gör att det är svårare att rikta uppmärksamheten på vad 

som sker utanför men att det släpper in ljus i klassrummet. Även det är något 

som bör tänkas på, vissa barn med funktionsnedsättningar kan reagera på ljus. 

Därför finns det gardiner som går att dra för om det skulle behövas. 

 
Det är otroligt viktigt hur miljön ser ut. Jag är noga med hur det ser ut i klassrummet. De 

barn som har det kämpigt brukar vi placera längst bak i klassrummet eftersom de lättare kan 

gå undan till den del där de kan sitta ensamma och jobba utan att bli störd. Barnen har 

bestämda platser och en bestämd bänkkompis (Pedagog två). 

 

Pedagog två gav en överblick av klassrummet och hur tanken med placeringen 

var. Jag fick även se delen av klassrummet som är för de som behöver gå 

undan en stund eller bara behöver ha ett ställe där de kan koncentrera sig 

bättre. Jag fick förklarat det finns en flicka i klassen som genomgår en 

utredning just nu och när det blir för mycket för henne så brukar hon gå till det 

ställe där de är avskilt från övriga klassen. Pedagogen berättade att flickan 

brukar använda sig utav hörselkåpor när hon sitter och arbetar, vilket har gjort 
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att hon kan bibehålla fokus och rikta mer uppmärksamhet på uppgiften hon 

ska göra.  

 
Många av dessa barn klarar inte av när det är för mycket omkring dem, för mycket saker och 

grejer. Utan miljön måste vara rätt avskalad och anpassade individuellt eftersom alla barn 

är olika trots samma diagnos. Det är viktigt att tänka på hur borden eller bänkarna är 

placerade och hur de sitter och med vem de sitter (Specialpedagogen). 

 

Specialpedagogen är noga med att poängtera att många av dessa barn inte har 

kraften att hålla reda på allt som sker runt omkring dem. Utan förklarar att 

miljön behöver vara rätt avskalade och naken men att det är viktigt som 

pedagog ta reda på vad som passar just för denna flicka för detta är 

individuellt. 

 
Att förskolan får begränsade resurser av regering gör stor negativ påverkan. förskolan i sig 

är en rörig miljö, vilket kan påverka en person med ADHD negativt (Pedagog två). 

 

Pedagog två berättar om hur viktigt det är med att ha en bra förskolechef för 

att kunna lösa miljön kring dessa barn på ett rätt sätt. Miljön påverkar inte bara 

barn med ADHD utan även övriga barn men att barn med ADHD påverkas 

mera negativt när det är för mycket saker omkring och blir rörigt är ett 

konstaterande.  

Arbetssätt 

 

Under de löpande intervjuerna så ställdes ett flertal följdfrågor och en fråga 

som löd var hur de kan arbeta utifrån flickornas möjligheter. Flera av 

informanterna svarade på ett sätt som kompletterade varandra. Det handlade 

mycket om att lyssna och vara kreativa i sitt arbetssätt, att kunna tänka utanför 

lådan. Målen som ska nås finns men vägen till målen kan se ut på många olika 

sätt, man måste våga för att vinna.  

 
Det viktigt att man som pedagog lyssnar och planerar sina aktiviteter utifrån deras behov 

och vad som passar dem på bästa sätt. Man måste vara flexibel och lyhörd och ibland väldigt 

snabbtänkt men det är viktigt att tänka på att de uppgifter som ska göras anpassas efter 

deras förutsättningar (Pedagog ett). 

 

Att vara lyhörd är återkommande under intervjun. Pedagog ett är mycket 

tydlig med att det är viktigt att lyssna in barnen, alla barn, för att kunna 

anpassa sitt arbetssätt utifrån dem och vart de befinner sig.  

 
Konkreta och mindre uppgifter fungerar väldigt bra. Jag går igenom dagens schema på tavla 

och vi går igenom dagens lektioner tillsammans innan vi påbörjar dessa. Men just nu har vi 

en flicka som ska utredas och vi arbetar mycket konkret med henne. Vi har ett speciellt 

schema för henne med de uppgifter hon ska göra. När en uppgift är färdig så kryssar man i 

rutan att de är färdiga. Hon har även möjlighet att gå undan till ett eget ställe där hon har 

hörselkåpor och när hon använder dessa så fungerar det jättebra (Pedagog två). 
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Pedagog två visade mig hur den menade med ett schema och där framgick 

konkret hur dagen kunde se ut. Uppgifterna var mycket kortfattade och 

uppdelade vilket underlättar för flickan. Att använde sig utav hörselkåpor 

hade gjort mycket för flickan, hon kunde koncentrera sig mycket bättre och det 

var lättare för henne att inte göra slarvfel som oftast sker vid 

ouppmärksamhet.  

 
Att ha rätt glasögon på sig är ett måste. Har man ett problemperspektiv så löser det inget 

utan man behöver ha lösningsperspektiv för att komma någon vart och kunna göra det bästa 

för dessa flickor (Specialpedagogen). 

 

När specialpedagogen svarade så här så föll många bitar på plats. Det blev så 

tydligt vad informanten menade. Det går inte att komma någon vart om man 

endast ser problem, det är viktigt att kunna se lösningar som är möjliga att 

genomföra, inte bara för barn och elever utan för en själv som pedagog också.  

 
Vi behöver ha tillräcklig kunskap för att veta hur vi kan förhindra att utsätta barnet 

för “misslyckanden” och kunna tänka förebyggande. Och för det behöver det också finnas ett 

lugnt arbetstempo, färre barn omkring och god struktur, men samtidigt flexibilitet och 

förmåga att improvisera och snabbt ändra planer. Det behöver finnas en flexibilitet i hela 

arbetslaget så att oförutsedda händelser kan lösas (Pedagog ett). 

 

Pedagog ett påpekar hur viktigt det är med mindre barnantal i gruppen och att 

barnen vet vilka som de kommer att möta under dagen. Det är viktigt att det 

finns flexibilitet hos pedagoger om de händer oförutsägbara händelser, då 

behöver pedagogen vara snabbtänkt för att finna en lösning.  

 

Sammanfattning 

 

Jag måste erkänna att jag hade förutfattade meningar när jag skulle genomföra 

dessa intervjuer. Jag har mött människor inom förskolans värld som inte har 

någon tydlig uppfattning om ADHD eller övriga diagnoser, att dessa går att se 

redan vid tidig ålder. Att pedagoger som saknar kunskap om detta område är 

för mig mycket märkligt. Därför var jag orolig att jag skulle stöta på samma 

uppfattningar av informanterna men där fick jag en glad överraskning. 

 

De fyra intervjupersonerna jag har intervjuat för detta arbete har god kunskap 

kring ämnet barn med särskilda behov och har stor erfarenhet samt otroligt 

många verktyg. De kan tidigt se när flickor utmärker sig och hur de utmärker 

sig. Det är viktigt att ha en god kunskap och vetskap kring de problem som 

förekommer bland barn och hur vanligt de faktiskt är. Det känns skönt att veta 

att många pedagoger har samma uppfattning om vad som behövs i sin 

verktygslåda och ryggsäck för att kunna arbeta på bästa sätt utifrån dessa 

flickors möjligheter och behov.  

 

Att informanterna är enhetliga i sina svar på mina frågor väger tungt och ger 

en positiv bild av hur de uppfattar ett sunt arbetssätt för flickor med ADHD. 
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Deras svar ger även en praktisk bild av det som finns teoretiskt i litteraturen 

som jag läst igenom inför detta arbete. Det är mycket som stämmer överens 

med arbetssätt som presenterats som bra och konkreta exempel i litteraturen.  

 

Det informanterna har påpekat och varit tydliga med är hur mycket struktur, 

tydlighet och konkretisering hjälper för att på bästa sätt finna strategier när det 

kommer till arbetssätt för flickor med ADHD. Det har även visats, att tydlighet 

i sitt lärande och bemötande kan hjälpa till att synliggöra flickor som kämpar 

och kan ha ADHD.  

 

Att se det positiva hos flickor med ADHD är också viktigt att fokusera på. Att 

se vad dessa flickor gör och även ge beröm för det. Detta gör att flickorna kan 

sträcka lite på sig och känna att de verkligen har lyckats med något.  
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 Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Valet för metod för detta arbete föll på semi-strukturerade kvalitativa 

intervjuer enligt Bryman (2002). För detta arbete så var det intervjuer som 

krävdes för att arbetet skulle få svar på de frågeställningar som finns beskrivna 

i inledningen. Arbetet har inspiration av en fenomenografisk ansats som enligt 

Larsson (2011) beskriver hur någon uppfattar ett fenomen. Fenomenet i detta 

arbete är ADHD hos flickor och hur pedagogers uppfattningar kring ADHD 

hos flickor ser ut samt hur de kan arbeta kring detta på ett fungerade sätt.  

 

Nackdelen med metodvalet handlar om tekniken. Det är viktigt att testa 

tekniken innan det ska användas, detta gjordes men det fungerade ändå inte. 

Därför finns endast tre inspelade intervjuer och den fjärde består av 

nedskrivna citat direkt från intervjutillfället.  

 

Fördelen med metodvalet är att pedagogers uppfattning av flickor med ADHD 

och deras uppfattning om vad arbetssätt kring dessa flickor stöds av vad 

litteraturen i bakgrunden. Att samtliga informanter pratar om hur viktigt det 

är att pedagoger har kunskap kring ADHD är något som Nadeau (2002) och 

Beckman (2007) påpekar i bakgrunden. Grskovic et al. (2010) påpekar också att 

det är viktigt att pedagoger har god kunskap om ADHD för att kunna 

konstruera och planera lämpliga uppgifter som barnet kan genomföra.  

 

Slutdiskussion 
 

Pedagoger har i idag ett betydande ansvar gentemot sina elever. Yrket kräver 

tålamod, lyhördhet, flexibilitet och ett stort engagemang. Att barn med 

funktionsnedsättningar blir allt vanligare och vanligare är inget som går att 

säga emot, därför krävs det att kunskap finns hos varje pedagog. Grskovic et 

al. (2010) förklarade hur viktigt det är för pedagoger att ha kunskap kring 

ADHD och andra diagnoser. Detta för att kunna se till barns bästa och 

utveckla verktyg som krävs för att dessa barns skolgång ska bli på bästa 

möjliga sätt och så likvärdig som övriga barn. Pedagog ett påpekade hur 

viktigt det är att kunskap kring ADHD och andra funktionsnedsättningar finns 

hos var och en, för att skapa egna och gemensamma verktyg för att tänka 

förbyggande syfte kring barn med funktionsnedsättningar.  

 

Att flickor får diagnosen ADHD blir vanligare och vanligare. Nadaeu (2002) 

och Kopp (2010) förklarar att det är vanligast att de flickor som har den 

hyperaktiva/impulsiva sidan upptäcks i ett tidigt skede och får en diagnos. 

Flickor som är mer blygsamma och tillbakadragna faller lätt mellan stolarna 
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när de försöker förstå och har svårt att uppfatta och koppla till vad de ska 

göra. Informanterna vittnar om samma erfarenhet. De har en gemensam bild 

av hur flickor som har den hyperaktiva/impulsiva sidan liknar vid pojkarnas 

utåtagerande, men de flickor som inte hörs eller stör i samma mening upptäcks 

inte eftersom de inte anses vara ett problem. Därför är det så viktigt att se varje 

barn och dess behov för att undvika som pedagog att inte kunna synliggöra 

dessa flickor.  

 

Det jag även kan ställa mig frågande till är de som är kritiska till ADHD som 

en funktionsnedsättning. Kärfve (2000) påstår att hyperaktivitet inte kan 

uppstå i tonåren utan att detta måste ha debuterats innan tre årsålder. Men hur 

ställer hon sig till de tonårsflickor vars ADHD-diagnos inte har visat sig 

tidigare? SBU (2005) har beskrivit att de kognitiva svårigheterna hos flickor 

inte brukar uppträda förrän flickor har kommit i puberteten, detta har gjort att 

många flickor faller mellan stolarna och inte har kunnat upptäckas i ett tidigt 

skede. Kärfve (2000) påpekar hur betydelsefull miljön är för barn och det håller 

jag med om. Men det är ändå viktigt att göra en utredning av barnet vid 

misstanke om missförhållanden, även om det inte är något neuropsykiatriskt 

så finns det ändå något som behöver komma fram så att omgivningen och 

pedagoger kring barnet är medveten om barnets tillstånd och hur en lösning 

kan planeras utifrån dess behov. Informanterna pedagog ett och pedagog två 

berättade om hur de planerat deras klassrum utifrån de barn som behöver en 

mer överskådlig miljö. Individuellt fann de en lösning som passar utifrån deras 

behov. 

 

Ljungberg (2008) påstår att ADHD inte går att ses som en neuropsykiatrisk 

sjukdom utan att barn som växer upp i osunda familjesituationer skapar 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet, alltså barn med föräldrar som är 

psykosocialt belastade är de barn som får diagnosen ADHD. Nadaeu (2002) 

berättar om flickor som har ADHD-IA är den undergrupp som är den svåraste 

att upptäcka tidigt, eftersom de flickor inte hörs och syns på samma sätt som i 

de andra undergrupperna. I denna undergrupp är det inte hyperaktivitet som 

karakteriseras som huvuddraget utan problem med koncentration och 

uppmärksamheten. Det jag vill få fram är att Ljungberg menar att 

hyperaktivitet formas av osunda situationer som barn befinner sig i och därför 

är ADHD inte en neuropsykiatrisk sjukdom men vad anser han då om dessa 

flickor som inte är hyperaktiva? 

 

Hjörne och Säljö (2004) skriver att pedagoger behöver använda sig utav 

diagnoser som ett hjälpmedel i undervisningen för att kunna ge barnen den 

rätt de behöver. Jag anser att det låter som en bra idé men samtidigt är jag 

tveksamt inställd till att kategorisera barn utifrån behov och möjligheter. Som 

jag ser ur min kommande yrkesroll så kan det sättet att kategorisera barn, 

uppfattas som en bedömning av barnen generellt och inte individuellt. 

Informanten specialpedagogen påpekade att det är viktigt att se till varje barns 

behov, inte generalisera dem. Pedagoger behöver använda sig av 

lösningsglasögon och inte använda ett problemperspektiv. Att se till varje barn 

gynnar inte bara barnet utan även relationen mellan barnet och pedagog.  
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Lutz (2009) påpekade ett vanligt problem i Sveriges kommuner när det gäller 

tillgång till extra resurser för barn som är i behov av särskilt stöd. Barn som 

behöver hjälp skall få det, oavsett om barnet har en diagnos eller inte. Familjer 

kan slita hårt för att få hjälp utan att få något gensvar. Men Lutz (2009) och 

även Gustafsson (2009) menar att om barnet genomgår en utredning eller har 

en diagnos så är väger detta tungt när det gäller förfrågan om resurser. Det jag 

kan ställa mig frågande till är varför skolor och kommuner nekar till resurser 

när det finns ett behov av hjälp och stöd. Enligt SBU (2005) blir ADHD hos 

flickor, och pojkar, allt vanligare.  Kopp (2010) påpekar att det är viktigt att se 

till helheten och Velasquez (2012) förklarar att när ett barn utreds behövs inte 

bara information om barnet från familjen utan även information från personal 

om hur barnet är i sina vardagliga situationer. Så hur barnet fungerar i skolan 

borde inte vara en nyhet när familjen ber om hjälp. Ska barnens behov av hjälp 

styras av kostnader? Är det moraliskt?  

 

Syftet med detta arbete handlar om hur pedagoger kan synliggöra flickor som 

har ADHD i ett tidigt stadie. Jag syftar till de flickor som inte hörs eller syns 

lika mycket i den utsträckning som pojkar gör. Det jag tycker är att jag har fått 

en mycket större förståelse och en tydligare inblick hur ADHD kan se ut hos 

flickor. Speciellt för de flickor som inte har den utåtagerande, hyperaktiva och 

impulsiva sidan. Litteraturen och intervjuerna har gett mig mycket tydliga 

signaler som jag som pedagog kan hålla utkik efter.  

 

Mitt syfte var även att få en uppfattning om vad pedagoger uppfattar som ett 

ansenligt arbetssätt för att underlätta skolans vardag för dessa flickor. Utifrån 

litteraturen och framförallt intervjuerna så har jag fått mycket som jag kommer 

att ta med mig. Det är viktigt att ha ett lösningsperspektiv när det gäller att 

arbeta med flickor, även pojkar, som har ADHD. Det är även viktigt att 

komma ihåg att ADHD är individuellt och att se till varje barns behov för att 

förstå hur deras problematiker ser ut.  

 

Det gäller inte att bara ha en god pedagogik för att kunna bli en god pedagog. 

Att arbeta som pedagog innebär att man är lite av en magiker, vi behöver trolla 

för att få verksamheten att fungera på ett bra och tydligt sätt. Vi ska ju inte 

bara visa våra chefer att våra barn ger goda resultat, vi ska även kunna visa 

föräldrar hur vi arbetar för att deras barn ska kunna visa goda resultat. Men 

det viktigaste, som jag anser, är att vi måste kunna visa oss själva att hur vi 

arbetar är ett givande sätt för våra barn och elever. Nordahl et al. (2007) 

berättade om hur viktigt det är med en god relation mellan pedagog och 

elever, och jag kan inte annat än att hålla med. Detta är viktigt för att skapa en 

god sinnesro i klassrummet, vilket gynnar alla barn men allra mest barn som 

har ADHD.  

 

Vid genomgång av litteratur har jag stött på många praktiska exempel på hur 

pedagoger kan arbeta i klassrummet för att hjälpa och stötta flickor med 

ADHD på ett underlättande och tydligt sätt. Det har varit en ambition av mig 

att få till praktiska, generella exempel som går att lägga i sin ryggsäck och 
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verktygslåda som också gör det möjligt att anpassa miljön och arbetssätt 

utifrån flickors behov och möjligheter. Utifrån mina intervjuer så har 

litteraturen blivit styrkt utav de svar informanterna gett. Arbetet med flickor 

som har ADHD behöver vara tydligt och mycket konkret samt vara uppdelat i 

mindre proportioner. Hellström (2005) och även Nadaeu (2002) har gett många 

goda och konkreta exempel på hur ett väl fungerande arbetssätt kring flickor 

med ADHD kan se ut. Under de genomförda intervjuerna så har jag träffat 

mycket kloka människor som har lyckats se varje barns behov och tagit till 

vara på dessa. Deras erfarenheter och uppfattningar om vad ett sunt arbetssätt 

är har gett mig goda verktyg att ta med mig i min kommande yrkesroll. De har 

vittnat om praktiska och konkreta verktyg som underlättar för flickor med 

ADHD. Det som jag har funnit i litteraturen kring praktiska arbetssätt fungerar 

alltså i skolans praktik.  

 
I litteraturen, men även i de genomförda intervjuerna, har miljön visat sig ha 

en betydande roll för flickor som har ADHD. Det är som pedagog viktigt att 

kunna tänka på hur klassrummet ska se ut för att gynna alla barn, även de 

barn som inte har ADHD. Rush och Harrison (2008) påvisar hur viktigt det är 

att pedagoger har en genomförbar plan över hur anpassningen i klassrummet 

ska se ut. Hellström (2005) förklarar också hur viktigt det är med miljön för 

flickor med ADHD. Att miljön ska vara väl strukturerad, inte så mycket saker 

runt omkring, att ljudnivån är lagom och att placeringen av bänkarna i 

klassrummet har en tydlig funktion. Informanterna fick denna fråga kring hur 

miljön i deras klassrum såg ut och hur den var planerad. De berättade att det 

fanns en tanke bakom den och att barnen hade egna fasta platser. En informant 

hade placerat en flicka längst bak i klassrummet, för att om hon behövde gå till 

den avgränsande delen i klassrummet så störde hon inte övriga elever.  

  

Slutsats 

 
I studien framkommer att pedagoger behöver god kunskap kring ADHD och 

att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor. Kunskap om skillnader med 

olika diagnoser inom ADHD, möjliggör olika lösningsglasögon för hur barnet 

behöver stöd i skolan. Flickor med ADHD är svårare att upptäcka än pojkar, 

beroende på den undergrupp av ADHD de har. Flickor med ADHD-IA är 

svårast att upptäcka. De sliter oftast i det tysta och är blyga och tillbakadragna, 

men de behöver också stöttning för att kunna utföra uppgifter. Det är viktigt 

att pedagoger har god kunskap om de olika undergrupperna inom ADHD, för 

att kunna synliggöra dessa flickor tidigt. 

  
Pedagoger behöver prata med flickorna som har ADHD och se till dem som 

individer. Att utforma och planera verksamheten, utan att beakta detta, kan få 

icke önskvärda konsekvenser. Barn kan uppfattas ha samma diagnos, men har 

skilda behov som pedagoger behöver uppmärksamma. Alla barn är olika 

individer och verksamheten bör anpassas utifrån dem och deras möjligheter. 
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Arbetet har gett mig svar på de frågeställningar jag hade med mig i början. 

Litteraturen och intervjuerna har gett kloka, konkreta och svar. Jag har även 

fått mycket goda tips på hur ett välfungerade arbetssätt kan se ut i praktiken. 

Det är även viktigt att tänka på att de konkreta tips som finns presenterade i 

arbetet är exempel som pedagoger kan använda sig utav i sin profession och 

praktik men det går aldrig att på förhand veta hur det egentligen kommer 

fungera rent praktiskt för den individuella pedagogen. Dessa tips lägger en 

grund för att kunna utveckla egna strategier för sitt eget lärande och 

anpassande av verksamheten utifrån barn med särskilda behov. 

 

Tips på fortsatt forskning 
 

För vidare forskning anser jag att observation av flickor, som fått de 

undergrupper av ADHD som finns, under en längre årsperiod är en god idé. 

Detta för att kunna få en uppfattning om vad som händer med flickor som har 

ADHD utvecklas ju äldre de blir samt att se hur de lär sig leva med sin ADHD.  

 

Eftersom hyperaktiviteten minskar med åren så kan det vara nödvändigt att 

under observation ta del av vad som händer med flickorna när detta symptom 

försvinner och vad som istället utvecklas.  
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BILAGA 1 

Hej! 
 

Jag heter Sara Edin Mikaelsson och skriver just nu på mitt examensarbete på 

lärarutbildningen med inriktning mot förskola/förskoleklass vid 

Mittuniversitetet. 

 

Mitt valda problemområde för examensarbetet handlar om ADHD hos flickor i 

yngre åldrar och om hur pedagoger gör för att synliggöra ADHD hos flickor. 

Jag har valt ämnet då jag undrar varför det är svårare att synliggöra ADHD hos 

flickor jämfört med pojkar i samma ålder. 

 

Jag har kontaktat Er med tanke på mitt valda problemområde och undrar om Ni 

har tid för en intervju kring ämnet. Ni kommer att intervjuas anonymt enligt 

forskningsetiska principer. Intervjun kommer att spelas in och anteckningar 

kommer att föras men det är enbart jag som kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet. När examensarbetet är färdigt kommer intervjun att 

raderas. 

 

Jag nås på email xxxx för frågor och funderingar kring intervju och 

examensarbete.  

 

Jag hoppas att vi snart hörs av. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Edin Mikaelsson 

 

 


