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Abstract 
The purpose with our study is to investigate, as a welfare officer, special educationalist and 
teacher at the school, if they will be able to find girls who suffer from suspected AD/HD 
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), and in such case be able to understand the situa-
tion and help them to move on. 
 
The selection of group for this study is three special welfare officers, three special education-
alists and three teachers. We made our decision based on their profession since the chosen 
group of people seemed suited to the purpose. The main contributor for this choice is the fact 
that they all meet and make daily contact with children. The investigation is qualitative 
research based on interviews that have been compiled and stored in databases. The result from 
the interviews have then been analyzed and presented in written form. 
 
The outcome of the study proves that one will not find girls with AD/HD on the expected 
level that one would wish. This could very well prove that the most common symptom of 
hyper activity, very seldom affect girls in particular, which former research has stated. Our 
investigation group believes that there is a working organization within the school, for exam-
ple student teams, so they can find the girls with AD/HD. If needed the welfare officers, spe-
cial educationalists or teachers, can get help from organizations such as BUP (in Sweden), the 
Social Service or the Rehabilitation Group and the group can also transfer information to 
other schools. 
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Sammanfattning 
Syftet med vår studie är att undersöka om man som kurator, specialpedagog och lärare inom 
skolan hittar flickor med misstänkt AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och 
hur man i så fall fångar upp och hjälper dem vidare. 
 
Urvalet i denna studie är tre specialpedagoger, tre kuratorer och tre lärare, och vi anser att 
detta urval är ändamålsenligt då de i sin profession träffar och ser barn under stor del av 
dagen. Denna kvalitativa undersökning utgår från intervjuer som datainsamlingsmetod, där-
efter har resultatet presenterats och analyserats i löpande text. 
 
Studiens resultat visar att man inte hittar flickor med AD/HD i den utsträckning man skulle 
önska, och det kan bero på att det AD/HD-symtom som är det mest välkända är hyperaktivi-
teten som sällan yttrar sig på flickor, vilket tidigare forskning visar. Våra informanter menar 
att det finns en fungerande organisation inom skolan, till exempel elevvårdsteam, som de kan 
ta hjälp av för att på så sätt fånga upp flickor med AD/HD. För att hjälpa flickorna vidare tar 
informanterna bland annat hjälp av BUP, socialtjänsten, habiliteringen och de gör även över-
lämningar till andra skolor. 
 
Nyckelord: AD/HD-symtom, AD/HD flickor, socialpsykologisk teori 
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Förord 
 
Vi vill… 
 

♥ tacka våra informanter, utan er hade det inte blivit någonting. 

♥ tacka Elisabeth på lasarettets bibliotek, du förstod vårt dilemma. 

♥ tacka Michaela för att du tog dig tid att berätta din historia. 

♥ tacka Micke, för hjälpen med den engelska sammanfattningen. 

♥ tacka oss själva, det har varit en otroligt intensiv tid, men vi har ändå skrattat väldigt 

mycket och trots att vi mer eller mindre levt under äktenskapliga former under lång tid 

är vi fortfarande vänner. 

♥ tacka våra familjer, för er stora förståelse och att ni har stått ut. 

♥ tacka Lena, du har svarat snabbt på våra mejl och hjälpt oss på ett väldigt bra sätt. 



Inledning 
Enligt Biederman m.fl. (1999a) är den vetenskapliga litteraturen om AD/HD nästan enbart 
baserad på pojkar, medan flickor med AD/HD är underrepresenterade och enligt Trygga Barn 
(2005) har det gjorts mer än 6000 internationella studier på pojkar, men endast 50 på flickor. 
Nadeau m.fl. (1999) menar att många studier visar att flickor i högre grad än pojkar inte blir 
utredda vid misstanke om AD/HD. Även Kopp (2008) menar att flickor med AD/HD under-
diagnostiseras och att forskningen oftast utgår från pojkar och detta bidrar till att flickorna blir 
ännu mer osynliga. Nadeau m.fl. (2002) menar att beteendet hos flickor med AD/HD oftast 
skiljer sig från pojkarnas, vilket kan leda till att flickor inte uppmärksammas i lika hög grad 
som pojkar. Detta visar sig bland annat i skolan då man ser att flickor med AD/HD inte 
utmärker sig på samma sätt som pojkar då flickorna kan vara passiva, slöa och rädda för att 
göra fel i klassrummet (Nadeau m.fl., 2002). 
 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2005) menar att flickor i större utsträck-
ning än pojkar blir utstötta av sina kompisar och Lagerberg och Sundelin (2000) menar att 
barn som har svårighet med kamratrelationer blir inte bara lidande under barndomen, utan de 
kan även få problem i framtiden. Kopp (2008) menar att det är av stor vikt att hitta dessa 
flickor på ett tidigt stadium så att de får en förståelse för sina problem. Detta, menar Kopp 
(2008), hjälper flickorna att öka sin självkänsla och att det i sin tur kan bidra till att flickorna 
får en stabilare grund att stå på. Nadeau m.fl. (2002) menar att de flickor som inte fångats upp 
under tidig ålder, har varit i behov att få behandling mot till exempel depression och ångest, i 
vuxen ålder. Enligt Biederman m.fl. (1999a) och Kopp (2008) visar forskning att många 
flickor med AD/HD på ett tidigt stadium börjar röka och använda droger i större utsträckning 
än pojkar med AD/HD.  
 
Intresset för ämnet flickor med AD/HD väcktes under vårterminen 2008 då vi på olika håll 
hörde och läste tidningsartiklar om kvinnor som i vuxen ålder eller sen ungdom fått diagnosen 
AD/HD och hur det har påverkat hela deras livssituation. Gruppens förförståelse för flickor 
med AD/HD var mer eller mindre obefintlig. Det lilla vi kände till om AD/HD handlade i 
stort sett endast om pojkar och deras hyperaktivitet, samtidigt som vi inte visste om det verk-
ligen var AD/HD vi pratade om eller om det handlade om någon annan diagnos. Vi anser att 
vi som socialarbetare måste ha kunskap och förståelse för att det kan finnas flera orsaker till 
individens problem och beteende. Dessutom anser vi att det är av stor vikt att flickor med 
AD/HD på ett tidigt stadium synliggörs för att hindra dem att ta till destruktiva överlevnads-
strategier, som till exempel droger och alkohol. 
 
För att få djupare förståelse för flickor med AD/HD tog vi kontakt med en av ungdomarna, 
Michaela, i en av tidningsartiklarna och hon berättade sin historia om livet före och efter sin 
AD/HD-diagnos (se nedan). Utifrån artiklarna och Michaelas berättelse blev vi fundersamma 
över om och hur dessa flickor hittas. Vi kom fram till att skolan var ett bra forum för att 
undersöka detta då alla barn går i skolan och vistas där under stor del av sin dag. 
 

Studiens disposition 
Denna studies inledning beskriver kort om att flickor med AD/HD är underrepresenterade i 
den vetenskapliga litteraturen och därefter presenteras vårt syfte, våra frågeställningar, 
Michaelas berättelse samt en kort definition på AD/HD. I bakgrunden beskrivs AD/HD 
historiskt samt vilken syn socialstyrelsen och en forskare har på AD/HD. Detta mynnar ut i 
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tidigare forskning som behandlar olika forskares resultat på flickor med AD/HD samt vilka 
konsekvenser det kan få för dessa flickor. Därefter följer våra teoretiska utgångspunkter. I 
metodkapitlet beskriver och motiverar vi vårt val av metod, urval, tillvägagångssättet vid 
intervjuerna, databearbetning, tillförlitligheten samt etiska överväganden. I resultat- och 
analysavsnittet redovisas resultatet av intervjuerna och analys genomförs efter varje fråge-
ställning. Därefter förs en diskussion av de resultat som framkommit. Studien avslutas med en 
källförteckning och en bilaga som innehåller intervjufrågorna. 
 

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka om man som kurator, specialpedagog och lärare inom 
skolan hittar flickor med misstänkt AD/HD och hur man i så fall fångar upp och hjälper dem 
vidare. 
 

Frågeställning 
1. Vilken kunskap finns inom dessa tre yrkesprofessioner när det gäller AD/HD generellt 

och när det gäller flickor med AD/HD? 
2. Vilka strategier finns för att hitta och fånga upp flickor med misstänkt AD/HD? 
3. Hur hjälper man dem vidare och finns det i dessa tre professioner en tanke om hur man 

ska hjälpa dessa flickor vidare så att de får samma förutsättningar som andra flickor? 
 

Michaelas berättelse 
Vi träffar Michaela på ett café i stan där Michaela börjar berätta för oss. Hon säger att hon 
fick diagnos AD/HD hösten 2006 inför kommande gymnasiestudier, då hon var 16 år. – När 
diagnos var fastställt och jag fick medicin, Concerta, kände jag förändring redan efter en 
timme, säger Michaela. Michaela säger att hon upplevde det som att det var en helt ny värld. 
För första gången i sitt liv kunde hon sitta still under en hel lektion och lyssna på läraren och 
ta in information. Michaela säger att hon aldrig förstått varför hon inte förstod eller orkade 
ta till sig det som läraren sa på lektionerna. – Jag kunde helt plötsligt somna på lektionerna, 
säger Michaela, jag har aldrig kunnat koncentrera mig, haft migrän, känt mig stressad och 
skjutit upp saker, och när det blivit för stort har jag flytt från allting. – Kamrater har jag haft, 
säger Michaela, men jag har tröttnat och bytt ofta. Mamma förstod tidigt att det var något 
som inte var bra med mig, säger Michaela, och hon har även kämpat för detta, men inte fått 
gehör där hon fört det på tal. Under låg- och mellanstadiet var jag väldigt tyst och snäll och 
när mamma frågade i skolan varför jag inte klarade uppgifterna sade läraren, att det kom-
mer, hon är bara lite tyst och blyg. I högstadiet blev problemen större, säger Michaela, jag 
gick in i mig själv och hittade själv på sätt att få läraren att tro att jag lyssnade på vad som 
sades. Det ställdes helt andra krav och jag mådde inte bra, säger Michaela. Jag gick hos en 
kurator och fick bland annat lära mig att dela upp saker och få lite struktur. Men, säger 
Michaela, eftersom kuratorn inte visste något om AD/HD, kunde det inte sättas i samband 
med mig, och jag blev inte hjälpt under åren på högstadiet. När jag började gymnasiet kom 
räddningen, säger Michaela, specialläraren på skolan förstod att det var något med mig och 
till slut fick jag komma till BUP och bli utredd. Michaela tror att det måste till fler lärare i 
skolan som ser barnen. I lågstadiet hade vi endast en lärare, säger Michaela, och det är för 
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lite. Michaela säger att hon trots allt haft tur och hon har fått mycket bra med hjälp när det 
väl blev upptäckt. – Jag ska bli polis, säger Michaela, när vi tar adjö. 
 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 
Enligt Biederman m.fl. (1999a) är AD/HD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, en av de 
mest vanliga mentala störning som utvecklas hos barn. Biederman m.fl. (1999a) menar vidare 
att barn med AD/HD har nedsatt funktion inom flera områden, såsom hem, skola och i 
kamratrelationer. Om störningen inte behandlas, kan det få långsiktiga effekter in i tonårstiden 
och vuxenlivet (Biederman m.fl., 1999a). 
 

Bakgrund 
I början av 1900-talet beskrev engelsmannen George F Still ett sjukdomstillstånd där barnet 
inte klarade av att införliva regler och gränser, och barnet karakteriserades som rastlöst, disträ 
och överaktiv (Teeter, 2004). Enligt Teeter (2004) kom Still fram till att dessa barn inte 
betedde sig som de gjorde utan anledning, utan att symtomen troligtvis hade orsakats av något 
neurologisk trauma. Det Still kom fram till för ungefär 100 år sedan styrks idag av flera fors-
kare som menar att AD/HD både har ett neurologiskt och ett genetiskt ursprung (Biederman 
m.fl., 1994b, Socialstyrelsen, 2002, Teeter, 2004). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2002) har ett stort antal studier visat att psykosocial belastning inom 
familjen ökar risken för problem hos de barn som har AD/HD, och då framför allt risken för 
antisocialt beteende. Socialstyrelsen (2002) menar vidare att man ska vara försiktig med att ta 
denna uppfattning som absolut då familjefaktorer påverkar barnen i familjen på olika sätt, ett 
ovänligt, kritiskt och negativt bemötande riktat direkt mot ett barn är en större riskfaktor än 
generell familjeosämja. 
 
Enligt Nadeau m.fl. (1999) är neurotransmittorn dopamin inblandad i de beteenden som är 
typiska för AD/HD. Nadeau m.fl. (1999) menar vidare att huvuddelen av den forskning som 
hittills gjorts har visat att det är hjärnans frontala och prefrontala lober som berörs vid AD/HD 
samt de områden som loberna har förbindelse med. Dessa områden har betydelse för impuls- 
och känslomässig kontroll, för motivation, uppmärksamhet, målinriktning och problem-
lösning som, enligt Nadeau m.fl. (1999), fungerar sämre hos personer med AD/HD. Enligt 
Nadeau m.fl. (1999) kan könsskillnaderna i det dopaminerga systemet ha betydelse med avse-
ende på könsskillnaderna vid AD/HD. En överproduktion av dopaminreceptorer under förpu-
berteten kan bidra till en förklaring varför män drabbas oftare av AD/HD symtom än kvinnor, 
dopaminökningar i dessa områden kan ge upphov till hyperaktivitet (Nadeau m.fl., 1999). 
 

TIDIGARE FORSKNING 
Studiens författare har i sökande i tidigare forskning utgått från vilka symtom som flickor 
med AD/HD visar och vilka konsekvenser flickorna kan få om de inte hittas i tid. Den tidigare 
forskning vi fått fram hjälper oss att få en förståelse för dessa flickor och varför det är svårt att 
hitta dem. 
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Kriterier för AD/HD 
Huvudsakligen med hyperaktivitet och 
impulskontrollbrist 

 Huvudsakligen med 
uppmärksamhetsbrist 

 Har ofta svårt att vara still med händer 
och fötter eller sitta still 

  Är ofta ouppmärksam på detaljer eller 
gör slarvfel i skolarbetet 

 Pratar ofta överdrivet mycket   Har ofta svårt att hålla kvar uppmärk-
samheten inför uppgifter eller lekar 

 Svårt att vänta på sin tur   Verkar inte lyssna på tilltal 
 Avbryter eller inkräktar ofta på andra   Följer inte givna instruktioner och 

misslyckas med att genomföra skol-
arbetet 

 Lämnar ofta sin plats i klassrummet 
eller i andra situationer* 

  Har ofta svårt att organisera sina upp-
gifter och aktiviteter 

 Springer ofta omkring, klänger eller 
klättrar mer än vad som anses lämp-
ligt för situationen* 

  Undviker ofta och är ovillig att utföra 
uppgifter som kräver mental uthållig-
het 

 Har ofta svårt att leka eller utöva 
fritidsaktiviteter lugnt och stilla* 

  Tappar ofta bort saker som krävs för 
olika aktiviteter 

 Verkar ofta vara på språng eller går 
på högvarv* 

  Är ofta lättdistraherad 

 Kastar ofta ur sig svar på frågor 
innan frågeställaren pratat färdigt* 

  Är ofta glömsk 

* Det fetstilta gäller mest på pojkar 
(Kopp, 2008) 
 

Symtom och skillnader mellan flickor och pojkar i skolan 
Nadeau m.fl. (2002) menar att de lärare som inte har erfarenhet av AD/HD hos flickor, kan ha 
svårt för att förstå det typiska i deras beteende. Även Kopp (2008) menar att ju mer kunskap 
det finns om flickor och AD/HD desto större möjligheter finns att dessa flickor får hjälp i tid. 
Enligt SBU (2005) påpekar föräldrarna i större utsträckning än lärarna att flickorna har bete-
endeproblem. Flickor med AD/HD kan vara överdrivet pratiga, fungerar inte socialt, har svårt 
att ta in viktig information, är slarviga och glömska, och samtidigt kan det finnas en över-
drivenhet i fokuseringen på skolarbetet på grund av deras medvetenhet om att de har stora 
svårigheter (Nadeau m.fl., 2002). Även Kopp (2008) menar att flickor med AH/HD lär sig ett 
beteende för att läraren inte ska märka att de inte kan och förstår. Kopp (2008) menar vidare 
att flickor med AD/HD har lätt för att vara energiska om de har ett intresse för det de håller på 
med, men om de inte har något intresse har de heller ingen energi, utan får väldigt svårt att 
hänga med. En studie av Biederman m.fl. (1999a) visade att flickor med AD/HD troligen var 
mer benägna att ha uppförande-, stämnings- och ångestsyndrom, lägre IQ och prestations-
poäng, och de fungerade sämre i sociala, skol- och familjesituationer i jämförelse med andra 
flickor. 
 
I American Psychiatric Associations diagnostiska manual (DSM-IV) delar man in AD/HD 
(uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) i tre undergrupper. 
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• Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet. 
• Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen bristande uppmärksamhet. 
• Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination 

 
(Nadeau m.fl. , 2002) 
 
Enligt Nadeau m.fl. (2002) visar Tzelepis studie att den första gruppen under AD/HD, hyper-
aktivitet/impulsivitet, möjligen inte existerar, eller att den är väldigt ovanlig. Nadeau m.fl. 
(2002) menar att om så är fallet kan man inrikta sig mer på både flickors och pojkars bristande 
uppmärksamhet möjligtvis i kombination med uppmärksamhetsstörning, men att den gemen-
samma nämnaren är just bristande uppmärksamhet. Om man då i professionen har med sig att 
bristande uppmärksamhet även finns hos pojkar och där det inte finns några tendenser till 
impulsivitet, kommer man även att hitta dessa flickor i och med att beteendet inte då blir 
könsbetonat. Kadesjö (2004) menar att AD/HD-symtomen mellan flickor och pojkar är olika 
på många sätt och de kriterier för AD/HD som finns idag har utgått från hur pojkars symtom 
är. Kadesjö (2004) menar vidare att flera forskare är ense om att kriterierna för AD/HD borde 
ändras för att lättare hitta flickorna med AD/HD. Nadeau m.fl. (2002) menar att det är svårare 
att upptäcka barn som inte är hyperaktiva och att det måste till fler insatser för att lära lärare, 
föräldrar och behandlare så att de ska kunna känna till dessa specifika mönster. Teeter (2004) 
menar att det är viktigt att inse att AD/HD är en störning där det mycket väl kan finnas indivi-
duella olikheter hos individen. 
 
Enligt Nadeau m.fl. (2002) finns det checklistor som används av bland annat skolor där det 
betonas att barn som har AD/HD är hyperaktiva/impulsiva. Dessa checklistor har upprättas 
utifrån hur man känner igen pojkar med AD/HD, och man förbiser då att flickor oftast saknar 
det hyperaktiva i sitt beteende. Nadeau m.fl. (2002) menar vidare att förbiseendet av flickor 
inte ska ses som att man med vilja inte ser problemet, utan att man helt enkelt har lättare att 
utgå från det som ”stör” allra mest, dvs. det utåtagerande. Flickor är generellt mindre aggres-
siva och mer följsamma, och man har då svårt att se att de flickor som är slarviga och slutna 
kan vara flickor som har AD/HD (Nadeau m.fl., 1999). 
 
Duvner (1998) menar att pojkar utreds i mycket större utsträckning än flickor och att detta 
handlar mycket om vårt sätt att se ur ett könsperspektiv. Duvner (1998) menar vidare att för-
äldrarna själva reglerar vilka drag hos barnen som tillåts kontra inte tillåts. En tyst och timid 
flicka, är enligt samhällets norm, helt normalt, men det kan även vara ett symtom på AD/HD 
för flickor, vilket kan leda till att man inte hittar dessa flickor (Duvner, 1998, Teeter 2004). 
 
Nadeau m.fl. (2002) tar upp Gaub och Carlsons studie som visar att flickor med AD/HD 
mycket mer än pojkar, har svårare i kamratrelationer. Nadeau m.fl. (2002) tar även upp en 
studie av Brown m.fl. där det framgår att ju äldre dessa flickor blir desto mindre populära blir 
de. Denna företeelse börjar i förskoleåldern där flickor avvisas av sina kamrater i mycket 
större omfattning än pojkar. Kopp (2008) menar att flickor ofta byter kamrater och att de blir 
dåliga ledartyper vilket leder till att dessa flickor blir uteslutna och väldigt ensamma. Även 
SBU (2005) menar att flickor i större utsträckning än pojkar blir utstötta av kompisar. Nadeau 
m.fl. (2002) menar att flickors lek ofta går ut på att samspela och att de måste relatera till var-
andra verbalt på ett ”normalt” sätt. Lagerberg och Sundelin (2000) menar att barn som har 
svårighet med kamratrelationer blir inte bara lidande under barndomen utan de kan även få 
problem i framtiden. 
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I klassrummet 
Socialstyrelsen (2004) menar att de problem som barn med AD/HD har tydliggörs när barnet 
börjar skolan eftersom det i skolmiljön krävs att man klarar av att bland annat sitta still, räcka 
upp handen och vänta på sin tur och för ett barn med AD/HD kan dessa moment vara oerhört 
jobbiga. Socialstyrelsen (2004) menar vidare att barn med AD/HD ofta har svårigheter när det 
gäller att lära sig läsa och stava. Även Kopp (2008) menar att dyslexi ofta faller samman med 
AD/HD och att det borde vara en självklarhet att testa läs- och skrivkunskapen hos barn som 
fått diagnosen AD/HD. Enligt Socialstyrelsen (2004) är det av stor vikt att barn med AD/HD 
hittas tidigt i skolan för att i möjligaste mån hindra att ytterligare problem uppstår. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2004) har barn med AD/HD svårare att få till en bra struktur för sitt 
skolarbete än andra barn och de behöver därför mer hjälp av vuxna i klassrummet. Social-
styrelsen (2004) menar vidare att barn med AD/HD är i stort behov av att undervisningen är 
genomtänkt och anpassad till deras förutsättningar under hela sin skoltid. För barn med 
AD/HD kan det underlätta om de är i en liten undervisningsgrupp där det kan vara en lugnare 
miljö med färre störningsmoment (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Socialstyrelsen (2004) menar att det är av stor betydelse att skolan inte förstärker det negativa 
hos barn med AD/HD så att de inte blir mer utsatta än nödvändigt. Socialstyrelsen (2004) 
menar vidare att dessa barn behöver hjälp att hantera sitt beteende för att på så sätt få bättre 
förutsättningar för ett bättre liv. Enligt Socialstyrelsen (2002) ökar och minskar den psyko-
sociala belastningen på barnet beroende på hur barnet samspelar med sin omgivning och på 
hur andra beter sig mot barnet. 
 

Missbruk 
Nadeau m.fl. (2002) menar att alkohol är ett lugnande medel som påverkar det centrala nerv-
systemet genom att det ger en känsla av välbehag och att man känner sig mindre osäker. 
Enligt Nadeau m.fl. (2002) finns det under högstadietiden en medvetenhet hos flickor med 
AD/HD om att de är annorlunda och därför har de ett större behov än andra flickor att bli 
bekräftade och få känna samhörighet. Dessa flickor, menar Nadeau m.fl. (2002), kan göra allt 
för att bli accepterade, till exempel när de gör sig snygga gör de inte det för sin egen skull 
utan för att tillgodose andra, de kan även börja röka och använda alkohol och droger för att få 
status i kompisgänget. 
 
Enligt Nadeau m.fl. (1999) kan en del flickor som är hyperaktiva göra överdrivna saker för att 
bli socialt accepterade. De kan vara den spralliga i klassen som även uttrycker sig överdrivet 
verbalt och Nadeau m.fl. (1999) menar att det kan vara dessa flickor som många år senare 
börjar missbruka alkohol och droger, och även får en promiskuöst beteende för att på så sätt 
kompensera deras dåliga skolgång och dåliga självkänsla. Enligt Nadeau m.fl. (1999) visar 
forskning som gjorts av Biederman m.fl. att 4 % av flickorna med AD/HD hade testat droger i 
elvaårsålder, och att ett stort antal av de tonårsflickor som har AD/HD missbrukade narkotika. 
Enligt Biederman m.fl. (1999a) och Kopp (2008) är det flera flickor än pojkar med AD/HD 
som röker i tidig ålder och missbrukar droger. 
 

Depression 
Nadeau m.fl. (2002) menar att de flickor som är blyga och tillbakadragna har en tendens till 
att utveckla depression när de blir äldre. Det är, enligt Nadeau m.fl. (2002) och Teeter (2004), 
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viktigt att de professioner som kommer i kontakt med flickor som är depressiva, är medvetna 
om att det kan finnas en AD/HD problematik. Enligt Lagerberg och Sundelin (2000) visar en 
studie av Olsson att 11,4 % av 16–17-åriga flickor någon gång under sitt liv haft allvarlig 
depression, vilket är fyra gånger vanligare än hos pojkar i denna ålder. Även Broberg m.fl. 
(2003) menar att komorbiditietsstörningar kan överskugga att barnet dessutom lider av 
AD/HD. Broberg m.fl. (2003) tar upp Biederman m.fl. studie där det framgår att av 136 barn 
med depression så hade 76 % även AD/HD. Enligt Biederman m.fl. (1999a) hade flickor med 
AD/HD utvecklat depression och olika ångestsyndrom samt missbruk i större utsträckning än 
flickor utan diagnos. 
 

Skyddsfaktorer 
Nadeau m.fl. (2002) menar att det är viktigt att föräldrar, syskon och omgivning får lära sig 
hur AD/HD yttrar sig, och detta leder då till en ökad förståelse för flickans agerande, vilket i 
sin tur kan avlasta flickan skuld. Enligt Teeter (2004) påverkas det nära nätverket om något 
barn i familjen har AD/HD. Teeter (2004) menar vidare att föräldrar behöver lära sig strate-
gier för att hantera de problem som ett barn med AD/HD måste brottas med. Enligt Teeter 
(2004) är det av stor vikt att föräldrar får utbildning i att hantera deras barns beteende under 
de tidiga skolåren. Nadeau m.fl. (2002) menar att föräldrarna har en oerhört viktig roll och att 
det oftast är de som sitter inne med den största kunskapskällan om sitt barn. Kopp (2008) 
menar att flickor med AD/HD kan ha ett beteende hemma och ett annat beteende i skolan. 
Nadeau m.fl. (2002) menar att om föräldrarna engagerar sig och fördjupar sin kunskap om 
AD/HD, kan de bättre föra flickans talan gentemot samhället för att minimera problemen för 
flickan. Även Kopp (2008) menar att flickor med AD/HD behöver ”alerta” föräldrar som 
orkar stå på sig för att deras dotter ska få rätt hjälp. 
 

Behandling 
Enligt Socialstyrelsen (2002) finns det studier som stöder att centralstimulerande läkemedel 
minskar AD/HD-symtom hos de flesta användarna. Socialstyrelsen (2002) menar att de sym-
tom som minskar mest av medicineringen är hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksam-
hetssvårigheter, men den har även positiv inverkan på elevens prestationer i skolan, elevens 
självkänsla och samspelet med familj och vänner. Ingenting i forskningen visar på att dessa 
läkemedel är beroendeframkallande, men de kan däremot ha en del biverkningar som till 
exempel dålig aptit, medan allvarliga biverkningar är mer sällsynta (Socialstyrelsen, 2002). 
 

Konsekvenser 
Flickor med AD/HD kan enligt Nadeau m.fl. (2002) slinka igenom låg- och mellanstadiet 
eftersom undervisningen många gånger går ut på att utföra praktiska moment och arbeta med 
bildmaterial. Nadeau m.fl. (2002) menar vidare att flickorna ofta klarar det primära under 
denna tid trots att de har en orolig själ och att det är mer accepterat att barnet, i den åldern, tyr 
sig till en vuxen. Enligt Nadeau m.fl. (2002) börjar svårigheterna när flickor med AD/HD ska 
vidare till högstadiet då det sker en stor förändring. Flickorna har kommit från en för dem 
hanterbar skolsituation till en skolform som kräver att de klarar av att organisera, planera och 
ha egen struktur och under högstadietiden kan flickor med AD/HD uppleva att de inte alls kan 
prestera något bra, och detta kan leda till att deras självkänsla ytterligare försämras (Nadeau 
m.fl., 2002). Enligt Nadeau m.fl. (2002) är skolproblemet bara början till ett alltmer komplext 
problem för flickorna med AD/HD, då ungdomar under högstadietiden når vidden av pubertet 
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och sexualitet och att det även ställs högre krav på att det sociala samspelet ska fungera. 
Nadeau m.fl., (2002) anser att flickor generellt är känsliga för hormonsvängningar och psy-
kiska besvär, men när det gäller flickor med AD/HD drabbas de i större utsträckning än 
flickor utan AD/HD. Nadeau m.fl., (2002) menar att detta gör att flickorna tappar kontrollen 
och att självkänslan försämras, vilket i sin tur kan leda till stora problem och lidande. 
 
Enligt Nadeau m.fl. (2002) är det ett stort antal kvinnor som inte förrän i vuxen ålder söker 
hjälp för AD/HD. Nadeau m.fl. (2002) menar att ju tidigare man upptäcker och utreder flickor 
med misstanke om AD/HD, desto bättre förutsättningar finns det för dem att inte hinna lägga 
sig till med egna ”överlevnadsstrategier”, som till exempel självmedicinering. Nadeau m.fl. 
(2002) menar att de flickor som inte fångats upp och fått hjälp under tidig ålder, har varit i 
behov att få behandling för till exempel ångest och depression, när de blivit vuxna. Nadeau 
m.fl. (2002) menar även att dessa kvinnor inte ser sina egna styrkor och oftast får en skev 
självbild, som enligt Nadeau m.fl (2002), kan leda till att de får svårigheter med att leva upp 
till samhällets oskrivna lagar om hur en kvinna ska vara. Enligt SBU (2005) visar studier på 
att kvinnor med AD/HD ofta har lägre utbildning, ofta byter arbetsplats och att de oftare än 
andra kvinnor hamnar i ett drogmissbruk.  
 

Teoretiska utgångspunkter 
Vi valde socialpsykologisk teori utifrån att den förklarar individers samspel och interaktion, 
mycket beroende på vilken situation de befinner sig i och vilka referenser de utgår ifrån. I 
socialpsykologisk teori ingår bland annat symbolisk interaktionism, rollteori och stämplings-
teori, och enligt Patel och Davidson (2003) hjälper teorierna oss att förklara och få en 
förståelse för ämnet. 
 

Socialpsykologisk teori 
Enligt Payne (2002) handlar socialpsykologisk teori om vad sociala faktorer har för betydelse 
för människors utveckling och handlande, och hur det sociala samspelet mellan individer fun-
gerar och hur det påverkar de inblandande. Teorin handlar även om hur vi människor styr vårt 
beteende baserat på våra tidigare upplevelser (Payne, 2002). Enligt Payne (2002) menar 
Perlman att rollteorin utgår från samspel mellan individer och dess förväntningar på varandra. 
Payne (2002) menar att varje individ har olika roller beroende på vilken kontext de ingår i. 
Vidare menar Payne (2002) att människor lär sig hur det sociala samspelet ska fungera utifrån 
hur andra beter sig. Enligt Charon (2007) formar social interaktion oss som människor hur vi 
är och hur vi handlar i olika situationer och detta formar även samhället. Charon (2007) menar 
att i social interaktion ingår även andra faktorer som till exempel att se ur någon annans per-
spektiv och att kunna sätta sig in i dennes situation. Charon (2007) menar vidare att genom 
den sociala interaktionen sker en förståelse av hur människan kommunicerar med andra och 
hur man tolkar andras beteenden och handlingar. De roller som individen utvecklar genom 
livet förändras beroende på vem vi interagerar med och i vilken situation vi befinner oss i 
(Charon, 2007). Enligt Charon (2007) värderar vi oss själva genom andra och vi intar olika 
själv beroende på de olika referensgrupper vi interagerar med och om interaktionen är givande 
för individen leder det till bättre självkänsla. Enligt Charon (2007) ser symbolisk inter-
aktionism män och kvinnor som de ser på allt annat i naturen, klassifikationer som ses som 
användbara. Emellertid skulle vi inte se människor på detta sätt om vi inte ansåg att det är 
betydelsefullt och därför fortsätter vi. Enligt Payne (2002) menar Chaiklin att symbolisk 
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interaktionism bland annat handlar om att alla invidiver ska ses som normala och 
välfungerande och ej som ett problem. 
 
Payne (2002) menar att människor bildar vissa uppfattningar om varandra utifrån stereotypa 
betraktelsesätt och vilka ideologier som sätts högst. Samspelet mellan människor formas 
utifrån den kontext som människan befinner sig i (Payne, 2002). Beteendet styrs av i vilken 
miljö man växt upp i, vilka förväntningar som krävs och hur tidigare erfarenheter påverkat hur 
man konstruerat sin värld. Det formas en social inlärning av kommunikation och rollspel i 
samhället. I samhället innehar människor olika roller i olika sammanhang och vilken identitet 
man som människa får, är beroende på vilka roller som andra förväntar sig ska infinna sig hos 
individen (Payne, 2002). Samhällets reaktion på människors beteenden har stor betydelse hur 
dessa människor sedan ”accepteras” (Payne, 2002). Enligt Payne (2002) kan man komma i en 
rollkonflikt där olika roller inte stämmer med varandra. Människan kan inneha olika roller 
som spelas upp på olika arenor, och Payne (2002) anser att människan spelar vissa roller för 
att bli uppfattade på ett visst sätt. Om detta sätt är avvikande, är det också en förväntning från 
samhället som uppfylls och man blir normaliserad i det fack man placerats i. Payne (2002) 
menar vidare att när människan väl hamnat i detta fack, försöker man leva upp till detta. 
 

Metod 
Både Kvale (1997) och Trost (2005) menar att forskare anser att en kvantitativ undersökning 
är enklare att förstå och ger säkrare svar. Wallén (1996) menar att kvalitativa studiers syften 
är att få fram de subjektiva värdena i en undersökning och att man bör kunna motivera sin 
kvalitativa studie väl. Wallén (1996) menar vidare att kvalitativa studier är mycket viktiga då 
man i dessa får fram helt andra värden som inte går att mäta i siffror. Enligt Kvale (1997) och 
Trost (2005) är det studiens syfte som fastställer vilken forskningsmetod man ska använda sig 
av. Vi har därför valt att utföra en kvalitativ studie då syftet i denna undersökning fokuserar 
på tre yrkesprofessioner och deras egen kunskap och strategi för att hitta, fånga upp och 
hjälpa flickor med AD/HD vidare. Undersökningen utgår från intervjuer som datainsam-
lingsmetod och Trost (2005) menar att det som utmärker kvalitativa intervjuer är, att om man 
ställer enkla och raka frågor får man komplexa och innehållsrika svar. Kvale (1997) menar att 
om man vill undvika tidskrävande kvalitativa intervjuer kan man använda sig av enkäter för 
att snabbt få svar från en stor undersökningsgrupp. Marlow (2001) menar att om man ska få 
ett bra resultat utifrån en enkätunderökning som avser till exempel hur människor mår, måste 
man i enkäten göra begreppen mer mätbara genom att operationalisera. I en enkätunder-
sökning skulle vi vara tvungna att operationalisera våra frågor för att informanten skulle svara 
på det som studien avsåg, och vi anser inte att våra frågeställningar hade kunna gjorts mätbara 
på det sättet. 
 

Materialinsamling 
För att få fram information i ämnet har sökning gjorts på Internet, via Google.se, Altavista.se 
samt databasen Libris. Dessutom har vi använt oss av fack- och kurslitteratur. Sökord som 
använts har varit AD/HD, AD/HD hos flickor, AD/HD barn, flickprojektet, AD/HD vuxna, 
DSM IV. 
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Urval 
Eftersom barn vistas i skolmiljön under större delen av dagen och att skolan bygger grunden 
till barns utveckling, kom vi fram till att yrkesprofessionerna kurator, specialpedagog samt 
lärare skulle passa för studiens syfte och frågeställningar. Valet av lärare blev för oss en 
självklarhet då de ser barnen under hela dagen, och valet av specialpedagog och kurator efter-
som de är en stödfunktion i skolan med många barnkontakter. Enligt Marlow (2001) ska 
urvalet till kvalitativa undersökningar vara ändamålsenliga, det ska finnas goda skäl till de 
intervjuer som görs samt att intervjuerna ska ge god information. Även Silverman (2004) 
menar att man ska göra ett ändamålsenligt urval om det är något speciellt man vill undersöka, 
dessutom menar Silverman (2004) att ett ändamålsenligt urval ökar generaliserbarheten i kva-
litativa undersökningar. Då studien vill belysa om man i skolan hittar, fångar upp och hjälper 
flickor med misstänkt AD/HD vidare, anser vi att urvalet är ändamålsenligt då vi valt ut 
yrkesprofessioner i skolans värld som direkt kommer i kontakt med barn. Vi är medvetna om 
att vi kunde använda oss av andra yrkesprofessioner inom skolan, men då studien ska utgå 
från ett socialt perspektiv och inte ett pedagogiskt anser vi att urvalet är adekvat för studien. 
Kvale (1997) menar att antalet personer som intervjuas måste sättas i realitet med vad man 
vill undersöka. Generaliserbarheten på studien hade kunnat bli större om en större grupp eller 
flera olika yrkesgrupper använts. Enligt Silverman (2004) kan det även vara positivt att inte 
ha ett för stort material när resultatet ska tolkas och analyseras. 
 

Bortfall 
Inga av de informanter vi kontaktade avböjde att medverka vid intervjun. 
 

Intervjuns genomförande 
Inför studien läste vi in oss på olika studier som gjorts om flickor med AD/HD. Det är, enligt 
Mattsson (2001), viktigt att vara inläst på det område man vill undersöka för att veta vilka 
förklaringsmodeller man vill analysera utifrån, detta styr även valet av metod. Efter genom-
gång av materialet bestämdes hur intervjufrågorna skulle formuleras och vi utgick från enkla 
och öppna frågor och undvek att göra påståenden. Även ”varförfrågor” har undvikits, då det 
enligt Trost (2005) kan upplevas som om man ifrågasätter en åsikt. Kontakt togs med repre-
sentanter från yrkeskategorierna kurator, specialpedagog samt lärare, via telefon och mejl. 
Därefter gjordes en överenskommelse om tid och plats för genomförande av intervju och 
informanterna informerades om studiens syfte vid intervjutillfället. 
 
Vid intervjutillfället tillfrågades informanterna om intervjun fick spelas in på MP3-spelare. 
Därefter informerades de om att det inspelade materialet efter transkribering kommer att rade-
ras. Vidare informerades informanterna att allt material skulle behandlas konfidentiellt. Enligt 
Trost (2005) ger en bandinspelad intervju intervjuaren frihet att upprepade gånger efter inter-
vjun lyssna efter till exempel tonfall och ordval. Även Silverman (2004) menar att en inspel-
ning av intervjuer gör att man när som helst kan gå tillbaka till det inspelade materialet och 
kontrollera att man har uppfattat rätt och att det man transkriberat stämmer. Trost (2005) 
menar att en bandinspelad intervju hjälper intervjuaren att koncentrera sig på informanten och 
dennes svar under intervjun. Marlow (2001) menar att en av nackdelarna med bandinspelning 
är att intervjupersonen kan påverkas av situationen. Vid intervjutillfällena samtyckte samtliga 
informanter att intervjun spelades in. Vid enstaka tillfällen kunde vi observera att informanten 
påverkades genom att hon ”talade till” MP3-spelaren istället för till oss.  
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Databearbetning 
Direkt efter varje intervjutillfälle skrevs informanternas svar ned. Silverman (2005) menar att 
om man använder sig av inspelade intervjuer måste man omedelbart efter intervjun börja 
bearbeta materialet, även om det endast gäller en intervju. Vid transkriberingen av intervju-
svaren har pauser, hummanden osv. uteslutits. Wibeck (2000) ger exempel på Linells tre olika 
transkriptionsnivåer där en av nivåerna innebär att materialet skrivs mer i löpande text och 
man bortser från till exempel pauser och upprepningar. Det väsentliga i denna transkribering, 
enligt Wibeck (2000), är att skildra innehållet om vad som kommit fram i intervjun. I resultat- 
och analysdelen har våra informanter avidentifierats och nämns som K för kurator, S för spe-
cialpedagog samt L för lärare, de har även numrerats ett till tre. Vi valde att redovisa och 
analysera svaren under varje frågeställning. Efter transkribering redovisas och analyseras 
resultatet i resultatdelen i löpande text med citat där det är befogat. Enligt Patel och Davidson 
(2003) ska resultatet redovisas utifrån de frågeställningar studien utgår ifrån, vi har därför 
uteslutit de delar i transkriberingen som inte svarar på studiens frågeställningar. 
 
Patel och Davidson (2003) menar att när man arbetar med kvalitativa studier kan det hjälpa att 
kontinuerligt utföra sina analyser efter varje intervjutillfälle. Fördelen med detta kan, enligt 
Patel och Davidson (2003), vara att man på en gång efter en intervju börjar tänka och få ett 
vidare perspektiv på svaret. Patel och Davidson (2003) menar vidare att ju fortare man kan 
börja analysera efter en intervju desto bättre är det för att minimera risken för att missa viktig 
information. Dock menar Trost (2005) att man inte bör ”tänka analys” vid intervjutillfället då 
detta kan skapa en press för intervjuaren. Trost (2005) menar att det är bättre att föra anteck-
ningar och skriva upp väsentligheter fram till analysen då man fått distans till intervjusvaren. 
När vi arbetat med vår studie har diskussioner och anteckningar hela tiden förts då vi kunnat 
relatera våra informanters svar till bland annat tidigare forskning.  
 

Reliabilitet 
Enligt Trost (2005) handlar reliabilitet om hur trovärdig en undersökning är och att andra 
forskare ska kunna göra om samma studie på exakt samma sätt men med andra informanter, 
och därmed få fram samma resultat. Dock, anser Trost (2005), att detta utgår från att det man 
undersöker inte förändras, men Trost (2005) menar att människor är i förändringsprocesser 
hela tiden och att undersökningen då inte blir tillförlitlig. Vi är medvetna om att vår studie 
inte är reliabel utifrån Trosts resonemang eftersom andra forskare inte kommer att använda 
sig av just de informanter vi intervjuat. Även om så vore fallet skulle de forskarna troligtvis 
inte få fram samma resultat då människor inte är statiska utan de genomgår en förändring hela 
tiden. 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan man mäta reliabilitet med interbedömarreliabilitet, vil-
ket innebär att det vid ett intervjutillfälle finns med ytterligare en person som registrerar inter-
vjusvaren samtidigt med intervjuaren. Patel och Davidson (2003) menar vidare att kontroll av 
interbedömarreliabiliteten även kan göras när man spelar in en intervju eftersom man då kan 
spela upp intervjun gång på gång för att tillförsäkra sig om att man uppfattat rätt. I vår kvali-
tativa studie har vi vid intervjutillfällena spelat in informanternas svar på MP3-spelare. Vid 
intervjuerna har vi medverkat alla tre och en har ställt frågor till informanten, en har skött 
MP3-spelaren och en har antecknat intervjusvaren. Utifrån Patel och Davidsons resonemang 
anser vi att interbedömarreliabiliteten är god eftersom flera bedömare är överens. 
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Validitet 
Enligt Trost (2005) handlar validitet om att man mäter det man avser att mäta. Trost (2005) 
menar vidare att då man genomför kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuaren verkli-
gen förstår intervjusvaren, då man som människa kan ha olika definitioner på samma ord, och 
Trost (2005) menar då att risken finns att när man gör en liknande mätning får ett helt annat 
undersökningsresultat. Vid ett tillfälle har en av informanterna och vi som intervjuare diskute-
rat vad vi menar med en speciell formulering i en fråga. De semistrukturerade intervjuer som 
har gjorts kommer att stärka validiteten i studien genom att vi har ställt följdfrågor och 
Marlow (2001) menar att detta minimerar risken för missförstånd mellan den intervjuade och 
den som intervjuar. För att stärka validiteten anser Marlow (2001) att informanterna ska ha en 
möjlighet att läsa igenom sina intervjusvar. Studiens informanter har inte läst igenom sina 
svar och detta kan göra att validiteten för denna studie blir lägre. 
 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2004) ska man i en vetenskaplig under-
sökning följa vissa etiska riktlinjer. Enligt informationskravet ska deltagarna veta om sina 
rättigheter. De ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och detta kan ske 
genom ett uttryckt samtycke, muntligt eller skriftligt, och att de när som helst kan dra tillbaka 
sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2004). Våra informanter informerades om att deras medver-
kan var frivillig och att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst. Våra 
informanter gav muntligen sitt samtycke till att medverka. Enligt konfidentialitetskravet ska 
uppgifter och insamlat material hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till det 
(Vetenskapsrådet, 2004). Även detta informerades våra informanter om och allt material har 
under studiens gång hanterats på ett säkert sätt så att obehöriga ej har kunnat ta del av det. 
Enligt Vetenskapsrådet (2004) avser nyttjandekravet att de material man fått fram till studien 
inte ska användas på annat sätt än det materialet är avsett till. Vi kommer efter att vi avslutat 
studien att radera det inspelade intervjuerna och förstöra transkriberingen av intervjuerna. 
 

Resultat och analys 
Respektive yrkesprofession kallas K = kurator, S = specialpedagog, L = lärare, och de skiljs åt 
med siffrorna 1, 2 och 3. Vi har valt att redovisa resultatet under varje frågeställning. Frå-
gorna finns i bilaga 1. 
 
1. Vilken kunskap finns inom dessa tre yrkesprofessioner när det gäller AD/HD 

generellt och när det gäller flickor med AD/HD? 
 
K1 säger att det hon kan har hon lärt sig under sina år som skolkurator. Hon har inte läst 
något på egen hand och hon kan inte minnas att de läste något om diagnoser under sin 
socionomutbildning. K1 tror att för mycket stimuli, för stora grupper, för få vuxna och 
oklara regler förstärker beteendet hos flickor med AD/HD. K1 menar vidare att de 
flickor som kommer till henne kommer på grund av att de har särskilda behov, men de 
har sällan fått diagnos. K1 anser att man måste se varje individ och hon menar att när 
eleverna är hos henne kräver hon inte att de ska fungera i till exempel grupp. De sym-
tom hon ser hos flickorna är mer av den ”skumma” varianten och att de är mer inåt-
vända. K1 anser att dessa flickor har svårt med samtal och samspel med andra. Dock 
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menar hon att alla barn är olika och att man måste se varje enskilt barn. K1 tror att hon 
kan ha träffat flera flickor med den inåtvända varianten av AD/HD, men inte vetat om 
det, och det kan bero på att det inte är hon som upptäcker dessa flickor, utan de kommer 
till henne via lärare, rektor och elevvårdskonferenser (EVK). 
 
K2 säger att det hon kan om AD/HD har hon lärt sig via information och föreläsningar 
och hon anser inte att hon saknar något i sin profession gällande flickor med AD/HD. 
K2 menar att av de elever hon träffar är de flesta tjejer. Hon menar vidare att det är fler 
tjejer idag som får diagnos. De symtom hon ser är att de har svårt att koncentrera sig, 
har svårt att sitta still, går ut på toaletten, går runt i klassrummet och att de har svårt att 
hålla tråden när de pratar. K2 anser att flickorna är lätta att upptäcka i klassrummet, och 
hon menar vidare att symtomen förstärks om man inte möter upp dessa flickor i klass-
rummet, till exempel om det är stimmigt i klassrummet. K2 ser inte så grundläggande 
skillnader, men menar att det händer mer med killar och att tjejer istället har mer kon-
flikter med kompisar. 
 
K3 säger att det hon har lärt sig om AD/HD har hon läst i broschyrer och hon har även 
varit på någon kurs. Den första kontakten fick hon via en föreläsning under 1980-talet 
angående DAMP. Hon anser att hon lärt sig mycket genom praktik. K3 säger att hon har 
fördjupat sig lite i Asperger, och hon tror att AD/HD kräver lite liknande struktur och 
behandling. K3 säger att det hon lärt sig om flickor med AD/HD har hon lärt sig under 
årens lopp och hon menar att föräldrarna till barn med denna diagnos är en stor kun-
skapskälla för henne, men K3 anser ändå att hon saknar mer kunskap om flickor med 
AD/HD. Hon menar vidare att det handlar om ett genusperspektiv då normen är män, 
och att hon skulle behöva ta del av den eventuella forskning som finns om flickor. K3 
tror att flickornas beteende förstärks om de ofta byter lärare och att det är oroligt i klas-
sen, men även hemmiljön kan ha en stor betydelse. K3 menar att killar är mer impul-
siva, låter och stör mer. Hon anser att det är jobbigare med killar och att det är svårare 
att förstå sig på tjejer. Tjejer är impulsiva, men på ett annat sätt och att hyperaktiviteten 
är mer stillsam, men obegriplig. 
 
S1 berättar att hon har 16 års erfarenhet som autismkonsulent och inom andra neuro-
psykiatriska diagnoser samt 30 års praktisk yrkeserfarenhet. Hon säger att den kunskap 
och erfarenhet hon använder sig av i skolan har hon fått som autismkonsulent. S1 säger 
att generellt finns det en aktiv och en passiv AD/HD och att gränsen mellan AD/HD och 
Asperger går i varandra. S1 menar att det även hos flickor finns typiska ”pojksymtom” 
och tvärtom. S1 säger vidare att hon har träffat flickor med både Asperger och ADHD, 
men de flesta hon träffar är pojkar. Hon säger att många flickor kan få diagnos anorexia 
innan man kom på att det handlade om AD/HD. S1 menar att hon saknar tid som skulle 
kunna underlätta för henne att upptäcka flickor med AD/HD. Hon säger vidare att hon 
tar hjälp av andra professioner samt föräldrar, och hon tycker det är viktigt att man job-
bar tillsammans. S1 menar att det som förstärker flickors beteende är hur situationen är, 
men det kan vara olika för varje individ, ”de har parabolantenn med 40 kanaler på, de 
sållar inte”. 
 
S2 säger att hon började arbeta som speciallärare innan hon gick specialpedagogutbild-
ningen. Hon har dessutom läst mycket litteratur i ämnet, deltagit i en fördjupningskurs 
som särskolan anordnade om neuropsykiatriska diagnoser och hon har varit på otaliga 
föreläsningar i ämnet, bland annat med Svenny Kopp. S2 menar att den erfarenhet hon 
har angående flickor och AD/HD kommer från föreläsningar av Svenny Kopp samt lit-
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teratur av Nadeau. Hon menar att det är viktigt att se barnen med koncentrationssvårig-
heter, både de överaktiva och de passiva, och på det sättet kan man upptäcka en del tje-
jer. S2 anser att pojkar oftast är mer utåtagerande än vad tjejer är, men det finns även 
killar som är låga och tjejer som är högljudda och koncentrationssvårigheter är också en 
av skillnaderna. Hon säger att det ibland kan vara svårt att se om det är en ADHD-pro-
blematik eller en social problematik, hon menar även att en elev som är väldigt stressad 
kan ha samma symtom som AD/HD. De symtom hon ser hos flickor med AD/HD är 
koncentrationssvårigheter och svårigheter med kamrater. S2 säger att de mönster hon 
kan se hos flickorna är att de är gränslösa och osäkra, de kan till exempel välja ”fel” 
killar och utsätta sig för risker, men hon menar att detta egentligen inte är ett skolpro-
blem. Vidare menar S2 att de är tysta och inte får så mycket gjort och hon anser att det 
är viktigt att se att alla är olika. S2 tror att hon saknar massor i sin profession när det 
gäller flickor med AD/HD. S2 säger att beteendet hos flickor med AD/HD förstärks ju 
äldre de blir, de har klarat sig socialt genom lågstadiet eftersom de då har hittat någon 
vuxen som de fått hjälp och stöd av. Men i femman börjar flickor generellt bli mer 
självgående och alla börjar prata om annat, och då får en del flickor med AD/HD otro-
ligt svårt att kommunicera med sina kompisar.  
 
S3 säger att hon arbetat som lärare sedan 1970-talet så hon anser att hon har många års 
erfarenhet, hon har gått speciallärarutbildningen, men hon säger att de då inte pratade 
om AD/HD utan om barn med inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Därefter gick 
hon specialpedagogutbildning. Då det gäller flickor med AD/HD anser S3 att hon vet 
vad hon ska titta efter, hon menar att det handlar om symtomdiagnoser och hur barnet 
uppfattar saker samt hur omgivningen uppfattar att barnet uppfattar saker. Det första 
hon tänker på är uppmärksamhetsstörning, att de har svårt att hålla fokus, samspels-
svårigheter, svårt att komma igång, perceptionssvårigheter, sociala svårigheter, dålig 
självkänsla och svårigheter med sinnesförnimmelser. S3 anser att hon i sin profession 
saknar tid till att läsa, hålla sig uppdaterad och att vidareutbilda sig. Annars anser hon 
att hon har tillräckliga redskap, men menar att man alltid kan bli bättre. S3 menar att 
beteendet hos flickor med AD/HD förstärks om det är rörigt, om det är oförutsägbart, 
om de får dåligt bemötande och om de hamnar i grupper som är dåligt fungerande. 
Dessutom förstärks det om personalen inte har kunskap om flickorna och funktions-
hindret. S3 menar att det finns individuella skillnader, men även förväntningsskillnader 
och kulturella skillnader. Hon menar att en del kan tycka att pojkar ska vara lite busiga, 
men om de blir för busiga då är det något galet. Flickor kan vara lite svårare att upp-
täcka. Hon säger att de på något sätt har lärt sig det sociala ”finliret” och att det förvän-
tas i flickrollen att man ska kunna samspela, men de regellekar som pojkar ofta håller på 
med är tydligare. Hon menar vidare att bara för att någon får en AD/HD-diagnos kan 
man inte säga precis vad man ska göra, utan att det ser olika ut från person till person. 
 
L1 anser inte att hon har någon specifik kunskap om AD/HD, utan att hon har lärt sig 
under åren och genom det hon själv läst sig till samt genom kurser hon gått. Hon säger 
vidare att hon lär sig som mest när hon har en elev i gruppen som hon kanske börjar 
fundera lite över, samt även när hon får överlämningar från andra årskurser och skolor. 
L1 anser att hon har för lite kunskap då det gäller flickor med AD/HD. Hon förstår att 
det är annorlunda för en flicka att ha AD/HD än vad det är för en pojke. Hon menar att 
man kanske misstolkar olika ageranden utifrån att killar med AD/HD är på ett sätt och 
att tjejer då inte upptäcks eftersom ”hon inte är så’n”. L1 menar att det finns 
utåtagerande flickor som mer liknar pojkarnas symtom, men av egen erfarenhet ser hon 
att flickor är lite mer inåtvända. Hon tror att de kan vara väldigt utåtagerande hemma, 
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men i till exempel skolan vänder de det inåt. L1 anser att flickor med AD/HD är 
gränslösa och att de lätt blir utsatta av omgivningen. L1 säger att hon i sin profession 
skulle vilja ha lika mycket kunskap om flickor med AD/HD som hon har om autism och 
även gå på fler kurser. L1 anser att det som förstärker beteendet hos flickor med AD/HD 
är att vi vuxna inte förstår beteendet, att flickorna lätt blir missförstådda av sin 
omgivning och hon menar att de känner en oro för att de inte ska passa in ”och det gör 
ju att man till slut inte gör det”. 
 
L2 säger att hon inte har någon speciell utbildning om AD/HD utan hon har fått sin kun-
skap genom det hon har läst och försökt att ta till sig. När det gäller flickor med AD/HD 
anser L2 att hon har väldigt lite kunskap. Hon anser att kriterierna stämmer på många 
pojkar, men hon menar att hon som lärare ser lika på alla barn och att hon inte går in i 
klassrummet för att hitta barn med problem. L2 säger att hon inte kan peka ut flickor 
med AD/HD, men tror att de har känslomässiga svårigheter, svårt med instruktioner och 
kamratrelationer, men hon anser att det även kan handla om att personkemin mellan 
flickan och läraren inte stämmer. L2 menar att det kan vara så att flickor och pojkar är 
olika, hon menar att pojkar kan ”fysa” runt på stolen och ramla av och att tjejer är mer 
inbundna, de har knappt någon ögonkontakt och det är lätt att missa barn som inte öppet 
agerar. L2 menar att hon inte saknar något i sin profession då det gäller flickor med 
AD/HD, eftersom det finns en stor back-up i skolan som hon kan ta hjälp av. L2 anser 
att det som förstärker beteendet hos flickor med AD/HD är att behöva sitta i en stor 
grupp, att inte våga p.g.a. att det är kunskapsskillnad i gruppen eller att det har hänt 
något innan man kom till skolan, allt påverkar.  
 
L3 anser att hon har väldigt lite kunskap i ämnet och de har inte haft någon obligatorisk 
utbildning om AD/HD. L3 började arbeta som lärare i början av 1970-talet och menar 
att det på den tiden inte fanns AD/HD, däremot kom DAMP-diagnosen. Hon säger att 
hon kan se på en elev att det är något, men att hon aldrig skulle kunna säga att det var 
just AD/HD. L3 säger att det hon vet om flickor med AD/HD är sådant hon läser och att 
hon vet att flickors symtom är annorlunda än pojkars, men hon anser inte att hon kan 
precisera sig. L3 tycker att det skulle vara obligatoriskt med utbildning om olika dia-
gnoser för att stärka sin profession. Hon menar att de studiedagar de haft borde vara mer 
grundläggande. L3 menar att hon i första hand som lärare ska möta varje individ på 
dennes nivå. 
 
Analys 
Resultatet visar att ingen av informanterna har fått någon specifik AD/HD-utbildning i 
sin grundutbildning, utan de flesta säger att de har lärt under sin yrkestid, att de har läst 
sig till den kunskap de har samt deltagit på föreläsningar. Två av specialpedagogerna 
önskar att de hade mer tid för att skaffa sig kunskap om flickor med AD/HD och den 
tredje anser att hon saknar massor i sin profession gällande dessa flickor. Två av lärarna 
anser att de skulle vilja ha mer kunskap om flickor med AD/HD, och Kopp (2008) 
menar att ju mer kunskap det finns om flickor och AD/HD desto större möjligheter finns 
att dessa flickor får hjälp i tid. Den tredje läraren menar att hon inte saknar något efter-
som hon anser att kunskapen finns bland andra professioner inom skolan och att hon 
som lärare ser lika på alla barn och enligt Payne (2002) menar Chaiklin att symbolisk 
interaktionism bland annat handlar om att alla invidiver ska ses som normala och väl-
fungerande och ej som ett problem.  
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Lärarna säger att de har svårt att se symtom hos flickor med AD/HD, men att de tror att 
flickorna har känslomässiga svårigheter, svårt med instruktioner och kamratrelationer. 
Någon säger att hon vet att flickors symtom är annorlunda än pojkars, men att hon inte 
kan precisera sig. Nadeau m.fl. (2002) anser att lärare som inte har erfarenhet av flickor 
med AD/HD kan ha svårt för att förstå det typiska i deras beteende. Två av kuratorerna 
anser sig kunna se symtom hos flickor, men den tredje anser att hon har för lite kunskap. 
De tre specialpedagogerna anser att de kan utläsa flickors symtom, men menar att sym-
tomen kan vara väldigt diffusa. Någon menar att det även hos flickor finns typiska 
”pojksymtom” och tvärtom och Kadesjö (2004) menar att AD/HD-symtomen mellan 
flickor och pojkar är olika och de kriterier för AD/HD som finns idag har utgått från 
pojkarnas symtom. Nadeau m.fl. (2002) menar att det är svårare att upptäcka flickor 
som inte är hyperaktiva och att det måste till fler insatser för att utbilda lärare och 
behandlare så att de ska kunna känna till dessa specifika mönster. En av specialpedago-
gerna säger att det kan finnas en gränslöshet hos dessa flickor när det till exempel gäller 
relationer till killar och enligt Nadeau m.fl. (1999) kan flickor med AD/HD för att stärka 
sin självkänsla lägga sig till med ett promiskuöst beteende. 
 
Alla tre yrkesprofessioner är medvetna om att det finns en skillnad mellan flickors och 
pojkars beteende vid AD/HD, de menar att flickorna ofta är inbundna och har svårt med 
kamratrelationer. Forskning av Nadeau m.fl. (1999) visar att flickor med AD/HD gene-
rellt är mindre aggressiva och mer följsamma än pojkar och Kopp (2008) menar att 
flickor i större utsträckning än pojkar har svårare i kamratrelationerna och kan då bli 
mycket ensamma. Även SBU (2005) menar att flickor ofta blir utstötta ur kamrat-
gruppen. Många av informanterna påtalar att det är av stor vikt att man ser varje elev 
individuellt och Teeter (2004) anser att det är viktigt att inse att AD/HD är en störning 
där det mycket väl kan finnas individuella olikheter hos individen. En av informanterna 
menar att det finns förväntningsskillnader och kulturella skillnader, hon menar vidare att 
pojkar ska vara lite busiga och att flickor förväntas i sin roll som flicka att kunna sam-
spela. Även Duvner (1998) och Teeter (2004) anser att normen för flickor är den tysta 
och timida individen och att det enligt samhällets norm är helt normalt. En av special-
pedagogerna säger att det handlar om hur barnen uppfattar saker samt hur omgivningen 
uppfattar att barnet uppfattar saker och enligt Charon (2007) bedömer vi oss själva 
genom andra och intar olika själv beroende vilken referensgrupp vi interagerar med. 
Även Payne (2002) menar att vi människor bildar vissa uppfattningar om varandra 
utifrån stereotypa betraktelsesätt och vilka ideologier som sätts högst.  
 
Då det gäller faktorer som förstärker flickornas beteende vid AD/HD anser kuratorerna 
och en av lärarna att stimmig miljö och stora grupper är negativt och Socialstyrelsen 
(2004) menar att det underlättar för barn med AD/HD om de är i en liten undervisnings-
grupp i en lugnare miljö med färre störningsmoment. En av specialpedagogerna menar 
att flickorna påverkas av hur situationen är, en anser att flickornas beteende förstärks för 
varje årskurs och en menar att beteendet förstärks om det är för rörigt kring flickorna, 
om flickorna får dåligt bemötande och om personalen har för dålig kunskap om funk-
tionshindret. Nadeau (2002) menar att mycket av flickornas svårigheter börjar när de 
ska vidare till högstadiet då det sker en stor förändring och det krävs att de klarar av att 
organisera, planera och ha egen struktur och under denna tid kan flickor med AD/HD 
uppleva att de inte alls kan prestera något bra, och detta kan leda till att deras själv-
känsla ytterligare försämras En av lärarna anser att beteendet förstärks om vi vuxna inte 
förstår flickornas beteende, att de lätt blir missförstådda av sin omgivning och att flick-
orna då känner en rädsla för att inte passa in. Detta stämmer överens med Charon (2007) 
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som menar att i social interaktion ingår faktorer som till exempel att se ur någon annans 
perspektiv och att kunna sätta sig in i dennes situation. Enligt Nadeau m.fl. (2002) är det 
viktigt att omgivningen lär sig hur AD/HD yttrar sig, då detta leder till en ökad förstå-
else för flickans agerande som i sin tur kan avlasta flickan från skuld. Även Social-
styrelsen (2004) menar att den psykosociala belastningen hos barnet kan öka eller 
minska beroende på hur andra beter sig gentemot barnet.  
 

2. Vilka strategier finns för att hitta och fånga upp flickor med misstänkt AD/HD? 
K1 menar att det inte är hon som fångar upp och upptäcker flickorna eftersom hon säl-
lan jobbar i klassen och dessutom har drygt 1000 elever i sitt upptagningsområde. Hon 
menar att kuratorernas strategi är att handleda personalen och rektorn för att få ett 
gemensamt ”tänk” när det gäller dessa barn. Hon säger också att innan något görs har 
man alltid EVK, därefter kan skolan göra en basutredning och man kan även ta hjälp av 
BUP. De får även information angående elever genom att alla 6-åringar screenas. K1 
menar att flickor som är inåtvända kan slinka igenom ”för om man är tyst och snäll så 
är det ju inget problem”. 
 
K2 säger att hon som kurator inte har någon specifik strategi, men de har EVK där alla 
professioner är samlade och de har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. 
 
K3 säger att lärarna brukar diskutera med varandra, de kan ta hjälp av speciallärarna och 
elevvårdsteamet där olika professioner inom skolan diskuterar eleven för att försöka få 
fram en så bra bild som möjligt av vad det handlar om. Skolan kan även ta hjälp av 
skolläkaren som är en viktig person i denna kartläggning. 
 
S1 säger att personalen på förskolan är duktiga på att se om någon avviker i gruppen 
och att de därefter ber specialpedagogerna om hjälp med kartläggning. Vidare menar 
hon att de pratar med föräldrarna, för ibland är det så att föräldrarna inte känner igen 
den beskrivning skolan ger av barnet, eftersom barnet inte är likadant hemma. S1 menar 
däremot att skolan ser barnen i ett socialt samspel med jämnåriga. Hon säger att en del 
föräldrar själva ringer till BUP när de är oroliga för sin dotter. Andra elever fångas upp 
via EVK, åtgärdsprogram, besök hos skolläkaren som skriver remiss till BUP, men BUP 
kräver att skolan först har gjort en basutredning och ibland även en psykologbedöm-
ning. 
 
S2 menar att de inte har någon speciell strategi för att fånga upp dessa flickor, men att 
de kan ta upp frågan i elevvårdsteamet. Hon säger att mycket bygger på den information 
de får om eleverna när de kommer från andra skolor. Hon menar vidare att de ibland 
kan få information som är ganska diffus och att de då börjar fundera över det. Hon tror 
inte att de haft någon tjej som fått diagnos på denna skola, ”och kanske har vi missat 
någon, de borde ju finnas” och att hon därför känner sig självkritisk. S2 menar att det 
ofta fungerar på mellanstadiet där de hittat strategier och strukturer och att många tjejer 
får problem i åttan då de kan ha svårt att inrätta sig i strukturerna och det kan vara svårt 
för personalen att bena ut vad som är vad.  
 
S3 säger att de får information angående eleverna från förskoleklasserna och att de är 
noga med dessa överlämningar, men ingenting överlämnas utan föräldrarnas godkän-
nande. Hon säger vidare att förskolepersonalen oftast har sett ”något”, men att de inte 
alltid är säkra på vad de egentligen har sett. Vidare säger S3 att om det är något utöver 
det vanliga ber skolan att få en överlämning av föräldrarna själva och gärna tillsammans 
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med personalen. Om läraren därefter tycker att något är oroligt kring en elev tar läraren 
kontakt med specialpedagogen och om det behövs görs ett åtgärdsprogram. S3 säger att 
de efter uppföljning med föräldrarna kan behöva ha en EVK som kan leda till att skollä-
karen kopplas in, och en basutredning och psykologbedömning kan påbörjas. Vid behov 
skickas en remiss till BUP för utredning. 
 
L1 säger att de inte har några speciella strategier, och att det är upp till var och en vilka 
strategier man tar till. Hon säger att hon tidigt, om det är något som inte stämmer, för 
det vidare i arbetsgruppen och elevvårdsteamet. Hon anser att det finns en risk att de 
missar en del elever och att dessa elever kan ifrågasätta när de gått ut skolan varför 
ingen gjorde någonting för dem. 
 
L2 menar att de strategier de har gäller alla barn som har det jobbigt på något vis. Hon 
säger att hon kan känna sig frågande till om det är hon som ska fånga upp dessa flickor 
eller om det ligger på någon annan. 
 
L3 säger att hon lämnar över till specialpedagogen om det är något hon själv inte kan 
hantera och de kan även ha EVK. 
 
Analys 
Resultatet visar att lärarna i undersökningen inte anser att det ingår i deras profession att 
ha särskilda strategier för att fånga upp flickor med AD/HD. En lärare, en kurator och 
en specialpedagog menar att det finns en risk att de kan ha missat någon flicka genom 
åren. Socialstyrelsen (2004) anser att det är av stor vikt att barn med AD/HD hittas 
tidigt i skolan för att i möjligaste mån hindra att ytterligare problem uppstår. Resultatet 
visar att alla tre yrkesprofessioner anser att flickor med AD/HD, om de fångas upp, så 
sker det genom elevvårdsteamet eller EVK. Specialpedagogerna menar att de även får 
mycket hjälp av de överlämningar som görs från andra årskurser och skolor. Dessutom 
anser de att kontakten med föräldrarna är mycket betydelsefull och en av specialpeda-
gogerna säger att föräldrarna ibland inte känner igen den beskrivning skolan ger av bar-
net eftersom barnen inte beter sig likadant hemma. Kopp (2008) menar att flickor ofta 
har ett beteende hemma och ett annat i skolan, och även Nadeau m.fl. (2002) menar att 
föräldrarna är oerhört viktiga eftersom det är de som sitter inne med den största kun-
skapskällan om sitt barn. Enligt Payne (2002) har individen olika roller beroende vilket 
sammanhang de befinner sig i. 
 

3. Hur hjälper man dem vidare och finns det i dessa tre professioner en tanke om 
hur man ska hjälpa dessa flickor vidare så att de får samma förutsättningar som 
andra flickor? 
K1 menar att hon kan hjälpa flickorna vidare genom att hon har mandat att skriva 
remiss till BUP, som de även samarbetar med. Vidare menar K1 att de tar hjälp av skol-
sköterskan, specialpedagog, skolpsykolog och en närvarande rektor, då allt har ett sam-
band. 
 
K2 säger att de tar hjälp av habiliteringen och BUP, men att det första steget är att spe-
cialpedagogen gör en basutredning och därefter kopplas skolläkare och skolpsykolog in. 
K2 säger att de även har överlämningar till andra skolor och att de kan hjälpa föräldrar 
att ha särskilda föräldragrupper. 
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K3 menar att det ibland kan vara så att de bestämmer att eleven ska ha samtal för att lära 
känna sig själv lite bättre och försöka få dem att fungera så bra som möjligt som tonår-
ingar innan gymnasiet. Hon säger att hon kan ha överlämning till gymnasiets kurator om 
ungdomen vill. Hon säger vidare att den pedagogiska biten överlämnas endast om 
familjen vill det, och då diskuteras ungdomens behov tillsammans med blivande rektor. 
Hon kan även ta kontakt med specialpedagogen på gymnasiet. Vidare säger K3 att de 
tar hjälp av skolläkare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, rektor, skolpsyko-
log samt föräldrar. K3 brukar samarbeta med socialsekreterare, BUP och ungdomsgrup-
pen när det är speciell problematik kring en ungdom. 
 
S1 tar hjälp av BVC, talpedagog, elevvårdsteamet och de har även samarbete med BUP, 
Birka (barnhabiliteringen), socialtjänsten och särskolan om det behövs. Hon är glad 
över det här samarbetet, då hon anser att man behöver sprida kunskapen om flickor med 
AD/HD och att det är viktigt att den inte bara finns där man utreder och jobbar med den. 
S1 har även överlämning till specialpedagogen på nästa stadium, eftersom hon menar att 
ju tidigare barnet får hjälp desto bättre prognos. Vidare menar hon att allt handlar om 
kunskap och att det är viktigt att det finns människor som har en vilja att förstå och att 
lära sig. Hon menar vidare att det är viktigt att se och hitta barnets styrkor och att arbeta 
med dem, och hon menar att detta leder till att de får en ökad självkänsla och självför-
troende. S1 säger att det ska finnas samma resurser för både pojkar och flickor oavsett 
om de är passiva eller aktiva, och att de har en likabehandlingsplan på skolan. 
 
S2 säger att de tar hjälp av skolsköterska, kurator, rektor, lärare, nätverk med handled-
ning med andra specialpedagoger, socialtjänsten och Motivet (resursskola). S2 säger att 
de även har överlämning till gymnasieskolan i samarbete med elever och föräldrar. Hon 
menar att det finns elever med svårigheter och att det är viktigt att de på gymnasie-
skolan får vetskap om vad som fungerar och inte fungerar för ungdomen så att eleven 
ska bli bemött på rätt sätt. S2 säger att de finns resurser som till exempel klassassisten-
ter, men att det gäller att ha med sig hela skolledningen. 
 
S3 menar att det är viktigt att hjälpa dessa barn så de kan läsa, skriva och räkna precis 
som andra barn. Hon menar vidare att de behöver ha struktur och ett bemötande på alla 
ställen i skolan, på fritids, av alla vuxna runt omkring dem. De har även överlämning till 
nästa stadium. Hon anser också att det är av stor vikt att dessa barn får känna att de 
kommer att klara sig, att de inte är ensamma och att ingjuta mod och hopp i dem. S3 
säger att de tar hjälp av BUP, psykolog, lärare, föräldrar, skolläkare, skolsköterska, 
rektor och kurator.  
 
L1 säger att det viktigaste för dessa barn är att förklara världen, och hon menar att det 
inte är säkert att hon skulle ha samma förmåga till detta om hon inte hade egen erfaren-
het. L1 menar att resurserna finns, men att det finns alldeles för lite av dem. Hon anser 
att formen och strukturen finns, men att det inte finns tillräckligt många som jobbar med 
dem. L1 säger att hon tar hjälp av kurator, BUP, Birka, skolläkare, skolsköterska samt 
föräldrar. 
 
L2 säger att hon tycker att hon har redskapen för att hjälpa flickorna vidare, att det är 
viktigt att se dem och att prata med dem och hjälpa dem att hitta strategier som fungerar 
individuellt för dem. Hon menar vidare att barnen behöver bli medveta om sina styrkor 
och svagheter för att kunna arbeta på det de behöver och hitta strategier som fungerar 
för dem. L2 tar hjälp av BUP, skolpsykolog, socialtjänsten och kuratorn, ”som tyvärr 
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bara är i skolan en dag i veckan för tillfället”. Hon anser att en kurator ska känna bar-
nen, och just nu är kuratorn inte en jätteresurs. 
 
L3 säger att det handlar om att vuxna måste få möjlighet att se barnen så att man sen 
kan göra det rätta för dem. Hon menar att det också handlar om samhällssynen på till 
exempel medicinering, idag är det många som medicinerar och att det är bra om det 
hjälper. L3 anser att resurserna finns och hon tar hjälp av skolsköterska, skolpsykolog, 
specialpedagog elevvårdsteam, skolläkare, BUP, kurator och föräldrarna. Vidare säger 
L3 att det är rektorn som anmäler till socialtjänsten när det krävs. 
 
Analys 
Alla yrkesprofessioner menar att de för att hjälpa flickorna vidare kontaktar BUP och en 
del av dem kontaktar BVC, talpedagog, socialtjänst, ungdomsgruppen och habilite-
ringen och inom skolan tar de hjälp av elevvårdsteamet. Nadeau m.fl. (2002) menar att 
ju tidigare man upptäcker flickor med misstänkt AD/HD, desto större förutsättningar 
finns det för dem att inte hinna lägga sig till med egna ”överlevnadsstrategier” som till 
exempel självmedicinering. 
 
En av kuratorernas menar att ett sätt att hjälpa eleven är att ha samtal med dem, bland 
annat för att de ska hitta sig själva och för att få dem att fungera så bra som möjligt 
innan de börjar på gymnasiet. En annan kurator har särskilda föräldragrupper för föräld-
rar med barn med särskilda behov, och Kopp (2008) menar att flickor med AD/HD 
behöver föräldrar som engagerar sig för att de ska få rätt hjälp. Flera av informanterna 
anser att det är viktigt att flickor med AD/HD behöver bli medvetna om sina styrkor och 
arbeta med dem för att på så sätt öka deras självkänsla och självbild och enligt Nadeau 
m.fl. (2002) kan kvinnor som inte ser sina egna styrkor få en skev självbild och detta 
kan leda till att de får svårigheter i samhället.  
 
Specialpedagogerna anser att det vid överlämningar till andra årskurser och skolor är 
viktigt att informera om vad som fungerar och vad som inte fungerar för att eleven på så 
sätt blir bemött på rätt sätt, och detta bekräftar Socialstyrelsen (2004) som menar att det 
är av stor betydelse att skolan inte förstärker det negativa hos barnet. En av lärarna 
menar att en av de viktigaste sakerna är att förklara världen för dessa barn, en av de 
andra lärarna tycker att det är viktigt att se och prata med dem samt hjälpa dem att hitta 
strategier som fungerar individuellt för var och en, och enligt Charon (2007) formar 
social interaktion oss människor, till exempel hur vi är och hur vi handlar i olika situa-
tioner och detta formar även samhället, och Payne (2002) menar att människor lär sig 
hur det sociala samspelet fungerar utifrån hur andra beter sig. Socialstyrelsen (2004) 
menar att många barn med AD/HD har svårigheter med att läsa och skriva och en av 
specialpedagogerna anser att det är av stor vikt att se till att de kan läsa, räkna och 
skriva för att hjälpa dem vidare. Även Kopp (2008) menar att dyslexi ofta sammanfaller 
med AD/HD och att det borde vara en självklarhet att testa läs- och skrivkunskapen hos 
barn som fått diagnosen AD/HD.  
 
En lärare anser att synen på medicinering har ändrats till att vara mer liberal, och hon 
tycker att det är bra att flickorna idag får medicin i större utsträckning än förr, eftersom 
det kan vara till stor hjälp för dessa flickor. Socialstyrelsen (2002) menar att central-
stimulerande läkemedel har en positiv inverkan på elevens prestationer i skolan, elevens 
självkänsla och samspelet med familj och vänner. Dessutom visar ingenting i forsk-
ningen att dessa läkemedel är beroendeframkallande (Socialstyrelsen, 2002). 
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Slutdiskussion 
Syftet med vår studie är att undersöka om man som kurator, specialpedagog och lärare inom 
skolan hittar flickor med misstänkt AD/HD och hur man i så fall fångar upp och hjälper dem 
vidare. 
 
Studien visar att det finns en medvetenhet om flickor med AD/HD hos de olika professio-
nerna, men att ingen har någon direkt utbildning inom detta specifika område. Ingen av 
lärarna i studien säger att de i sin lärarutbildning har fått kunskap om detta, trots att en av 
informanterna var relativt nyexaminerad. Kopp (2008) menar att ju mer kunskap det finns om 
flickor med AD/HD desto större möjlighet finns att dessa flickor får hjälp i tid. Dock visar 
resultatet att det finns en välfungerande organisation på de skolor vi har varit i kontakt med 
när väl flickorna har hittats. 
 
Några av informanterna nämnde föräldrarnas betydelse som kunskapskälla för dem, även 
Nadeau m.fl. (2002) menar att föräldrarollen är oerhört viktig då det gäller flickor med 
AD/HD, och att det oftast är föräldrarna som sitter inne med den största kunskapen om sitt 
barn. Michaela berättade att hennes mamma på ett tidigt stadium förstod att det var något som 
inte stämde med Michaela, men hon fick inte gehör för sin oro, trots det som Nadeau m.fl. 
(2002) anser om föräldrarollen, så kan det ändå finnas brister i kommunikationen. 
 
I resultatet framgår att våra informanter tror sig känna igen flickors AD/HD-symtom, men de 
symtom de nämner stämmer överens med vad Kopp (2008) menar är kriterier som gäller mest 
på pojkar där det huvudsakliga är hyperaktivitet och impulskontroll. Nadeau m.fl. (2002) 
anser att flickor ofta saknar just det hyperaktiva i sitt beteende och Kadesjö (2004) menar att 
flera forskare är ense om att kriterierna för AD/HD borde ändras för att på så sätt lättare hitta 
flickorna med AD/HD. Utifrån Michaelas berättelse framkom det att hon själv hittade på sätt 
att få läraren att tro att hon lyssnade på vad som sades, även Kopp (2008) menar att flickor 
med AD/HD lär sig ett beteende för att läraren inte ska märka att de inte kan och förstår, och 
Payne (2002) menar att människan intar olika roller för att bland annat bli uppfattade på ett 
visst sätt. Vi tror att då flickor med AD/HD tar till egna strategier för att inte märkas, kan det 
vara en av förklaringarna till varför de inte hittas. 
 
Studiens resultat visar att de flesta informanter är medvetna om att flickor med AD/HD har 
svårigheter med kamratrelationer och även övrigt socialt samspel. Lagerberg och Sundelin 
(2000) menar att det kan bli svåra konsekvenser för barn som har problem med kamratrelatio-
ner då de även kan få problem i framtiden. Michaela berättar att hon haft kompisar, men att 
hon tröttnat och bytt kamrater ofta, och även Kopp (2008) menar att flickor som byter kam-
rater ofta kan bli uteslutna och ensamma. Resultatet stämmer överens med vad Payne (2002) 
anser om hur människor lär sig hur det sociala samspelet fungerar och även Charon (2007) 
menar att social interaktion formar oss som människor hur vi är och hur vi handlar i olika 
situationer. 
 
Den medvetenhet som finns hos våra informanter gällande flickor med AD/HD, handlar 
mycket om hur de anser att barnen fungerar med kamrater och i klassrummet, men enligt 
resultatet framkommer det inte tydligt något om andra konsekvenser som AD/HD kan föra 
med sig. Men en av informanterna var medveten om att en del flickor utsatte sig för risker 
utanför skolan, men hon menade att detta egentligen inte var ett skolproblem. Nadeau m.fl. 
(1999) menar att man måste vara medveten om att många flickor med AD/HD kan lägga sig 
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till med ett destruktivt beteende för att kompensera dålig skolgång och svag självkänsla. Det 
destruktiva beteendet kan bland annat visa sig genom att de börjar röka och använda alkohol 
och droger, och att de även kan bli promiskuösa i sitt beteende (Biederman m.fl., 1999a, 
Nadeau m.fl., 1999). Både Biederman m.fl. (1999a) och Nadeau m.fl. (2002) menar att flickor 
med AD/HD har en tendens till att utveckla depression och olika ångestsyndrom samt miss-
bruk i större utsträckning än flickor utan diagnos. Vi är medvetna om att man inte kan ha sitt 
arbete i tankarna dygnet runt, men att man måste ha ett helhetstänkande för att dessa flickor 
ska kunna fångas upp. 
 
Vi ser tydligt i resultatet att det finns en bra struktur kring hur våra informanter tar hjälp av 
resurser både inom och utanför skolan för att hjälpa flickor med AD/HD vidare till till exem-
pel andra årskurser och skolor. Dessa överlämningar kan vara till hjälp för dessa flickor då 
svårigheterna, enligt Nadeau m.fl. (2002) börjar när de ska vidare till högstadiet där det sker 
en stor förändring och där det ställs mycket högre krav på eleverna. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2002) har centralstimulerande läkemedel prestationsmässigt en positiv 
inverkan när det gäller AD/HD. Michaela berättade att hon redan en timme efter att hon tagit 
första tabletten Concerta kände att hon fungerade på ett helt annat sätt. Hon kunde bland annat 
fokusera på lektionerna utan att bli störd av annat och hon blev inte trött på samma sätt. 
Michaelas berättelse fick oss att omvärdera vår egen syn på centralstimulerande medicinering, 
från att ha trott att det är ett beroendeframkallande läkemedel med biverkningar, till att förstå 
att denna medicin är livsavgörande för flickor med AD/HD. Enligt den forskning vi tagit del 
av framgår det att flickor med AD/HD ofta tar till självmedicinering för att orka med livet, om 
då dessa flickor istället får till exempel Concerta under kontrollerade former, kan det leda till 
att flickorna slipper att dras in i ett långvarigt alkohol- eller drogmissbruk. 
 
Enligt Payne (2002) menar Chaiklin att symbolisk interaktionism handlar om att alla individer 
ska ses som normala och inte som ett problem. Innan vi fick den kunskap vi har idag om 
flickor med AD/HD, hade vi ingen insikt i att AD/HD symtomen skiljde sig åt mellan flickor 
och pojkar. Vi tror att det måste vara jobbigt för dessa flickor när omgivningen anser att man 
är ett problem på grund av att man inte uppför sig eller beter sig som det förväntas att man ska 
göra, eller att man inte blir sedd överhuvudtaget. Enligt Payne (2002) har samhällets reaktion 
stor betydelse för om dessa människor accepteras. Självmedicinering, depression, ångest och 
även dålig självkänsla, anser vi, inte bara är kostsamt för den som lider av det, utan på längre 
sikt kan det även bli en stor kostnad för samhället. Vi anser att samhället skulle tjäna på att 
hitta dessa flickor tidigare än man gör idag och om skolan får mer resurser med till exempel 
fler vuxna med kunskap om AD/HD hos flickor, skulle dessa flickor kunna få ett bättre liv. 
 
Enligt Trygga Barn (2005) har det gjorts mer än 6000 internationella studier på pojkar, men 
endast 50 på flickor, och vårt förslag till ny forskning är att intervjua de flickor med AD/HD 
som man har hittat, eftersom de flickorna sitter inne med den största kunskapen. Den kunska-
pen kan leda till att man hittar, fångar upp och hjälper dessa flickor vidare 
 
Studiens resultat visar att de informanter vi intervjuat inte hittar flickor med misstänkt 
AD/HD i någon stor utsträckning, men de har samtidigt en medvetenhet om dessa flickor. Det 
framkommer i resultatet att de har en fungerande organisation inom skolan när det gäller barn 
med problem, men inte specifikt för flickor med AD/HD och de tar bland annat hjälp av BUP 
för att hjälpa dessa flickor vidare så att de får samma förutsättningar som andra flickor. 
Resultatet visar att skolan saknar ett helhetsperspektiv då de kan vara för fokuserade på vilka 
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mål som ska uppfyllas under en speciell årskurs och de har inget vidare perspektiv för att 
dessa flickor så småningom ska fungera utanför skolan. 
 

Fri diskussion 
Det borde vara en självklarhet med utbildning och kunskap om AD/HD och dess symtom för 
alla som arbetar med barn och ungdomar så att dessa flickor hittas och får hjälp på ett så tidigt 
stadium som möjligt. Vi anser också att det är viktigt att skolan har ett vidare perspektiv i 
synen på flickors problematik även utanför skolvärlden, och vet man med sig att eleven inte 
riktigt fungerar utanför skolan, anser vi, att det är viktigt att detta uppmärksammas av de 
vuxna i skolan och att det inte bara förbises. Vi är dock medvetna om att ingen av de 
yrkesprofessioner vi varit i kontakt med, har möjlighet att kunna och se allt, och vi anser att 
det är bra att de tar hjälp av varandra när den egna kunskapen inte räcker till. 
 
Vi anser även att föräldrarna har en betydande roll för att dessa flickor ska synliggöras. En del 
informanter tar upp vidden av föräldrarnas kunskap om AD/HD och vi hoppas att denna kun-
skapskälla tas tillvara då föräldrarna oftast är de som känner till barnet bäst. 
 
Det mesta i samhället, anser vi, går ut på att vi människor ska fungera socialt och interagera 
med andra människor, och har då dessa flickor inte hittats eller fångats upp under skoltiden, 
finns det en risk att livet blir svårare än vad det borde vara. Michaela berättade att hela hennes 
tillvaro förändrades när hon fick diagnosen AD/HD. Hon kände först att det var jobbigt att få 
en diagnos, men idag känner hon att hon kommit till en ny värld där hon själv medverkar. 
Detta visar hur viktigt det är att hitta flickor med AD/HD i tid. 
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Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka om man som kurator, specialpedagog och lärare inom 
skolan hittar flickor med misstänkt AD/HD och hur man i så fall fångar upp och hjälper dem 
vidare.  
 
Vilken kunskap finns inom dessa tre yrkesprofessioner när det gäller AD/HD 
generellt och när det gäller flickor med AD/HD? 
 

1. Vilken kunskap har du om AD/HD och hur har du fått den? 
 

2. Vilken kunskap har du om flickor med AD/HD? 
 

3. Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor? 
 

4. Vilka symtom kan du se hos flickor med misstänkt AD/HD? 
 

5. Saknar du något i din profession som skulle underlätta för att upptäcka dessa flickor? 
 

6. Tror du att det finns vissa faktorer som förstärker dessa flickors beteende? 
 
Vilka strategier finns för att hitta och fånga upp flickor med misstänkt AD/HD? 
 

7. Vilka strategier har ni för att fånga upp dessa flickor? 
 
Hur hjälper man dem vidare och finns det i dessa tre professioner en tanke om 
hur man ska hjälpa dessa flickor vidare så att de får samma förutsättningar 
som andra flickor? 
 

8. Har du möjlighet att hjälpa dessa flickor vidare så att de får den hjälpen som de 
behöver för att fungera i samhället i stort? 

 
9. Vilka resurser finns inom skolan? 

 
10. Vilka andra professioner och samarbetspartner utanför skolan tar ni hjälp av? 
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