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Sammanfattning 

Denna studie undersöker F-3 lärares arbete med elever med en eventuell ADHD-diagnos. Det 
övergripande syftet med studien är således till för att bringa kunskap gällande skillnader i processen 
för flickor i relation till pojkar. Utifrån lärarnas beskrivningar synliggörs teman för att upptäcka 
skillnaderna i processen mellan könen inför en eventuell ADHD-utredning. Frågeställningar som 
förväntas kunna besvaras är; Vilka strategier F-3 lärare använder för att uppmärksamma elever med 
en eventuell ADHD-diagnos? Vilken roll upplever F-3 lärare att kön spelar i identifieringen av en 
eventuell ADHD-diagnos? Hur beskriver F-3 lärare beteendemönstret hos flickor med ADHD-
symptom?  

I inledningen av denna studie beskrivs varför studien är viktig ur ett samhällsperspektiv då 
flickor oftast blir diagnostiserade senare än pojkar. Ur ett vetenskapligt perspektiv så finns det mer 
forskning kring pojkar med ADHD-symptom än flickor och syftet är därför att bidra med mer 
kunskaper angående ämnet utifrån F-3 lärares perspektiv. Skolan har även som uppdrag att 
tillgodose varje individs behov oavsett könstillhörighet samt behov av stöd. Bakgrunden i denna 
studie tar upp begreppet ADHD och vad det innebär samt hur diagnostiseringen går till och vad 
styrdokumenten i skolan har för koppling avseende studiens ämne. Studiens tidigare forskning tar 
upp att flickor hamnar under radarn för att bli diagnostiserade och vad detta kan bero på. 
Forskningen beskriver även att det finns skillnader mellan flickor och pojkar med ADHD i deras 
beteendemönster samt vad konsekvensen av sen diagnostisering medför. Studiens teoretiska 
utgångspunkt är genusperspektivet och utgår från begreppen genuskontrakt, isärhållning, 
särarttänkande, likhetstänkande, principen om kön som neutralt samt principen om hieraki. Den metod som 
används i studien är semistrukturerade intervjuer vilka ägde rum digitalt. Intervjuerna 
transkriberades in av författarna och analyseras i resultatet utifrån en tematisk analys med hjälp av 
studiens teoretiska utgångspunkt för att besvara forskningsfrågorna. Resultatet av studien visar att 
lärarna använder sig av relationsskapande samt observationer som för att uppmärksamma 
diagnosen. Vidare visar resultatet att det finns delade meningar kring om kön spelar en avgörande 
roll för identifieringen av en eventuell ADHD-diagnos. Avslutningsvis visar resultatet att F-3 
lärares erfarenheter av flickor med en eventuell ADHD-diagnos visar sig i psykisk ohälsa, 
svårigheter med kompisrelationer samt att de kamouflerar sig i mängden för att passa in. 
Diskussionen diskuterar resultatet utifrån studiens bakgrund samt tidigare forskning och belyser 
att samhällets samt lärarnas föreställningar om ADHD speglar de erfarenheter som empirin visar. 
Slutligen i konklusionen skrivs det att om vi ska nå en rättvis undervisning och syn på ADHD så 
behöver vi främst ha en förförståelse för att det finns skillnader i beteendemönstren mellan könen, 
men också att vi behöver mer individanpassad forskning inom ADHD. Detta kräver mer resurser 
och förutsättningar för lärare om vi ska nå en framtid där elever inte hamnar under radarn för att 
bli diagnostiserade. 
 
Nyckelord: ADHD, genus, intervjuer, lärarperspektiv. 
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1. Inledning 

Då skolan ska arbeta för att tillgodose alla elevers behov blir det svårt att förbise det faktum att 
flickor ofta blir diagnostiserade med adhd senare än pojkar. Skillnaden av beteendemönster 
avseende pojkar och flickor är därför viktigt att uppmärksamma samt viktigt för lärare att vara 
medvetna om. Vad som kan tolkas av tidigare forskning är att det finns en stor okunskap kring 
ämnet och specifikt kring de beteendemönster som uppvisas hos flickor med en eventuell ADHD-
diagnos. Vidare så har vi under vår utbildning både läst om och stött på individer som 
diagnostiserats med ADHD i vuxen ålder. Detta gjorde att vi ställde oss frågan varför de inte 
uppmärksammats tidigare under sin skolgång. Vi uppmärksammade även att majoriteten av dessa 
individer, vilka fått sin diagnos senare i livet, är kvinnor. Detta fångade vårt intresse och nyfikenhet, 
vilket resulterade i sökande efter mer information avseende ämnet. Under vårt sökande 
uppmärksammade vi att det finns mycket forskning kring att flickor oftare hamnar under radarn 
för att blir diagnostiserade med ADHD än vad pojkar blir. Eftersom vi själva utbildar oss till lärare 
och inte hört något om denna problematik under utbildningen eller på vår praktik så finner vi även 
ett intresse i att själva berika vår kunskap avseende ämnet. Vi fann därefter ett intresse kring hur 
lärare som är verksamma i dagens skola upplever denna problematik då tidigare forskning inte 
belyser lärares perspektiv ingående. En anledning till detta dilemma, vilket vi påträffat 
återkommande i tidigare forskning, är skillnaden i beteendemönstret mellan flickor och pojkar. 
Eftersom det finns flera studier och forskning avseende det ovannämnda ville vi i denna studie 
undersöka lärares upplevelser av fenomenet. Likaså vill vi ta reda på vilka strategier lärarna vidtar 
för att synliggöra en eventuell ADHD diagnos hos både flickor och pojkar samt deras upplevelser 
avseende flickor med adhd-symtom. 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt belyser vikten av att lärare uppmärksammar samt är medvetna om den skillnad som 
råder avseende beteendemönster hos flickor och pojkar. Vidare kommer begreppet ADHD att 
förklaras samt hur en diagnostisering av diagnosen går till. Därefter betonas även de delar av 
skolans styrdokument som handlar om alla elevers rätt till lika förutsättningar i skolan oavsett 
problematik. 

 
Sjölund et al. (2020) skriver i boken Autism och ADHD i skolan att 5% av alla barn i skolans värld 
uppfyller de krav som krävs för att bli diagnostiserad med ADHD. Detta betyder att minst en elev 
i varje klass har diagnosen ADHD (Sjölund et al., 2020, s. 15). I artikeln Skolan kan vara avgörande 
för flickor med ADHD från Specialpedagogiska myndigheten (2020, s.14) förklarar Svenny Kopp att 
det är svårt för lärare att uppmärksamma flickor med ADHD i skolmiljön. Kopp förklarar även att 
lärarna har ett enormt stort uppdrag som är väldigt viktigt men att de inte alltid har de bästa 
förutsättningarna. Vidare menar Kopp att det är viktigt att lärare observerar samt har vetskapen 
kring att det finns skillnader i beteendemönstret hos flickor och pojkar med diagnosen ADHD 
(Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14). I denna studie vill vi därför undersöka lärarens 
upplevelser kring flickor och pojkar med en eventuell ADHD-diagnos innan diagnosen fastställts. 
Studien har intresse att undersöka lärares upplevelser av orsaken att tidigare forskning främst 
behandlas ur ett elevperspektiv. Eftersom lärares uppdrag enligt Skolverket (2019) är att 
uppmärksamma de elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd så har studien 
även med anledning av detta ett intresse att behandla lärares perspektiv. Uppmärksammas inte 
elever med svårigheter i tid så löper de enligt Kopp (Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14) 
större risk för att misslyckas i skolan om de inte har föräldrar som ser till att eleven får de resurser 
som krävs. Därför har skolan och lärarna en avgörande roll för dessa elever. Om eleverna 
misslyckas i skolan så leder det till större risk för framtida arbetslöshet samt missbruk 
(Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14). I nedanstående bakgrundsavsnitt kommer vi utifrån 
detta presentera en begreppsförklaring som är kopplat till studiens centrala tema. Begreppet som 
förklaras är ADHD. Vidare kommer detta avsnitt förklara hur diagnostiseringen av ADHD går till 
samt vad läroplanen säger i relation till temat.  

2.1 ADHD – Affection Deficit Hyperactivity Disorder 

Enligt Socialstyrelsens rapport Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD - Ett kunskapsstöd (2014, 
s.12) är ADHD en diagnostisk benämning för en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Varaktiga 
uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet samt överaktivitet beskriver Socialstyrelsen (2014, s.12) 
som kärnsymtomen när det gäller ADHD. Uppmärksamhetssvårigheter innebär att personer har 
svårt att fokusera under en längre tid. Ur ett skolperspektiv gäller detta särskilt vid motivation samt 
organisation av uppgifter. Impulsivitet handlar i stället om svårigheter kring att kontrollera eller 
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hålla tillbaka sina impulser. Som resultat av impulsivitet finns det oftast svårigheter att hantera sina 
reaktioner, tänka innan man handlar samt att lyssna färdigt innan man svarar. Med överaktivitet 
menas svårigheter i att sitta still och ett behov av att vara i konstant rörelse. Det finns även 
svårigheter i att anpassa sig efter kraven i en situation när det gäller deras aktivitetsnivå. Vuxna med 
ADHD upplever i stället rastlöshet och har svårt att varva ner. Det är dock viktigt att understryka 
att inte alla med ADHD är överaktiva eller impulsiva (Socialstyrelsen, 2014, ss.12–13).  

Forskaren Lotta Borg Skoglund beskriver även i sin populärvetenskapliga bok Adhd: från duktig 
flicka till utbränd kvinna (2020, s.24) att ADHD är en psykiatrisk funktionsnedsättning och om en 
utredning utförs så är den väldigt träffsäker. Vidare skriver Borg Skoglund (2020, s.27) att ADHD-
symtom kan variera hos samma individ under livets gång. Av alla världens barn så har mellan 5% 
till 9% omfattande svårigheter med impulsivitet, hyperaktivitet och koncentration, vilket gör att de 
uppfyller kriterierna för ADHD. Jämför man med vuxna så uppfyller 3% dessa kriterier och detta 
beror på att de som inte diagnostiserats med ADHD söker vård för annan problematik (Borg 
Skoglund, 2020, ss. 28–29).  

2.1.1 Diagnostiseringen 

Kärnsymtomen som beskrivs under avsnitt 2.1.1 är det som sedan leder till en utredning av ADHD. 
Utredningen görs av ett specialiserat team med personal som har befogenhet till att sätta diagnoser. 
Teamet kan innefatta läkare och/-eller pedagoger samt annan myndighetsutövande verksamhet 
inom ämnet. Skolan uppmärksammar elevers svårigheter och påbörjar därefter en eventuell 
utredning. Det vidtas anpassningar och extra stöd för att gynna individens kunskapsutveckling. 
Anser lärare och vårdnadshavare att ytterligare utredning krävs påbörjas en utredning av ett 
specialiserat team (Socialstyrelsen, 2014, ss. 23 och 27).  Socialstyrelsen skriver även hur skolan är 
ett viktigt verktyg när det kommer till att uppmärksamma diagnosen ADHD. Då skolan är en plats 
där lärare och elever träffas kontinuerligt under en längre tid ökar chanserna till att uppmärksamma 
elevers avvikande beteendemönster. Det avvikande beteendemönstret kan leda till en ADHD-
utredning (Socialstyrelsen, 2014, s. 23). Socialstyrelsen skriver vidare hur en diagnos inte bara enbart 
ger elever rätt till stöd och extra anpassningar om diagnos finns, utan skolans uppgift är att anpassa 
undervisningen utefter varje individs behov. Anpassningarna skall således appliceras i 
undervisningen oavsett om det finns en befintlig diagnos eller ej (Socialstyrelsen, 2014. s. 12). Om 
en diagnos ännu inte fastställts och åtgärder har vidtagits under en längre tid men inte påvisat någon 
förändring kan det vara lämpligt att rekommendera en utredning för att kartlägga problematiken. 
(Socialstyrelsen, 2014, s. 26). 

För att diagnostisera ett barn med ADHD behöver barnet uppvisa symptom som uppfyller 
kriterier för en ADHD-diagnos. Visar barnet på en bristande uppmärksamhetsförmåga och/-eller 
en hyperaktivitet och impulsivitet i olika närmiljöer kan detta bero på en eventuell diagnos. Innan 
en ADHD-utredning utförs intervjuer med barnet tillsammans med en bekant som känner barnet 
väl. Detta för att kunna kartlägga barnets svårigheter samt för att utesluta annan 
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funktionsnedsättning som eventuellt kan ligga till grund för problematiken (Socialstyrelsen 2014, s. 
32). En utredning kan dock enligt Borg Skoglund (2020, s. 35) endast utföras om familjen och 
barnet själva är behjälpliga att bidra med den information som utredningen behöver för att 
slutsatserna ska bli rätt. Viktigast är att barnet kan beskriva svårigheterna som hen upplever och 
vilka problem som påverkar barnets vardag (Borg Skoglund, 2020, 35). Det är därför viktigt enligt 
Borg Skoglund (2020, s.36) för utredarna att framställa en funktionskarta som beskriver både de 
starka samt de svaga sidorna för att ha någon nytta av en eventuell diagnos. En utredning är därför 
nästintill oanvändbar om den enbart syftar till att besvara om barnet har ADHD eller ej. För en 
välgjord utredning så krävs det därför så många olika beskrivningar av barnet som möjligt (Borg 
Skoglund, 2020, s.36). 

2.2 Styrdokumenten i skolan 

Enligt läroplanen från Skolverket (2019) så är en del av skolans att värdegrund att låta varje enskild 
individ finna sin unika egenart för att kunna delta i samhällslivet. Skolans värdegrund belyser även 
att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Elevernas behov och 
förutsättningar är i detta fall de symtom som diagnosen ADHD medför. I skolans värdegrund och 
uppdrag (Skolverket, 2019) står det dessutom att hänsyn ska tas till alla elevers olika behov och 
förutsättningar oavsett vart undervisningen sker i landet.  I Läroplanen (Skolverket, 2019) står det 
även att skolan ska verka för jämställdhet. Detta skriver Skolverket (2019) i läroplanen som en del 
av skolans uppdrag. Det som jämställdhet har som relevans ur studiens aspekter är att det ska finnas 
en jämställdhet oavsett om en elev har ADHD-symptom eller ej.  Skolan ska även ge alla elever 
lika möjligheter och rättigheter oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2019), vilket i denna studie är 
relevant då ämnet avser skillnader i beteendemönstret hos flickor och pojkar med ADHD-
symptom och hur lärarna upplever dessa. En del av riktlinjerna i läroplanen är att alla som arbetar 
i skolan ska uppmärksamma samt stödja elever i behov av stöd genom extra anpassningar eller 
särskilt stöd. Det står även i riktlinjerna i läroplanen att lärare ska stimulera, ge extra anpassningar 
eller särskilt stöd samt handleda elever som har svårigheter i skolan (Skolverket, 2019). Dessa 
svårigheter innefattar även de ADHD-symptom som leder till problematik för elevernas skolgång. 
Skolverket (2022) skriver om de förändringar som sker för läroplanen 2022 angående jämställdhet. 
I den nya läroplanen för 2022 står det bland annat att skolan ska motverka samt synliggöra 
könsmönster som begränsar elevernas utveckling, val och lärande (Skolverket, 2022). Det är därför 
av vikt att lärare är medvetna samt uppmärksammar skillnaderna i beteendemönstren hos pojkar 
och flickor med ADHD-symptom. Vidare säger skollagen (SFS 2010:8001 kap 4 §) att utbildningen 
ska sträva efter att kompensera för skillnader i elevers förutsättningar samt ta hänsyn till varje elevs 
behov. Vidare lyfter skollagen hur elever med en funktionsnedsättning har rätt till stöd i den 
utsträckningen så att de får goda möjligheter att klara kunskapsmålen (SFS 2010:8001 kap 3 §). 
Funktionsnedsättning i denna studie avser diagnosen ADHD och är därmed relevant för att förstå 
skollagens relevans avseende studiens ämne 
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3. Forskningsöversikt 

I nedanstående avsnitt beskrivs relevant forskning för denna studie. Forskningen som beskrivs tar 
upp de skillnader som finns mellan flickor och pojkar med ADHD samt konsekvenserna av sen 
diagnostisering. Urvalet av nedanstående forskningsstudier är relevant för denna studie då syftet är 
att undersöka om deltagande lärare ser någon skillnad i beteendemönstret hos flickor och pojkar 
med ADHD-symptom. Det är därför relevant att presentera forskningen som visar vad dessa 
skillnader är samt vad konsekvenserna för sen diagnostisering innebär, vilket även visar vikten av 
att lärare bör vara medvetna om dessa skillnader samt uppmärksammar dem.   

3.1 Skillnader mellan flickor och pojkar med ADHD 

Kopp (Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14) beskriver ur ett skolperspektiv om hur pojkar 
drar till sig mer uppmärksamhet än vad flickor gör. Kopp skriver även att flickor söker 
uppmärksamhet hos lärare, till skillnad från pojkar som i stället värderar hög status i gruppen. Med 
detta menar Kopp att flickor är mer relationsskapande än pojkar och vill inte sticka ut ur mängden. 
Pojkar påvisar även fysisk aggressivitet mycket tidigare än vad flickor gör. Detta har enligt Kopp 
påvisats av flera forskare och är en av anledningarna till att flickor hamnar under radarn för att bli 
diagnostiserade trots att lärarna tror att de upptäcker de beteendemönster som diagnosen ADHD 
kännetecknas av (Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14). Detta påvisar Young et al. (2020, 
ss. 21–22) i studien Females with ADHD: An expert consensus statement taking a lifespan approach providing 
guidance for the identification and treatment of attention-deficit/ hyperactivity disorder in girls and women och 
skriver att det finns en normativ mall. Syftet med studien var att få en större förståelse för flickor 
med ADHD för att kunna uppmärksamma de symptom som de uppvisar och därmed öka 
välmåendet hos flickor med diagnosen (Young et al., 2020, s.1).  I diskussionen av resultatet visar 
studien  att om lärare ska kunna uppmärksamma flickor med ADHD så måste de bortse från dem 
stereotypiska föreställningar som finns av vad ett barn med ADHD har för beteendemönster 
(Young et al., 2020, ss. 21–22).             

Kopp (Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14) beskriver även hur flickor med ADHD 
anpassar sig och fungerar bra i gruppen i yngre åldrar men att problematiken framträder när de blir 
äldre då kraven på flickor från både skola och klasskamrater blir högre. Kraven leder därefter till 
att flickor med en eventuell ADHD-diagnos upptäcks för sent eftersom de inte längre uppnår 
omgivningens förväntningar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020, s.14). Ytterligare en 
skillnad mellan pojkar och flickor med ADHD är enligt Borg Skoglund (2020, s.19) samhällets 
diagnostiska redskap. Hon menar att dessa redskap inte kan vägleda oss i hur kön och kulturella 
skillnader påverkar hur omgivningen tolkar samt uttrycker diagnosens symptom. Borg Skoglund 
skriver vidare att det kan bero på att majoriteten av de barn man undersökt samt baserar 
diagnostiken på är unga västerländska pojkar och deras beteendemönster (Borg Skoglund, 2020, 
s.19). Kopp et al. (2010, s.7) skriver även i sin avhandling Girls with social and/or attention impairments 
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att samhällets förförståelse avseende ADHD är forskningsbaserat på pojkar. Borg Skoglund (2020, 
s.74) beskriver att även om det finns fler likheter än skillnader i ADHD-symptom hos pojkar och 
flickor så är funktionsnedsättningen större hos flickor. Trots det så diagnostiseras fler pojkar med 
diagnosen. När flickor uppvisar någon form av ADHD-symptom så uppfattar oftast omgivningen 
flickorna som trotsiga och utåtagerande. När kärnsymptom vid ADHD påvisas hos pojkar så drar 
omgivningen direkta slutsatser om att det är ADHD-symptom. Flickors svårigheter och symptom 
förklaras i stället med att det deras agerande grundar sig i andra faktorer såsom negativa 
livshändelser, medan pojkars svårigheter förklaras genom genetiska faktorer (Borg Skoglund, 2020, 
s. 74).  

3.1.1 Konsekvensen av sen diagnostisering 

Med bakgrund av ovanstående punkter så leder det till att flickor ofta hamnar under radarn för att 
bli diagnostiserade. Enligt Borg Skoglund (2020, s.20) forskning så får flickor med ADHD mindre 
hjälp med sina svårigheter i skolan än pojkar med ADHD trots att lärarna beskriver att flickorna 
har inlärningssvårigheter i större omfattning än pojkarna. (Borg Skoglund, 2020, s.20). I Shruti 
Taneja Johanssons studie Looking back on compulsory school: narratives of young adults with ADHD in 
Sweden (2021) var syftet att undersöka unga vuxnas erfarenheter av sin skolgång. Resultatet visade 
att både pojkar och flickor i studien inte hade diagnostiserats under sin tidiga skolgång. De 
beskriver att dem efter lågstadiet började uppleva misslyckanden i skolan. Detta som resultat utav 
att kraven från skolan blev högre och även om deltagarna beskriver att lärarna utfört anpassningar 
i undervisningen så var de inte tillräckliga (Taneja Johansson, 2021, ss. 171–172). Flickor riskerar 
även att få känslomässiga problem med bland annat upplevelser av utanförskap samt otillräcklighet 
om de inte uppmärksammas i tid enligt Borg Skoglund (2020, s. 20). Problematiken kring detta kan 
även leda till relationssvårigheter (Borg Skoglund, 2020, s.20). I avhandlingen av Kopp et al. (2010, 
s. 36) så har de kommit fram till att relationssvårigheter är tidiga symptom som flickor med ADHD 
uppvisar. Studien visar att flickor med ADHD har svårigheter i att skapa vänskapsrelationer men 
även svårigheter i att delta i aktiviteter. Dessa flickor kan även påvisa beteendemönster av att de 
inte umgås med barn i sin egen ålder. Kopp et al. (2010, s.37) kommer även fram till att flickor med 
ADHD har svårigheter i att nå de pedagogiska målen i skolan.  

För att kompensera sin problematik strävar flickor med ADHD efter att använda 
kompensatoriska strategier som perfektionism, vilket leder till att omgivningen ofta upplever att 
det inte är ADHD som är den bakomliggande faktorn till flickornas beteende enligt Borg Skoglund 
(2020, s. 74). Borg Skoglund hänvisar vidare till en nederländsk studie av Derks et al. (2007). I 
Derks et al. studie Why more boys with ADHD receive treatment: A study of Dutch Twins (2007, ss.767–
768) fick 47% av pojkarna med ADHD läkemedelsbehandling medan det bara var 6% av flickorna 
med ADHD som fick det. Det var även endast 8% av flickorna som fick utbildning och råd kring 
sin diagnos jämfört med de 38% av pojkarna som fick tillgång till dessa insatser. Studiens syfte var 
att undersöka varför pojkar med ADHD oftare får behandling än flickor och visade även att en 
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ytterligare problematik enligt Derks et. Al (2007, ss. 767–768) är att få flickor inte får några insatser 
eller behandling efter sin diagnostisering. Quinn & Madoo skriver även i sin studie A Review of 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Women and Girls: Uncovering This Hidden Diagnosis (2014) att 
flickornas symptom av ADHD inte påverkar omgivningen i samma utsträckning som pojkar med 
ADHD-symptom. Flickorna lär sig att maskera sin problematik bättre än pojkar med ADHD både 
i skolan och på arbetsplatsen senare i livet.  Studien hade därför som syfte att beskriva den 
processen som kvinnor med ADHD går igenom vid diagnostiseringen samt behandlingen.  
Resultatet visade att om det ska bli någon förbättring i att identifiera ADHD hos flickor så kräver 
det en förståelse för att det finns tydliga skillnader mellan könen i de karaktäristiska 
beteendemönstren för diagnosen (Quinn & Madoo, 2014, s.11). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel presenterar den teori som denna studie utgår ifrån. Varför vi valt att använda oss av 
genusteorin är på grund utav att studien undersöker skillnader mellan könen. Dessa skillnader är 
med utgångspunkt i beteendemönstret för ADHD-symptom hos flickor och pojkar och jämförs 
därmed utifrån respektive kön. Resultatet av intervjuerna analyseras därmed med hjälp av 
genusteorin med anledning av att teorin belyser de mönster och normer som samhället är uppbyggt 
av och därmed de föreställningar som lärarna direkt eller indirekt påverkas av.  

4.1 Genus 

Eriksson & Gottzén (2020) skriver i boken Genus hur det amerikanska begreppet gender kom till att 
översättas till det svenska ordet genus. Det var i mitten av 1950-talet som begreppet gender infördes 
av en amerikansk psykiatriker vid namn John Money. Money var vid tillfället (år 1950) verksam vid 
Hopkins-universitetet i Baltimore (Eriksson & Gottzén, 2020, s.10).  

En annan viktig historiker inom genusteorin som Eriksson & Gottzén (2020, ss.31–32) skriver 
om är Yvonne Hirdman. Hirdman (1988) upplyser om hur föreställningar om genus påverkar de 
sociala aspekter av vad som anses vara manligt och kvinnligt. Vidare säger Hirdman (1988) hur 
dessa sociala aspekter kan komma att bli en tankefigur om manligt och kvinnligt som sedan kan 
framställas som biologiska skillnader vilka kan komma att utnyttjas. Hirdman understryker även 
begreppet genussystem, vilket författarna menar bygger på isärhållning och olika sätt att upprätthålla 
aspekter avseende män och kvinnor (Eriksson & Gottzén, 2020, ss. 31–32). Vidare menar Hirdman 
(1988) att detta är föreställningar av hur en man respektive kvinna bör tala, tänka och se ut, samt 
även hur de olika könen förhåller sig till varandra när de integrerar med varandra (Eriksson & 
Gottzén, 2020, s. 32). Män och kvinnor anses vara olika artegna varelser där mannen är allmängiltig 
enligt normen och kvinnan avvikande. Vidare menar Hirdman (1988) att en maktrelation gällande 
genus finns men att det ser olika ut i samhället. Denna skillnad beskrivs som ett genuskontrakt, det 
vill säga att det finns olika normer och föreställningar av vad som anses vara manligt och kvinnligt. 
Dessa genuskontrakt är inte alltid fasta utan går att omförhandla utefter hur det ser ut i samhället 
(Eriksson & Gottzén, 2020, s. 32). Genuskontrakt är en del av genusteorin och förhåller sig till 
studien på så vis att den utgår från de samhällsenliga normer, föreställningar och handlingar av vad 
som framställs som manligt och kvinnligt (Eriksson & Gottzén, 2020, s. 32). Hirdmans (1988) 
begrepp skriver även Olofsson (2007, s.31) om i boken Modiga prinsessor & ömsinta killar- 
genusmedveten pedagogik och ömsinta killar. Bland annat tar författaren upp principen av Hirdman (1988) 
principen om hierarki som innebär att männen är generellt sätt överordnade kvinnorna som är 
underordnade och att männen är normen (Olofsson, 2007, s.32).  

Olofsson (2007, s.30) skriver även om begreppen särartstänkande och likehetstänkande för att 
förklara relationen mellan könen. Särartstänkande betyder enligt Olofsson (2007, s.30) att män och 
kvinnor i grunden medför skillnader i både egenskaper och beteende på grund av deras olikheter. 
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Olikheterna kan därmed inte förändras då de är biologiskt betingade. Dessa olikheter medför även 
enligt Olofsson (2007, s.30) att man bemöter flickor och pojkar i skolan på olika sätt utifrån deras 
olika behov. Likhetstänkande innebär däremot att det vi anser som kvinnligt och manligt är en 
social konstruktion. Enligt Olofsson (2007, s.30) är olikheterna som könen uppvisar enbart effekter 
av förväntningarna från omgivningen samt samhällets utbud av olika villkor. Olofsson (2007, s.31) 
skriver även om Magnussons (1998) olika principer. Principen om kön som neutralt betyder enligt 
Magnussons (1998) att könen inte betyder något, vilket kan medföra att omgivningen inte tar 
hänsyns till att män och kvinnor lever under olika villkor. Hon menar i stället att det finns tankar 
kring att flickor borde ta för sig mer om vi lever i ett jämställt samhälle. Det som då inte beaktas 
enligt Magnusson (1998) är att det finns olika förväntningar på könen och att om flickor beter sig 
som pojkar så bemöts dem annorlunda (Olofsson, 2007, s.31). Enligt Eriksson & Gottzén (2020, 
s.34) utgörs dessutom genus av vårt beteende i förhållande till de normativa förväntningar som 
sägs höra till respektive könskategori, det vill säga vad som anses vara manligt och kvinnligt 
(Eriksson & Gottzén, 2020, s. 34).  

I vår studie använder vi oss av genusteorin när vi analyserar lärares upplevelser avseende elevers 
beteendemönster i skolan. Genusteorin används även i analyseringen av hur dessa 
beteendemönster skiljer sig åt mellan pojkar och flickor samt hur genusteorin kan påverka en 
eventuell diagnostisering av ADHD. Studien kommer därmed att hänvisa till genusteorins begrepp 
genuskontrakt, isärhållning, särartstänkande och likhetstänkande, principen om kön som neutralt 
och principen om hierarki.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att, ur ett genusperspektiv, undersöka F-3 lärares arbete 
med elever med en eventuell ADHD diagnos, och därmed bringa kunskap gällande skillnader i 
processen för flickor i relation till för pojkar.  
 
Forskningsfrågor 

• Vilka strategier använder F-3 lärare för att uppmärksamma elever med en eventuell ADHD-
diagnos? 

• Vilken roll upplever F-3 lärare att kön spelar i identifieringen av en eventuell ADHD-
diagnos? 

• Hur beskriver F-3 lärare beteendemönstret hos flickor med ADHD-symptom? 
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6. Metod 

Nedanstående avsnitt innefattar en beskrivning av arbetsfördelningen samt vilken insamlingsmetod 
som studien består av och varför den är relevant. Därefter förklaras de urval som utförts samt hur 
genomförandet av metoden har gått till. De etiska aspekter som studien upprätthåller beskrivs 
sedan samt metodens validitet och reliabilitet. Slutligen innefattas nedanstående avsnitt av studiens 
analysmetod samt en reflektion av metoden 

6.1 Arbetsfördelning 

I denna studie har arbetsfördelningen delats upp i huvudansvar där Annie Persson ansvarat för 
punkten, semistrukturerade intervjuer i metodavsnittet. Annie Persson har även haft huvudansvar 
för teoriavsnittet, urvalsdelen samt om etiska aspekter. Olivia Lundh har ansvarat för 
underrubriken 3.1.1 samt punkt 3.1.2. Avsnittet om metodens validitet och reliabilitet har även 
ansvarats av Olivia Lundh samt analysmetoden. Resterande avsnitt har bearbetats och skrivits 
tillsammans för att få en så gemensam språklig struktur som möjligt. De delar i studien som delats 
upp i huvudansvar har sedan bearbetats tillsammans.  

6.2 Insamlingsmetod  

Insamlingsmetoder för vår kvalitativa studie består av semistrukturerade intervjuer som Bryman 
(2018, s. 563) beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder som en lämplig metod för att samla 
information avseende individens erfarenhet och upplevelser. För att välja rätt metod till vårt 
forskningsproblem diskuterade vi vilken metod som är mest lämplig för studien utifrån metodens 
för- och nackdelar (Bryman, 2018, s.563). Vidare fördes en diskussion huruvida vi skulle använda 
oss av strukturerade intervjuer eftersom strukturerade intervjuer enligt Bryman (2018, s.563) anses 
vara en snabb och effektiv metod i insamlingen av datamaterial. Vidare skriver författaren att 
strukturerade intervjuer framför allt behandlar strikta frågor som enbart genererar svar på de exakt 
ställda frågorna (Bryman, 2018, s.563). Vi ansåg att det vara en för snäv metod att vidta i vår studie 
eftersom den kräver en djupare diskussion med respondenterna. Detta då studien undersöker 
lärares erfarenheter och upplevelser avseende ämnet. Det resulterade i att vi valde att använda oss 
av semistrukturerade intervjuer.  

Metoden semistrukturerad intervju ger enligt Bryman (2018, s.563) respondenterna en större 
frihet och flexibilitet i sina svar när de besvarar frågorna. Det skapar fördelar för studien då syftet 
är att synliggöra lärares medvetenhet och erfarenhet avseende det faktum att flickor mer än ofta 
hamnar under raderna för att bli diagnostiserade med ADHD. Vidare skriver Bryman (2018, ss. 
563–564) hur semistrukturerade intervjuer innefattar teman som forskaren tar fram utifrån 
forskningsproblemet som ska behandlas i studien. De teman som tas fram sammanställs sedan i en 
intervjuguide (Bryman, 2018, ss. 563–564). Denna studie använder även en intervjuguide (se Bilaga 
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3) med innehåll av de frågor som ställdes under intervjuerna. Bryman (2018, ss.563–564) skriver 
även hur semistrukturerade intervjuer är flexibla då exakt samma frågor ställs till varje respondent 
men behöver dock inte nödvändigtvis ställas i samma ordning. Ordningen kan variera beroende på 
vilken riktning samtalet tar. Vidare skriver författaren hur metoden även ger möjlighet för 
följdfrågor till de originalfrågor som ställs utifrån intervjuguiden. Detta beroende på hur 
respondenten svarar och om något eventuellt behöver förtydligas (Bryman, 2018, ss. 563–564). 
Genom att ställa följdfrågor under intervjun möjliggörs det även att respondenten delar med sig av 
aspekter som har stor relevans för studien (Bryman, 2018, s. 563–564) Detta hade inte synliggjorts 
på samma sätt om vi använt oss av en strukturerad intervjumetod eller en enkätundersökning. 
Semistrukturerade intervjuer är därför lämplig för denna studie eftersom studien behandlar och 
fokuserar på individers erfarenhet och upplevelse.  

6.3 Urval  

Det urval som denna kvalitativa studie utgår ifrån är ett urval som Bryman (2018, ss. 497–498) 
kallar för ett målstyrt urval. Författaren skriver även hur ett målstyrt urval grundas på strategin av 
att välja ut rätt deltagare för studien. Dessa deltagare ska upprätthålla en hög relevans till de 
forskningsfrågor som studien skall besvara, vilket i denna studie är fem F-3 lärare. Vidare skriver 
författaren hur ett målstyrt urval även innefattar ett icke-sannolikhetsurval, det vill säga att det inte 
går att enbart se till en viss population, då ett målstyrt urval väljer ut deltagare för att besvara ett 
specifikt forskningsområde (Bryman, 2018, s. 497). Forskningsfrågorna i studien undersöker lärares 
upplevelser avseende flickor och pojkars beteendemönster inför en eventuell ADHD-diagnos samt 
de strategier som vidtas för att synliggöra en eventuell diagnos hos respektive kön. Metoden som 
används för att samla in empiri till studien görs via semistrukturerade intervjuer. Ett målstyrt urval 
är därför lämpligt då vi specifikt vill undersöka vad lärare i lågstadiet har för erfarenheter kring 
detta då diagnosen visar sig samt bör uppmärksammas i tidig ålder enligt tidigare forskning. Vidare 
anser vi att ett målstyrt urval lämpar sig bra i förhållande till de forskningsfrågor som studien 
behandlar. 

6.4 Genomförande 

Materialet till studien samlas in genom intervjuer. Fem intervjuer har utförts, en intervju per 
deltagande lärare. De medverkande deltagarna i studien är verksamma lärare och har varit 
verksamma alltifrån 3 till 35 år i lågstadiet. Alla deltagare har en lärarexamen. De avgränsningar som 
fanns inför intervjuerna är att de medverkande deltagarna skall ha en grundlärarutbildning samt ha 
erfarenhet av diagnosen ADHD. Valet av deltagare baseras på det syfte som studien upprätthåller. 
På grund av pandemin fick vi begränsa oss i vårt sökande efter deltagare till studien. Detta 
resulterade i att deltagarna är tidigare kontakter som vi under vår utbildning stött på i olika 
sammanhang, dock är alla F-3 lärare och därmed lämpliga för studien. Deltagarna kontaktades via 
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E-post och/-eller per telefon. Innan deltagarna tackade ja till att delta i studien delgavs 
informationsblanketten om studien samt en medgivandeblankett. Medgivandeblanketten skrevs 
under av samtliga deltagare innan intervjuerna ägde rum. I medgivandeblanketten framgick det 
information avseende hur materialet skulle samlas in samt hur materialet skulle komma att hanteras.  
Intervjuerna genomfördes vid Zoom och Teams och spelades in via inspelningsfunktionen på 
respondenternas mobiltelefon. Under intervjuerna användes även dikterafunktionen i Word för att 
underlätta transkriberingen av det insamlade materialet. Ljudfilerna från intervjun samt det 
dikterade materialet kompletterades sedan och transkriberades tillsammans. 

6.5 Etiska aspekter 

Studien upprätthåller de etiska principer som ska beaktas inom forskningsetik. Dessa etiska 
principer grundar sig i vad Bryman (2018, ss.170–172) kallar för informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Enligt Vetenskapsrådet (2017, s.13) 
God forskningssed kallas dessa ovannämnda principer för forskningsetiska kodexar även tolkade 
som samlingar av regler. Dessa kodexar användas inom forskning som innefattar medverkande 
deltagare. Avsikten med detta är att forma en struktur för det etiskt åtagande som existerar mellan 
dessa parter (Vetenskapsrådet, 2018, s, 13).  Nedan förklaras hur dessa principer vidtagits i studien.  

Enligt Bryman (2018, s. 170) har informationskravet som avsikt att framställa studiens syfte och 
forskningsområde, vilket det finns information om i studiens informationsbrev till deltagarna (se 
Bilaga 1). I informationskravet presenteras även den metod som används. Vidare tar 
informationskravet upp aspekter som tidsåtgången avseende intervjun samt hur det är ett frivilligt 
val att delta i studien eller ej. Det material som samlas in via intervjuerna är endast offentliga för 
forskarna samt handledare. Personuppgifter behandlas diskret och framgår inte i studien. Vilket 
Bryman (2018, ss. 170–171) skriver bör göras för att värna om deltagarnas integritet. All data som 
samlas in till studien behandlas konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. Deltagarna presenteras 
därför som deltagare A-E i resultat och analysavsnittet. Samtliga deltagare har även blivit tilldelade 
ett samtyckeskrav. Ett samtyckeskrav som enligt Bryman (2018, s. 170) godkänner deltagarnas 
medverkan i studien. Samtyckeskravet har skrivits under innan intervjuerna utförts. Det material 
som samlas in till forskningsändamålet behandlas och används enbart i enlighet med 
nyttjandekravet (Bryman, 2018, s.171). 

6.6 Metodens validitet och reliabilitet 

Bryman (2018, s.467) skriver om alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa studier. Validitet 
och reliabilitet inom kvalitativ forskning beskrivs i stället genom termen tillförlitlighet och består 
av fyra delkriterier som motsvarar det validitet och reliabilitet har som kriterier inom den 
kvantitativa forskningen. Dessa fyra delkriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet 
att styrka och konfirmera (Bryman, 2018, s.467). Trovärdighet beskriver Bryman (2018, s.467) som en 
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viktig aspekt av det som forskare kommer fram till för att läsaren ska anse resultatet som acceptabla. 
Resultatens trovärdighet bygger även på att forskningen utförts i enlighet med de etiska aspekter 
som studien tillhandahåller. Trovärdigheten stärks även genom att resultaten redovisas för de 
personer som är en del av den sociala verklighet som undersökts för att försäkra att forskaren 
uppfattat denna verklighet korrekt (Bryman, 2018, s.467). Trovärdighet i denna aspekt anses därför 
som en motsvarighet till intern validitet enligt Bryman (2018, s.467) och betyder att forskarna i en 
studie är överens om hur de ska tolka det de hör och ser (Bryman, 2018, s.465). I denna studie har 
vi arbetat för att öka trovärdigheten då forskningen utgår från etiska aspekter och resultaten 
redovisas samt analyseras med hjälp av metoder och teorier. Eftersom resultaten tolkas utifrån en 
teori som forskarna gemensamt kommit fram till så finns det en trovärdighet då forskarna till den 
här studien är överens om hur tolkningen av empirin ska utföras. Överförbarhet inom kvalitativ 
forskning handlar i stället om att egenskaperna hos de individerna som undersöks är djupare snarare 
än breda. Därför har ofta kvalitativa resultatfokus på det unika sammanhanget i den sociala 
verklighet som studeras. Inom kvalitativ forskning så rekommenderas därför forskare att göra täta 
samt utvecklade beskrivningar för att andra personer ska kunna avgöra om resultaten är överföra 
till en annan miljö (Bryman, 2018, s.468). Överförbarhet motsvarar därmed extern validitet då det 
enligt Bryman (2018, s.466) handlar om i vilken utsträckning som resultaten kan anpassas till andra 
sociala miljöer. I denna studie har vi arbetat för en överförbarhet då syftet är presenterat men även 
studiens genomförande och urval, vilket går att anpassa på andra deltagare med samma kvaliteter 
än de som deltagit i denna undersökning. Pålitlighet är enligt Bryman (2018, s.468) i stället 
motsvarigheten till reliabilitet. Detta innebär att forskarna säkerställer att alla faser av 
forskningsprocessen är fullständig och har tillgängliga redogörelser för processen i sin studie 
(Bryman, 2018, s.468). Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2018, s.470) att 
forskaren har ett objektivt synsätt och låter inte personliga värderingar eller teoretiska inriktning ha 
någon inverkan på slutsatserna samt utförandet av en undersökning. I denna studie finns det även 
pålitlighet då studien utförts utifrån kvalitativa förhållningssätt angående kvalitativ forskning. Detta 
i form av kvalitativ insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer samt presentation av 
tidigare forskning. Pålitligheten i studien eftersträvas även genom en teoretisk utgångspunkt utifrån 
genusteorin samt en kvalitativ analysmetod i form av en tematisk analys.  

6.7 Analysmetod 

Vid analyseringen av studiens insamlade data utförs en tematisk analys. En tematisk analys är enligt 
Bryman (2018, ss. 702–703) en av de vanligaste analyserna vid kvalitativ dataanalys. En tematisk 
analys bygger på koder som framställs utifrån den empirin som samlats in, vilket i denna studie är 
intervjusvar. Dessa koder bildar enligt Bryman (2018, s.703) teman som är kopplade till 
forskningens fokus samt forskningsfrågor. Analysmetoden förser studien med en förståelse ur ett 
teoretiskt perspektiv av studiens data och är därför aktuell i denna studie (Bryman, 2018, s. 703). 
Vid sökandet av teman finns det olika aspekter som bör uppmärksammas enligt Bryman (2018, 
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s.705). De aspekter som bör uppmärksammas är exempelvis repetitioner, lokala typologier eller 
kategorier samt metaforer och analogier. Intervjusvaren är analyserbara och förhåller sig till dessa 
aspekter och behandlar även forskningsfrågorna. Bryman (2018, s.707) beskriver även tematisk 
analys utifrån olika principer för att analysera den insamlade empirin. Första steget är att läsa 
igenom utvalda delar av materialet som ska analyseras. Därefter skriver Bryman (2018, s.707) att 
inledningen av kodningen bör utvecklas i form av forskarens tankar om studiens data och skall 
sedan utvecklas till teman. Utifrån dessa steg sätts det sedan namn på dessa teman samt kopplingar 
och samband kommer sedan utföras mellan begreppen. (Bryman, 2018, s.707). Slutligen ska det 
enligt Bryman (2018, s.708) kunna säkerställas att dessa teman som framställts går att försvara.  

 6.8 Reflektion av metod 

Denna studie avser att undersöka deltagande F-3 lärares upplevelser och erfarenheter av 
beteendemönster hos elever med ADHD-symptom. Avseende detta valdes semistrukturerade 
intervjuer som metod. Vad som är avsevärt att reflektera över denna metod är att författarnas 
personlighet och framförande av intervjufrågorna kan påverka tolkningen av vad som efterfrågas. 
Samspelet mellan deltagande lärare i studien och författarna har även en inverkan på intervjun. De 
erfarenheter som efterfrågas hos deltagande lärare kan även ha förvrängts med tiden. Tolkningen 
av intervjusvaren kan även tolkas utifrån författarnas egna värderingar och tidigare erfarenheter 
enligt Bryman (2018, s.484). Dock anser vi att detta är en lämplig metod för att kunna ta del av 
lärares resonemang och erfarenheter avseende studiens syfte eftersom intervjusvaren är 
reflektionsbara samt analyserbara. Metoden utgår även ifrån att det deltagande lärare svarar är 
sanning, vilket inte har beprövats då det inte finns några klassrumsobservationer i denna studie 
som komplettering, vilket enligt Bryman (2018, s.468) skulle styrka studiens reliabilitet. Bryman 
(2018, s.470) förklarar även att det finns tillförlitlighetskriterier som har en påverkan på studien, 
vilket denna studie har då antalet informanter inte kan ge en rättvis bild av undersökningsinnehållet. 
Det målstyrda urval som utförts i denna studie är även enligt Bryman (2018, s.485) en 
representation av enbart informanterna till studien och inte en representation av en profession eller 
population. Eftersom urvalet därmed inte går att utföra som ett stickprov samt att resultaten inte 
är applicerbara på en population så är resultaten enligt Bryman (2018, s.485) mer generaliserbara 
som teori. En tematisk analys är även enligt Bryman (2018, s.702) riskabelt då den saknar en tydlig 
bakgrund samt välgrundade tillvägagångssätt. Vi har dock följt analysmetodens modell i form av 
kodning av resultatet som resulterar i olika teman utifrån gemensammaberättelser och mönster i 
intervjusvaren. Vi har även varit noggranna med att undvika våra egna åsikter och värderingar i 
tolkningen av resultatet.  
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7. Resultat & analys 

Resultaten av den tematiska analysen presenteras och kategoriseras in i teman samt sammanförs 
med teorin för att behandla forskningsfrågan. Analysen presenteras under de tre 
forskningsfrågorna: Vilka strategier använder F-3 lärare för att uppmärksamma elever med en 
eventuell ADHD-diagnos? Vilken roll upplever F-3 lärare att kön spelar roll i identifieringen av en 
eventuell ADHD-diagnos? Hur beskriver F-3 lärare beteendemönstret hos flickor med ADHD-
symptom? Frågeställningarna innehåller även en sammanfattning av resultatet under respektive 
forskningsfråga.  

7.1 Vilka strategier använder F-3 lärare för att uppmärksamma elever med en 
eventuell ADHD diagnos?  

Sammanfattningsvis använder tre deltagare observationer av avvikande beteendemönster som en 
strategi för att uppmärksamma elever med en eventuell ADHD-diagnos. Vidare använder två 
deltagare relationsskapande för att underlätta identifiering som en strategi för att uppmärksamma 
diagnosen.  

7.1.1 Relationsskapande underlättar identifiering 

Temat fångar att relationsskapande är någonting som två av deltagande lärare lyfter som ytterst 
viktigt för att underlätta identifieringen av diagnosen. En fungerande relation med eleverna gör det 
lättare för lärarna att identifiera om en eventuell diagnos kan ligga till grund för ett specifikt 
beteendemönster hos eleverna. Deltagarna framför även hur relationsskapande bidrar till en trygg 
klassrumsmiljö där problematik såsom en eventuell ADHD-diagnos blir lättare att 
uppmärksamma.  

Deltagare B: “Det handlar ju mycket om att man lär känna barnen, man försöker förstå 
varför hen inte kan sitta still även om hen försöker sitt yttersta, och då får man fråga sig: 
Är han bara 7 år eller är det någonting annat?”.  

Deltagare C: “Jag jobbar väldigt mycket med relationsbyggande i de klasser och med de 
elever och barn jag har träffat så tycker jag att grunden till allt. Alltså lärande trygghet och 
allting annat handlar om att bygga relationer och skapa relationer till var och en (...) jag har 
en vilja att lära känna eleverna inte bara som elev utan som människa.”  

Båda ovanstående deltagare är överens om att relationen till eleverna är en viktig förutsättning 
för att kunna identifiera specifika beteenden. Deltagare C svarar att en strategi hen använder är att 
skapa en relation till var och en av eleverna och verkligen lära känna dem för att underlätta en 
identifiering av en eventuell diagnos. En tolkning av det deltagare B nämner är att 
relationsskapande kan skapa en bättre förståelse för ett visst beteendemönster. Det 
beteendemönster som uppmärksammas är hyperaktivitet, vilket är en normativ för kärnsymptom 
för ADHD. Deltagaren utgår därmed från en isärhållning (Eriksson & Gottzén, 2020, s.32) då hen 
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uppmärksammar ett beteendemönster som ”svårt att sitta still” när hen skapar relationer med 
eleverna och utgår från elevens kön. Således bygger deltagaren relationer på att känna in 
beteendemönster. Eriksson & Gottzén (2020, s.34) skriver även att genus utgörs utefter de 
förväntningarna av hur en flicka respektive pojke bör vara, tala och agera, vilket deltagare B och C 
i detta fall möjligen utgår efter när dem lär känna eleverna. Mot bakgrunden av vad deltagarna säger 
kan genusperspektivet i vissa fall hjälpa lärarna att bygga relationer. Det kan vara lättare att 
förknippa vissa beteenden till respektive kön. Samtidigt kan detta medföra en risk att flickors 
avvikande beteendemönster inte uppmärksammas lika snabb då förväntningarna på hur flickor ska 
agera och bete sig inte är i linje med kärnsymptomen för ADHD.  

7.1.2 Observationer av avvikande beteende 

Temat fångar en strategi som samtliga deltagare använder sig av, vilket är observationer och 
jämförelser av beteendemönster. Fyra deltagare observerar beteendemönster och jämför med 
elever som redan har blivit diagnostiserade med en ADHD diagnos samt det beteendemönster som 
är avvikande från resten av gruppen. Deltagare C beskriver även att det finns en brist i 
självförtroendet hos elever med ADHD samt att de har koncentrationssvårigheter. Dessa 
observationer och jämförelser utförs utifrån elevers beteendemönster vid klassrumsaktiviteter, 
framför allt vid genomgångar och samlingar när eleverna förväntas lyssna och vara stilla.  

Deltagare B: “Sen skulle jag säga att vi har observerat dem i samlingar, om det förväntas av 
dem att man ska sitta still och tyst till exempel och dom inte klarar av utan blicken flackar 
(..) Man måste hela tiden titta på en kompis, eller om man hela tiden behöver liksom vara i 
rörelse, det är också första varningsklockan. Eller att de ofta typ tappar en penna på golvet 
för att ha en anledning till att hoppa av stolen och att man går och dricker vatten 700 gånger 
på en lektion. Alltså det här med att man behöver vara i rörelse det skulle jag säga är det 
första man ser det på”   

Deltagare C: “Deras vilja att tro på sig själva för att lära det upplevde jag vad var jobbigt 
för dem, att hela tiden orka med koncentrationen, den var svår att hålla uppe och man 
tappade den ganska snabbt om man inte hela tiden var där tyckte jag”.  

Deltagare D: ” Barnet har svårt att starta och avsluta arbeten eller så är den väldigt slarvig”. 

Beteendemönster som hyperaktivitet och impulsivitet påvisas vara i huvudfokus utifrån 
ovanstående empiri. Även koncentrationssvårigheter är ett återkommande mönster som 
observeras. Detta är även mönster som framför allt observeras hos pojkar.  Olofsson (2007, s.30) 
skriver hur likhetstänkande är en framställning av vad som anses vara manligt och kvinnligt i enighet 
av den sociala konstruktionen, vilket ovanstående deltagare uppvisar då de utgår ifrån förväntningar 
av beteendemönster som flickor och pojkar uppvisar vid en eventuell diagnos. Det blir även 
därmed påtagligt att de beteendemönster som observeras och jämförs inför en eventuell ADHD-
diagnos påverkas av genusteorins hierarki, vilket Hirdman (1988) framställer som att mannen är 
normen (Olofsson, 2007, s.32).  
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7.2 Vilken roll upplever F-3 lärare att kön spelar roll i identifieringen av en 
eventuell ADHD-diagnos? 

Den sammanställning som görs utifrån ovanstående forskningsfråga är att tre av deltagarna anser 
att elevens kön spelar roll i identifieringen av en eventuell ADHD- diagnos medan en av deltagarna 
menar tvärtom, det vill säga att elevens kön inte spelar någon roll.  

7.2.1 Elevens kön spelar roll 

Temat fångar att tre av lärarna anser att elevens kön har en avgörande roll vid identifieringen av en 
eventuell ADHD-diagnos. De anser att beteendemönstret ser olika ut hos pojkar och flickor och 
att det därför har en påverkande faktor vid uppmärksammandet av ADHD-symptom. Lärarnas 
svar visar även på att det drar jämförelser mellan könen när de identifierar en eventuell ADHD-
diagnos.  

Deltagare A: “Att man där kan jämföra med andra jämnåriga flickor och att man inte kanske 
alltid ska jämföra flickorna och pojkarna eftersom det kan visa sig olika i könen”. 

Deltagare E: “Flickor är inte lika vad ska jag säga… högljudda som pojkar eller riktigt lika 
okoncentrerade kan jag säga. De kan vara okoncentrerade men inte lika mycket tycker jag, 
om jag jämför med de killarna jag haft (…) Jag tror ju att det är fler pojkar som har en 
ADHD diagnos än flickor”. 

Deltagare D: “Jag tycker det är svårare att upptäcka hos flickor för de är oftast inte 
utåtagerande och de klarar av att hålla sin koncentration bättre”.  

Deltagare A reflekterar kring att man inte ska jämföra könen med varandra då det kan se olika 
ut och visar därför på att kön har en avgörande roll i identifieringen av en eventuell ADHD-
diagnos. Både deltagare E och D menar även att flickor kan hålla sin koncentration bättre, vilket i 
sin tur visar på att de gör en könsskillnad i beteendemönstret vid identifieringen. Samtliga deltagare 
utgår därför från ett genussystem eftersom det beteendemönster som synliggörs är vad som anses 
vara normen för vad som kvinnligt och manligt i detta fall, vilket Hirdman beskriver som en del av 
isärhållningen (Eriksson & Gottzén, 2020, s. 32).  Det likhetstänkande som Olofsson (2007, s.30) 
beskriver genomsyrar även empirin då olikheterna mellan könen som beskrivs skapar förväntningar 
på respektive kön utifrån omgivningens villkor och normer. Deltagare E har även en föreställning 
om att det är fler pojkar än flickor som har ADHD, vilket tyder på att hen utgår från samhällets 
föreställning om diagnosen utifrån pojkars perspektiv som i sin tur är en del av genussystemet enligt 
Eriksson & Gottzén (2020, s.32). 

7.2.2 Elevens kön spelar inte roll  

En av de deltagande lärarna anser att de beteendemönster som uppvisas vid en eventuell ADHD-
diagnos framställs på samma sätt hos de båda könen. Temat fångar därmed att elevernas kön inte 
spelar roll vid identifieringen av diagnosen. Lärarna gör därför ingen skillnad i identifieringen av 
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diagnosen. Vidare säger en av de deltagande lärarna att hen arbetar för att se eleverna som individer 
i stället för deras könstillhörighet.  

Deltagare B: “Jag tycker inte att i den här åldern som jag har, alltså lågstadiet, så tycker inte 
jag att det skiljer sig jättemycket generellt mellan pojkar och flickor utan dom som har den 
här diagnosen, eller är på gång att få den här diagnosen, är väldigt lika”. 

Deltagare B: ”Att gå på tå är otroligt tydligt och det här att alltid vara i rörelse, det skiljer 
sig ingenting gentemot pojkar och flickor skulle jag säga” 

Deltagare C: ”Jag försöker att inte se dem liksom som flickor och pojkar utan att de är 
individer” 

Eftersom ovanstående deltagare inte ser någon skillnad mellan flickors och pojkars 
beteendemönster så har könet inte en betydande roll för identifieringen. Eftersom Deltagare B inte 
anser att det är någon skillnad i beteendet samt att Deltagare C inte vill utgå från elevernas 
könstillhörighet så utgår de från principen om kön som neutralt.  Magnusson (1998) skriver att principen 
om kön som neutralt medför att omgivningen inte tar hänsyns till att män och kvinnor lever under 
olika villkor. Hon skriver även att förväntningarna som då finns på flickor om könen ska ses 
neutralt är att när de beter sig som pojkar så bemöts dem annorlunda (Olofsson, 2007, s.31). Detta 
kan därför vara en anledning till att strategierna dessa lärare använder är densamma på både pojkar 
och flickor för att identifiera diagnosen. Att de anser att könet spelar någon roll kan även grunda 
sig i ett likhetstänkande (Olofsson, 2007, s.30) om vad som är manligt och kvinnligt men att lärarna 
i detta fall enbart utgår ifrån den manliga normen och anpassar det på båda könen.  

7.3 Hur beskriver F-3 lärare beteendemönstret hos flickor med ADHD-
symptom? 

Det som framgår av deltagarnas svar avseende ovanstående forskningsfråga är hur flickor med 
ADHD-symptom oftast påvisar psykisk problematik. Psykisk problematik i form av 
beteendemönster som nedstämdhet, oro och svårigheter med matrutiner. Samtliga deltagare 
framför även att flickors beteendemönster kan visas i relationssvårigheter samt att flickor anpassar 
sig för att passa in i mängden och blir därför svårare att upptäcka.   

7.3.1 Psykisk ohälsa 

Deltagarna upplever att diagnosen kan visa sig i mer psykiska problematik som nedstämdhet och 
oro samt dåligt självförtroende hos flickor. En av deltagarna upplever även att flickor med 
diagnosen har svårigheter med matrutiner.  

Deltagare A: “Alltså man har ju svårt att kanske kontrollera andra saker, vilket gör att man 
bara kontrollerar maten. Man har någon oro i kroppen och det är det du kan kontrollera”. 

Deltagare B: ”Flickor kan ju bli lite mer inåt, lite mer introverta och lite tystare för att det 
blir för svårt för dem till exempel” 
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Utifrån ovanstående resultat av den insamlade empirin så är det koder som hälsoproblematik 

som hamnar i fokus. Beteendemönster som ovanstående lärare uppmärksammar som temat fångar 
är problematik med matrutiner samt att flickor blir mer introverta. Ovanstående deltagare beskriver 
därmed flickor med ADHD-symptom utifrån en isärhållning då de specifikt ser ett typiskt 
beteendemönster utifrån elevernas kön. Detta beskriver Hirdman (1988) som en del av 
genussystemet då det är aspekter som är isärhållande könen emellan (Eriksson & Gottzén, 2020, 
s.32). Olofsson (2007, s.30) skriver att det finns skillnader mellan män och kvinnors beteende som 
snarare är biologisk betingande än genusrelaterade, det är även något som påpekas av deltagarna. 
Ett återkommande problem är att beteendemönstren generellt ofta matchas mot kärnsymptomen 
av ADHD och således anses inte ovanstående beteendemönster som deltagarna beskriver 
förknippas med ADHD. I stället kan den betraktas utifrån principen om hierarki där kvinnor är 
underordnade männen, vilket förstärks i detta fall då det normativa beteendet utgår från mannens 
perspektiv (Olofsson, 2007, s.32).  

7.3.1 Problem med vänskapsrelationer 

Samtliga deltagare beskriver beteendemönstret hos flickor med ADHD-symtom i form av 
relationssvårigheter till klasskompisarna när det kommer till lek, då dessa elever gärna vill bestämma 
exempelvis regler. Två av deltagarna beskriver dessa svårigheter och en av de jämför även denna 
problematik med pojkars agerande i samma situation. 

Deltagare B: “Jag upplever att det är svårt med kompisrelationer, det är svårt att följa regler 
och lekar som liksom andra har bestämt. Om flickan i sig har bestämt leken och bestämt 
regler utav det går det jättebra, så fort någon har invändningar då går det inte alls bra”. 

Deltagare D: “Jag tycker pojkarna kanske börjar slåss, det är inte lika vanligt tycker jag med 
mina flickor jag har haft, att de har slagits utan då har det varit andra saker. Det kan vara 
kompissvårigheter och det kan ju visa sig att dom andra inte vill att det barnet ska bestämma 
igen till exempel”. 

Här grundar sig temat i de relationssvårigheter som beskrivs ovan. Temat är fram för allt 
förekommande i kompisrelationer där flickor har ADHD-symtom. Deltagare B antyder att en flicka 
i dennes klass har problematik att leka med andra elever om hon inte får vara den som bestämmer 
och sätter ramarna för leken. Det kan vara ett beteende som grundar sig i en eventuell ADHD-
diagnos eftersom läraren dra paralleller till att det låser sig för flickan på så vis att hon inte kommer 
vidare i leken om hon inte får bestämma, vilket skapar intriger mellan de som delar i leken. Det kan 
även vara ett personlighetsdrag och därav kan observationen enskilt inte motiveras som ett ADHD-
betingat beteende. Risken med detta är att läraren drar paralleller till hur samhället generellt ser på 
relationen mellan könen och således inte betraktar beteende som ADHD-symptom. Vidare säger 
Deltagare D hur pojkar visar på beteendemönster som att börja slåss och at flickor med en 
eventuellt har svårt med kompisar. Detta benämner Olofsson (2007, s.30) som likhetstänkande 
relationer mellan könen som i sin tur grundar sig på samhällets förväntningar på kvinnor och män. 
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Utifrån ovanstående empiri synliggörs samhällets förväntningar då lärarnas förväntningar på flickor 
är att de vanligtvis inte har så stor problematik med kompisrelationer. Det blir därmed en 
förväntning på hur flickor ska följa vissa föreställningar, vilket Hirdman (1988) beskriver som en 
del av genussystemet (Eriksson & Gottzén, 2020, s.32).  

7.3.3 Kamouflering 

Samtliga deltagare upplever en svårighet i att läsa av beteendemönster som kan bero på en eventuell 
ADHD-diagnos hos flickor. Två av deltagarna beskriver att de tror eller upplever att flickor ofta 
har strategier för att dölja sina eventuella svårigheter. De upplever även att det är svårare att se 
symtomen tidigt hos flickorna jämfört med pojkar. Detta grundar sig i att de har erfarenhet av att 
flickorna visar symtom senare och blir därmed diagnostiserade senare.  

Deltagare A: “Hos flickor skulle jag säga att det är svårare att se eller att få en tro om att de 
skulle ha ADHD, för att jag tror att flickor hittar strategier och för att mer hantera om man 
är ‘hyper’, att man lär sig strukturera upp saker då mer än pojkar (...) jag tror att det är 
svårare att diagnostisera flickor just för att de hittar strategier”. 

Deltagare D: “Jag tror man ska vara mer uppmärksam på flickor för jag tror att vi missar 
fler flickor i skolan än vad vi missar pojkar då pojkar syns mer”.  

Temat fångar därför att Kamouflering är något som ovanstående lärare har erfarenhet av att 
flickor med ADHD-symtom uppvisar som beteendemönster för att dölja sin diagnos. Det som 
framgår ur deltagare A svar visar att hen har en medvetenhet kring att flickor döljer sin diagnos 
och att de hittar strategier för att passa in. Ovanstående empiri visar även att deltagare A inte har 
rätt strategier eller förutsättningar för att förhindra denna problematik. Deltagare D nämner att 
lärare borde uppmärksamma flickor mer då flickor beteendemönster inte är normativt mot de 
kärnsymptom som ADHD är känt för. Det finns således en medvetenhet hos dessa två deltagare 
kring att pojkars beteendemönster är normativt för diagnosen samt att flickor anpassar sig för att 
passa in i gruppen. Detta belyser Hirdman (1988) som ett genuskontrakt, vilket innefattar samhällets 
normer och förväntningar av vad som anses vara manligt och kvinnligt. Hirdman (1988) skriver 
även att mannen är normen och kvinnan är avvikande från den normen (Eriksson & Gottzén, s.32), 
vilket ovanstående empiri belyser genom att flickors beteendemönster inte anses vara normen för 
diagnosen. 
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8. Diskussion 

Studiens tematiska analys resulterade i olika huvudsakliga teman av den insamlade empirin. I 
nedanstående avsnitt kommer studiens resultat diskuteras vidare och behandla forskningsfrågorna 
genom diskussion mot studiens bakgrund samt tidigare forskning. 

8.1 Diskussion mot bakgrunden 

Studiens resultat visar att lärarna använder observationer och relationsskapande som strategier för 
att uppmärksamma en eventuell ADHD-diagnos. Beteendemönster som dessa lärare beskriver är 
avvikande beteenden från gruppens norm i form av hyperaktivitet och impulsivitet, vilka är de 
beteendemönster som Socialstyrelsen (2014, s.12) framhåller som kärnsymtom för ADHD. De är 
dessa kärnsymtom som därefter kan leda till en utredning av diagnosen (Socialstyrelsen, 2014, s.12). 
De deltagande lärarna uppmärksammar diagnosen främst genom dessa strategier med vetskapen 
att diagnosen kan arta sig på andra sätt. Trots denna vetskap vidtas strategier i första hand för de 
elever som påvisar de ovannämnda beteendemönstren, vilket kan bli missunnsamt för de elever 
som inte utmärker en hyperaktivitet och-/eller impulsivitet. Eleverna kan då uppfylla kriterierna 
för en ADHD-diagnos men riskera att hamna under radarn för att bli diagnostiserade eftersom 
beteendemönstren inte utmärker sig på samma sätt. Detta på grund av att lärarna följer de 
kärnsymptom som Socialstyrelsen (2014, s. 12) beskriver som kännetecknande för diagnosen.   

Resultatet visar även att  två av deltagarna påstår även att symptomen ser likadana ut oavsett 
könstillhörighet och att kön inte spelar någon roll vid identifieringen av en eventuell ADHD-
diagnos. Grunden till detta kan vara det som Kopp (Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14) 
beskriver om att lärare har svårt att uppmärksamma flickor med ADHD, då flickor oftast inte 
påvisar diagnosens kärnsymptom. Lgr 22 (Skolverket, 2022) lyfter även att det är skolans ansvar att 
synliggöra samt förhindra att könsmönster begränsar elevernas lärande, utveckling och val. I 
läroplanen står det även hur skolans uppdrag ska bidra till lika rättigheter och möjligheter oavsett 
könstillhörighet (Skolverket, 2019). Vidare i Läroplanen (Skolverket, 2019) står det att skolan ska 
verkställa för jämställdhet. Dessa utmärkelser från Skolverket (2019) kan vara en bidragande faktor 
till att lärarna inte ser att kön spelar någon roll i deras klassrum. Dessvärre är det trots det en viktig 
förkunskap att utgå ifrån avseende identifieringen av en eventuell ADHD-diagnos. Kopp 
(Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s. 14.) skriver att det är viktigt lärare observerar och har 
vetskapen kring att det finns skillnader i beteendemönstret mellan flickor och pojkar. Den 
problematik som följer, avseende det faktum att deltagarna följer läroplanen och skolans uppdrag, 
kan därför bidra till negativa konsekvenser för en grupp individer. Kopp (Specialpedagogiska 
myndigheten, 2020, s.14) skriver bland annat att de elever som inte uppmärksammas har större risk 
att misslyckas i skolan och detta kan leda till arbetslöshet senare i livet. Huruvida de deltagande 
lärarna ser eleverna som egna individer så går det därför inte att bortse från det faktum att det finns 
en skillnad i beteendemönster mellan pojkar och flickor. Den kunskap hos lärarna som presenteras 
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i resultatet avseende diagnosen visar på brister i de strategier som lärarna använder för att synliggöra 
elever med en eventuell ADHD-diagnos. Dessa brister kan bidra till att en grupp individer inte blir 
diagnostiserade i tid eftersom de uppvisade beteendemönstret inte passar in inom ramen för vad 
som kan leda till en ADHD-utredning. Detta blir problematiskt då det i läroplanen (Skolverket, 
2019) står att skolan ska tillgodose alla elevers behov och ge dem rätt förutsättningar för att lyckas 
i skolan. Resultatet visar även att lärarnas erfarenheter av flickor med en eventuell ADHD-diagnos 
är psykisk ohälsa, vilket tillsammans med de ovannämnda resultaten visar på det som 
Socialstyrelsen (2014, s.25) skriver att skolan är ett viktigt verktyg för att uppmärksamma diagnosen 
i tid för att minska risken att dessa elever far illa senare i livet.  

8.2 Diskussion mot tidigare forskning 

Resultatet som analyserats utifrån ett genusperspektiv visar att tre av lärarna använder 
relationsskapande som strategi för att uppmärksamma diagnosen. De deltagande lärarna menar att 
relationsskapande bidrar till att kunna uppmärksamma ett specifikt beteendemönster för att se om 
det finns en bakomliggande ADHD-diagnos. Det som dock förklarar empirin utifrån genusteorin 
är att lärarna utgår från beteendemönster som är forskningsbaserad på pojkar. Tidigare forskning 
visar att pojkar påvisar beteenden som hyperaktivitet och impulsivitet tidigare än flickor enligt 
Kopp (Special pedagogiska myndigheten, 2020, s.14) och eftersom denna studie utgår från F-3 
lärares perspektiv så kan det vara en förklaring till varför lärarna uppmärksammar just dessa 
mönster. Young et al. (2020, ss. 21–22) skriver även att det finns stereotypiska föreställningar om 
vad ett barn med ADHD har för beteendemönster, vilket deltagande lärare visar på att de utgår 
ifrån i sitt relationsskapande för att identifiera en ADHD-diagnos. Resultaten visar även att tre 
lärare använder observationer som strategi för att uppmärksamma en eventuell ADHD-diagnos. 
Observationerna som lärarna beskriver tyder på att de uppmärksammar beteendemönster som är 
utmärkande för ADHD-symptom, vilket utgår från pojkars beteendemönster i form av 
hyperaktivitet och impulsivitet. Tidigare forskning visar att samhällets förförståelse för diagnosen 
är baserad på forskning som utförts på pojkar enligt Kopp et al. (2010, s.7), vilket kan vara en 
förklaring till varför lärarna drar slutsatser samt uppmärksammar just dessa beteenden.  

Vidare visar även resultatet att det finns två olika perspektiv på om kön spelar roll i 
identifieringen av en ADHD-diagnos. Tre av de deltagande lärarna anser att elevernas kön spelar 
roll i identifieringen av en bakomliggande ADHD-diagnos. Dessa lärare anser att beteendemönstret 
hos flickor och pojkar skiljer sig från varandra på så vis att pojkar är mer utåtagerande än vad flickor 
är och att det är svårare att uppmärksamma diagnosen hos flickor. Att lärarna förklarar pojkar som 
mer utåtagerande kan förklaras utifrån den tidigare forskningen om att pojkar visar mer fysisk 
aktivitet tidigare än flickor då flickor är mer relationsskapande än pojkar och vill inte sticka ut ur 
mängden (Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14). Detta kan även vara en förklaring till 
varför en av lärarna tror att det är fler pojkar än flickor som har ADHD. Resultatet visade även att 
två lärare inte upplever att kön spelar någon roll i identifieringen av en eventuell ADHD-diagnos. 
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Det som tidigare forskning dock visar är att om det ska bli någon förbättring i identifieringen av 
ADHD hos flickor så kräver det att det finns en förförståelse kring att det finns tydliga skillnader 
mellan könen i de karaktäristiska beteendemönstren för diagnosen (Quinn & Madoo, 2014, s.11). 
Tidigare forskning visar även att flickor anpassar sig till gruppen och döljer sin diagnos (Kopp, 
Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14) vilket kan förklara varför dessa lärare inte upplever 
att kön spelar någon roll då flickor döljer sin problematik. En annan förklaring till att lärarna inte 
anser att kön spelar någon roll i identifieringen är för att de utgår från kärnsymtomen för diagnosen, 
vilket är forskningsbaserat på pojkar med ADHD enligt Kopp et al. (2010, s7). Kopp et al. (2010, 
s.33) fick även fram att medelåldern för flickor att bli diagnostiserade var vid 13års ålder, vilket kan 
förklara varför dessa lärare inte ser någon skillnad i könen då flickor utmärker sig senare än pojkar 
med ADHD-symptom.  

Studiens resultat visade även att deltagande F-3 lärares erfarenheter av beteendemönster hos 
flickor med en eventuell ADHD-diagnos visar sig i psykisk ohälsa, relationssvårigheter samt att de 
kamouflerar sig. Psykisk ohälsa hos flickor med ADHD är något som även tidigare forskning visar 
då Borg Skoglund (2020, s.20) beskriver att flickor kan känna sig nedstämda om de inte bli 
uppmärksammade i tid samt de får en känsla av otillräcklighet och utanförskap. Tidigare forskning 
visar även att flickor med ADHD uppvisar tidiga symptom som relationssvårigheter, bland annat i 
form av svårigheter i att skapa vänskapsrelationer (Kopp et al., 2010, s.36). Avseende 
beteendemönstret kamouflera så visar även tidigare forskning att flickor anpassar sig och fungerar 
bra i de yngre åldrarna då de uppnår omgivningen förväntningar (Specialpedagogiska myndigheten, 
2020, s.14). Kopp (Specialpedagogiska myndigheten, 2020, s.14) skriver även att pojkar drar till sig 
mer uppmärksamhet än vad flickor gör, vilket därför kan vara en anledning till att flickors 
beteendemönster inte uppmärksammas i samma grad som pojkar med en eventuell ADHD-
diagnos.  
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Konklusion 

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv undersöka F-3 lärares arbete med elever med en 
eventuell ADHD-diagnos och därmed bidra med kunskap avseende skillnader mellan flickor i 
relation till pojkar i processen. Studiens styrkor är att den bidrar med mer kunskap angående ett 
ämne som det inte finns tillräckligt med forskning kring. Vidare så kan studien bidra med kunskap 
till lärares eget arbete i klassrummet avseende uppmärksammandet av diagnosen. De begränsningar 
som finns är att studien enbart är baserat på fem informanter och skulle behöva fler informanter 
för att ge ett resultat med högre reliabilitet. En annan begränsning är även att studien utförts på 
enbart F-3 lärare och skulle vid en större studie kunna sammanställas med 4–6 lärares erfarenheter. 
Ytterligare en begränsning är att det inte finns större mängder av tidigare forskning att luta sig mot, 
vilket dock styrker syftet med studien.  Studien uppfyllde sitt syfte genom att besvara 
frågeställningar kring strategier, hur kön spelar roll samt  lärarnas erfarenheter av flickor med en 
eventuell ADHD-diagnos. Med utgångspunkt i studiens resultat kan vi konstatera att F-3 lärare i 
studien använder liknande strategier för att uppmärksamma diagnosen, det vill säga observationer 
av beteendemönster samt relationsskapande. Vidare konstaterar vi att kön spelar roll då tre av 
deltagarna i studien lyfter det faktum att kön har en påverkan avseende identifieringen av en 
eventuell ADHD-diagnos. Dock finns det även skillnader i hur deltagarna upplever om det finns 
en skillnad i beteendemönstret mellan könen eller ej, vilket visade att två deltagande F-3 lärare inte 
ansåg att kön spelade någon roll vid identifieringen. Vi drar även slutsatsen av studien att deltagande 
lärare verkar ha mer kunskap om pojkar med ADHD-symtom och mindre erfarenhet av flickor 
med ADHD-symtom samt resurser för att hantera detta.  
 Flickor med ADHD hamnar under radarn för att bli diagnostiserade och att omgivningen följer 
en stereotypisk mall för att uppmärksamma diagnosen, vilket enbart utgår från forskning på pojkar 
med ADHD. Därför krävs det mer forskning kring flickor med ADHD. Det vi som lärarstudenter 
även upplever är att vi inte fått någon utbildning kring denna problematik under vår utbildning. 
Forskningen visar även att lärare har ett stort ansvar och kan påverka framtiden för dessa flickor, 
därför anser vi att detta borde upplysas mer i lärarutbildningen och inom skolsystemet i allmänhet.  

Majoriteten av deltagande lärare är även medvetna om att det finns en skillnad i 
beteendemönstret mellan flickor och pojkar med ADHD-symtom, men inga åtgärder vidtas. En 
aspekt av detta grundar sig förmodligen i att lärare inte har dem förutsättningar som krävs för att 
uppmärksamma varje elev även om de har rättigheter till det. Klasserna är för stora och det finns 
inte tillräckligt med resurser samt att lärare inte har den här kunskapen som forskningen uppvisar 
kring flickor med ADHD. En annan förklarande aspekt är att det förekommer personal på skolor 
som inte besitter någon pedagogisk utbildning.  Det som en annan deltagare även nämner är att 
hen har pojkar i sin klass som är diagnostiserade men att de beter sig helt olika. Det uppkommer 
även under intervjuerna att det är svårt att veta om det är en del av elevens personlighet att de ha 
svårt att sitta still eftersom de är 7 år, eller om det om det finns någon annan bakomliggande faktor. 
Något som även en av deltagarna tog upp var att se till individen, vilken vidare forskning även 
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borde fokusera på då diagnosen ser olika ut mellan könen men även från individ till individ. 
Samtidigt som en deltagare inte vill klassificera eleverna i kön så är det i detta fall nödvändigt då 
beteendemönstret mellan könen ser olika ut. Om vi inte ska utgå från elevernas kön så krävs det 
mer individanpassad forskning kring diagnosen. Detta kräver även mer resurser och förutsättningar 
för lärarna om vi ska nå en framtid där elever, och framför allt flickor med ADHD inte ska hamna 
under radarn. 



 

 31 

Referenslista 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3 uppl.). Liber. 
 
Eriksson, M., & Gottzén, L. (2020). Genus (1 uppl.). Liber. 
  
Kopp, S., Kelly Berg, K., & Gillberg, C. (2010). Girls With Social and/or Attention Deficits: A 

Descriptive Study of 100 Clinic Attenders. Journal of Attention Disorders, 1087-0547. 
https://doi.org/10.1177/1087054709332458 

 
SFS 2010:800. Skollag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
 
Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A., & Reuterswärd, M. (2020). Autism och ADHD i skolan. (1. 

uppl.). Natur & Kultur. 
 
Skoglund Borg, L. (2020). Adhd: från duktig flicka till utbränd kvinna. Natur & Kultur. 
 
Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 

2019 (6 uppl.). https://www.skolverket.se/getFile?file=4206 
 
Skolverket. (2022). Nytt i läroplanens inledande delar 2022. Hämtad 2022-02-10, från 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-
grundskoleniva/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022 

 
Socialstyrelsen. (2014). Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd. ISBN 

978-91- 7555-229-3. Hämtad 2022-02-01, från 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-10-42.pdf  

 
Specialpedagogiska myndigheten. (2020, 3 december). Skolan kan vara avgörande för flickor med 

adhd. Lika värde. https://webbutiken.spsm.se/lika-varde-nr-1-2020/ 
 
Stafström, S (2017). God forskningssed. Vetenskapsrådet. Hämtad 2020-02-22 från,  
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf  
 

 
 



 

 32 

Taneja Johansson, S (2021). Looking back on compulsory school: narratives of young adults with 
ADHD in Sweden. Taylor & Francis Online 

https://doi.org/10.1080/13632752.2021.1930904 
 
 
Young, S., Adamo, N., Ásgeirsdóttir Björk, B., Branney, P., Beckett, M., Colley, W., Cubbin, S., 

Deeley, Q., Farrag, E., Gudjonsson, G., Hill, P., Hollingdale, J., Kilic, O., Lloyd, T., Mason, P., 
Paliokosta, E., Perecherla, S., Sedgwick, S., Skirrow, C., …Woodhouse, E. (2020). Females 
with ADHD: An expert consensus statement taking a lifespan approach providing guidance 
for the identification and treatment of attention-deficit/ hyperactivity disorder in girls and 
women.BMC Psychiatry, 1471-244X. 
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12888-020-02707-9.pdf 

 
  
 
 

 



 

 33 

Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Till deltagarna i studien 
Information om en studie om elever med ADHD 
 
Vi är två lärarstudenter som går sjunde terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet.  
  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om deltagarnas upplevelser av elevers skillnader i 
beteendemönster mellan flickor och pojkar inför en eventuell ADHD diagnos samt hur dessa 
skillnader uppmärksammas i klassrummet. 
  
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua deltagarna digitalt och samla in den data 
genom att spela in intervjuerna.  
  
Intervjuerna kommer utföras under februari månad. Materialet kommer att hanteras och förvaras 
på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 
redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter 
vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 
studiens resultat. 
  
Genom att skriva under blanketten går ni med på att delta i studien. Går ni med på att delta i 
studien så skriver ni ut blanketten och skriver under den sedan fotar eller scannar ni blanketten för 
att sedan skicka in den till oss. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 
kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 
  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
 
Med vänlig hälsning,  
Annie Persson & Olivia Lundh  
  
Uppsala 14 februari 2022 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

 
Till deltagarna i studien 
 
Medgivande till deltagande i en studie om elever med ADHD 
Studien, som kommer att handla om elever med ADHD, kommer att utföras inom ramen för ett 
examensarbete. Studien utförs av Annie Persson och Olivia Lundh som går sjunde terminen på 
lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
universitet. 
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie. 
  
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjuas digitalt och att 
det jag säger kommer att spelas in samt analyseras.  
  
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 
och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 
data jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
  
Deltagarens namn: …………………………………………………………………  
 
Adress: ……………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
....................................................................... 
Ort och datum                                                                
  
.......................................................................             
Underskrift                                  

Blanketten skickas i bifogat format till studiens ansvariga 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Intervjuguide- Semistrukturerade intervjuer  
TEMA: skillnader, svårigheter, strategier, behov 
Frågor:  

• Hur länge har du varit verksam lärare? 
• Vad har du för utbildning? 
• Vilken klass undervisar du i just nu? 
• Vilka erfarenheter har du av elever med ADHD? 
• Hur upplever du beteendemönstret hos pojkar med en eventuell ADHD-diagnos? 
• Hur upplever du beteendemönstret hos flickor med en eventuell ADHD-diagnos? 
• Vilka strategier använder du för att synliggöra eventuell ADHD diagnos hos pojkar? 
• Vilka strategier använder du för att synliggöra eventuell ADHD diagnos hos flickor? 

o Hur har du kommit fram till dessa strategier? 
• Vilka svårigheter ser du som lärare med att uppmärksamma ADHD-symtom hos pojkar? 
• Vilka svårigheter ser du som lärare med att uppmärksamma ADHD-symtom hos flickor? 
• Upplever du någon skillnad i dessa svårigheter om du utgår från elevernas kön? 

 
 
 


