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Bakgrund: Flickor med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har en ökad risk 

att inte upptäckas då det finns kunskapsbrister med att identifiera ADHD-symtom särskilt 

hos flickor. De riskerar därmed att inte få adekvata stödinsatser under skolåren. 

Skolsköterskan ska i den hälsofrämjande omvårdnaden bemöta elevernas behov på bästa sätt 

vilket bygger på förtroende, vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva unga kvinnor med ADHD och deras upplevelse 

under skolåren.  

 

Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod och materialet har analyserats med en 

kvalitativ innebördsanalys. Studien är baserad på sex intervjuer som utförts via e-post. 

 

Resultat: Analysen resulterade i sex kategorier som beskriver unga kvinnor med ADHD 

och deras upplevelse under skolåren; Att må psykiskt dåligt och känna utanförskap; 

Upplevelse av bristande förståelse; Upplevelse i klassrummet; Att få förståelse; Upplevelse 

att få en ADHD-diagnos; Att få en tidigare ADHD-diagnos hade underlättat.  

 

Slutsats: Det finns en kunskapsbrist i skolan med att identifiera ADHD hos flickor och som  

resulterat i diagnos först i tonåren. Okunskap och bristfälliga individanpassade stödinsatser 

har en negativ påverkan på skolprestationer och den psykiska hälsan.
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Background: Girls with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) are at increased 

risk of not being detected as there is a lack of knowledge how to identifying ADHD 

symptoms, especially in girls. Consequently, they risk not getting adequate support during 

their schoolyears. In the health-promoting nursing at school, the nurse shall respond to the 

needs of the students in the best possible way, based on trust, science and proven experience. 

 

Purpose: The purpose of the study is to describe young women with ADHD and their 

experiences during the school years. 

 

Method: The study has been conducted with qualitative methodology and the material has 

been analyzed with a qualitative meaning analysis. The study is based on six interviews 

conducted via e-mail. 

 

Result: The analysis resulted in six categories describing young women with ADHD and 

their experiences during their school years; To feel mentally bad and excluded; Experience 

lack of understanding; Experience in the classroom; Gaining understanding; Experience 

getting an ADHD diagnosis; Getting an earlier ADHD-diagnosis would have facilitated.  

 

Conclusion: There is a lack of knowledge in school to identify ADHD in girls, and as result 

they are often diagnosed as late as in their teenage years. Lack of knowledge and 

inadequately individualized support efforts have a negative impact on school performance 

and mental health.  
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INLEDNING 

Förekomsten av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) bland barn i skolåldern 

uppskattas vara fem procent (Socialstyrelsen, 2014).  Pojkar får diagnosen tre till sex gånger 

oftare än flickor (Socialstyrelsen, 2009). Forskningen om ADHD hos flickor är bristfällig 

och den forskning som finns visar att flickor ofta uppvisar andra symtom jämfört med pojkar. 

Detta trots att grundproblematiken och funktionsnedsättningen är lika omfattande hos flickor 

som hos pojkar. Diagnoskriterierna som är framtagna för en ADHD-diagnos är i nuläget lika 

för båda könen. Flickors och pojkars olika symtombild bidrar till att flickor under skoltiden 

riskerar att inte upptäckas och därmed inte få adekvat hjälp. Bristen på kunskap om flickors 

symtom kan även medföra en ökad risk att få en felaktig diagnos eller att bli diagnostiserad 

långt efter symtomdebut. Det finns även en ökad risk för psykisk ohälsa samt bruk av 

alkohol, tobak och droger. För att elevhälsan ska kunna främja hälsa, ge stöd och bidra till 

en positiv skolgång behövs mer forskning om flickor och ADHD (SBU, 2005). 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att elever med neuropsykiatriska diagnoser har 

en extra sårbarhet för de krav och påfrestningar skolan kan medföra. De behöver 

individanpassade stödinsatser. som ska planeras utifrån en samverkan mellan barnet, 

föräldrar, skolsköterska, specialpedagog och lärare.  

BAKGRUND 

ADHD 

ADHD är en kriteriebaserad diagnos som grundar sig på att vissa beteendekriterier är 

uppfyllda. Kärnproblemen är koncentrationssvårigheter, impulsivitet, uppmärksamhets-

problem och hyperaktivitet. För att få en diagnos ska funktionsnedsättningen innebära 

betydande svårigheter i vardagen, med bland annat inlärningsproblem och problem i sociala 

relationer. Svårigheterna ska ha funnits i mer än sex månader och i minst två miljöer. 

Symtomen ska inte heller anses vara normala utifrån den utvecklingsnivå personen befinner 

sig i. Symtom på ADHD visar sig ofta under tidig uppväxt, men såväl förloppet, symtombild 

och svårighetsgrad kan hos den enskilda individen variera över tid. Diagnosen i sig säger 

inte vad som orsakar tillståndet. ADHD är en funktionsnedsättning som ofta består livet ut 

(Thernlund, 2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) är utvecklat 

av Amerikanska Psykiatriska Föreningen (APA) och beskriver vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda hos barn upp till 16 år för att få en ADHD-diagnos. Enligt DSM-5 är diagnosen 

ADHD specificerad utifrån vilka huvudtyper av symtom som är mest framträdande och 

omfattas av tre olika kärnsymtom uppdelat i följande grupper:  

 

• kombinerad typ som innebär uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet och 

impulsivitet.  

• huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter 

• huvudsakligen problem med hyperaktivitet och impulsivitet.  
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Diagnosen vid ADHD innefattar också att tillståndets svårighetsgrad ska specificeras. 

Omfattningen av symtomen samt i vilken grad de förorsakar funktionsnedsättning ligger till 

grund för de olika svårighetsgraderna. De beskrivs som lindrig, måttlig eller svår (SBU, 

2013). 

Genusperspektiv på ADHD 

Det är brist på forskning om flickor och ADHD då majoriteten av forskningen om barn och 

ungdomar med ADHD haft inriktning på pojkar (Nadaeu, Littman & Quinn, 2002; Kadesjö. 

2014). Pojkar får diagnosen i barndomen i oftare än flickor enligt Nadaeu et al (2002). 

ADHD hos flickor upptäcks ofta så sent som vid 13 års ålder enligt Kopp (2010). Skillnaden 

mellan könen minskar med stigande ålder på grund av att fler kvinnor får diagnosen som 

ungdomar och vuxna (Socialstyrelsen, 2014). Vidare beskrivs att flickors och pojkars 

symtom på ADHD ser olika ut genom att pojkar ofta har utåtagerande problematik medan 

flickor är mer inåtvända, har brister i uppmärksamhet och uppvisar mindre impulsiva 

känsloyttringar. Kopp (2010) beskriver att pojkar som fått diagnosen ADHD ofta är 

utåtagerande, trotsiga och hyperaktiva. Flickor uttrycker sig mer verbalt aggressivt, är mer 

glömska och har brister i uppmärksamhet och dagdrömmer oftare jämfört med pojkar och är 

även i flertalet situationer mer rastlösa och har svårt att sitta still. Flickornas strategier för att 

stilla rastlösheten kan till exempel vara att bita, tugga, röra och/eller flytta på olika föremål. 

Detta beteende är inte lika ofta förekommande hos pojkar. Kopp (2010) och Nadaeu et al. 

(2002) beskriver att flickor som inte uppvisar symtom på hyperaktivitet och/eller 

impulsivitet, som är blyga, tillbakadragna, inte hörs eller stör i samma utsträckning som 

pojkar faller lätt mellan stolarna. De riskerar därför att få en felaktig diagnos. Flickor som 

har mer lika symtom som pojkar, med hyperaktivitet, utåtagerande och/eller impulsivitet får 

oftare en diagnos eftersom de då upptäcks i ett tidigare skede.  

 

I Nøvik et als. (2009) studie framkom att flickors symtombild på ADHD skiljer sig från 

pojkars, de mest framträdande symtomen hos flickor presenteras som ouppmärksamhet och 

hos pojkar hyperaktivitet och impulsivitet. Det framkommer att flickor kan ha impulsivitet 

och hyperaktivitet i sin symtombild men de har bättre strategier för att dölja detta. Flickor 

som kan dölja dessa symtom misstänks därför i lägre grad ha ADHD än pojkar och blir därför 

inte aktuella för utredning. Kopp (2010) beskriver att det finns flickor som har ett hyperaktivt 

beteende som inte visar sig som fysiskt uttåtagerande. Det kan leda till att deras ADHD blir 

svårupptäckt och inte uppmärksammas och det resulterar i att de inte får den hjälp som de är 

i behov av. Det är av stor vikt att ha kunskap om hur både pojkar och flickor uppför sig och 

agerar i vardagliga situationer, eftersom det bidrar till att lättare kunna avgöra hur ADHD 

påverkar deras beteende. Kadesjö (2014) menar att flickor med ADHD riskerar att inte 

uppmärksammas eller få den förståelse som ska vara gynnsam för deras utveckling på grund 

av att deras symtom inte är uppenbara för omgivningen. 

ADHD hos flickor i skolan 

Alla barn har enligt skollagen (SFS 2010:800) rätt till likvärdig utbildning och utveckling 

efter individuella förutsättningar. Skolan har ett ansvar att stödja barn med 

inlärningsproblem, funktionsnedsättningar och hälsoproblem. Enligt Skolverket (2016) är 

huvudmannens uppgift att se till att skolan har förutsättningar att anpassa undervisningen. 

Det saknas idag en samlad bild av hur barn med funktionsnedsättning lyckas i skolan. Många 
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skolor har svårigheter med att skapa förutsättningar för en bra lärandemiljö som är 

pedagogiskt, socialt och fysiskt disponibel för elever med funktionsnedsättning. Leissner 

och Lundevall-Överby (2014) beskriver att eleven förväntas att inhämta kunskap 

självständigt, planera upplägg av sitt arbete och att samarbeta med andra under sin skolgång. 

För barn med kognitiva problem medför detta svårigheter då det fordras koncentration och 

förmåga att fokusera på rätt saker. Enligt Kopp, Berg Kelly och Gillberg (2010) uppger lärare 

att elever med ADHD oftare inte når upp till kunskapsmålen jämfört med elever utan ADHD. 

Hillman (2012) menar att ogiltig skolfrånvaro kan orsakas av ADHD hos flickor på grund 

av oförmåga att prestera, vilket skapar överkrav och stressrelaterade symtom.  

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) beskriver även att neuropsykiatriska problem är en 

orsak förknippad med ogiltig skolfrånvaro.  

 

Vid oklara skolsvårigheter bör det alltid beaktas om det kan vara problematik orsakad av 

neuropsykiatrisk genes. Fredriksen et al. (2014) undersökte vuxna med ADHD och deras 

misslyckande i skolan och långsiktiga funktionsnedsättning i förhållande till tidigare och 

nuvarande symtom av deras ADHD. Studien fann samband mellan kortare utbildning och 

risk att hoppa av gymnasiet hos de med mer framträdande ADHD-symtom i form av 

hyperaktivitet och impulsivitet i barndomen. Enligt Nøvik et al. (2009) missar lärare ofta 

flickors symtom på ADHD, eftersom de kan sitta still längre stunder och är generellt mindre 

störande i klassrummet. Även Kopp (2010) fann en tendens till att lärare uppmärksammar 

pojkars symtom på misstänkt ADHD i större omfattning än flickors. Nøvik et al. (2009) 

beskriver att det många gånger är föräldrar och inte lärare som reagerar på att deras döttrar 

har symtom på ADHD. Mödrar jämför sina döttrar med andra flickor i samma ålder, till 

skillnad från lärare, som jämför flickorna med pojkarna i klassen. Kopp (2010) fann även att 

flickor med ADHD ofta underpresterar i matematik och läsning. Åsberg Johnels, Kopp och 

Gillberg (2014) beskriver att skrivsvårigheter är vanligt förekommande hos flickor med 

ADHD. 

Psykisk ohälsa hos flickor med ADHD 

Kopp et al. (2010) fann att det hos 56 procent av flickor med ADHD förekom störningar i 

beteende, separation, depressivitet, oro, tvångstankar, tvångshandlingar, tics, 

sömnstörningar och enures. Enligt Von Knorring (2012) kan en del tonårsflickor som 

diagnostiseras med ADHD påträffas med självskadebeteende, vanligen i kombination med 

ångest och/eller depression. Seymore, Stewet och Rosch (2016); Kopp (2010) och Quinn 

(2005) beskriver att flickor med ADHD har uppförandestörningar, tvångssyndrom, 

trotssyndrom och har svårigheter i social kompetens. Vidare beskrivs att flickor med psykisk 

ohälsa ofta får felaktiga diagnoser, symtom på till exempel ångest och depression kan vara 

en anledning till att grundproblematiken kring ADHD inte upptäcks. Nøvik et al. (2009) 

menar att flickor med ADHD ofta lider av dålig självkänsla samt att ångest och depression 

är vanligt och dessa symtom är en orsak som kan leda till att flickors ADHD-diagnos riskerar 

att inte upptäckas. Kopp (2010) och Nadeau et al. (2002) betonar därför att se varje barn som 

en individ och dess behov för att kunna synliggöra dessa flickor. Quinn (2008) fann att det 

är tre gånger ökad risk att flickor endast blir behandlade för ångest och depression istället 

för ADHD och har en ökad risk att utveckla ätstörningar i form av bulimi. Kopp (2010) 

hävdar att det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt ställa rätt diagnos för att förhindra 

ett framtida skadligt hälsobeteende. Om flickors ADHD-diagnos förblir oupptäckt eller om 

de blir feldiagnostiserade, löper de en ökad risk för en problematisk skolgång. Det är även 
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stor risk att dessa flickor börjar använda tobak, droger och alkohol för att dämpa sina 

problem. Soffer, Mautone och Power (2007) menar att ju tidigare man fångar upp flickorna 

desto mer ökar chansen att kunna ställa rätt diagnos. En tidig identifikation av ADHD 

minskar även risken för problem och frustration för flickorna och deras familjer i hemmiljön 

och i sociala relationer. 

Elevhälsan 

Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator och specialpedagog 

(Moberg, 2012). Elevhälsan ska finnas från förskoleklass till gymnasieskolan enligt 

skollagen SFS 2010:800. En väl fungerande elevhälsa är viktig i både hälsofrämjande och 

förebyggande syfte. Elever med neuropsykiatriska diagnoser har en extra sårbarhet för de 

krav och påfrestningar som skolgången kan medföra (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Det är viktigt att tidigt kunna identifiera elever som är i behov av stöd för att de inte ska 

utveckla mer omfattande svårigheter. Skolverket (2014) anger enligt SKOLFS: 2014:40 hur 

lärare och skolpersonal ska stödja elever med särskilda behov. Kompetensen inom 

elevhälsan bör i ett tidigt skede användas för att identifiera elevens behov av anpassning och 

stöd för att främja anpassningar i olika lärmiljöer.  

Livsvärld 

Livsvärld beskrivs som den verklighet där människan lever sitt vardagliga liv med mening 

och sammanhang i mötet mellan människor. Livsvärlden delas med andra människor men är 

personlig och unik för varje individ och upplevs genom verkligheten själv genom handlingar, 

sociala relationer och erfarenheter. Livsvärlden kan beskrivas genom hälsa och sjukdom, 

välbefinnande och lidande och kroppen förstås som ett subjekt med erfarenheter, minnen, 

tankar, upplevelser, visdom och känslor som är både meningsskapande och meningsbärande. 

Livsvärlden präglas av och involverar en tidsaspekt som innebär vad som händer nu, vad 

som hänt tidigare och vad som kommer att hända i framtiden. I skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete behövs en elevfokuserad vårdvetenskaplig mening och 

livsvärldsteorin bör ligga till grund för detta arbete. Skolsköterskan behöver förståelse, 

kunskap, kunna förklara och beskriva hälsa och ha förmågan att analysera. för att främja 

optimal hälsa hos elever. I mötet med elever och i deras livsvärld behöver skolsköterskan ta 

reda på vad hälsa och välbefinnande betyder för individen och hur eleven upplever sin 

situation eftersom den är unik. Skolsköterskan kan genom att börja i elevens livsvärld hjälpa 

dem att känna hälsa, välbefinnande och upplevelsen av meningsfullhet i vardagen vilket 

bidrar till ett stöd så att elever kan fullfölja sina livsprojekt. Att se en situation ur individens 

perspektiv öppnar vägar för olika möjliga lösningar (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt 

Von Knorring (2012) är det viktigt att skolsköterskan följer upp frågor kring elevernas 

livsvärld, särskilt hos de vars livsvärld påverkas negativt med psykisk ohälsa som följd. 

Skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad 

Skolsköterskan utgör tillsammans med skolläkaren elevhälsans medicinska insats. 

Skolsköterskan ska arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Arbetet ska utövas 

på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det hälsofrämjande arbetet innebär att 

upprätthålla det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet (Socialstyrelsen & Skolverket 
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2016). En del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet består av öppen mottagning 

som ger möjlighet till spontana hälsobesök (Moberg, 2012). Även hälsobesök och 

hälsosamtal innefattas i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Alla elever ska 

erbjudas minst tre hälsobesök under grundskolan och minst ett besök under gymnasiet, med 

syfte att identifiera oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och problem med hälsan. 

Vid hälsobesöken använder sig skolsköterskan av hälsoverktyg i form av ett hälsoformulär 

där eleven och vårdnadshavaren på förhand får besvara strukturerade frågor skriftligt. Detta 

för att kunna skapa ett individcentrerat samtal med struktur, förståelse för elevens hälsa och 

få en bild av elevens levnadsvanor och livssituation samt att ge eleven möjlighet till 

reflektion. Hälsoformulären innefattar bland annat upplevelsen av skolsituationen och 

inlärning, trivsel, relationer till kamrater, hemsituation och eventuell oro samt eventuella 

problem rörande hälsa eller utveckling (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). De 

regelbundna hälsobesöken ger även möjligheter för skolsköterskan att skapa ett förtroende 

hos eleven och att etablera en nära relation som främjar eleven att söka upp skolsköterskan 

om problem eller svårigheter uppstår (Moberg, 2012). 

 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har en anknytning till omvårdnad som är en 

bärande grund i elevhälsan. Omvårdnaden skapas genom en interaktion mellan 

skolsköterskan och eleven. För det krävs att skolsköterskan ska kunna förmedla ett intresse, 

engagemang och empati för eleven och på så vis skapa trivsel, lärande, utveckling och kultur. 

Att bry sig om någon är ett uttryck för omvårdnad och skolsköterskan kan visa detta genom 

att tolka elevens behov och visa uppmärksamhet (Borup, 2012). Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver att hälsofrämjande omvårdnad utgår ifrån individens 

behov. Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att inspirera till ansvar för den egna 

hälsan genom att till exempel erbjuda stöd. Genom ett hälsofrämjande förhållningssätt 

stärker sjuksköterskan personens förmåga att själv kunna hantera sjukdom eller 

hälsoförändring med hänsyn till dennes egen motivation till förändring. Söderbäck (2010) 

påpekar att barn ska, baserat på deras enskilda förmågor, förutsättningar och kompetens i 

olika grad tillåtas att vara delaktiga i beslut som rör dem. Genom att låta barnet vara delaktigt 

ökar kompetensen hos barnet och förmågan att kommunicera, prioritera och beskriva sina 

behov. Skolsköterskan ska bemöta elevers behov på bästa sätt vilket bygger på förtroende, 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Moberg, 2012). Larsson, Björk, Ekbergh och Johansson 

Sundler (2014) studie beskriver att skolsköterskan i sitt arbete strävar efter att tonårsflickor 

ska uppfatta skolsköterskan som en pålitlig vuxen. Pålitlighet innebär att det som flickorna 

berättar ska vara konfidentiellt och skolsköterskan ska erbjuda hjälp att finna lösningar på 

problem. Mäenpää, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2013) studie visar att elever upplever 

skolsköterskan som en stödjande och pålitlig person, särskilt då de drabbats av problem eller 

hamnat i svåra situationer. Enligt Hillman (2012) bör skolsköterskan medverka när det finns 

behov av utredning gällande skolsvårigheter hos elever. 
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PROBLEMFORMULERING 

Diagnoskriterierna som är framtagna för en ADHD-diagnos är i nuläget lika för båda könen. 

Flickors symtom på ADHD är mer svårupptäckta jämfört med pojkar då flickor oftast är 

mindre utåtagerande, trotsiga och hyperaktiva. Flickor uppvisar även i större utsträckning 

symtom på psykisk ohälsa. På grund av skillnad i flickors och pojkars symtom på ADHD 

riskerar flickor att inte uppmärksammas, eller först under senare delen av skoltiden och 

därmed inte få adekvat hjälp. Forskning visar att det inom skolan finns brister i kunskap 

kring flickors uppvisande av symtom på ADHD. Skolsköterskan har en viktig roll i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan och har en unik möjlighet att upptäcka 

och stödja flickor med ADHD. Skolsköterskan och elevhälsan behöver en ökad kunskap med 

att kunna identifiera flickor med symtom på ADHD. En ökad kunskap kan bidra till att de 

får adekvat stöd och större möjligheter med att nå skolans kunskapsmål och en minskad risk 

för ett framtida skadligt hälsobeteende. Eftersom majoriteten av forskningen kring ADHD 

är utförd på pojkar kan ökad kunskap erhållas genom fler studier om flickor och ADHD.  

SYFTE 

Att beskriva unga kvinnor med ADHD och deras upplevelse av skolåren.  
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METOD 

Studien har en kvalitativ metod och utfördes genom intervjuer då syftet var att undersöka 

unga kvinnors upplevelser om ADHD under skolåren. Enligt Kristensson (2014) används 

kvalitativ metod för att undersöka människors uppfattningar och upplevelser kring ett 

särskilt fenomen. Kvalitativ forskning utgår från att varje människa är unik, 

verklighetsuppfattningen är individuell som formas och präglas genom egna tolkningar och 

ger deltagaren möjligheten att beskriva sin livsvärld.   

Urval och datainsamling 

I ett urval bör det strävas efter att hitta en variation av uppfattningar och upplevelser kring 

det fenomen som ska undersökas (Kristensson, 2014). För att inkluderas i studien skulle 

kvinnorna ha fått sin ADHD-diagnos under grundskola eller gymnasium. Anledningen till 

detta urval var att författarna avsåg att fånga upplevelser och eventuella svårigheter och 

symtom som fanns under åren i skolan, eftersom det är denna målgrupp som skolsköterskan 

dagligen möter i sitt arbete. Deltagarna skulle vara uppväxta i Sverige och gått i svensk skola, 

då skolsystemet kan se olika ut i andra länder. Informanter söktes inledningsvis upp via 

Facebookgrupper som innehöll medlemmar med diagnosen ADHD.  En av grupperna bestod 

endast av kvinnliga medlemmar med ADHD. Då sökandet efter informanter på Facebook 

endast resulterade i tre deltagare behövdes ytterligare sökningar göras. Enligt Kristensson 

(2014) går det inte i förväg att beräkna hur många informanter som behövs i en intervjustudie 

eftersom det inte är antalet personer utan texternas innehåll som är avgörande. I en kvalitativ 

studie är det möjligt allteftersom studien fortgår att rekrytera fler informanter och genomföra 

fler intervjuer om materialet inte anses vara tillräckligt omfattande. I studier där det kan vara 

svårt att hitta informanter till intervjuer kan snöbollsurval användas. Det innebär att 

tillgängliga personer som finns i ett visst sammanhang eller nätverk tillfrågas. Den eller de 

rekommenderar i sin tur en annan person som ytterligare rekommenderar någon, och så 

vidare tills det att tillräckligt många intervjuer är genomförda. Informanter som väljer att 

delta i studien kontaktar forskaren på egen hand vartefter intervjuerna genomförs. 

  

Eftersom att mer forskningsmaterial behövdes för att svara på studiens syfte så söktes fler 

informanter via snöbollsurval. Sökandet inleddes med att en av författarna kontaktade en 

bekant som tillfrågades om deltagande. En informant rekommenderades och fick 

informationsbrev från författarna via e-post och gav sitt samtycke till deltagande. Denna 

informant rekommenderade två bekanta som passade för studiens syfte och som tillfrågades 

på samma sätt och gav medgivande till att deltaga i studien. Tre informanter rekryterades via 

snöbollsurval och tre via Facebook. Dessa sex informanter var unga kvinnor mellan 18 och 

30 år boende med geografisk spridning i Sverige. En av informanterna fick tidig diagnos på 

lågstadiet och resterande informanter under sin tonårstid med varierad spridning. Det var 

olika initiativtagare som föreslog en utredning om en eventuell neuropsykiatrisk diagnos 

såsom föräldrar, fosterhemsföräldrar, lärare och informanter själva. Granskningen av 

innehållet från informanternas svar bedömdes vara tillräckligt omfattande för att svara på 

studiens syfte. Det var därför inte nödvändigt att söka fler informanter.  

  

Studien inleddes med prointervjuer som enligt Danielsson (2014) bör göras eftersom det då 

blir enklare att utläsa om frågorna är lämpliga eller om de behöver justeras. 
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Semistrukturerade intervjuer användes som enligt (Kristensson, 2014) innebär att alla 

deltagare får samma frågor. Frågorna i formuläret innehöll öppna frågor (bilaga 2) med 

möjlighet för deltagaren att berätta fritt och för forskaren möjlighet att ställa följdfrågor 

(bilaga 3). Alvehus (2013) beskriver att genom följdfrågor kan forskaren utveckla innehållet 

i intervjun.  I denna studie utfördes intervjuerna via e-post. Enligt Kristensson (2014) är det 

nödvändigt att deltagare som får frågor via e-post behöver en tydlig tidsangivelse för att veta 

när intervjuerna startar och planeras att avslutas. Informanterna fick information om 

planerad tidsgräns för intervjuerna som var sju dagar. Frågorna i intervjuerna innehöll 

bakgrundsfrågor som innefattade deltagarnas ålder och ålder för ADHD- diagnos. Efter 

dessa frågor följde fem öppna intervjufrågor. Det blev nödvändigt med följdfrågor eftersom 

författarna ansåg att mer information behövde inhämtas, förtydligas och kompletteras. 

Skarsäter och Ali (2012) refererar till Hewson (2007) och beskriver att intervjuer via e-post, 

så kallade asynkrona inte är i realtid vilket ger informanter möjligheten att svara på frågorna 

inom en viss tidsperiod och vid en tidpunkt som denne anser är lämpligast. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) ger asynkrona intervjuer möjligheten till reflektion som bidrar till att kunna 

ställa specifika och mer ingående följdfrågor. Deltagarna ges även möjlighet att reflektera 

vilket främjar mer detaljerade svar.  

Analys 

Beskrivande innebördsanalys är lämpligt att använda för att studera personers levda 

erfarenheter. Detta genom förståelse hur ett fenomen eller en företeelse upplevs där 

forskaren söker förståelse för innebörden. Då analysen har som avsikt att belysa hälsa och 

vårdande måste forskaren öppet beakta och visa följsamhet för livsvärldens flertydighet. 

Forskaren bör sanningsenligt i undersökningen vilja se något nytt genom att sträva efter att 

tolka små svårfångade skiftningar och det som framträder som annorlunda eller främmande. 

Det är viktigt att bortse och frigöra sig från egna antaganden och förväntningar då texten 

tolkas.  Forskaren behöver bearbeta materialet med strävan efter följsamhet och en öppenhet. 

För att kunna se mönster av innebörder i en innebördsanalys är ofta en mindre datamängd 

tillräcklig. För att förstå innebörden och komplexiteten av det som undersöks behöver 

forskaren bekanta sig med materialet genom att läsa det ett flertal gånger eftersom det bidrar 

till att eventuellt kunna upptäcka nya innebörder. När forskaren bekantat sig och fått en 

uppfattning om materialets helhet kan det sammanfattas genom att återberättas sinsemellan 

forskarna vilket kan resultera i att eventuella oklarheter och missförstånd identifieras. 

Därefter bearbetas materialet med fokus på innebörden vilket innebär att bryta ned materialet 

i mindre delar. När samma innebörd identifierats från de mindre delarna bildas en 

meningsenhet. Efter att meningsenheter bildats bearbetas dessa var för sig där fokus ska vara 

på innebörden.  De mer individuella innebörderna beskrivs lämpligast i texten genom att 

citeras (Dahlberg, 2014). Under analysförfarandet lästes intervjuerna igenom flera gånger 

både enskilt och tillsammans och författarna träffades personligen och bearbetade 

gemensamt igenom materialet, återberättade innehållet och diskuterade vad som framträtt.  

Under bearbetningen av analysmaterialet använde författarna även Google docs och 

mobilsamtal för att kunna diskutera och undvika felaktiga tolkningar och minska risken för 

att små nyanser i texten skulle missas. Materialet bröts ner i mindre delar och innebörder 

identifierades genom att text med liknande innehåll sammanfördes. Därefter grupperades de 

in i meningsenheter som bildade sex olika innebördsteman. Avslutningsvis resulterade de i 

sex olika innebördsteman som presenterades i resultatet. Att må psykiskt dåligt och känna 

utanförskap; Upplevelse av bristande förståelse; Upplevelse i klassrummet; Att få förståelse; 
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Upplevelse att få en ADHD-diagnos; För att beskriva och synliggöra individuella 

upplevelser i de olika innebördsteman tillämpades citat.  

Etiska överväganden 

Denna studie genomfördes via e-post och enligt Kvale och Brinkman (2014) är det viktigt 

med en etisk medvetenhet hos forskarna, eftersom intervjuer via datorn lättare tenderar att 

kunna beröra intima frågor. För att deltagarna i denna studie inte skulle riskera att utnyttjas, 

skadas eller såras gjorde författarna ett noggrant etiskt övervägande för att främja 

deltagarnas säkerhet, välbefinnande och rättigheter (Kjellström, 2014). Även genom att 

tillämpa forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002) samt beaktat 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014) innebär informerat samtycke att deltagarna i studien informeras 

om det allmänna syftet och eventuella risker och fördelar med deltagandet samt att det är 

frivilligt och rätten att avbryta deltagandet. Deltagarna i studien fick information om studiens 

syfte genom ett skriftligt informationsbrev (bilaga 1) där det framgick att deltagandet var 

helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att uppge varför. 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver vidare att i informationen bör konfidentialitet framgå 

och vilka som har tillgång till intervjumaterialet. Enligt Kjellström (2014) ska alla 

personuppgifter i en studie behandlas konfidentiellt genom att inte skriva ut information som 

går att härleda till den enskilde personen som exempelvis namn och bostadsorter. Denna 

studie tillgodosåg att deltagarnas integritet bevarades genom att inte utelämna fakta av 

angiven karaktär. Om risk ansågs ha funnits med att deltagarnas identitet kunde avslöjas 

skulle författarna medvetet ändrat detaljer i berättelsen som kunde vara avslöjande. Genom 

informationsbrevet garanterades deltagarna skriftligt strikt konfidentialitet och att samtliga 

uppgifter som lämnades skulle behandlas med sekretess. Enbart författarna och handledaren 

hade tillgång till materialet från e-postkontakten med deltagarna. Det var inte möjligt för 

någon utomstående att identifiera deltagarna genom svar i sammanställningen av resultatet. 

När studien är färdig och godkänd kommer intervjumaterialet att förstöras. Därmed 

garanteras nyttjandekravet att forskningsmaterialet inte kommer att användas för andra 

ändamål. 
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RESULTAT 

Att må psykisk dåligt och känna utanförskap 

Informanter berättade om känslan av utanförskap under skoltiden och att det fanns 

svårigheter med att knyta kamratkontakter. Det uppstod ofta konflikter mellan 

klasskamrater, lärare och föräldrar. Informanter upplevde att klasskamrater såg dem som 

jobbiga och det förekom mobbning med bland annat nedsättande kommentarer under 

skoltiden. Det fanns informanter som haft många vänner under skoltiden men trots detta känt 

ett utanförskap på grund av upplevelsen att inte vara som alla andra. Känslan av utanförskap 

varierade hos informanter under grundskolan men var något som ökade med stigande ålder. 

Lärare agerade med att ofta påpeka att informanter gjorde fel, hade ett störande beteende och 

på olika sätt negativt uppmärksammade deras koncentrationssvårigheter. Det resulterade i 

känslan av att lärare tyckte de var jobbiga, annorlunda och inte som de andra i klassen och 

därmed upplevdes ett utanförskap. 

 

Lärarna fick mig att känna att det var fel på mig eftersom jag inte var som alla andra. De 

påpekade ofta att jag gjorde fel…och att jag störde i klassrummet. Det var många 

missförstånd…jag blev stämplad som ”det svarta fåret” av lärarna. 

 

Att vara annorlunda upplevdes som stigmatisering under skoltiden på grund av lärares 

åtgärder med att låta vissa informanter få möjligheten att kunna röra på sig var 20:e minut, 

för att stilla rastlösheten och koncentrationssvårigheter. Det fanns dock en skillnad där 

informanter som upplevdes vara störande för andra i klassen inte hade det som en 

valmöjlighet, utan istället blev beordrade av lärare att röra på sig. Tanken bakom denna 

åtgärd beskrivs av informanter att lärare möjligen haft en god avsikt, men eftersom detta inte 

var något de andra klasskamraterna gjorde medförde det en upplevelse av stigmatisering. 

 

Jag fick gå ut och röra på mig typ var 20:e minut. Detta gjorde att jag fick utlopp för min 

rastlöshet, men jag blev det ”annorlunda” barnet som ingen ville vara med på rasterna. 

 

Informanter beskriver att deras mående under skoltiden ”gått upp och ned” och även känslan 

av att ständigt vara arg och ledsen. Skoltiden upplevdes gemensamt av informanter som 

periodvis fylld av psykiska problem med framförallt ångest, men även psykosomatiska 

symtom som huvudvärk och magont förekom. Skälet till ångesten beskrevs vara att inte 

kunna prestera i skolan trots motivation att få bra betyg. Även svårigheter att plugga inför 

prov och utföra läxor i hemmet framkallade ångest. Upplevda koncentrationssvårigheter och 

att inte ha fått rätt hjälp och stöd i skolan var ytterligare orsaker till ångest. Det psykiska 

måendet beskrivs av informanter ha visat sig som att de blev både introverta och mer 

provocerande mot lärare och föräldrar. Det framkommer att informanter under högstadiet 

mått psykiskt dåligt och känt sig deprimerade på grund av känslor av rastlöshet, att inte duga 

och vara annorlunda. För att dämpa dessa känslor uppgav informanter att de bland annat 

testade droger, självmedicinerade, hade ett självskadebeteende och utförde 

självmordsförsök. 

 

Det var ett konstant mörker…Under högstadiet så blev jag deprimerad med 

självskadebeteende och självmordstankar… som inte hanterades på ett bra sätt av skolan 

eller min familj som gjorde det hela värre. Började självmedicinera och testa droger…i 
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syfte att dämpa den hemska rastlösheten…och känslan att jag inte dög och att jag var 

annorlunda…gjorde även några självmordsförsök.  

 

Jag mådde väldigt dåligt psykiskt. Tanken på att begå självmord var aldrig långt borta och 

jag försökte även ett par gånger.  

Upplevelse av bristande förståelse 

Skoltiden beskrevs av informanter som jobbig på grund av bristande förståelse från lärare 

med att identifiera deras behov. Informanter menade att det fanns lärare som inte kunde 

hantera problem relaterade till deras symtom på ADHD. Denna upplevelse beskrevs både 

innan och efter diagnos och att lärare inte orkade med att hantera dem. Upplevelsen av att 

inte passa in i skolmiljön och att ständigt bli missförstådd menar informanter ledde till dåliga 

relationer och konflikter med många lärare. En uppfattning de hade gemensamt var att lärare 

inte hade intresset eller förmågan att få informanter att känna sig duktiga och behövda. 

Högljudda informanter som hade ”bra röstresurser” användes för att få klassens 

uppmärksamhet och bidrog till den enda känslan av att vara uppskattad i skolan av lärare.  

 

Positivt var i alla fall att lärare tyckte om mina röstresurser och ofta fick jag hjälpa till att 

få tyst på klassen. 

 

Informanter uppgav att de under skoltiden upprepade gånger fått tillsägelser av lärare att 

vara tysta och sluta att störa sina klasskamrater under lektionstid. Även tillsägelser om att 

försöka koncentrera sig och skärpa till sig förekom. Dessa kommentarer bidrog till en 

upplevelse av att känna sig missförstådd och medförde svårigheter enligt informanter med 

att fatta tycke för lärare. Det fanns en förståelse hos informanter att lärare kunde haft 

svårigheter med att identifiera symtom på deras ADHD under skoltiden, då ADHD-

symtomen möjligen kunde ha överskuggats av att de samtidigt hade ett provocerande 

beteende mot allt och alla. De menade att lärare bara såg någon som mådde dåligt och 

symtomen på ADHD därför kom i skymundan. Informanter blev utskickade från 

klassrummet på grund av koncentrationssvårigheter som enligt lärare medförde att de störde 

sina klasskamrater. Att bli utskickad med sina uppgifter och tvingas sitta i ett annat 

närliggande rum på egen hand beskrevs resultera i att inte få någonting gjort. Det fanns även 

situationer då informanter otillåtet lämnade klassrummet som orsak till upplevda 

koncentrationssvårigheter och att de inte fick den hjälp som behövdes i klassrummet. 

Upplevelsen av bristande förståelse och ständiga motgångar gav brist på motivation och en 

känsla av att inte lära sig någonting och detta medförde ogiltig frånvaro från lektioner.  

 

Jag fick knappt något stöd i skolan eftersom man inte visste om att jag hade ADHD.  

 

Jag kallades för ”ett stökigt barn som borde skärpa till sig”…många tjejer med ADHD är 

inåtvända. Jag var tvärtom och väldigt utåtagerande. Det kändes som att det var ett 

ständigt ”krig” i skolan och det var mig alla krigade emot.  

 

 

  

Informanter beskrev att trots skolans stödåtgärder upplevde de sig missförstådda och hade 

känslor att inte passa in, eftersom stödet från skolan inte var individuellt anpassat efter 
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informantens behov. Exempel på stödåtgärder var att vissa ämnen plockades bort från 

schemat för att underlätta skolgången, men utan förståelse för att behov av stöd ändå fanns 

kvar i dessa resterande ämnen. Informanter berättade att stödet i skolan kunde bestå av att få 

undervisning i mindre grupp men i en konstellation av elever där informanter inte upplevde 

sig passa in. Till exempel som att vara ensam tjej i gruppen medförde svårigheter att skaffa 

kamrater i klassen. Även att hamna i en grupp tillsammans med elever som var bråkiga och 

stökiga med ett aggressivt beteende skapade bland annat rädsla och vantrivsel hos 

informanter. Det fanns informanter som under högstadiet och gymnasiet hoppade av skolan 

på grund av brist på förståelse och att de inte fick adekvat stöd och därmed hade svårigheter 

att nå skolans mål. Bristande förståelse för utbrott och utåtagerande beteende i skolan 

framkom även som skäl till att hoppa av skolan. Dessa orsaker genererade i byte av skola 

eftersom de då fick möjligheten till att gå i en vanlig skola istället för i en klass med elever 

med särskilda behov. Det gav en ökad motivation och ett bättre mående men inte godkända 

betyg.  

 

Min skoltid var jobbig eftersom ingen förstod mig och mina behov. Jag kommer ihåg 

känslan av att jag inte orkade kämpa längre. Ingen förstod varför jag fick mina utbrott. 

  

Missförstånd och konflikter mellan informanter och föräldrar beskrivs huvudsakligen innan 

ställd ADHD-diagnos. Upplevd brist på förståelse gällande informanters svårigheter med 

skolarbetet hos föräldrar beskrevs som att föräldrarna inte kopplat deras svårigheter och 

problem till ADHD. En orsak menade informanter bland annat var föräldrarnas 

referensramar där ADHD-symtom sågs som typiska för pojkar med ett utåtagerande och 

hyperaktivt beteende. Föräldrar ville stötta informanter med att inhämta kunskap och nå 

godkända betyg men informanter upplevde detta som ”tjat”. Konsekvensen av att föräldrarna 

inte förstod att informanter hade ADHD medförde frustration, gräl och att informanter stötte 

bort föräldrarna.  

Upplevelse i klassrummet 

Gemensamt för samtliga informanter var upplevda svårigheter med koncentrationen under 

lektionerna i skolan och uppgavs vara orsaken till svårigheter med att inhämta kunskap. 

Upplevelsen av att inte kunna koncentrera sig på lektionerna beskrevs av informanter ha 

resulterat i att de hamnade efter i skolarbetet och problem med att nå skolans mål trots en 

stor ansträngning och vilja. 

                                

Redan från första klass hade jag problem med att nå målen i skolan även fast jag jobbade 

på lika mycket som andra om inte mer än andra. 

 

I mitt huvud var det upp och ner. Jag fick inte med mig den kunskap jag borde fått i skolan, 

som alla andra fick. 

  

Informanter berättade att deras koncentrationssvårigheter i klassrummet visade sig genom 

att de var pratiga, dagdrömmande samt att de hade ett bristande tålamod och svårigheter med 

att sitta still. De beskrev sig även som provocerande för att testa gränser hur lärare reagerade 

och att de hade ett utåtagerande beteende i klassrummet och i vissa fall oförklarliga utbrott. 

Informanter berättade att de på grund av koncentrationssvårigheter störde sina klasskamrater 

och hade svårigheter med att avsluta påbörjade projekt och istället påbörja nya. De berättade 
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att de under pågående lektion kunde sitta och slå med pennan i bordet eller ofta gå och vässa 

pennan som orsak till att de hade svårt att sitta still. De hade också ett behov av att få röra 

på sig för att stilla rastlösheten. Informanter beskrev sina koncentrations-svårigheter som att 

de hade mycket energi och att de var lättdistraherade om något runt omkring rörde sig eller 

lät. Ytterligare tecken på koncentrationssvårigheter visade sig som brist på motivation och 

svårigheter med att hitta fokus. Dessa tecken menade informanter borde ha märkts väl utåt i 

klassrummet som att de till exempel på lektionerna bara satt och lyssnade på musik eller 

tittade ut genom fönstret. 

                                   

I lågstadiet uppfattades jag som ett aktivt barn som inte kunde sitta stilla. Svårt med 

koncentrationen och mycket energi. Kollade mycket på vad klasskompisarna gjorde och 

gick och vässade pennan ofta för att få röra på mig lite.  

 

Ingen visste ju att jag hade ADHD men på grund av att jag inte kunde koncentrera mig så 

struntade jag i allt som hade med skolan att göra ibland. 

  

Det fanns ett stort bekräftelsebehov hos informanter att från lärare få veta att uppgifter 

uppfattats korrekt och att de blev rätt utförda. Bekräftelsen beskrevs som viktigt för att kunna 

prestera på lektionerna. När lärare inte hade denna tid att ge bekräftelse blev det svårare att 

prestera och ibland blev ingenting alls gjort under lektionen. Det fanns informanter som hade 

motivation till att lära sig men på grund av koncentrationssvårigheter beskrev de att 

prestationen i klassrummet inte kändes tillfredsställande för dem själva. 

  

Jag ville få bra betyg och var motiverad men eftersom jag hade svårt att koncentrera mig 

så gick det inte så bra som jag ville. 

  

Bland informanter fanns även en beskrivning av ADHD med koncentrationssvårigheter utan 

symtom på att vara stökig och utåtagerande. Då dessa symtom inte fanns togs extra stöd i 

mindre grupp bort i högstadiet.  Denna okunskap existerade även i omgivningen som 

bokstavligen uttryckte sig att en person med ADHD-diagnos ska vara aggressiv och stökig. 

 

Här kommer den ständiga kommentaren som följ mig genom livet ”Du kan inte ha ADHD 

för du är inte aggressiv eller stökig”. 

Att få förståelse  

Informanter beskrev den positiva upplevelsen av att få förståelse för sina individuella behov 

Som tidigare beskrivits fanns det ett bekräftelsebehov hos informanter. När lärare hade 

möjligheten att sitta bredvid och ge bekräftelse med skoluppgifterna så ökade motivationen 

och uppgifterna blev enklare att utföra. Upplevelsen av att lättare kunna fokusera och 

koncentrera sig ökade även när det var något ämne som var intressant. Möjligheten att kunna 

avskärma störande moment runt omkring genom att tillåtas lyssna på musik bidrog till ökad 

prestation och en upplevelse av förståelse från lärare. Informanter beskrev den positiva 

upplevelsen av att få förståelse genom rätt stöd från skolan i form av en mindre grupp utanför 

klassrummet med speciallärare efter att de fått ADHD-diagnos. Att få vara i en mindre grupp 

gav upplevelsen av lugn och ro och som främjade koncentrationsförmågan. De lärare som 

informanter beskrev hade förståelse och kunde tolka deras behov och hur de lärde sig bäst 

var de lärare som informanter fattade tycke för. Att kunna klara av skolan och få stöd 
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anpassat efter förmåga beskrevs som att äntligen få känna sig bra i skolan och att kunna 

utnyttja sin fulla potential och få bra betyg. 

 

Läraren jag hade under låg och mellanstadiet var en ängel, hon förstod verkligen att jag 

behövde extra stöd och hjälpte mig mycket. 

  

I nian föll allting på plats då jag plötsligt fick stöd. 

  

Trots upplevda konflikter med föräldrar så uppgav informanter att de hade en nära relation 

till sina föräldrar och familj. De menar att när de nu ser tillbaka på den jobbiga tiden innan 

ADHD-diagnos har de en förståelse att föräldrarna önskade deras bästa och gav dem allt stöd 

de kunde. Det fanns några bra relationer mellan lärare och informanter under skoltiden även 

om de var få. Kamratrelationer beskrivs ha varit av stor betydelse med bland annat 

motivationen till att vilja gå till skolan och som även bidrog till ett mer positivt mående när 

allt annat i skolan kändes jobbigt.  

Upplevelse av att få en ADHD-diagnos 

Att få en ADHD-diagnos beskrevs huvudsakligen som en positiv upplevelse. Diagnosen gav 

en förklaring till varför de känt sig annorlunda, upplevt svårigheter och problem med till 

exempel oförklarliga utbrott och dåligt mående. Vidare beskrevs upplevelsen av att få en 

ADHD-diagnos som en förklaring till upplevda koncentrationssvårigheter.  

  

När jag fick diagnosen i åk 8 “var det som en bomb” som släppte från mina axlar. Ett svar 

på varför jag inte kunde vara lika ”smart” eller ”koncentrerad” som andra. Det blev som 

att få ett svar på halva sitt liv. 

  

Informanter upplevde att en ADHD diagnos bidrog till att de fick stöd och förståelse både 

för sig själva och från andra, i kombination med ADHD-medicinering. Att inleda 

medicinering efter ställd ADHD-diagnos medförde även ett bättre välmående, 

koncentrationsförmåga och ett jämnare temperament. Medicineringen gav också bättre 

prestation och fokusering trots brist på egentlig koncentration och motivation. Därmed 

uppnådde informanter både godkända och högsta betyg. Att kunna utnyttja sin fulla kapacitet 

gjorde att det blev roligare att studera och som underlättade deras vardag.  

  

ADHD- diagnosen och rätt medicin räddade mitt liv, och hjälpte mig så jag kunde klara att 

få betyg från högstadiet och kunna fortsätta och gå ut gymnasiet. 

  

I studien framkom även negativa upplevelser med att få en diagnos som till exempel att 

människor i omgivningen inte ser ens personlighet och personen bakom ADHD-diagnosen. 

Informanter menade att personer som har ADHD måste börja ses mer positivt och att 

samhället behöver anpassas mer efter de som har ADHD. Informanter påpekade att de som 

inte har ADHD behöver få veta vad diagnosen innebär, eftersom det skulle bidra till ökad 

förståelse och leda till mindre fördomar. 

  

Min upplevelse av att få diagnos är att folk ser mig som ”tjejen med ADHD”…Det har 

varit väldigt jobbigt för mig. För att jag är som jag är för att min personlighet är så, inte 

bara för att jag har diagnosen ADHD. 
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Att börja medicinera i högstadiet beskrevs som negativt med bland annat ofrivillig 

viktnedgång. Det var även en opassande tidpunkt eftersom tonåren upplevdes som en period 

i livet då informanter försökte lära känna sig själva. Medicinerna medförde att de behövde 

lära känna sig själva på nytt och det skapade en känsla av en rörig tillvaro och svårigheter 

att hitta sin identitet. Positivt med medicineringen var att det dämpade deras negativa 

spontanitet till att istället bli mer kontrollerad. Enligt informanter fanns det ingen förståelse 

från skolan och omgivningen kring dessa upplevelser. De menar att denna kunskap och 

förståelse särskilt borde finnas i skolan. Informanter menade att tack vare rätt medicinering 

och erfarenhet gick det att ta sig förbi svårigheterna. De berättade att de idag ser det som 

positivt att leva med en ADHD-diagnos och inte längre ser diagnosen som ett problem, utan 

som en gåva som de inte skulle vilja leva utan. Informanter menade att diagnosen idag gör 

livet väldigt roligt och spännande och att den även medfört positiva egenskaper som bland 

annat beskrivs som superkrafter. De ser sig själva som kreativa, bra på att skapa, flexibla 

och effektiva. Enligt informanter har kamrater upplevt dem som roliga och påhittiga personer 

att umgås med.  

 

Det var inte en passande tid för mig att gå igenom medicinering när jag gick i åttan. 

Hormonerna sprutade ut under en period när man ska lära känna sig själv. 

  

Jag ser den mer som en gåva. ADHD:n har medfört att jag är kreativ och bra på att skapa. 

”Fick frågan om jag skulle vilja bli av med min diagnos och svaret var självklart nej. Den 

har format mig till den jag är och gör mig till den jag är, så vem skulle jag vara utan? 

Att få en tidigare diagnos hade underlättat 

När informanter ser tillbaka på åren i skolan tror de att en tidigare ADHD-diagnos skulle ha 

bidragit till mer förståelse om sig själv och ”vem man var” och en förklaring till varför 

skoltiden upplevts som jobbig.  De menade att en ökad förståelse och stöd från omgivningen 

då hade funnits genom skoltiden. En tidigare diagnos i kombination med möjligheten till 

medicinering vid en mer passande tidpunkt än tonåren skulle ha påverkat informanters 

psykiska mående positivt med mindre ångest och frustration. Missförstånd och konflikter 

tros även kunnat ha varit av mindre omfattning eller undvikits och därmed medfört en bättre 

relation till lärare och föräldrar. En positiv skolgång med till exempel mindre ogiltig 

skolfrånvaro uppgavs också som möjligt med en tidigare diagnos. 

  

Det skulle varit annorlunda om jag fick min diagnos tidigare… Jag skulle haft en bättre 

förklaring till mig själv… istället för att tänka ”jag suger”  

  

Tror att det sett helt annorlunda ut om jag fått diagnosen som barn och fått namn på 

problemen och kunnat se tydliga lösningar. 

 

Vetskapen om att symtom och svårigheter orsakades av att de hade ADHD i kombination 

med medicinering räddade dem från att misslyckas i skolan och ett utanförskap i samhället. 

Utan denna vetskap menade de att de aldrig skulle kunnat slutföra vare sig gymnasiet eller 

högskolestudier. Konsekvensen av att inte ha medicinerat beskrevs ha bidragit till ett 

negativt eskalerande livstempo efter skoltiden. En tidigare insats med ADHD- medicinering 

skulle kunnat ha minskat risken för ”utbrändhet” och självmordsförsök. Trots upplevelsen 
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av negativa konsekvenser som förmodligen skulle ha kunnat undvikas med en tidigare 

ADHD-diagnos så beskrev informanter att de inte vill ändra på det förgångna. 

 

Alla mina upplevelser negativa som positiva har gjort mig till den jag är i dag och det är 

något jag inte vill förlora. 

 

Jag har ADHD… och skulle inte kunna se mig som en person utan den… Medicinen gör 

bara så att min vardag går ihop, inte så att jag blir en annan person. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet av studien visar att samtliga informanter delar upplevelsen om en skoltid med 

negativa erfarenheter och minnen i varierande grad och omfattning. Alla upplevde en känsla 

av att inte passa in och att känna sig annorlunda. Skolåren beskrevs som en tid av psykisk 

ohälsa med ångest. Det förekom även depression, självskadebeteende, självmordsförsök, 

självmedicinering och drogbruk. Dessa handlingar, upplevelser och känslor grundar sig 

bland annat i koncentrationssvårigheter i skolan och i att ha fått ADHD-diagnos först som 

tonåring. Den psykiska hälsan beskrivs ha påverkats negativt av att informanter inte fick 

adekvat hjälp vilket medförde ogiltig frånvaro i skolan. Ytterligare faktorer som påverkade 

informanters psykiska hälsa negativt var upplevelser kring bristande förståelse gällande 

svårigheter med inlärning och beteendeproblematik. Den bristande förståelsen upplevdes 

finnas hos både lärare, omgivningen, vänner och familj. Det framkom problem i relationer 

med föräldrar och lärare samt svårigheter i kamratrelationer där även mobbning beskrevs. 

Informanter menade att de visade tydliga symtom på ADHD i skolan men som ändå 

missades av många lärare. En negativ upplevelse med ADHD-diagnos beskrevs ha medfört 

att omgivningen bara såg diagnosen och inte personen bakom. Brist på kunskap från 

omgivningen om hur symtom på ADHD yttrar sig menar informanter har bidragit till att bli 

bemött av mycket fördomar. Betydelsen av att ha fått en ADHD-diagnos i positiv bemärkelse 

beskrevs som att de fick en förklaring av tidigare problem med upplevda skolsvårigheter och 

även att få en ökad självförståelse. En ADHD-diagnos gav även en ökad förståelse och ett 

bättre stöd från både föräldrar och skolan. Betydelsen av att få individanpassat stöd uppgavs 

som viktigt både för inlärningen och det psykiska måendet. Informanter menade att en 

ADHD diagnos bidrog till att de fått stöd och förståelse både för sig själva och från andra, i 

kombination med ADHD-medicinering. De upplevde att det bidrog till en förbättring av den 

psykiska hälsan, skolprestationer och ett mer välfungerande liv. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva unga kvinnor med ADHD och deras upplevda svårigheter 

under skolåren. En kvalitativ forskningsmetod tillämpades. Metoden är enligt Kristensson 

(2014) lämplig för att beskriva informanters upplevda livsvärld. Analysen av materialet 

utfördes enligt Dahlbergs (2014) beskrivning av en innebördsanalys. Informanter söktes på 

webben via olika Facebookgrupper för medlemmar med ADHD med syfte att göra e-

postintervjuer. Att söka informanter via Facebook upplevdes inledningsvis som väldigt 

fördelaktigt då 31 personer anmälde sitt intresse nästan omgående. Av dessa uppfyllde 

endast 11 personer inklusionskriterierna för studien. Slutligen återstod endast tre informanter 

efter att informationsbrev och en påminnelse skickats ut. En nackdel med att söka 

informanter via Facebook var att förfrågan om deltagande snabbt försvann i flödet och 

författarna fick då lägga ut förfrågan på nytt. På grund av dessa erfarenheter upplevdes 

sökandet av informanter på Facebook som mindre fördelaktigt. Enligt Kristensson (2014) 

går det inte i förväg att beräkna antalet informanter för en intervjustudie eftersom det är 

texternas innehåll som är avgörande. Antal informanter var således inte bestämt i förväg men 

tre bedömdes inte vara tillräckligt för att svara på studiens syfte. Ett så kallat snöbollsurval 

blev därför nödvändigt för att hitta fler informanter. När sex informanter svarat på 

intervjufrågorna bedömdes materialets innehåll vid en första granskning vara tillräckligt 

omfattande för att svara på studiens syfte.  

 

Enligt Danielsson (2014) bör intervjufrågor testas i provintervjuer och som bör skrivas ut 

vilket gör det lättare att utläsa om frågorna är lämpliga eller om de behöver justeras. Två 

kvinnor som var exkluderade i studien på grund av sin ålder tillfrågades och ställde upp med 

att svara på testfrågor. Denna feedback tydliggjorde fördelen med att ha förförståelse i 

kontakten med unga vuxna med ADHD. Frågorna skrevs därför om, förenklades och blev 

färre till antalet för att bibehålla informanternas fokus och motivation till att besvara 

frågorna. Detta stärkte tillförlitligheten då Wallgren och Henricson (2014) beskriver att 

tillförlitlighet innefattas av frågornas pålitlighet och potential till överförbarhet. 

Pilotfrågorna bidrog även till ökad förståelse för att det kan upplevas svårt att se tillbaka på 

erfarenheter och upplevelser tidigare i livet. Detta styrks även av Granskär och Höglund-

Nielsen (2012) som menar att det kan finnas svårigheter med en intervju som syftar på att se 

bakåt i tiden, då det kan vara upplevelser som informanter medvetet och omedvetet lagt 

bakom sig när de gått vidare i livet. Skarsäter och Ali (2014) menar att webben skapar en 

ökad känsla av anonymitet och underlättar för informanter att våga dela med sig av känsliga 

upplevelser. Även Kvale och Brinkman (2014) menar att det är lättare att ta upp känsliga 

aspekter i människors liv genom datorstödd intervju. Då informanter i denna studie svarat 

på intervjufrågor via e-post främjade det ärliga svar och det ökar därmed studiens 

trovärdighet. Intervjuerna innehöll öppna frågor (Se bilaga 2 och 3) som gav informanterna 

möjlighet att berätta fritt och bidrog till att kunna ställa nödvändiga följdfrågor. Dessa var 

nödvändiga för att förtydliga och inte riskera missuppfattningar i tolkningen av 

informanternas svar. Enligt Dahlberg (2014) är en av fördelarna med intervjuer vid 

datainsamling att en mer nyanserad beskrivning av fenomenet kan göras med hjälp av 

följdfrågor. En fördel med e-postintervju var att informanterna fick möjlighet att svara på 

frågorna i en egen vald miljö och vid en passande tidpunkt inom angiven tidsram. Enligt 

Skarsäter och Ali (2014) bidrar det till en känsla av självbestämmande hos informanter att 
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få bestämma om när och var de vill svara på frågorna. Förmågan till reflektion underlättas 

även genom möjligheten att gå fram och tillbaka mellan frågorna. Det sågs som en fördel då 

det även gav möjlighet för reflektion av utformningen av följdfrågorna. Det medförde mer 

informativa svar och anses därför stärka trovärdigheten i resultatet. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) är det även en fördel att intervjuerna omedelbart blir utskrivna och klara 

för analys vilket författarna gjorde. E-postintervjuer användes som datainsamlingsmetod då 

Skärsäter & Ali (2014) hänvisar till Hewson (2007) som menar att det är tidsbesparande och 

ger större geografisk spridning av informanter. En svaghet med e-postintervjuer i denna 

studie ansågs vara att en del informanter inte svarade på intervjufrågorna inom utsatt tid, 

samt att följdfrågor även behövde ställas. Det upplevdes som en nackdel då det var mer 

tidskrävande än väntat. Personliga intervjuer hade troligen varit mer fördelaktiga som en mer 

tidsparande datainsamlingsmetod, eftersom mer utförliga svar kunde ha erhållits omedelbart.  

 

Kvale och Brinkman (2014) menar att skriftliga intervjuer kräver en färdighet av både 

informanter och intervjuare att kunna uttrycka sig i text. De menar att det kan finnas en ovana 

hos informanter att uttrycka sig i text vilket uppmärksammades hos informanter i denna 

studie. Följdfrågor ställdes därför till samtliga för att minska risken för misstolkningar i 

analysen. Dahlberg (2014) beskriver att det i en innebördsanalys är viktigt att ha en öppenhet 

och följsamhet för de nyanser som framkommer i analysen, då alla författare bär på en 

förförståelse som måste förbises för att kunna fånga innebörder i en text. Genom att 

gemensamt bearbeta och diskutera materialet minskade risken för att förförståelse skulle 

avspeglas i analysen. Samarbetet och att vara två författare medförde bättre förutsättningar 

för att fånga upp oväntade och svårfångade nyanser i texten. Genom att de olika tolkningarna 

diskuterades gemensamt anses två författare därför öka resultatets trovärdighet. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) är det en styrka i en studie då olika personer kan finna olika innebörder. 

För att ytterligare minska risken för misstolkningar diskuterades och analyserades materialet 

genom personliga träffar, Google doc och mobilsamtal samt genom de ställda följdfrågorna.  

 

För att underlätta för läsaren att följa denna studies process eftersträvades en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssätt, urval, datainsamling och analys. Enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012) är detta en förutsättning för överförbarheten i en studie. Enligt 

Dahlberg (2014) bör utgångspunkten för urval av informanter, med avsikt att beskriva en 

livsvärld, vara att finna personer som kan delge sina upplevelser och erfarenheter. I 

innebördsanalyser är ett mindre urval fördelaktigt av både praktiska skäl och mindre 

datamängder anses som tillräckliga för att urskilja innebörder. Denna studie har endast sex 

informanter men har variation i ålder, erfarenhet och geografisk spridning och anses därför 

vara överförbar inom elevhälsan. Polit och Beck (2012) styrker detta resonemang och 

beskriver att en studie är överförbar trots relativt få informanter om studien har en variation 

i de exempel som ovan beskrivits.    

Resultatdiskussion 

Upplevda svårigheter med koncentrationen under lektionerna i skolan var den 

grundläggande orsaken till svårigheter med att inhämta kunskap. Informanter hade synliga 

symtom på koncentrationssvårigheter i klassrummet i form av att de var pratiga och 

provocerande för att testa gränser vilket inte uppmärksammades som ADHD.  Även 

utåtagerande symtom i form av oförklarliga utbrott i klassrummet förekom. Andra synliga 

symtom på rastlöshet på lektionerna beskrevs som att sitta och slå med pennan eller gå och 
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vässa pennan ofta på grund av att det var svårt att sitta stilla. Dessa strategier beskrivs även 

av Kopp (2010) och att det förekommer i större utsträckning hos flickor än hos pojkar för att 

stilla rastlösheten. Föreliggande studie visade på motsatsen då informanter upplevde 

svårigheter med att sitta still i skolan. Dessa svårigheter hos flickor med att sitta still beskrivs 

även i Kopp (2010) studie samt att pojkars symtom på misstänkt ADHD i större grad 

uppmärksammas än flickor av lärare. Flickorna beskrivs även uttrycka sig mer aggressivt 

verbalt än pojkar. Även i Nøvik et als. (2009) studie jämför lärare ofta flickor med pojkar i 

klassrummet där flickor med ADHD generellt är mindre störande och kan sitta stilla längre 

stunder. Øie, Hovik, Andersen, Czajkowski, och Skogli (2015) undersökte könsskillnader i 

ADHD och fann bland annat att ouppmärksamhet visade sig vara något mer förekommande 

hos pojkar än flickor med ADHD, då både barn och föräldrar skattade upplevda ADHD-

symtom.  

 

Enligt Kadesjö (2014) och Kopp (2010) brister flickor med ADHD oftare i uppmärksamhet 

jämfört med pojkar. Dessa svårigheter kvarstår även i vuxen ålder då det i Vildalen, Erlend, 

Brevik, Haavik, och Lundervold (2016) framkom att kvinnor upplevde mer symtom med 

ouppmärksamhet och hyperaktivitet jämfört med män. I resultatet i föreliggande studie 

framkommer uppmärksamhetsproblem i klassrummet bland informanter så som att de var 

lättdistraherade om något runt omkring rörde sig eller lät. De hade även en bristande 

motivation och svårigheter med att hitta fokus. Informanter berättade att de ofta dagdrömde 

i skolan och kunde sitta långa stunder och titta ut genom fönstret på lektionerna. Kopp (2010) 

menar att flickor med ADHD dagdrömmer mer jämfört med pojkar, samt att det finns flickor 

som kan ha ett hyperaktivt beteende som inte visar sig som fysiskt utåtagerande men kan 

leda till att deras ADHD blir svårupptäckt och inte uppmärksammas. I Nøvik et al. (2009) 

beskrivs att flickor kan ha impulsivitet och hyperaktivitet i sin symtombild men att de har 

bättre strategier för att dölja det jämfört med pojkar. 

 

Trots att informanter i föreliggande studie fick stöd i syfte att underlätta skolgången 

upplevde många av informanter att stödet var bristfälligt eftersom det inte ansågs vara 

individanpassat. De berättade även att de upplevde bristande förståelse och känslan av 

ständiga motgångar orsakade brist på motivation och ogiltig skolfrånvaro. Enligt SBU 

(2005) kan sviktande skolprestationer hos flickor vara det mest påtagliga tecknet på ADHD. 

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) och Hillman (2012) påpekar också att ogiltig 

skolfrånvaro bör beaktas om det kan vara tecken på neuropsykiatrisk problematik. Kopp 

(2010) menar att flickor vars ADHD-diagnos inte upptäcks riskerar en problematisk 

skolgång. Detta bekräftas i Mick et als. (2011) studie som fann att skolproblem var vanligt 

förekommande hos flickor med ADHD. Skolrelaterade problem resulterade i psykisk ohälsa 

och beskrevs av informanter i föreliggande studie som perioder av ångest och känslan av 

depression och att ständigt vara arg och ledsen.  

 

Mick et al. (2011) undersökte flickor med ADHD-diagnos och deras välmående.  Resultatet 

visade att deras upplevda problem som till exempel ångest, depression och somatiska 

symtom hade ett samband med omfattningen av upplevda ADHD-symtom.  I en 

longitudinell studie av Babinski et al. (2011) framkom att flickor/kvinnor med ADHD hade 

svårigheter upp i vuxen ålder och de upplevde mer depressiva symtom jämfört med kvinnor 

utan diagnos. Flertalet studier visar på att psykisk ohälsa är vanligare hos flickor med ADHD 

jämfört med flickor utan diagnos (Nøvik et al., 2009; Kopp, 2010; Nadeau et al., 2002; 

Quinn, 2008; Kopp et. al. 2010; Hinshaw, Owens, Sami & Fargeon, 2006). Resultatet av 
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föreliggande studie visar att känslor av ångest och depression hos vissa informanter 

medförde ett självskadebeteende, bruk av droger, självmedicinering och självmordsförsök 

under skolåren. Kopp et als. (2010) studie visade på att självskadebeteende och 

självmordsförsök förekom oftare hos flickor med ADHD jämfört med flickor utan ADHD. 

Enligt Kopp (2010) är det stor risk att flickor med ADHD som inte upptäcks eller fel 

diagnostiseras börjar använda tobak, droger och alkohol för att dämpa sina problem. Becker, 

McBurnett, Hinshaw och Pfiffner (2013) fann att flickor med ADHD-diagnos upplever mer 

oro än pojkar med ADHD-diagnos. Hinshaw et al. (2006) pekar att droger var mer vanligt 

förekommande bland flickor med ADHD. Även Kopp et al. (2010) fann att alkoholbruk var 

vanligt hos flickor med ADHD.   

 

Enligt Axengrip (2004) är det av vikt att reducera barnets upplevelser av ständiga motgångar 

och misslyckanden eftersom det påverkar den psykiska hälsan och kan till och med leda till 

självmordsförsök. Det är viktigt att de krav som ställs på eleven ska individualiseras 

eftersom det kan minska upplevelsen av motgångar och därmed ge en bättre psykisk hälsa. 

I föreliggande studie framkom att bristen på individanpassat stöd från lärare och skolan har 

bidragit till både sämre skolprestationer och psykiskt mående. Det har även medfört att vissa 

avbrutit studier i förväg, både i grundskolan och gymnasiet. Fredriksen et al. (2014) fann att 

avhopp från skolan hade högt samband med hyperaktiva och impulsiva ADHD-symtom. 

Enligt Kadesjö (2008) kan motivationen bli låg om ett barn känner att det inte kan motsvara 

kraven som ställs. Det kan leda till att barnet inte längre tror sig kunna påverka sin inlärning 

och tar därför inte ansvar för sitt handlande oavsett om det innebär framgång eller ett 

misslyckande. Resultatet i föreliggande studie visade att lärare hade bristande förståelse, 

intresse, förmåga och ork. Enligt informanter har det troligtvis även funnits lärare som haft 

otillräcklig kunskap om ADHD och särskilt flickors specifika ADHD symtom som bidrog 

till svårigheter med att fatta tycke för lärare. Informanter hamnade på grund av bristande 

stöd och förståelse efter i skolarbetet och fick problem med att nå skolans mål trots 

motivation och en stor ansträngning. Leissner och Lundeby-Överby (2014) beskriver att 

elever i skolan förväntas inhämta kunskap och självständigt planera upplägg av sitt arbete 

och samarbeta med andra. För elever med kognitiva problem medför detta arbetssätt 

svårigheter. I Kopp et als. (2010) studie uppgav lärare att elever med ADHD ofta har 

svårigheter att nå upp till kunskapsmålen. Bartlett, Rowe och Shatell (2010) beskriver att 

elever i skolarbetet behöver stöd med strategier som hjälper dem att vara intresserade och 

kunna fokusera.  

 

Malmqvist och Nilholm (2016) menar att för att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter 

att klara av skolan är det nödvändigt med ett lägre arbetstempo, särskilda 

undervisningsmetoder och en lugnare psykosocial miljö i klassrummet. Bristande eller 

felaktigt stöd gör det besvärligt för dessa barn att klara av skolgången eftersom dagens 

skolsystem inte är anpassat för elever med ADHD och koncentrationssvårigheter. 

Skolmiljön är för många en stressig plats eftersom elever i skolan behöver anpassa sig, sitta 

still och följa skolans regler En stökig arbetsmiljö resulterar i ökade 

koncentrationssvårigheter och ökad hyperaktivitet. Resultatet från föreliggande studie 

visade att lärare hade en stor delaktighet i upplevelsen av att informanter känt sig annorlunda 

under skoltiden. I Rogers, Bélanger-Lejars, Toste, och Heaths (2015) studie uppgav flickor 

med ADHD att de i relationen med sina lärare upplevde ett svagare band och mindre 

samarbete. Lärare i sin tur uppgav att de kände mindre känslomässig koppling till elever med 

ADHD oavsett kön och fann dem svårare att samarbeta med jämfört med elever utan ADHD-
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diagnos. Enligt Kadesjö (2008) är läraren förmodligen den person som har störst betydelse 

för om en elev trivs i skolan eller inte. Barn med koncentrationssvårigheter kan på grund av 

sin problematik vara provocerande mot lärare vilket kan leda till ett destruktivt samspel 

mellan elev och lärare. Informanter i föreliggande studie fick på grund av skolrelaterade 

problem sämre psykiskt mående. Det visade sig i både ett mer introvert och provocerande 

beteende mot lärare, som resulterade i dåliga relationer och konflikter med lärare. Enligt 

Kadesjö (2008) är det i dessa situationer som läraren behöver påminnas om att beteendet 

bottnar i en oförmåga, inte i konfliktsökande. Lärare som har denna förståelse, kan bidra 

med att skapa en stabil grund i elevens tillvaro och det har stor betydelse för elevens framtid.  

 

Informanter i föreliggande studie menade att lärare negativt uppmärksammat deras störande 

beteende och koncentrationssvårigheter genom att till exempel ha vidtagit egna åtgärder i 

klassrummet för att stilla informanters rastlöshet och koncentrations-svårigheter. 

Kommentarer som att skärpa till sig och inte störa sina klasskamrater och att bli utskickad 

från klassrummet har bidragit till känslor av utanförskap och att vara annorlunda. 

Honkasalita, Vehkakoski och Vehmas (2016) fann i sin studie att när lärare visade tålamod 

och använde sig av avledningsstrategier istället för bestraffning eller upprepade 

tillrättavisningar upplevde eleverna att de kunde fokusera bättre och återgå till skolarbetet 

snabbare. Resultatet av föreliggande studie visade att informanter hade ett bekräftelsebehov 

under lektionerna med skoluppgifterna. De upplevde svårigheter med att kunna fokusera och 

utföra uppgifter om de inte fick bekräftelse på att de förstått och utfört en uppgift rätt. Det 

var ofta lärare som inte gav denna bekräftelse som efterfrågades. Det fanns dock lärare som 

hade möjlighet och tog sig tid till att sitta bredvid informanter och gav bekräftelse. I dessa 

situationer ökade motivationen och koncentrationen till att prestera bättre på lektionerna. 

Enligt Bartlet et al. (2010) förbättrades skolresultatet när läraren tog sig tid till att förklara 

uppgifter noggrant och att rimliga förväntningar och mål sattes upp för den enskilda eleven. 

Ett bra stöd från läraren beskrevs som att ha tålamod, visa omtänksamhet och att vara 

tillgänglig. Betydelsefullt för inlärningen var intresset hos läraren att förklara tills dess att 

full förståelse uppnåtts hos eleven. Att från lärare få bekräftelse och en förståelse på att de 

gjorde sitt yttersta för att klara uppgifter i skolan beskrevs som mycket betydelsefullt och 

bidrog till bättre psykiskt mående. 

 

Resultatet från föreliggande studie beskrev upplevelser av mobbning, utanförskap och 

stigma på grund av känslan av att inte vara som alla andra.  Enligt Kopp et al. (2010) så hade 

varannan flicka med ADHD upplevt att de varit mobbade. Scriberras, Efron och Iser (2011) 

fann i sin studie att majoriteten av barnen med ADHD kände sig annorlunda jämfört med 

andra barn. Møen, Hedelin och Hall-Lord (2014) menar att ett avvikande beteende uppdagas 

mer i dagens samhälle eftersom normalitetsbegreppet är mer begränsat nu jämfört med förr 

i tiden. Att inte passa in i den givna ramen kan bidra till ett utanförskap och därmed till att 

både uppleva sig och uppfattas som annorlunda. Det är därför av stor vikt anser författarna 

att lärare som har elever med symtom på eller ställd ADHD-diagnos, i så stor utsträckning 

som möjligt får dessa elever att känna sig som de andra i klassen. En tidig diagnos menar 

författarna skulle kunna minska upplevelser av utanförskap och mobbning.  

 

Majoriteten av informanter i föreliggande studie kände sig annorlunda, upplevde svårigheter 

i skolan och problem med till exempel koncentration, vredesutbrott och sämre psykiskt 

mående. Att få en ADHD-diagnos beskrevs huvudsakligen som en positiv upplevelse och en 

förklaring till deras upplevda problem och svårigheter. Gustafsson (2009) styrker att många 
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barn upplever att en ställd diagnos ger en förklaring till upplevda symtom. I de fall där 

svårigheterna förringats eller bortförklarats kan en ställd diagnos upplevas som att få en 

upprättelse. Littman och Quinn (2002) hävdar att få en diagnos bidrar till ökad begriplighet, 

bättre hanterande av upplevda svårigheter och en bättre psykisk hälsa. I föreliggande studie 

beskrevs att ADHD- symtomen ställt till med problem i vuxen ålder och resulterat i 

långtidssjukskrivning, något som uppgavs ha kunnat undvikas om ADHD-medicinering 

blivit insatt under skolåren. Fredriksen et al. (2014) fann att graden av ADHD- symtom 

påverkar risken att bli långtidssjukskriven i arbetslivet. I föreliggande studie beskrevs att 

självmordsförsök och psykisk ohälsa försämrades i vuxen ålder på grund av avsaknad av 

medicinering under skolåren. Svårigheterna eskalerade därför och blev svårare att hantera i 

vuxen ålder. Mick et al. (2011), Fredriksen et al. (2014) och Babinski et al. (2011) menar att 

graden av ADHD-symtom även påverkar den psykiska hälsan negativt som vuxen. 

Resultatet i föreliggande studie visar på att den psykiska hälsan upplevdes mer positiv efter 

att informanter fått diagnos och för vissa i kombination med medicinering, trots att 

diagnosen ställdes under tonåren. Enligt Socialstyrelsen (2014) bör stödinsatserna vara både 

pedagogiska och psykosociala samt även bestå av läkemedelsbehandling vid behov.  

 

Gustafsson (2009) beskriver att en diagnos kan ge tillgång till läkemedelsbehandling som 

för en del barn kan ge markant förbättrade förutsättningar att kunna fungera normalt i skolan 

och att kunna leva ett bättre liv. Enligt Scriberras et als. (2011) studie upplevde majoriteten 

av barnen att de blev hjälpta av sin ADHD- medicinering och de beskrev sin livskvalité som 

positiv trots kvarvarande upplevda svårigheter. Resultatet i en studie av Knipp (2006) visade 

att läkemedelsbehandling bidrog till bättre relationer med kamrater och en känsla av att bli 

accepterad, passa in och känna sig normal. Läkemedelsbehandlingen resulterade jämfört 

med innan behandling även till att skolarbetet drastiskt förbättrades. Även i en studie av 

Toomey et al. (2011) visade resultatet att läkemedelsanvändning hos barn och tonåringar 

med ADHD på en klar förbättring av prestationen i skolan. Anledningen var att 

medicineringen bidrog till att de kunde fokusera och koncentrera sig bättre. De medicinerade 

bara under skoltid och beskrev inga andra anledningar eller situationer där de behövde 

använda medicinering för att kunna fungera i vardagen.  

 

Det som informanter beskrev som negativt med att få en diagnos i föreliggande studie var 

att människor i omgivningen inte såg deras personlighet och personen bakom ADHD-

diagnosen. Denna upplevelse påpekade informanter fortfarande än i dag finns kvar. 

Gustafsson (2009) menar att det finns negativa aspekter med att få en diagnos och som kan 

medföra att barnet förknippas med sin diagnos och att diagnosen blir en omotiverat stor del 

av dennes identitet. Det finns även en risk att utbrott slentrianmässigt skylls på diagnosen 

trots att den bakomliggande orsaken kan vara något annat. Informanter i föreliggande studie 

menade att personer som har ADHD måste börja ses mer positivt och att samhället behöver 

anpassas mer efter de som har ADHD. Det skulle underlätta, leda till mindre fördomar och 

ge en ökad förståelse. De påpekade även att det saknades förståelse från skolan och 

omgivningen om ADHD och att denna kunskap särskilt borde finnas i skolan. Schrevel et 

al. (2016) menar att istället för att fokusera på negativa aspekter kan en ökad kunskap om 

ADHD i samhället synliggöra elever med ADHD och deras kreativa tänkande och skapande. 

Därmed skulle det kunna bidra till att elever i mindre utsträckning upplever ett utanförskap. 

Informanter i föreliggande studie menade att tack vare rätt medicinering och erfarenhet går 

det att ta sig förbi svårigheter. De beskrev att de idag ser det som positivt att leva med en 

ADHD-diagnos och inte längre ser diagnosen som ett problem. Vidare påpekade de att deras 
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ADHD medfört positiva egenskaper som att vara kreativ, bra på att skapa samt att vara 

flexibel och effektiv. I en studie av Scriberras et al. (2011) beskrev barn och ungdomar också 

att deras ADHD medförde positiva egenskaper såsom energi och kreativitet. De såg positivt 

på framtiden och trodde att deras ADHD skulle bli bättre med tiden.  

 

Informanter i föreliggande studie berättade att om de fått en tidigare ADHD-diagnos hade 

det troligtvis uppstått färre konflikter med föräldrar och lärare. Skolåren hade inte heller 

upplevts som lika svåra och de skulle haft mindre ogiltig skolfrånvaro. Soffer, Mautone och 

Power (2007) menar att en tidig identifiering av ADHD är en viktig komponent för att 

förhindra frustration mellan barn, deras familjer och omgivningen som orsak till deras 

upplevda skolrelaterade problem. Tidig identifiering och rätt stöd ger även en möjlighet till 

att minska svårighetsgraden på ADHD-relaterade problem som till exempel skolprestationer 

och studieresultat. I resultatet av föreliggande studie framkom att föräldrarna under skoltiden 

stöttade informanter att nå godkända betyg. Stödet gav dock uppkomst till konflikter, 

frustration och gräl som enligt informanter berodde på en bristande förståelse från båda 

parter om orsaken till upplevda skolsvårigheter. Skogli, Teicher, Normann- Andersen, Hovik 

och Øie (2013) menar att självskattningsskalor för ADHD kan öka medvetenheten om 

problem som är särskilt framträdande hos flickor. Studien visar att när föräldrar skattade sitt 

barns symtom på ADHD så uppmärksammade de främst yttre symtom, det vill säga de 

symtom som oftast beskrivs som mer framträdande hos pojkar. Flickorna i studien skattade 

sina symtom högre jämfört med föräldrarna. Författarna menar att detta styrker vikten av att 

ta reda på flickors egna upplevelser vid signaler om skolproblem eller psykisk ohälsa för att 

kunna göra en rätt bedömning.  

 

I en studie av Eiraldi, Mautone och Power (2012) framkommer att tonåringar med ADHD 

upplever relationen med föräldrarna som tidvis svår. Vidare framkommer att föräldrar med 

tonårsbarn med ADHD-diagnos ofta saknar verktyg och kompetens kring ADHD och hur de 

ska hantera sina barn.  Bartlett, Rowe och Shatell (2010) menar att föräldrars stöttande, 

hjälpsamhet, accepterande och omtänksamhet är av stor betydelse. Föräldrars engagemang 

bidrar till ett bättre mående för barn med ADHD för att kunna fungera och hantera sina 

symtom under skoltiden på ett mer fungerande och framgångsrikt sätt.  Bartlett et al. (2010) 

beskriver i sin studie att bättre psykisk hälsa upplevdes när omgivningen hade förståelse och 

en medvetenhet kring individens problematik i skolan. Även SSF (2016) menar att mer 

information och kunskap om ADHD är nödvändigt eftersom omgivningen oftast får en större 

förståelse och ett annat förhållningssätt efter att ett barn diagnostiserats med ADHD. Det 

anses bero på att en diagnos ger en förklaring till barnets beteende och det kan reducera 

barnets upplevelse av att vara annorlunda. Socialstyrelsen (2014) hävdar att för att kunna 

förstå barnets situation, hjälpa och bemöta barnet på bästa sätt, behöver omgivningen och 

berörda parter informeras om individens upplevelser. Skolsköterskan har en viktig roll i att 

identifiera elevers upplevelser med indikationer på vad som upplevs dåligt och bra i elevens 

miljö.  

 

Møen et al. (2014) beskriver att det är av stor betydelse att ett samarbete sker mellan olika 

yrkesgrupper för att kunna få en helhetsbild av situationen. Författarna anser att 

skolsköterskan kan tillföra en viktig helhetsbild av eleven i elevhälsan genom sina enskilda 

möten med varje elev i hälsosamtal och genom den öppna mottagningen. Skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete innebär att upprätthålla det fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Omvårdnad är en bärande grund i 
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elevhälsan och skapas genom en interaktion mellan skolsköterskan och eleven (Borup, 

2012). Elevernas behov ska tillgodoses på bästa sätt vilket bygger på förtroende, vetenskap 

och beprövad erfarenhet (Moberg, 2012). Livsvärld beskrivs som den verklighet människan 

lever sitt vardagliga liv i. Livsvärlden innefattar nuet, vad som hänt tidigare och vad som 

kommer att hända. I mötet med elever och i deras livsvärld behöver skolsköterskan ta reda 

på vad hälsa och välbefinnande betyder för individen, hur eleven upplever sin situation 

eftersom den är unik och personlig.  Socialstyrelsen och Skolverket (2016) beskriver att 

elever med neuropsykiatriska diagnoser har en extra sårbarhet i skolan. De beskriver att 

skolsköterskan kan fånga upp elever med svårigheter vid hälsosamtalen då upplevelsen av 

skolsituation, inlärning och psykiskt mående innefattas av frågorna i hälsoformulären. 

Resultatet av föreliggande studie beskrev svårigheter som bland annat bristande förståelse 

från lärare, felaktiga stödinsatser, psykisk ohälsa, svårigheter att nå godkända betyg och 

ogiltig skolfrånvaro. Dessa svårigheter menar författarna till föreliggande studie kan fångas 

genom hälsosamtal Enligt Socialstyrelsen och Skolverket (2016) är en väl fungerande 

elevhälsa därför viktig i både hälsofrämjande och förebyggande syfte. Detta för att tidigt 

kunna identifiera elever som är i behov av stöd för att de inte ska utveckla mer omfattande 

svårigheter. Författarna anser att det är viktigt att kunskap kring flickor och ADHD finns hos 

skolsköterskan för att främja en gynnsam skolgång och framtid.  

Konklusion 

Resultatet i föreliggande studie visar att majoriteten av informanter fick sin ADHD-diagnos 

under tonåren. Deras symtom hade inte uppmärksammats som ADHD, trots att när de ser 

tillbaka på sin skoltid menar att de uppvisade tydliga symtom på ADHD långt innan ställd 

diagnos. Konsekvenserna av att informanters symtom på ADHD missades och resulterade i 

ADHD-diagnos först under tonåren medförde konflikter med lärare, föräldrar och 

klasskamrater. Även psykisk ohälsa, drogbruk, självskadebeteende, självmordsförsök, 

ogiltig skolfrånvaro och svårigheter med att uppnå godkända betyg beskrivs också som 

ytterligare orsaker. Informanter lyfte fram betydelsen att få en diagnos samt vikten av en 

tidig diagnos för en ökad självförståelse och förståelse från omgivningen. Betydelsen av 

individanpassat stöd i skolan för en positiv skolgång och en ADHD-diagnos i kombination 

med medicinering upplevdes medföra bättre skolprestationer och en positiv skillnad för den 

psykiska hälsan samt ett mer välfungerande liv. Att uppmärksamma flickors symtom på 

ADHD är viktigt för en positiv och välfungerande skolgång och för deras psykiska mående. 

Det är även viktigt att uppmärksamma flickors symtom för att minska framtida problem med 

psykisk ohälsa och svårigheter i arbetslivet. Skolsköterskan och elevhälsan kan med sin 

samlade kompetens identifiera flickor med ADHD och därmed främja deras hälsa och 

skolgång. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet i föreliggande studie visar att det finns brister med att ge elever med ADHD 

individanpassat stöd, trots att det finns riktlinjer som anger hur lärare och skolpersonal ska 

stödja elever med särskilda behov. Av resultatet framkommer även att det finns 

kunskapsbrister med att identifiera och uppmärksamma flickors symtom på ADHD. Det 

behövs därför ökad kunskap och bättre metoder för att identifiera flickors symtom på 

ADHD. Det kan bidra till en ökad kunskap i skolan, elevhälsan och för skolsköterskan. En 

ökad kunskap om flickors symtom på ADHD kan ge möjligheter till en tidigare identifiering. 
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Det kan därmed minska omfattningen av skolrelaterade problem och även positivt påverka 

den psykiska hälsan. Bättre kunskap bidrar även till att dessa flickor kan få adekvat och 

individanpassat stöd i skolan och därmed bättre möjligheter till mer tillfredställande 

skolprestationer och studieresultat. Skolsköterskors utbildning, erfarenhet och kunskap kan 

variera och för att bibehålla, utveckla och förbättra sin kompetens är det nödvändigt att 

arbeta evidensbaserat och att dela erfarenhet och kunskap med varandra. Det ökar 

möjligheten att identifiera flickors specifika symtom och upplevda problematik på ADHD. 

Skolsköterskan har en unik möjlighet att fånga flickors symtom på ADHD med hjälp av 

hälsoformulären i hälsosamtalen. Författarna till föreliggande studie anser att frågorna har 

en förbättringspotential för att underlätta identifieringen av ADHD. Hälsoformulären kan 

även kompletteras med självskattnings-skalor med syfte att specifikt identifiera symtom på 

ADHD i skolmiljön. Skolsköterskan behöver även samarbeta inom elevhälsan med att 

identifiera och ge stöd till flickor med ADHD. Författarna menar att för att minska risken att 

åtgärder i skolan vidtas på ett för grunt underlag behöver upplevda problem, styrkor och 

svagheter lyftas från fler perspektiv. Förutom eleven ska elevhälsan, föräldrar, lärare och 

andra berörda i skolan involveras. Ett samarbete minskar risken för felaktiga eller bristfälliga 

åtgärder då en helhet av elevens livssituation behöver belysas för att kunna göra en korrekt 

bedömning av vad som orsakar de svårigheter och symtom som eleven uppvisar.   
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Bilaga 1. Information om deltagande i en studie avseende flickors 

symtom på ADHD. 

 
Ungdomars hälsa är idag ett högaktuellt område och forskning visar på olikheter mellan 

könen. Det saknas forskning om flickor och ADHD och den forskning som finns visar att 

flickor ofta uppvisar andra symtom på ADHD jämfört med pojkar. Diagnoskriterierna som 

är framtagna för en ADHD-diagnos är i nuläget lika för båda könen. Skillnaden i flickor och 

pojkars symtombild på ADHD bidrar till att flickor inte får adekvat hjälp i skolan och har en 

ökad risk att få en felaktig diagnos, drabbas av psykisk ohälsa eller få diagnosen sent efter 

symtomdebut. För att skolans elevhälsa där skolsköterskan ingår ska få ökad kunskap, och 

tidigt kunna identifiera flickors symtom på ADHD, behövs forskning inom området. Du 

tillfrågas härmed om deltagande i en studie. Studien kommer att genomföras via e-post med 

unga kvinnor 18–30 år som har fått diagnosen ADHD under sin skoltid. Vi är två 

sjuksköterskor som studerar en specialistutbildning till skolsköterskor. Vi vill gärna 

intervjua dig om dina erfarenheter och upplevelser om din ADHD- diagnos. Vi skulle se det 

som mycket värdefullt om du vill deltaga i vår studie. Intervjuerna kommer att ske skriftligt 

via e-post. Du kommer få några korta frågor att besvara. Intervjuerna kommer att ske vid ett 

tillfälle, men vi kan komma att kontakta dig vid ytterligare något tillfälle om vi önskar veta 

mer om något du berättat. Efter att du fått intervjumaterialet från oss önskar vi svar inom 7 

dagar. Det är enbart vi och vår handledare som har tillgång till materialet från vår e-

postkontakt. Det kommer inte vara möjligt för någon utomstående att identifiera dig och dina 

svar i sammanställningen av resultatet. När studien är färdig och godkänd kommer materialet 

att förstöras. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att 

uppge varför. Vi garanterar strikt konfidentialitet och samtliga uppgifter du lämnar kommer 

behandlas med sekretess. Syftet med studien är att beskriva unga kvinnor med ADHD och 

deras upplevelser under skolåren. Det är viktigt med ökad kunskap om flickors symtom på 

ADHD, så att de tidigt identifieras och uppmärksammas. Resultatet ska kunna användas 

inom elevhälsan. Om du är intresserad delger vi dig gärna resultatet. 

 

Med vänliga hälsningar Marie Dalebrand och Johanna Karlsson Nordmalm 

Högskolan i Skövde 

c15marda@student.his.se och e15johno@student.his.se   

Tel: 070-xxx och 073-xxx 

Handledare: 

Kina Hammarlund   

Kina.hammarlund@his.se Tel: 073-xxx 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

Skriv gärna mycket och utförligt, ju mer vi får veta om dina upplevelser desto bättre. 

När du svarar på frågorna märk ”svar fråga 1”, svar fråga 2 o.s.v. 

 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur gammal var du när du fick din ADHD-diagnos? 

 

3. Berätta om hur din skolgång har varit och fick du något extra stöd i skolan?  

 

4. Hur har du mått under skolåren? (psykiskt och fysiskt)  

 

5. Hur upplever du att dina relationer varit under skolåren med t.ex. lärare, klasskamrater, 

syskon, föräldrar och vänner? 

 

6. Tror du att ditt liv och/eller din skolgång skulle ha sett annorlunda ut om du hade fått din 

diagnos tidigare?  

Om svar ja, hur?  

 

7. Har du något mer att berätta om dina upplevelser kring din ADHD, vill vi jättegärna att 

du skriver det här. Skriv gärna mycket och utförligt! 

  



 

Bilaga 3. Exempel på följdfrågor och sonderandefrågor 
 

Du skriver att du tror att både livet och skolgången sett annorlunda ut om du fått din diagnos 

tidigare och fått rätt medicinering. ”ADHD- diagnosen och rätt medicin räddade mitt liv”. 

Kan du beskriva hur du menar att ADHD-diagnosen räddade ditt liv? 

 

Du skriver ” Det blev bara bättre efter att jag fått min diagnos och rätt behandling” Rätt 

behandling avser det läkemedel och/eller t. ex strategier eller självförståelse eller något 

annat? 

 

På vilket sätt visade sig dina koncentrationssvårigheter i klassrummet och uppmärksammade 

lärarna dem?  

 

Vad gjorde du när du inte kunde koncentrera dig? 

 

Vid vilken ålder började du medicinera och varför, var det du eller någon annan som 

bestämde att du skulle börja medicinera? 

 

På vilket sätt menar du att människor runt omkring dig inte förstod vad du menade på ditt 

sätt? 

 

Beskriv vad det var i skolan som bidrog till att du fick ångest? 

 

Vem eller vilka ville att du skulle påbörja en utredning om ADHD och vad var orsaken att 

den påbörjades? 
 

 


