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Sammanfattning  

Flickor med svårigheter inom området Essence kan vara svåra att upptäcka då deras 
signaler kan misstolkas och förringas med konsekvenser som psykisk ohälsa, 
skolfrånvaro och utanförskap i förlängningen. Studiens syfte var att synliggöra och 
analysera fyra pedagogers och fyra vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser 
omkring de signaler som flickor uppvisar, kopplat till konstaterade eller misstänkta 
svårigheter inom Essenceområdet. Förhoppningen var att kunna bidra till ökad 
kunskap om vikten av tidig identifikation och därigenom ökad möjlighet till lämplig 
stöttning av dessa flickor på deras väg genom livet. Med intervju som metod 
genomfördes en kvalitativ studie där resultatet bland annat visade att återkommande 
signaler hos flera flickor visat sig som stora svårigheter i relationsskapande, samt att 
behärska många av de vardagliga moment som livet och skolan innebär. Resultatet 
visar också att vårdnadshavarna ofta tidigt identifierar svårigheter medan pedagoger 
i de flesta fall avvaktar, kompenserar och i vissa fall fördröjer utredningar. 
 

 

Nyckelord: ADHD, AST, exekutiva funktioner, kön, specialpedagogik, symptom.  
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Inledning  

   
Studien avser att synliggöra och analysera fyra pedagogers och fyra vårdnadshavares 
erfarenheter och upplevelser omkring flickors signaler på svårigheter inom området 
Essence (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical 
Examinations). Paraplybegreppet Essence används av bland annat Gillberg (2013; 
2018) och beskriver tidiga symptomatiska syndrom som föranleder 
utvecklingsneurologiska undersökningar (Gillberg, 2018). Inräknat är bland annat 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och AST 
(autismspektrumtillstånd), som orsakar omfattande sociala och kognitiva svårigheter 
i tidig ålder. Inom Essence förekommer även sömnproblem, ångest (Kopp, Kelly & 
Gillberg, 2010), samt svårigheter gällande mat och allmän daglig livsföring (ADL) 
(Kopp, 2012).   

 

Världshälsoorganisationen WHO, 2018) definierar begreppet hälsa som ett tillstånd 
av totalt välbefinnande, både fysiskt, psykiskt och socialt och något alla människor 
ska ha möjlighet att så långt som möjligt uppnå. Vikten av hälsofrämjande arbete 
uttrycks i både förskolans och skolans styrdokument. Genom exempelvis långsiktigt, 
systematiskt kvalitetsarbete och relationsskapande ska barns utveckling, lärande och 
välmående främjas (Skolverket, 2019; SFS 2010:800) vilket kan tolkas spegla WHO’s 
definition. I den svenska skollagen och i barnkonventionen framhålls alla barns rätt 
till utbildning, att utvecklas och att få lära utifrån sina olika behov. Vidare lyfts att 
alla barn ska ges stöttning och stimuleras till att utvecklas så långt som möjligt 
utifrån egen förmåga samt att alla barn har samma rättigheter och lika värde (SFS, 
2010:800; Skolverket, 2018; UNICEF, 2009).  

 

Andelen ungdomar som mår dåligt och känner stress i skolsituationen har dock 
fördubblats sedan mitten av 1980-talet och forskning visar samband mellan 
problematisk skolfrånvaro, bristande psykisk hälsa och försämrade skolresultat 
(Bühler, Karlsson & Österholm, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2018, 2011; Låftman, 
Almquist & Östberg, 2013; Nielsen, 2015). För dessa ungdomar finns i förlängningen 
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en förhöjd risk att hamna både i socialt utanförskap och utanför arbetsmarknaden 
(Bühler et al., 2018).   

 

Många ungdomar på högstadiet säger sig bland annat ha återkommande huvudvärk, 
sömnsvårigheter, nedstämdhet och magproblem vilket enligt Folkhälsomyndigheten 
(2018; 2011) är tecken på ohälsa och stress. Av dessa ungdomar är andelen flickor 
betydligt större än andelen pojkar vilket Folkhälsomyndigheten (2011) visar i sin 
rapport om skolbarns hälsovanor. Deras signaler och reaktioner (huvudvärk, 
nedstämdhet, magproblem, sömnproblem, flykt, låsning och utagerande) skulle 
kunna vara tecken på svårigheter inom Essenceområdet, exempelvis 
Autismspektrumtillstånd (AST), ADHD, selektiv ätstörning eller språkstörning 
(Gillberg, 2018; Jensen, 2017).  Tolkningsmöjligheterna gällande svårigheter 
inom Essence kan kompliceras, för de som möter barnen i skolan, vården och 
hemma, av att olika tillstånd och diagnoser har symptom som liknar och går in i 
varandra (Kopp, Kelly & Gillberg, 2010).   

 

Flickor med svårigheter inom Essenceområdet är överlag bättre än pojkar med 
liknande problematik på att kamouflera sina symptom genom att härma kamraters 
beteenden. Dessutom kan vissa av signalerna som till exempel beundran eller 
överdrivet intresse för något, smink eller hästar, mestadels anses vara helt naturligt 
och väcker därför sällan misstankar (Kopp, 2004). Flickor har generellt bättre social 
förmåga och detta kan i många fall överskugga svårigheterna med sociala relationer 
(Kopp, 2004).  Även om det för åskådaren ser ut som att flickorna verkar vara med i 
kompisgänget, kvarstår det faktum att förmågan till interaktion på ett djupare plan 
saknas, de har svårt att skapa nya sociala kontakter och att behålla vänskap (Bühler, 
Österholm, Chipumbu Havelius, Hindström, Edfelt, Kosner, Kylberg Johnsson, 
Larsson, Müller, Planck & Thorslund, 2017).  

 

Sammanfattningsvis kan denna studies intention sägas vara ett försök till 
identifikation och förståelse för de olika signaler som flickor kan sända ut som tecken 
på svårigheter inom Essenceområdet, med ett visst fokus på signaler i förhållande till 
kamratrelationer. Vår förhoppning är att studiens resultat kan bidra till ökad 
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kunskap om dessa flickor. Utifrån specialpedagogiska perspektiv är denna studies 
syfte både relevant och aktuellt. Det finns mycket forskning på svårigheter hos 
flickor, trots detta tycks människor i flickors närhet misslyckas med att 
uppmärksamma och/eller se dessa. Studien utgår ifrån att de svårigheter som flickor 
upplever inom Essence, är lika allvarliga som hos pojkar och att omgivningen inte 
verkar se eller förstå. (SBU, 2005).  
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Syfte och frågeställningar   

  

Denna studies syfte är att synliggöra och analysera fyra pedagogers och fyra 
vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser omkring de signaler som flickor 
uppvisar, kopplat till konstaterade eller misstänkta svårigheter inom 
Essenceområdet.  

  

Studien avser att besvara följande frågeställningar:  

   

• Hur upplever pedagoger och vårdnadshavare att flickor visar signaler på 
misstänkta eller konstaterade svårigheter inom Essenceområdet, i skolan och i 
hemmet?  

• Vilka är pedagogers och vårdnadshavares upplevelser och erfarenheter 
omkring hur dessa flickors signaler tolkas av omgivningen? 

• Hur upplever pedagoger och vårdnadshavare att dessa flickor signalerar 
svårigheter i kamratrelationer? 
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Bakgrund  

I följande avsnitt är avsikten att definiera vissa centrala begrepp som kommer 
användas i studien samt ge en tydlig bild av arbetets teoretiska ram. I 
forskningsöversikten presenteras litteratur, forskning och statistik som är relevant 
för undersökningen. 

 

Centrala begrepp 

 

Signaler                

Då avsikten är att analysera och synliggöra flickors signaler på svårigheter inom 
Essenceområdet blir vår definition av signaler signifikant för studiens trovärdighet. 
Tecken är en synonym som likväl skulle kunna användas och sammanfattningsvis 
kan betydelsen sägas vara: med ord, gester eller handlingar uttryckta indikationer på 
svårigheter hos flickor.  Synonymen symptom valde vi generellt bort då betydelsen 
kan tolkas syfta på sjukdom eller konstaterad diagnos, vilket inte alla flickor som 
deltagarna i studien hänvisar till hade. Likväl förekommer alla tre synonymer i texten 
då de är vedertagna begrepp som används i annan forskning och litteratur som 
behandlar samma område.  

 

Essence  

Föreligger svårigheter inom Essenceområdet kan dessa bli synliga inom något eller 
några av följande områden: den allmänna utvecklingen, kroppsställning och 
balans, språk och kommunikation, koncentration, impulsivitet och aktivitet, socialt 
samspel, tics kan förekomma, tvångssyndrom (OCD) och problem kopplade till 
humörsvängningar, sömn och ätande. Essence i sig är inte en diagnos, men eftersom 
komorbiditet1 vid olika diagnoser är mer regel än undantag och olika diagnoser delar 
både signaler och tillstånd så kan det vara lämpligare att använda sig 
av Essencebegreppet än att placera syndrom i olika fack (Gillberg, 2013). Vi har valt 
att använda begreppet Essence för att inte låsa arbetet vi någon speciell diagnos utan 

 
1 Definitionen av komorbiditet kan sammanfattas med termen samsjuklighet, samtidigt föreliggande tillstånd eller diagnoser 
(Psykologiguiden, 2019). 
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ha ett bredare fokusområde som även täcker in odiagnostiserade flickor. Det är dock 
viktigt att notera att flera av de studier och rapporter vi hänvisar till inte använder 
begreppet Essence. 

 

Forskningsöversikt 

I följande avsnitt presenteras teorier och forskning där områden som har en central 
plats i vår studie behandlas. Avsnittet inleds med en beskrivning av svårigheter 
knutna till kön presenterade under tre rubriker. För att kunna förstå det 
vårdnadshavare och pedagoger berättar om signaler följer därefter en ingående 
presentation av svårigheter kopplade till begreppet Essence. Forskningsöversikten 
avslutas med en beskrivning av svårigheter i skolvardagen, vårdnadshavarnas 
situation och kunskapsbrist omkring flickors signaler. 

 

Könskvoter 

Studier gjorda av Loomes, Hull och Polmear Locke Mandy (2017) visar att det hos 
ungefär 1,5% av alla barn i Sverige idag ställs en AST diagnos, i avsevärt fler fall till 
pojkar än till flickor. En del studier menar att könskvoten ligger på ungefär en flicka 
på tre pojkar som diagnostiseras med AST (Loomes et al., 2017), andra studier pekar 
på att det skulle kunna vara så att det går en flicka på varje pojke som diagnostiseras 
(Hill, 2019). Motsvarande siffror för ADHD visar att omkring 7% av alla barn 
uppfyller diagnoskriterierna och av dem är endast 20% flickor (Gillberg, 2018). Det 
föreligger, historiskt, brister när det gäller forskning omkring flickor med svårigheter 
inom Essenceområdet. Så sent som 1998 uppmärksammades, för första gången i 
Sverige, flickor och ADHD, på en konferens i Göteborg. Det kan vara ett av skälen till 
att könskvoterna när det gäller diagnoser kan se olika ut (Gillberg, 2018; Nadeau et 
al., 2015).  

 

Skillnad mellan flickor och pojkar 

Svårigheter att tolka tecknen och signaler anges i viss forskning som en orsak till den 
stora skillnaden i antal diagnosticerade kopplat till kön. Kopp (2004) menar att 
pojkar har ett mer extrovert sätt att utrycka sina symptom på, de blir ofta aggressiva 
och märks på ett annat, tydligare sätt än flickor. Flickorna tycks agera inåt, de blir 
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tysta och lyckas maskera sina symptom genom inlärda strategier och genom att 
härma. Hon lyfter även faktumet att pojkar i större grad diagnostiseras inom Essence 
beror på att forskning och studier i ämnet bygger på pojkars symptom. Hon tar även 
upp teorier som uppger att ärftligheten för att få svårigheter inom Essenceområdet 
skulle kunna vara större hos pojkar, att pojkars hjärnor är känsligare för skador 
under fosterstadiet eller att det skulle finnas en oidentifierad kvinnlig typ (fenotyp) 
av AST. I Sverige används diagnoskriterierna i DSM-5 (Socialstyrelsen, 2017) och 
eftersom fokus i många år legat på pojkar är kriterierna väldigt mansorienterade och 
kan vara svåra att tillämpa på flickor.   

 

Diagnosticering av flickor 

Flickor som diagnosticeras får ofta sin diagnos sent, generellt flera år senare än 
pojkar. Detta kan enligt Kopp (2004) bero på att pojkars beteende blir svårare att 
handskas med och de remitteras därför till barnpsykiatrisk klinik tidigare, redan i 
åldern 5–10 år medan flickorna remitteras först i åldern 11 år och äldre. Flickor med 
AST diagnosticeras i högre grad även med tvångssyndrom, selektiv mutism, ADHD 
och anorexia nervosa (Kopp, 2012) än andra flickor. I en undersökning sade sig 
uppemot 30% av flickorna med svårigheter inom Essenceorådet ha haft huvudvärk 
eller känt sig nere mer än en gång per vecka medan andelen pojkar med samma 
symptom var drygt 10% (Autism och Aspergerförbundet, 2016). Elevhälsan, 
utredningsteam, vårdnadshavare och lärare har svårt att se och tolka de symptom 
som flickor visar. Ofta misstolkas de som trotsbeteende, oegentligheter i hemmet 
eller så ges de helt andra förklaringar (Bühler et al., 2017).  

 

Forskning visar att diagnosticering kan vara till hjälp, både för den som får den men 
även för omgivningen. Nielsen (2015) beskriver i sin avhandling hur flickors 
diagnoser kan vara en förklaring till en kanske svår eller konfliktfylld tillvaro. Hon 
visar även på flickors förmåga att ta på sig skulden för sitt beteende och dåligmående.  
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Svårigheter kopplade till Essence   

Enligt forskning har hög förekomst av komorbiditet lyfts fram mellan bland annat 
AST och ADHD (Gillberg, 2018; Kopp, Kelly & Gillberg, 2010). AST, är ett 
samlingsnamn som omfattar några olika diagnoser, autism, aspergers syndrom och 
atypisk autism (Socialstyrelsen, 2010). Gemensam nämnare för dessa är att de 
drabbade har begränsningar och/eller svårigheter med det sociala samspelet, med 
ömsesidig kommunikation, de har svårt att föreställa sig, svårt att vara flexibla och 
kan bli uppslukade av ett speciellt intresse (Socialstyrelsen, 2010). Studier visar att 
signaler som sänds ut och beteenden som framträder följaktligen kan misstolkas och 
lämpliga åtgärder därmed utebli (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Exekutiva funktioner 

Nadeau, Littman och Quinn (2018) beskriver, i boken Flickor med ADHD, exekutiva 
funktioner som de förmågor som krävs för att kunna uppnå mål. Funktionerna 
inverkar på den sociala förmågan utifrån studier som gjorts på flickor med 
svårigheter inom Essence och de är dagligen påverkade av brister inom detta område 
(Nadeau et al., 2018). 
 

Theory of mind 

Bühler et al. (2018) beskriver att nya situationer ofta upplevs som problematiska och 
jobbiga av personer med svårigheter inom Theory of mind, eller 
mentaliseringsförmåga som det också kallas. Kapaciteten kan beskrivas som 
förmågan att inom sig själv kunna få upp en bild av hur saker kommer att bli och 
föreställa sig hur andra människor kan tänkas reagera och agera (Bühler et al., 2018).         

 

Reaktioner på krav och stress 

Enligt Jensen (2017) kan reaktionerna på för högt ställda krav och hög stress vara 
gemensamt för många med svårigheter inom Essenceområdet. Dessa är, oavsett 
problematik eller kön: utåtagerande gentemot andra eller sig själv, flykt eller att låsa 
sig. Hon beskriver också hur det för någon kan vara vanligare att reaktionen kommer 
först hemma på grund av att stressnivån byggts upp under skoldagen. För andra kan 
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reaktionen komma exempelvis vid ett hinder eller en motgång redan under första 
lektionen såtillvida att stressnivån var hög innan skoldagen ens började, på grund av 
olika händelser (Jensen, 2017).   

 

Kontakter och kommunikation 

Sjölund (2017) menar att flickor med svårigheter inom Essence ofta har problem med 
att knyta kontakter, detta kan delvis eller helt bero på att de har svårt att avläsa 
ansiktsuttryck. Nadeau et al. (2018) menar att förmågan att följa muntliga 
instruktioner och att kunna ta till sig och förstå språklig information kan vara 
försenad hos flickor med svårigheter inom Essence. Denna försening kan enligt 
henne efter ett par år komma att påverka de andra kognitiva funktionerna. Det är 
således av vikt att lära sig hur olika barn kan kommunicera, ett barn som försöker 
göra sig förstått men inte möter förståelse slutar så småningom att signalera till 
omgivningen (Brodin, 2008). Kinge (2000) skriver att: 

  

Barn kommunicerar på många sätt: verbalt, genom teckningar, rösten eller 
handlingar. Barn med svårigheter vänder sig till oss och kommunicerar 
genom sitt uppförande. Vägen till de väl fungerande metoderna går via 
tolkning av och förståelse för det budskap som detta beteende förmedlar. […] 
Vad vi gör beror på hur vi uppfattar detta budskap, dvs. Det kräver 
individuella bedömningar och metoder.  

  
Detta kan sägas gå hand i hand med ett (special-)pedagogiskt relationellt perspektiv 
och ett empatiskt förhållningssätt där fokus ligger på att verkligen se och lära känna 
barn och elever (Jensen, 2017; Kinge, 2018). Den nära relationen möjliggör en trygg 
miljö där förtroende mellan individer kan byggas och därigenom skapa möjligheter 
för utveckling hos alla, inte bara hos de som själva tar plats och kan sätta ord på sina 
behov (Ahlberg, 2015; Jensen, 2017). Jensen (2017) menar att svårigheterna ofta 
bottnar i begränsningar inom områdena perception, exekutiva funktioner, central 
koherens och Theory of mind.     
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Svårigheter i skolvardagen  

I sin medlemsundersökning visar Autism och Aspergerförbundet (2016) att 36% av 
de diagnostiserade flickorna i åldrarna 6 - 21 år har mer än tio dagars ogiltig frånvaro 
från skolan (merparten på högstadiet) och hela 14% har varit borta mer än fyra 
veckor. Av flickorna i undersökningen hänvisar mellan 30 - 35% av flickorna till 
otillräckliga anpassningar, bristfällig kompetens inom AST hos lärarna och bristande 
stöd i lärande- och sociala situationer när de anger orsaken till sin frånvaro. 
Noterbart i kontexten är att endast ungefär 50% av flickorna i undersökningen fått en 
pedagogisk utredning/kartläggning på skolan (Autism och Aspergerförbundet, 2016). 
Nielsen (2015) lyfter också dilemmat med att relevanta åtgärder för flickor i 
svårigheter kan, när en diagnos är fastställd, upplevas fokuseras mer på deras 
beteende än reell hjälp för att klara skolarbetet. Att få hjälp att lyfta styrkor och 
svårigheter är essentiellt för de flesta men framför allt för de barn och elever som har 
en problematik som komplicerar deras vardag menar Jensen (2017). Betydelsen är 
stor av att fler kan tolka de signaler som innebär tecken på funktionsnedsättning 
(Kopp, 2012: Nadeau et al., 2018). För att i ett tidigt skede kunna hjälpa och stötta 
flickor med svårigheter inom Essence och för att öka medvetenheten om hur 
signalerna från dessa flickor kan se ut måste kunskapen i området öka (Kopp, 2012).   

    

Vårdnadshavarnas situation 

Vårdnadshavare till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har fått komma 
till tals i en enkätundersökning gjord av Trygg-Hansa och Riksförbundet Attention 
(Funkaportalen, 2019). Där visar det sig att vårdnadshavarna ofta upplever vardagen 
fylld av ständig oro för hur deras barns liv kommer att bli. Av de svarande i enkäten 
svarar så många som 89% av dem att de blivit tvungna att gå ner i arbetstid eller 
sjukskriva sig på grund av behovet att finnas nära och stötta sitt barn. De upplever att 
barnets diagnos är ett heltidsjobb i sig (Funkaportalen, 2019). Av antalet svarande i 
denna enkät var 91% mammor och 8% pappor, 1% svarade som annan 
vårdnadshavare.  

 

Hur kommunikationen fungerar mellan vårdnadshavare och pedagoger (Ahlberg, 
2015) kan vara avgörande både inledningsvis, för identifiering av flickornas 
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svårigheter, och vidare för att gemensamt hitta vägar som bär framåt. För att både 
kunna bli stärkt i sin viktiga roll som vårdnadshavare och samtidigt även få en stabil 
länk i kedjan mellan de olika aktörer som familjer kan behöva möta är 
kommunikationen med professionella och förtroendeingivande pedagoger viktig 
(Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007). 

 

Kunskapsbrist omkring flickors signaler 

Kopp (2018) menar att behandlingsinsatser som görs inom vården vid svårigheter 
inom Essence och det stöd som ges i skolan, måste anpassas till att också gälla flickor. 
Människors förhållningssätt och hur vi ser på flickor, beror på de erfarenheter vi har 
med oss och på samhällets stereotypiska bild av hur flickor är (Liljeroth, 2017). Kopp 
(2010) hävdar att flickornas symptom måste lyftas fram så att pedagoger och 
vårdnadshavare till dessa flickor vet vad de ska titta efter, då kommer de också i allt 
större utsträckning upptäcka dem tidigare. Forskning visar att pedagoger i stor 
utsträckning kan göra bedömningar av flickors beteende som trotsigt, när det i själva 
verket är fråga om signaler på svårigheter inom Essence, medan liknande signaler 
som kommer från pojkar bedöms vara tecken på exempelvis ADHD (SBU, 2005). 
Skillnader kan också hittas mellan pedagoger och vårdnadshavares bedömningar av 
flickors och pojkars nedsatta förmågor kopplat till ADHD. Pedagogerna bedömde 
generellt flickorna som mindre påverkade av sin diagnos än pojkar medan 
föräldrarnas bedömning inte visade någon skillnad mellan könen (SBU, 2005). Tidig 
upptäckt är enligt Kopp (2010) avhängig av att det finns kunskap om dessa flickors 
signaler och symptom. En kunskap som även är avgörande för hur pedagoger arbetar 
med dessa flickor i skolan.  
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Teori 

Individers svårigheter kan genom det relationella perspektivet förstås som 
mellanmänskliga fenomen, där det som sker i samspelet och i mötet mellan individen 
och kontexten är betydelsefullt (Palla, 2011). Studien har därför tagit fasta på att 
förståelsen för individers beteenden och handlanden inte enbart går att finna hos den 
enskilde, utan också bör sökas i den miljö individen befinner sig i. Utifrån det 
relationella perspektivet kan förändringar i denna miljö medföra att 
förutsättningarna att uppnå förutbestämda mål ökar (Persson, 2019). Förenklat kan 
sägas att det relationella perspektivet ser barnet i svårigheter till skillnad från 
exempelvis det kategoriska perspektivet som ser barnet med svårigheter. 

 

Forskning visar att för att kunna få syn på signaler på svårigheter behöver 
förutsättningarna finnas för att relationer ska kunna skapas (Ahlberg, 2015; Aspelin, 
2013; Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016; Nadeau et al., 2018). I de 
mellanmänskliga kontakter som sker i flickors kontext (exempelvis på skolan, fritiden 
och mellan hem och skola) kan intentionen att verkligen se, lära känna och förstå 
individen möjliggöras genom att verka utifrån ett relationellt perspektiv, vilket bland 
annat Aspelin (2013) beskriver.  

 

Persson (2019) anser att för att kunna främja ett barns lärande utifrån dess 
förutsättningar så måste förändringar i barnets omgivning vara det som prioriteras. 
Han anser att de pedagogiska åtgärder som görs bör fokusera på den kontext som 
barnet befinner sig i. I det relationella perspektivet ses inte barnet som bärare av 
svårigheter, utan svårigheterna uppstår i barnets möte med den sociala och 
pedagogiska miljö det befinner sig i och de krav som omgivningen ställer (Ahlberg, 
2015; Persson, 2019). Bristande resurser och brister i bemötande skapar hinder för 
barnet vilka leder till svårigheter, detta visar på brister i systemet och inte brister hos 
barnet (Nadeau et al., 2018) 

 

Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) så bör fokus ligga på att se vad 
som händer i förhållandet mellan barnet och omgivningen, det är inte barnets 
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beteende eller uppförande som ska åtgärdas. Vidare anser de att förändringar i 
miljön är det som antas leda till ökad måluppfyllelse (Emanuelsson et al., 2001). 

Hela situationen omkring, i detta fall flickor i svårigheter, behöver åskådliggöras då 
ansvaret för att hjälpa och anpassa ligger på de vuxna i flickornas närhet, både 
pedagoger och vårdnadshavare. I studien får det relationella perspektivet (Ahlberg, 
2015) betydelse genom att det appliceras på informanternas berättelser och hjälper 
till att förstå och synliggöra flickornas signaler och hur de tolkas utifrån den kontext 
de befinner sig i.  
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Metod  

Följande avsnitt behandlar till att börja med studiens metod där informanterna och 
valet av dessa tillsammans med genomförandet beskrivs. Där efter följer ett avsnitt 
om hur materialet tolkats och analyserats, vidare behandlas studiens trovärdighet 
och etiska ställningstaganden. Slutligen följer metoddiskussion innehållande fördelar 
och nackdelar med metodvalet. Även eventuell kritik som kan riktas mot metodvalet 
kommet att behandlas. 

 

Studiens metod är kvalitativ där syfte och frågeställningar ligger till grund för 
strukturerade och semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod. Med 
författarnas förkunskaper och erfarenheter som bas eller utgångspunkt, inspirerade 
av hermeneutisk ansats (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014), bygger denna studie på 
tolkningar och analyser av deltagarnas erfarenheter utifrån ett relationellt 
specialpedagogiskt perspektiv (Ahlberg, 2015).  

 

Hermeneutisk ansats  

Då studiens syfte är att synliggöra och analysera pedagogers och vårdnadshavares 
erfarenheter och upplevelser omkring de signaler som flickor uppvisar, kopplat till 
konstaterade eller misstänkta svårigheter inom Essenceområdet, har vi i vårt arbete 
inspirerats av hermeneutik. Hermeneutiskt tolkningsperspektiv bygger på strävan 
efter förståelse för andra människors erfarenheter och deras beteende (Bryman, 
2018) där analysen eller tolkningarna utvecklas i en process. Det är en 
forskningsansats där tolkning används som analysredskap och där “människors 
handlingar och vardagsliv i den levda världen studeras” (Ahlberg, 2015, s 59). Vi har 
även inspirerats av det filosofiska uttrycket “den hermeneutiska spiralen” (Hjerm et 
al., 2014) som innebär att tidigare erfarenheter och kunskap vävs samman med nya 
iakttagelser, tankar och erfarenheter som så småningom kan leda fram till ny 
kunskap. Eftersom intentionen är att analysera och tolka pedagogers och 
vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser omkring valt ämne innefattar studien 
en dubbel hermeneutik, en tolkning av andras tolkningar, i en samhällelig kontext, 
till skillnad från enkel hermeneutik som har rötter i exempelvis naturvetenskaplig 
forskning. Hermeneutiken kan innebära att försöka skapa en förståelse för det sociala 
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sammanhang som deltagarna befinner sig i (Danermark, Ekström & Karlsson, 2018), 
vilket kan härledas till att deltagarnas beskrivningar av sina upplevelser omkring 
ämnet färgas och påverkas av det liv de lever och den situation de befinner sig i. 
Utifrån det insamlade materialet kan en större förståelse för informanternas 
beskrivningar av hur flickor försöker göra sig förstådda åstadkommas (Danermark et 
al., 2018).  
 

Litteratursökning 

Initialt utgick litteratursökningen, via Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst, från 
sökord som autism hos flickor, flickor med autism, ADHD hos flickor, flickor med 
ADHD, flickor som mår dåligt och flickor och depression. Vi sökte på begreppet 
Essence i olika kombinationer tillsammans med orden flicka, pedagog, 
vårdnadshavare och förälder. Vidare söktes även olika kombinationer av ord på 
engelska så som girl, autism, autism girls, ADHD girls, girls ADHD, Essence, girls 
depression, parents och teacher. Dessa olika sökord och fraser genererade en 
uppsjö av artiklar både på svenska och engelska. Vi filtrerade vårt sökresultat genom 
att välja att ha kvar de som var peer rewiewade, valde årtal mellan 2010 – 2019 för att 
komma åt främst, förhållandevis, aktuell forskning. Artiklar publicerade tidigare än 
2010 kom ändå att användas då de, trots att de var äldre, ändå bedömdes relevanta 
för studien.  

  

Val av metod  

Den flexibilitet och det deltagarperspektiv som kvalitativ forskningsintervju erbjuder 
passar enligt Bryman (2018) bra när forskaren vill ta reda på informanternas egna 
uppfattningar och upplevelser. I den här sortens intervjuer ligger betoningen på det 
generella och bygger på informanternas egna synsätt, känslor, funderingar, 
erfarenheter och vad de upplever som viktigt och av betydelse (Bühler et al., 2018; 
Svenningsson, 2003). För att försöka tillmötesgå och få med så många informanter 
som möjligt, med tanke på den tidsbrist som kan råda för pedagoger, har 
även mailintervju erbjudits som tillvägagångssätt inom den kvalitativa intervjun som 
metod.   
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Urval 

Då studiens syfte var att synliggöra och analysera fyra pedagogers och fyra 
vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser omkring de signaler som flickor 
uppvisar, kopplat till konstaterade eller misstänkta svårigheter inom 
Essenceområdet, föll valet på ett icke slumpmässigt urval av deltagare. De 
informanter som föreföll intressanta var pedagoger och vårdnadshavare med 
erfarenhet av flickor där diagnos inom paraplybegreppet Essence misstänkts eller 
konstaterats. Både yrkesmässigt och privat fanns sedan tidigare vetskap om några 
pedagoger och vårdnadshavare som kunde vara relevanta för studien. Dessa 
tillfrågades först muntligt ifall de var intresserade att ställa upp på intervju. Några 
svarade ja och till dessa skickades sedan ett missivbrev med ytterligare information 
om studien och vad den förhoppningsvis skulle leda till samt information om de 
etiska ställningstaganden studien bygger på (jfr. Vetenskapsrådet, 2017).  

 

De fyra deltagande pedagogerna, två förskollärare, en fritidspedagog och en 
grundskollärare, (i texten benämns de pedagog A, B, C, D) har alla arbetat mellan 10–
25 år inom respektive yrke. De har alla bred erfarenhet av barn och elever med 
varierande behov och förutsättningar. De fyra deltagande vårdnadshavarna, benämns 
i texten som 1, 2, 3, 4, är alla föräldrar till flickor med dokumenterade svårigheter 
inom Essenceområdet. Detta sammantaget innebär goda möjligheter att studien, 
trots förhållandevis litet antal deltagare, kan presentera ett klargörande och 
informativt resultat inom valt område (jfr. Mc Cracken, 1988).   

 

Datainsamlingsmetod  

Studien bygger på semistrukturerade och strukturerade intervjuer där informanterna 
uppmuntrades att svara utifrån egna erfarenheter och upplevelser. För de 
semistrukturerade intervjuerna konstruerades en intervjuguide, med till övervägande 
del öppna frågor för att inbjuda till eftertanke och reflektion (jfr. Bryman, 
2018). Samtalen spelades in (ljud, ej bild) och transkriberades för att en grundlig 
analys skulle kunna genomföras. Användandet av inspelningsutrustning 
möjliggjorde goda förutsättningar för oss att under intervjun lyssna in deltagarna 
ordentligt samt ställa lämpliga följdfrågor som i efterhand gav oss djupare 
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dimensioner på, och ytterligare information omkring, personernas upplevelser (jfr. 
Kvale & Brinkman, 2014; Hägg & Kuoppa, 2007). Mailintervjun var strukturerad i sin 
form då möjligheten att ställa följdfrågor inte fanns.  

 

Frågorna i båda intervjuguiderna utgick ifrån de frågeställningar som studien bygger 
på och utformades för att kunna svara på dessa. I rollen som intervjuare var det 
viktigt att skapa förtroende och verkligen visa intentionen att försöka förstå 
innehållet informanterna kommunicerade. Ett empatiskt förhållningssätt 
och förmågan att vara lyhörd var därför värdefullt (jfr. Hägg & Kuoppa, 2007; Patel & 
Davidsson, 2011). En viktig faktor att beakta var medvetenheten om att egna 
erfarenheter och förutfattade meningar kan påverka hela processen (jfr. Hjerm et al, 
2014).  

   

Genomförande av intervjuer  

De intervjuer som genomfördes var dels semistrukturerade direktintervjuer (jfr. 
Kvale & Brinkmann, 2014) dels strukturerade mailintervjuer, enligt informanters 
önskan (jfr. Svenningsson Elm, Lövheim & Bergquist, 2003). De fördelades baserat 
på geografiskt avstånd. Några av direktintervjuerna hölls på informanternas 
arbetsplatser, med tillgång till grupp- eller samtalsrum där intervjun kunde 
genomföras ostört (jfr. Bryman, 2018). Två av direktintervjuerna genomfördes i 
informantens hem efter deras önskemål och en direktintervju genomfördes i en av 
författarnas hem då någon bättre plats ej gick att uppbringa vid tillfället. Efter 
inledande hälsningsfraser inleddes själva intervjusituationen med att informanterna 
delgavs ramarna för och syftet med intervjun. Deras samtycke till inspelning 
säkerställdes tillsammans med information om att de när som helst under intervjun 
kunde avbryta sitt medverkande. Vidare informerades att intervjun skulle 
transkriberas och anonymiseras för att sedan raderas från mobiltelefonen. Samtliga 
informanter godkände röstinspelning (jfr. Bryman, 2018). 

Direktintervjuerna genomfördes på ett tillfredställande sätt då metoden upplevdes 
bekväm och informanterna kändes trygga i situationen. Alla föreföll angelägna att få 
dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Intervjuerna tog mellan 40–
120 minuter vardera och utgick från den semistrukturerade intervjuguiden med 10 
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frågor. Dessa intervjuguider skiljde sig åt i vissa frågor, beroende på om det var 
vårdnadshavare eller pedagog som intervjuades (jfr. Bryman, 2018). Två 
vårdnadshavare valde att intervjuas via mail, på grund av att de inte hade möjlighet 
att få tiden att räcka till eller kände sig bekväma i en direktintervju. Till 
dessa skickades en mailintervju med 10 strukturerade, öppna frågor som byggde på 
den intervjuguide som låg till grund för direktintervjuerna med vårdnadshavare, och 
informanterna ombads återsända intervjun inom en vecka vilket också gjordes.  I de 
fall där kompletterande frågor behövde ställas togs kontakt via mail eller telefon.  

  

Transkribering  

Transkribering av direktintervjuerna gjordes så snabbt som möjligt inpå 
intervjutillfället. Detta för att upplevelse av gester och eventuella betoningar under 
intervjuns gång skulle vara i färskt minne (jfr. Bryman, 2018). Intervjuerna i sin 
helhet transkriberades inte utan det som ansågs vara av vikt för studien lyftes ut och 
skrevs ner (jfr. Bryman, 2018).  Inspelningskvaliteten på mobiltelefonerna var god 
och det var inga problem att höra vad som sades. För att vara säkra på att inget som 
ansågs viktigt glömdes bort gjordes noteringar för hand i de utskrivna 
transkriberingarna. Mailintervjuerna behövde inte transkriberas eftersom de var 
nedskrivna av informanterna (jfr. Svenningsson Elm, Lövheim & Bergquist, 2003).  

  

 Tolkning och analys av det empiriska materialet  

Den information informanterna delgav under intervjuerna sorterades utifrån ett antal 
nyckelord, koder, som utkristalliserades vid genomgången av materialet. Dessa 
grundade sig i de frågor som studien bygger på (jfr. Hjerm et al., 2014). De ord som i 
någon form återkom regelbundet i informanternas svar var kompisar, utbrott, 
annorlunda, omgivningen, skolan, yttre krav och signaler. Detta ledde vidare till en 
kvalitativ analys av koderna i relation till kontexten och i relation till andra koder, en 
kodning av det material som i det här fallet är erfarenheter och upplevelser uttryckta 
av informanterna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa kodningar byggde sedermera 
en kvantitativ bild dvs antalet ord i varje kod. I analysen fokuserades sedan på att 
försöka hitta en koppling, dra slutsatser omkring och bygga en förståelse utifrån 
varför vissa kodord föreföll förekomma oftare än andra. Analysen växlade mellan 
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empiri och teori eftersom det material som samlats in även analyserades och 
jämfördes mot det som redan finns forskat om omkring flickors signaler vid 
svårigheter inom Essenceområdet. Då studien inspirerats av hermeneutiken kändes 
det relevant att, utifrån den enskilda analysen av materialet, sedan diskutera 
innehållet för att komma fram till gemensamma tolkningar, slutsatser och 
formuleringar utifrån denna tolkningsmetod. 

  

Studiens tillförlitlighet 

För att tillförlitligheten i en kvalitativ studie (jfr. Bryman, 2018; Kvale & Brinkman, 
2014; Patel & Davidsson, 2018;) ska bli så hög som möjligt kan forskaren utgå ifrån 
Guba och Lincolns kriterier rörande tillförlitlighet. I följande avsnitt har Brymans 
(2018) beskrivning av kriterierna sammanfattats under varsin rubrik, med 
föreliggande studies tillförlitlighet kopplat till dessa.   

 

Trovärdighet 

Säkerställande av att regler som finns följs och att deltagarna i studien fått ta del av 
och chans att bekräfta (eller revidera) forskarens uppfattning av vad som 
framkommit i intervjuerna. Detta motsvaras kvantitativt av intern validitet. I 
resultatet har alla informanterna citerats, detta för att läsaren själv ska kunna bilda 
sig en uppfattning av tillförlitligheten i studien. Deltagarna, i direktintervjuerna, fick 
läsa igenom en sammanfattning av sin intervju och/eller sina citat för att ta reda på 
huruvida hen kände igen sig och om det fanns behov av att lägga till eller ändra 
något. De intervjuer som gjordes via mail ansågs inte nödvändiga att få bekräftade av 
informanten i och med de citat som använts exakt återgetts utifrån det informanterna 
själva skrivit. 

 

Överförbarhet 

Genom att utföra fylliga och djupa intervjuer kan forskaren relatera till huruvida 
resultatet kan användas av människor i andra miljöer och situationer. Detta kan 
sägas likna den kvantitativa forskningens generaliserbarhet eller extern validitet. 
Intentionen har varit att genomföra så noggranna och professionella intervjuer som 
möjligt, i ett försök att inte påverka informanterna och i slutändan påverka resultatet. 
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Under arbetet med denna studie har syftet och de frågeställningar som avsetts att 
besvaras återkommande beaktats, detta för att inte tappa fokus på vad studien syftar 
till att lyfta (jfr. Bryman, 2018).  

 

Pålitlighet  

En tydlig redogörelse över studiens alla delar och faser krävs, att syfte och 
frågeställningar diskuterats och besvarats samt att val av begrepp och teoretiskt 
perspektiv är relevanta för studiens syfte. I metodavsnittet var målsättningen att så 
tydligt som möjligt redogöra för hur arbetet fortgått så att det för läsaren ska vara 
enkelt att följa processen och för att det ska vara möjligt för den som vill, att 
genomföra en liknande studie (jfr. Bryman, 2018). 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Detta motsvaras av kvantitativ forsknings objektivitet och innebär att forskaren inte 
låter egna värderingar eller syften färga någon del av genomförandet. Att ha någon 
utomstående som granskar studien ger en möjlighet att styrka resultatet. Under 
arbetets gång har andra fått ta del av och återkoppla på innehållet under olika 
skeden, en sorts triangulering, vilket kan öka tillförlitligheten (jfr. Bryman, 2018).  

  

Sammanfattningsvis kan sägas att generalisering utifrån en kvalitativ studie kan vara 
svårt beroende på, i detta fall, fåtalet deltagare (Hjerm et al., 2014). Målet är dock att 
nyttjande av kommunikativ validitet kommer att ge en fingervisning om studiens 
tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2011). Studien syftar inte till att ge några direkta 
överförbara resultat men förhoppningen är att resultatet ska kunna användas av 
pedagoger, vårdnadshavare och andra vuxna som kommer i kontakt med flickor som 
kan misstänkas uppvisa signaler på svårigheter inom Essenceområdet. Kanske kan de 
finna stöd i studien till att gå vidare med sin oro och sina funderingar för att kunna 
hjälpa flickorna. 
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Etiska överväganden  

De etiska riktlinjer som nämns av Vetenskapsrådet (2017) är tillförlitlighet, ärlighet, 
respekt och ansvar. Detta innebär exempelvis att de informanter som valts ska 
utsättas för minsta möjliga risk i och med sitt medverkande och att deltagande i 
studien sker med informantens medgivande och när som helst kan avbrytas. I den 
analys som gjorts av det insamlade materialet anges inga namn på personer, skolor 
eller annat som på något sätt kan kopplas till informanten. Det insamlade materialet 
är strikt konfidentiellt och kan ej användas av andra än deltagande forskare och i rent 
forskarsyfte. I det missivbrev som sändes ut till informanterna fanns tydlig 
information om vetenskapsrådets etiska regler (2017) som följts i arbetet med 
studien. De informerades även om att deltagandet var helt frivilligt och 
att deltagandet när som helst kunde avbrytas. Informanterna informerades även om 
att kompletteringsfrågor kunde uppstå under arbetets gång, samtliga informanter 
samtyckte till att bli kontaktade om det skulle behövas extra information. 

 

Metoddiskussion 

Det finns en rad faktorer som har betydelse för hur studiens resultat formats och för 
hur det kan tolkas. Dessa faktorer kan bland annat vara de eventuella förutfattade 
åsikter och erfarenheter som redan fanns. Antalet informanter och hur de valdes ut 
kan vara en annan. Att mailintervju erbjöds som alternativ kan ha påverkat resultatet 
åt något håll bland annat på grund av att möjligheten att ställa följdfrågor på samma 
sätt som under direktintervjuerna inte fanns. Ur ett positivt perspektiv deltog fler 
informanter genom erbjudandet av detta intervjusätt. De deltagande informanterna 
har allihop varit väldigt positiva till att dela med sig av sina erfarenheter och känslan 
har varit att de också vill sprida den kunskap de har omkring flickor med svårigheter 
inom Essence. 

 

Fördelar med att även använda mailintervju är att den är tidseffektiv i och med att 
transkribering inte är nödvändigt, och att informanterna kan göra den när de har tid. 
Dessutom har de haft tid att tänka över sina svar och kunnat ändra och bearbeta 
dem. En disfavör med mailintervju är att chansen att tyda kroppsspråk, tonlägen och 
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ansiktsuttryck, som kan vara viktiga hos informanterna, inte finns (Svenningsson et 
al., 2003)  

 

Informanterna har valts ut i och med att just dessa har den, för studien, efterfrågade 
erfarenheten och känns därför relevanta (jfr. Bryman, 2018). I studien valdes av 
etiska skäl att inte intervjua några flickor. Detta då bedömningen gjordes att de goda 
effekter som eventuellt kunde uppnås för dem av att intervjuas omkring sina 
svårigheter inte med säkerhet övervägde konsekvenserna som kunde följa (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Hade tidsramen för studiens genomförande varit längre hade 
möjligheten att följa upp dem eller på något sätt se till att de fått hjälp, i de fall det 
skulle behövas, möjligtvis funnits.  

 

Att konstruera en pilotintervju (Patel & Davidsson, 2011) som testas på och resoneras 
omkring med exempelvis en kollega kan hjälpa till att få syn på frågor som behöver 
justeras och säkerställer frågornas relevans för studiens syfte. Ingen sådan gjordes 
men arbetet med att försöka få till lämpliga, utifrån frågeställningarna, frågor var en 
lång process, detta för att säkra att frågorna var utformade på sånt sätt att de kunde 
ge svar på det vi ville ha svar på (jfr. Bryman, 2018). I efterhand har vissa av frågorna 
visat sig vara irrelevanta och hade helt kunnat plockas bort medan det finns andra 
frågor vi borde ha ställt. 
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Resultat  

Följande kapitel behandlar studiens resultat, vilket bygger på de intervjuer med 
vårdnadshavare och pedagoger som genomförts och sedan sammanställts. Resultatet 
presenteras i tre avsnitt under respektive forskningsfråga. Värt att notera är att när vi 
använder oss av ordet pedagog eller vårdnadshavare så syftar vi till de personer vi 
intervjuat i respektive kategori. Ingen speciell åsyftas, ej heller gäller det bara en, 
utan generellt har flera pedagoger och flera vårdnadshavare bidragit med liknande 
erfarenheter eller signaler de sett och i sammanställningen tolkas det som en 
gemensam bild. I de fall där endast en person uttryckt en tanke har vi benämnt dem 
pedagog A, B, C eller D eller mamma 1,2,3 eller 4. Vi valde ordet mamma då alla 
vårdnadshavare vi intervjuade var mammor. I de fall vi använder ordet informanter 
syftar vi på både pedagoger och vårdnadshavare. 

 

I resultatavsnittet använder vi orden hon, henne, flickan och flickorna på flera ställen 
när vi beskriver de symptom och signaler som vi anser varit mest framträdande när vi 
gått igenom vårt insamlade material. Hon, henne, flickan och flickorna har i vår 
studie inte betydelsen av någon specifik flicka utan det står för en mix av alla de 
flickor vi fått höra erfarenheter och tankar om. Således kan det vara så att de 
symptom och signaler som tas upp som hon, flickan eller flickorna har kan gälla alla 
åtta flickorna som vi fått höra om men det kan också vara så att det bara gäller ett 
fåtal av dem. I de fall där vi fått information som bara gäller en flicka har vi varit 
tydliga med det. 

 

 

Hur upplever pedagoger och vårdnadshavare att flickor visar signaler på 
misstänkta eller konstaterade svårigheter inom Essenceområdet, i skolan 
och i hemmet? 

Ur intervjumaterialet framträder några teman som visar på de olika signaler som 
flickor visar i skolan och i hemmet. De teman som utkristalliserat sig utifrån 
informanternas berättelser är: charmiga egenheter och undvikande beteende, låg 
självkänsla och psykisk ohälsa. Dessa beskrivs vidare under respektive rubrik. 
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Noterbart är att de flesta informanter beskriver hur signaler ofta till en början är mer 
diffusa och en del kan först i efterhand kopplas samman med de faktiska 
svårigheterna.   

 

Charmiga egenheter och undvikande beteende 

Något som framträdde under intervjuer med både pedagoger och vårdnadshavare var 
beskrivningar av den egna, undvikande eller annorlunda, men charmiga flickan med 
egenheter som hörde till personligheten. Mamma 1 beskriver sin flicka som charmigt 
udda och ger exemplet att hon kunde sitta framför en spegel och göra rörelser och 
iaktta sin spegelbild istället för att klä på sig och gå ut, som resten av barngruppen 
skulle göra. Mamma 2 berättar om sina upplevelser: 

Finns några tillfällen som vi kan se tillbaka nu och sammankoppla att det 
sannolikt kunde ha med hennes svårigheter att göra, men inget som vi 
självklart kopplade till då, mera att det hade med olika utvecklingsfaser och 
”alla barn är olika ” eller personlighet (flummig, drömmare ex). 

 

Flickorna beskrivs av informanterna även ha ett undvikande beteende där de upplevs 
inte vilja synas eller höras. De söker sig till aktiviteter som inte kräver social 
interaktion som till exempel att rita, pyssla eller lägga pärlbrickor. Pedagog D 
beskriver hur en flicka som ofta sitter för sig själv nästan verkar vilja gömma sig, men 
nämner också att hon egentligen inte vet om det är självvalt eller om hon inte får vara 
med de andra. Det introverta och försiktiga beteendet uppmuntras, enligt både 
pedagoger och vårdnadshavare, och anses inte av omgivningen vara en källa till oro 
eller ett tecken på att något skulle vara fel. De berättar att många gånger sitter 
flickorna i utkanten av lekar och aktiviteter utan att upplevas våga, förmå sig eller 
vilja delta i den. Pedagog A uttrycker sig så här: 

Sitter man och ritar, som tjej, du sitter och målar på ett fritids… då är det helt 
lugnt. Det är ingen som ser en, det är ingen som bryr sig egentligen, för åh 
vad hon är duktig på att sysselsätta sig den där tjejen. […] Jag tycker det är en 
varningssignal… det kan ju vara stickning eller lägga pärlbrickor… 
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Några av informanterna beskriver upplevelser av det undvikande beteendet hos en 
del flickor som att de är skådespelerskor. Hur de blir specialister på att härma 
kompisar eller ta på en mask där de inte visar hur de mår. Mamma 3 förklarar hur 
hennes flickas skådespel under dagarna leder till utbrott hemma på kvällarna. Hon 
beskriver här hur flickans beteende kan lura omgivningen: 

Dom säger ju bara; men hon är ju så normal, hon är ju så artig, hon är ju så… 
[…] …hon är som en liten skådespelerska, hon kan lura vem som helst.  

 

Krav och måsten 

Enligt vårdnadshavarna så är vardagslivet med sina yttre krav och måsten, bland det 
svåraste att kunna hantera, för dessa flickor. Några exempel på sådant som enligt 
vårdnadshavarna kräver stor ansträngning och hjälp för att klara av var/är: att göra 
sig i ordning på morgonen, klä på sig, kamma håret, packa med sig rätt saker, komma 
igång och genomföra uppgifter i skolan. Det exemplifieras när mamma 3 berättar så 
här: 

Hon är ju oftast uppe på nätterna och är jättetrött på morgonen. Vi väcker 
henne, sitter vid henne och så här. Klia på ryggen och väcka långsamt liksom 
så här. Sen när hon är redo så måste vi klä på henne kläderna och så sen så 
lyfter vi henne i princip från sängen till bilen och där får hon frukost och så 
åker vi iväg. Så länge vi håller oss till det så brukar det funka hyfsat. […] Vi 
anpassar enormt mycket, vi har blivit tvungna att göra det. Senaste tre 
veckorna har hon börjat skolan en timma senare för att vi inte fått iväg 
henne. 

 

Mamma 4 berättar om hur svårt det kan vara för hennes flicka med att bara klara av 
vardagliga moment, att hon ibland måste uppmanas att duscha. Inte för att hon 
glömt bort utan för att hon helt enkelt inte orkar.  Även mamma 1 delar med sig av 
sin erfarenhet av hur svårt det vardagliga livet kan te sig: 

…på morgonen, om det varit stressigt, om hon vaknat på fel sätt typ… filen är 
slut, bussen är sen och så kanske de har vikarie när de kommer till skolan och 
så säger vikarien att det är svenska men vi ska ha engelska istället… Då för 
henne… då rinner det ju över. Då är det ju liksom… hon klarar inget mer den 
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dagen. Då är det ju att kunna förebygga och se vad är det som fyller på 
hennes bägare. 

 

Låg självkänsla 

Flera av informanterna berättar om hur de ser dåligt självförtroende och låg 
självkänsla hos många flickor. Mamma 1 berättar om hur det nästan aldrig kom hem 
teckningar trots att de hade målarverkstad och var aktiva med olika 
bildverksamheter, och de bilder som kom hem var oftast helt svarta. Det visade sig att 
flickan målade på förskolan, men målade över med svart när hon jämförde sig med 
de andra. Vid hennes samtal med pedagoger uttrycktes ingen oro för det avvikande 
beteendet men de kom överens om att ”passa” henne när hon målade för att hinna 
rädda bilderna innan de blev svarta och att stötta henne i lek och aktiviteter.  

 

Både pedagoger och vårdnadshavare delar med sig av erfarenheter omkring tillfällen 
då till exempel någon pedagog på skolan tar upp något som blivit fel. Flickorna 
upplevs då ta åt sig och att det är de personligen som kritiseras, lägga skulden på sig 
själva och verkar ha svårt att avkoda sinnesstämningar. Mamma 1 beskriver hur 
hennes dotter till exempel undviker redovisningar och de flesta former av idrott där 
hon kan riskera att bli bedömd av kompisar eller lärare. Hon beskriver henne som 
bekvämast tillsammans med djur och tolkar detta som förståeligt då de inte dömer 
eller bedömer henne utan accepterar henne som hon är. Mamma 1 återger sin dotters 
ord och beskriver sin tolkning av dessa: 

Alla hatar mig. […] och kan inte riktigt sortera… är läraren arg, eller är den 
orolig eller irriterad. 

 

Pedagog C berättar även hon om låg självkänsla och hur flickan hela tiden vill få 
bekräftelse på att hon inte gjort något dumt: 

…hon kan oftast komma tillbaka och säga; Idag ska jag va en snäll flicka, idag 
ska jag va en snäll flicka. Visst ha jag varit snäll idag fröken? 
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Psykisk ohälsa 

Flera vårdnadshavare berättar också om flickor som efter hand utvecklar dålig 
psykisk hälsa och självskadebeteende, signaler som tillslut inte kan tolkas på 
annat sätt än att de beror på svårigheter i någon form. De beskriver hur flickorna 
upplevs kämpa för att passa in eller bli förstådda men att omgivningen har svårt 
att förstå hur de egentligen mår. Under intervjun berättar mamma 1: 

Att hon blev deprimerad, så här i backspegeln är det inte konstigt… Kanske 
hon var 10 första gången hon började rispa med saxar och sådär på armarna. 
[…] Det var då jag kontaktade BUP första gången. Då kände jag att det måste 
hända något... hon var så liten […] Det var ångestdämpande för henne. Det 
var då jag insåg hur mycket ångest hon hade. 

 

Hon fortsätter berätta om ångesten: 

Det blev jättemycket konflikter just på morgonen och hon grät och var liksom 
hysterisk innan och … -Det går inte, jag kan inte, jag vill inte, jag vill hellre 
dö… Alltså hon ville ju verkligen inte till skolan. […] Hemma var hennes safe 
zone, där eller att vara med djur. Då var hon ju lugn. 

 

Hon beskriver också hur ångesten gjorde att dottern, som egentligen inte hade några 
problem med mat, rasade i vikt. Då morgnarna var så fyllda av ångest över att behöva 
gå till skolan kunde hon inte äta frukost och i skolmatsalen kunde hon inte äta på 
grund av miljön som gav henne ångest. Mamma 1 berättar också om dotterns 
medvetenhet om sina styrkor och svårigheter och hennes egna tankar kring 
konsekvenserna av att omgivningen inte riktigt förstår: 

Jaa, det är som att jag är som en sparbössa med väldigt mycket pengar, men 
man kan inte öppna den så man får leva på gatan. 
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Vilka är pedagogers och vårdnadshavares upplevelser och erfarenheter 
omkring hur dessa flickors signaler tolkas av omgivningen? 

 

Vårdnadshavare och pedagoger i studien delar med sig av en samstämmig bild av hur 
bristen på samsyn leder till att flickors signaler på svårigheter ofta misstolkas och 
bortförklaras av omgivningen. I detta avsnitt presenteras dessa erfarenheter under 
två rubriker: oro och misstankar bortförklaras och samsyn – en förutsättning. 

  

Oro och misstankar bortförklaras 

Alla fyra vårdnadshavare beskriver att de av omgivningen mötts med någon eller 
några bortförklaringar till flickornas signaler från antingen pedagoger, familj och 
/eller vänner. Ingen av alla de intervjuade vårdnadshavarna har känt att de direkt fått 
gehör för sin oro. Signaler som vårdnadshavarna ser upplevs av dem som att de 
negligeras och skylls på omognad eller ges andra förklaringar, mamma 1 berättar: 

…att hon inte får med sig det hon behöver, att hon inte kan hålla reda på 
saker, att hon inte kommer igång med det hon ska, att hon inte kan hålla 
koncentrationen… alltså egentligen i alla moment är det ju… har hon fått 
höra att hon är lat, att vi vet att du kan och det här är inte svårt. 

Flera av vårdnadshavarna berättar om upplevelser där de kan se resultatet av hur 
flickorna kämpat och ”hållit ihop” under förskole-/skoldagarna för att sedan bryta 
ihop och få utbrott när de kommer hem. Är orken helt slut kan det ibland behövas en 
ledig vilodag från skolan under veckan för att sedan orka fortsätta delta i förskole-
/skolundervisningen. Mamma 3 beskriver att de till slut blev tvungna att byta skola 
för att deras flicka skulle få relevant hjälp att orka med både skoldag och fritid.  

Förut när hon gick på den andra skolan så hade hon ofta utbrott hela 
kvällarna när hon kom hem, nu när hon går på den här andra skolan där de 
har anpassat jättemycket till henne så orkar hon med på ett helt annat sätt, 
hon pyser ut mer där, hon har inte lika många utbrott på kvällarna nu. Det 
märks att hon klarar av skoldagarna mycket bättre nu. 

Även mamma 4 delar med sig av sina erfarenheter gällande detta: 
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Hon bytte skola i slutet på femman då det inte på den skolan, man såg bara 
vad hon gjorde fel inte vad hon var utsatt för, mobbning. På den nuvarande 
skolan jobbar man för att hon ska ha det så bra som möjligt med de resurser 
dom har. Bland annat förkortad skoldag och stöttning på vissa lektioner. 

Vårdnadshavarna beskriver att även inom den närmsta familjen förekommer det att 
vårdnadshavarna inte blir trodda när de framför sin oro. Vårdnadshavarna upplever 
det som att familjemedlemmarna i all välmening vill tona ner och förminska 
problemen med avsikten att vara snälla, försöka hjälpa och få dem att inte oroa sig. 
Mamma 3 beskriver det så här: 

Jag förstår ju verkligen att det måste vara jättesvårt för dom att se en bild och 
höra att det är nåt helt annat. Om nån ringer till oss och så skriker X i 
bakgrunden, dom ba nej men gud, har X gjort illa sig? Och vi säger att nej 
men det är ju så här vi har det, det är svårt för dom att lägga ihop det. Det tar 
tid.  

På frågan om hur omgivningen reagerade på vårdnadshavarnas misstankar svarar 
mamma 4 ”Att det kanske var en mognadsfråga”. Detta beskrivs av vårdnadshavarna 
som att utomstående faktiskt inte ser hela bilden, att symptomen och signalerna 
kanske ofta inte visas i de situationer när de är med.  

Även pedagogerna delar med sig av erfarenheter av när de hamnar i en sits där de 
framför oro och misstänkta svårigheter gällande ett barn till vårdnadshavare. 
Pedagog C delger en upplevelse av stress och frustration när det inte får gehör:  

Här har vi väl nu börjat väcka nåt hos föräldrarna, en form av…alltså väcka 
nånting inför skolan och sådär. Men att det är nåt är ganska glasklart, känns 
det som. […] De är lite mer, att det är en period, det går över, men de har 
tagit till sig lite nu, ska på möte med HLT. För de börjar väl kanske också se 
att det börjar bli mer tydligt kanske, plus att vi påtalar det ständigt. 

 

Samsyn – en förutsättning 

Både pedagoger men främst vårdnadshavare berättar att de flickor de har i sin närhet 
ofta använder all sin ork för att klara av att hålla ihop hela förskole-/skoldagarna och 
måste i en del fall sova en stund efter förskolan/skolan för att orka med middag och 
kvällsbestyr hemma. Under intervjuerna berättar både vårdnadshavare och 
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pedagoger om hur de upplevde att situationen när de inte tycks se samma flicka var 
problematisk och frustrerande. I intervjuerna med mammorna framkommer det att 
det i de flesta fall är vårdnadshavarna som först uttryckt sin oro och sträckt ut en 
hand till övrig familj och pedagoger för att få bekräftelse och hjälp med att komma 
vidare i sina försök att hjälpa sina barn. Mamma 3 beskriver det som en påfrestande 
situation för hela familjen inte minst när det gäller att få hjälp och stöttning från 
samhället.  

För att få stöd från LSS2 behövs en diagnos och flickor får ju ofta inte det 
tidigt så X har egentligen inte rätt till det men de var här i veckan och när de 
hörde vår situation och såg hur illa hon har det så kommer hon faktiskt få 
prövas under någon annan lag, SOL3. 

Mamma 2 beskriver svårigheten med att ingen kan se på utsidan att hennes flicka 
kämpar för att klara av vissa situationer. Hon menar att en synlig 
funktionsnedsättning ger större förståelse från omgivningen, att ingen uppmanar en 
rullstolsburen att kliva upp och gå. Samma mamma berättar också: 

Först när allt blir kaos ageras det, alla instanser kopplas in (skola, Bup, 
läkare, soc). Det samverkas kan tyckas, men ofta en upplevelse att man 
”bollas” runt och ansvarsfrågan skjuts ifrån mellan olika aktörer. […] när 

denna ”karusell” drog igång för oss, med möte/samverkan under vår dotters 
högstadietid, ja, då hade vi inte vår dotter med på ett enda möte. Tilliten och 
förtroendet till omgivning och oss vuxna var för länge sedan förbrukat. 

Det framkommer också att både pedagoger och vårdnadshavare anser att det är av 
stor vikt att vara medveten om att en flickas signaler kan skilja sig vida åt beroende 
på vilket sammanhang hon befinner sig i. Att det är mer regel än undantag att det 
vårdnadshavarna ser ofta skiljer sig från det pedagogerna ser och vice versa, pedagog 
B berättar ”De sa till och med att det kändes som om jag beskrev ett annat barn.” 
Pedagog A säger så här om en situation där vårdnadshavare uttryckt oro, “Jag skäms 
så här i efterhand... att jag inte trodde på vad de sa.” Även mellan pedagoger kan det 
finnas skillnader i hur flickans signaler uppfattas. Pedagog A framhåller ”… dels har 

 
2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS, 1993) 
3 Socialtjänstlagen (SFS, 2001) 
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man ju olika bakgrunder och många som har skygglappar… -Men hon är ju tyst och 
sitter där bak…det kommer nog. Hon är bara lite sen.” 

Både vårdnadshavare och pedagoger är eniga i att alla tillsammans bör försöka sätta 
samman delarna till en helhet i de fall där oro eller misstänkta svårigheter tas upp. 
Detta gäller i både de fall där det är vårdnadshavare som lyfter frågan likväl som i 
detta fall där det tas upp av pedagog C: 

En mamma var i diskussion med oss, hon sökte hjälp och var orolig. Och vi 
har väl stöttat henne i det och försökt hålla någon balansgång för vi har ju 
också varit osäkra. Så det är hon själv som har sökt mycket hjälp via BVC4 
och HLT5 och SOC6 och så där. […] hon säger nu att det är så skönt att; det är 
inte mej det är fel på… jag har känt rätt, det är något med mitt barn och nu 
förstår jag. 

Även mamma 1 tar upp detta: 

Det är ju att lägga pussel liksom… skolan hade kunnat uppmärksamma 
tidigare sådant som jag inte kunde se. Till exempel hur hon fungerar hon i en 
grupp. Det är ju svårt att se när man är förälder, det ser man ju mest från 
skolans håll. 

Alla inblandade, både pedagoger och vårdnadshavare har barnets bästa i åtanke när 
frågan lyfts och relationsbyggande nämns som en viktig del. Det vardagliga småpratet 
nämns av några informanter som en pusselbit. Pedagog A framhåller: 

Man måste ju studera dem så väldigt mycket, man måste ju ha med dem… 
känna… ja, prata med dem, mycket… Relationsbyggande, konstant. […] Man 
måste prata med alla, annars missar man ju så mycket. […] Man skulle ha 
ett…schema… att man kan kolla, vilka har jag pratat med… 

Även relationen mellan pedagoger och vårdnadshavare nämns som viktig i 
sammanhanget, pedagog B säger så här: 

 
4 Barnavårdscentralen 
5 Hälsa Lärande Trygghet 
6 Socialtjänsten 
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… att försöka bilda den här kontakten först, så de känner sig trygga… med att 
prata om allt liksom… om barnet… Så blir det inte som en chock om jag 
måste prata om sådant som oroar mig. 

Några av vårdnadshavarna uttrycker under intervjuerna att de har en känsla av att 
vara expert på sitt eget barn och det kan kännas otroligt frustrerande och ledsamt att 
inte bli trodd eller tagen på allvar. Inte sällan får den oroade föräldern olika tips från 
omgivningen om hur svårigheterna ska lösas, ofta med fokus på en del av beteendet 
medan de resterande svårigheterna negligeras. Mamma 3 uttrycker det så här: 

Vi fick höra att vi och de skulle utmana särbegåvningen så kan det andra lösa 
sig. […] Men det här andra med autismen och ADHD:n de hade de inte alls 
någon förståelse för. […] De har blivit mycket bättre nu, de saknade 
kunskapen. 

Även mamma 2 berättar: 

Omgivningen har till en början haft svårt att se de svårigheter vi som 
föräldrar sett, även när diagnos fastställts. Även om vi berättat öppet om det 
så har flera (släkt/vänner) uttryckt stor förvåning och inte kunnat ana eller 
riktigt tro det. Denna lugna, försiktiga flicka!? 

 

Hur upplever pedagoger och vårdnadshavare att flickornas 
kamratrelationer fungerar? 

Att svårigheterna med att skaffa, ha och behålla kompisar blir större med åren i och 
med att de sociala kraven stiger vittnar både vårdnadshavare och pedagoger om. 
Följande avsnitt behandlar informanternas erfarenheter kring detta område och 
presenteras under tre rubriker: kamratrelationer, förändring och behov, på flickornas 
villkor och ensamlek. 

 

Kamratrelationer, förändring och behov 

Vårdnadshavarna beskriver att flickorna har haft, i jämförelse med jämnåriga, 
förhållandevis ordinära kompisrelationer som små. Flera informanter beskriver hur 
flickorna ofta klarar att leka med kamrater när lekens regler är tydliga. Svårigheterna 
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för flickor förändras enligt informanterna över tid till att i de tidiga tonåren har en 
eller till och med ingen kompis. Mamma 3 uttrycker sig så här: 

Hon klarade att hålla ihop mer förut, vi tycker ändå att det var många 
missförstånd men hon fick ju ofta beröm för att hon var så 
omhändertagande… 

Mamma 4 beskriver situationen över tid: 

Som liten var hon tidig med att vilja vara med kompisar, hade många och 
ville vara mycket med dem. Från skolåldern hade hon färre, var nöjd om hon 
hade en bästis. Blev svårare med sociala situationer då hon hade svårt att 
avläsa de sociala koderna. I dagsläget har hon en kompis som hon är med på 
skolan, dom ses ibland på fritiden. 

 

Informanterna beskriver flickor som i tidiga tonåren har kompisrelationer som 
fungerar någorlunda bra, ofta behöver stöttning av pedagoger och/eller 
vårdnadshavare i konflikter som uppstår, för att relationen ska kunna fungera och 
behållas. Intervjusvaren visar också att vårdnadshavarna i en del fall aktivt får delta i 
lek med sin flicka för att hon ska klara av att ha en jämnårig kompis. Konsekvensen 
blir annars missförstånd och de blir ledsna på varandra. Mamma 3 beskriver hur 
relationer med jämnåriga kompisar inte fungerar alls medan det däremot går relativt 
bra med 4–5 år äldre kompisar som tar hand om och ser flickan mer som en 
lillasyster som behöver få vara med, hon beskriver: 

Hon har ju extremt svårt med jämnåriga, då måste vi hela tiden vara med. 
Annars blir det alltid missförstånd och det blir…ja, de blir ledsna och så. Med 
äldre barn funkar det bättre, och hon har en kompis på skolan som går i 
femman […] som är väldigt omhändertagande hon ser X typ som en 
lillasyster, hon klär på henne kläder och så där, då funkar det jättebra. X 
älskar ju att vara med äldre, hon funkar ju...eftersom hon är särbegåvad tror 
jag att hon klickar mer med äldre. 

Mamma 4 berättar om sin flickas svårigheter kring relationer med kompisar: 

Jag kände det nog när hon gick på lågstadiet, när det kom till sociala 
koderna. Att hon hade svårt när det inte blev som hon hade tänkt det, många 
utbrott… att hon hade svårt att ta ett nej. 
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På flickornas villkor 

Pedagog C berättar om flickor i svårigheter som i många fall gärna vill vara med i 
men det måste ske på deras villkor. Hon beskriver att konsekvenserna av att det inte 
blir som flickan vill kan vara fula ord till kompisarna och att hon kastar saker 
omkring sig. I dessa fall kan pedagogerna lyfta ut henne ur leken och försöka 
distrahera henne in i någon annan aktivitet. Pedagog C beskriver detta: 

Det är att man ganska fort bryter och då kan man hitta på ett uppdrag åt 
henne. Om hon leker och man ser att det är på väg så kan man...kom nu, vill 
du följa med och hämta toalettpapper? Och då släpper hon det och då blir det 
inte en konflikt. Men hon tas ju ifrån leken, det gör hon ju. Men hon blir 
superglad och nöjd och får en chans att varva ner. 

Flera av flickorna söker ofta uppskattning från vuxna och vill ”göra rätt”. De kan 
också i situationer ha svårt att se sin egen del i en konflikt och i varför en lek inte 
fungerar. De blir arga på kamraterna och upplevs ofta av övriga jämnåriga som att de 
förstör lekar. Pedagog D beskriver hur de ofta utmålas som syndabockar trots att de 
kanske inte alltid är skyldiga. Mamma 1 berättar om att hennes flicka tidigt 
uppfattades vara självkritisk och kände att hon misslyckades i aktiviteter och social 
interaktion vilket hon även kunde säga själv när hon var 8–9 år. 

Samtidigt som flickorna kan upplevas som ”lek-förstörare” så kan det även vara så att 
de är roliga att vara med och omkring på grund av den uppfinningsrikedom som 
många av flickorna verkar ha, berättar pedagog C. Det kan hända mycket omkring 
dem och de kan av de andra barnen upplevas som lite spännande och roliga, pedagog 
C beskriver det så här: 

Hon har ibland kunnat bli en hackkyckling samtidigt tycker de ju att det är 
ganska roligt att leka med henne för hon hittar ju på ganska mycket saker, 
eftersom hon sällan kan sitta still så hinner det ju hända mycket. 

 

Komplicerade relationer 

Mamma 3 berättar hur svårigheter i kompisrelationer kan också bero på att 
kompisarna tycker att flickan är jobbig på grund av att hon är så intensiv. Istället för 
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att ta avstånd och inte vilja vara nära så hänger hon på kompisarna och vill pussa på 
dem. Hon berättar: 

Förskolan sa ibland att hon var för intensiv, hon har inte varit den här 
stereotypen att hon inte velat kramas, utan tvärtom. Hon liksom står och 
hänger på kompisarna och pussar de och så där. Det här tyckte ju folk ofta 
var gulligt och charmigt när hon var liten men ju äldre hon blir ju svårare blir 
det. 

Pedagog C beskriver att samtidigt som relationerna kan vara komplicerade så är det i 
en del fall bara kompisarna som kan lyckas lösa ”låsningar” som flickan får. Hon 
förklarar vidare hur pedagogerna lirkar och lockar men ingenting fungerar, men när 
ett av de andra barnen kommer fram och frågar om hon vill göra något så släpper hon 
låsningen direkt. Hon beskriver också hur de övriga barnen i en del fall har en känsla 
för att dessa flickor behöver lite extra omtanke: 

De jämnåriga barnen på förskola kan ibland säga att de tycker synd om henne 
[…] man märker att de tar ett ansvar för att hon ska kunna vara med. De 
anpassar leken så att det fungerar, de känner att hon behöver tas omhand. 

Ensamlek 

Pedagog C beskriver att på förskolan leker dessa flickor gärna i närheten av 
kompisarnas rollekar men de leker i sin egen bubbla: 

Hon har just börjat få lite samspel med kompisar men det är mer bredvid-lek, 
men hon är med i sammanhang där de leker rollekar men hon är i sin egen 
lilla roll i den stora leken. Hon försöker vara med, på sitt sätt. […] Hon är väl 
med i leken på det sättet att hon är där, men det är ett stort steg framåt.  

Pedagog C beskriver också flickan vars lekar kan vara att hon sitter ensam eller vid 
sidan av de andra barnens lek och leker med något som hon är intresserad av för 
stunden. Ofta när pedagogerna märker att hon blir trött så ser de att hon söker sig för 
sig själv annars försöker de hjälpa henne att hitta ett lugn. Hon berättar så här: 

Hon söker sig ofta undan till något hörn och sitter med sina djur eller vad det 
nu är hon behöver. Hon älskar att ösa och hälla grejjer du vet, pärlor sitter 
hon och häller emellan. Hon fastnar ju lätt i något det är My Little Pony, 
tidigare var det Paow Patrol, sen blir det något annat, när hon gillar något så 
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lär hon sig allt om de sakerna, hon blir specialist på det hon intresserar sig 
för.  
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Sammanfattning av signaler 

I vår studie har vi valt att koncentrera och fördjupa oss i de områden som utmärkte 
sig och tydligt besvarade våra frågeställningar i den analys vi gjorde av vårt insamlade 
material. Under intervjuerna framkom många fler signaler vilka vi, i den här studien, 
inte valde att fokusera på men som ändå känns viktiga, relevanta och som kan vara 
till hjälp för att synliggöra flickor med svårigheter inom Essenceområdet. Nedan 
följer alla signaler som utkristalliserat sig ur den insamlade empirin. Flickor kan ha 
svårigheter/utmärka sig vad gäller: 

o Aktiviteter som innebär bedömning, t.ex. idrott, redovisningar 

o Aktiviteter som innebär stora folksamlingar (matsal, bio) 

o Nya miljöer 

o Ofta ont i magen och/eller huvudet 

o Vill ringa/åka hem från skolan 

o Skolfrånvaro 

o Kontrollbehov, beroende av rutiner 

o Utbrott vid förändringar 

o Svårt att ta ett nej 

o Särbegåvning 

o Raseriutbrott 

o Sömnproblem (sover ovanligt mycket/sover ovanligt lite) 

o Svårt att komma till ro 

o Svårt att komma igång på morgonen 

o Selektiv gällande mat (äter t.ex. bara majs eller vill inte att maten på tallriken 
ska blandas) 

o Inget leende mot vårdnadshavare som bebis 

o Sträcker inte armarna efter saker som bebis 

o Undviker ögonkontakt 

o Svårighet att avkoda sinnesstämningar 
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o Svårt att tolka underliggande budskap, ironi 

o Svårt med sociala samspelet 

o Kan upplevas omogen 

o Hör allt och ser allt 

o Känslig för ljud 

o Känslig för kläder som upplevs skava eller sitta åt 

o Vill ha kontroll på alla barn och pedagoger i den kontext hon befinner sig i 

o Svårt att knyta an 

o Avskärmar sig 

o Relationer är komplicerat men älskar djur  

o Intensiv i relationer 

o Vill ha fysisk kontakt 

o Vill inte ha fysisk kontakt 
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Analys och diskussion 

I följande kapitel analyseras och diskuteras till en början det resultat studien visar i 
förhållande till tidigare presenterad forskning. Tre huvudområden har identifierats 
och kapitlet kommer att struktureras utifrån dessa. Därefter avslutas kapitlet med 
resultatdiskussion (där även viss kritik omkring resultatet delges).  

 

Hur upplever pedagoger och vårdnadshavare att flickor visar signaler på 
misstänkta eller konstaterade svårigheter inom Essenceområdet, i skolan 
och i hemmet?  

I resultatet syns mängder av olika signaler, som pedagoger och vårdnadshavare 
berättat att flickor visar, kopplat till studiens syfte. Under rubriken Sammanfattning 
av signaler har dessa punktats upp. Detta är alla de signaler som visat sig i studien, 
utifrån informanternas erfarenheter. Dessa delges för att åskådliggöra mängden. 
Under denna rubrik följer analys av några (av informanterna) ofta nämnda signaler; 
charmiga egenheter och undvikande beteende, låg självkänsla och psykisk ohälsa. 

 

Resultatet visar att informanternas upplevelse av flickors signaler hemma och 
i skolan/ förskolan ibland skiljer sig åt, då både pedagoger och vårdnadshavare 
bekräftar detta under intervjuerna. De vittnar till exempel om hur flickor kan ha ett 
utåtagerande beteende hemma, men i skolan upplevs de tysta och försiktiga. Många 
informanters berättelser om flickors charmiga egenskaper och undvikande beteende 
liknar dock varandra och kan tolkas visa på att flickorna egentligen blir sedda. 
Generellt verkar både skola och förskola kompensera för delar av svårigheterna vilket 
i och för sig ligger i uppdraget (SFS 2010:800; Skolverket, 2014) men det kan också 
visa på att pedagogernas åtgärder hjälper till att dölja signaler på svårigheter som 
egentligen borde leda till djupare kartläggningar och utredningar.  

 

Några av vårdnadshavarna beskriver hur flickornas dåliga mående eskalerade under 
mellan- och högstadiet och tillslut ledde till en diagnosticering inom Essence men att 
de då hade hunnit, i ena fallet utveckla ångest och självskadebeteende och i det andra 
fallet tappa tilliten och förtroendet för vuxenvärlden.  
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Resultatets signaler på dåligmående bekräftas även av forskning så som 
återkommande huvudvärk, nedstämdhet, magproblem, sömnproblem, ångest, flykt, 
låsningar, utåtagerande, självskadebeteende och ätstörningar (Kopp, Kelly & 
Gillberg, 2010; Nielsen, 2015). Även Autism och Aspergerförbundets undersökning 
(2016) där flickor själva fick komma till tals visar på ökat dåligmående. En möjlig 
tolkning är att lärare behöver tid för att prata med och lyssna på dessa flickor för att 
sedan också tro på och lita på det de tycker sig se. De signaler de ser hos flickorna 
skulle lika gärna kunna vara kopplat till svårigheter inom Essence så som AST 
(Autismspektrumtillstånd), ADHD, selektiv ätstörning eller språkstörning (Gillberg, 
2018; Jensen, 2017). I resultatet synliggörs hur detta kan försvåras ytterligare, då det 
framgår att risken för missförstånd och bristen på samsyn blir hög, när pedagoger 
och vårdnadshavare kanske inte upplever konsekvenserna av flickornas svårigheter 
på samma sätt. De ser inte samma signaler och kan uppleva att de inte talar om 
samma barn, beroende på hur flickorna klarar att hålla ihop under skoldagen för att 
sedan bryta ihop hemma.  

 

I och med att flickorna blir äldre så ökar kraven på dem, både i vardagslivet och i 
skolan, och de får svårare att orka hålla ihop och maskera sitt mående. Detta 
resulterar, enligt vårdnadshavare, i utbrott på kvällarna när de kommit hem, på 
grund av att deras stress byggts på under skoldagen (jfr. Jensen, 2017), men utbrott 
förekommer även under skoldagen i vissa situationer. Det är ofta först när dessa 
utbrott kommer, eller den psykiska ohälsan blir uppenbar som omgivningen börjar 
förstå och få upp ögonen för att det är något som inte stämmer, något som flertalet av 
informanterna vittnade om.  

 

Utifrån det relationella perspektivet på specialpedagogik kan informanternas 
berättelser förstås utifrån exempelvis socioemotionella och didaktiska brister i 
skolans kontext (Ahlberg, 2015). Förutsättningarna för pedagoger att 
uppmärksamma och förstå en flickas styrkor och svårigheter bygger på ett 
förhållningssätt som möjliggör genomförande av kartläggningar och åtgärder. Dessa 
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förutsättningar kan optimeras genom kompetensutveckling och kollegiala samtal där 
flickorna och deras situation hamnar i fokus. 

 

Vilka är pedagogers och vårdnadshavares upplevelser och erfarenheter 
omkring hur dessa flickors signaler tolkas av omgivningen? 

I resultatet framkommer att vårdnadshavare upplever att deras oro inte tas på allvar 
av pedagoger och/eller familj. De beskriver hur andra ofta inte ser hela bilden på 
samma sätt som vårdnadshavarna och en tolkning kan vara att svårigheterna i 
missriktad välvilja förminskas. Även pedagoger kan mötas av misstro gällande sina 
misstankar men utifrån vår studie är det mindre vanligt. Här nedan följer en analys 
av erfarenheter gällande hur oro och misstankar bortförklaras och att samsyn kan 
vara en förutsättning för att lyckas. 

 

Resultatet visar att flickornas, i många fall tidigt uppvisade, signaler förvisso tolkas av 
omgivningen (pedagoger, vårdnadshavare och övriga i deras kontext), tolkningarna 
skiljer sig dock åt vilket också bekräftas av tidigare forskning (Kopp, 2012: Nadeau, 
Littman & Quinn, 2018). Liljeroth (2017) beskriver hur den stereotypa bilden av 
flickors beteende kan medverka till förutfattade meningar som försvårar 
förutsättningarna för att se deras signaler som tecken på svårigheter. Studiens 
deltagande vårdnadshavare beskriver alla hur de på olika sätt kommunicerat sina 
funderingar omkring flickornas svårigheter med pedagoger på skola och förskola och 
responsen de fick kan sammanfattas med att pedagogerna å ena sidan också de ser att 
det finns svårigheter. Å andra sidan ger pedagogerna förklaringar till flickornas 
signaler (eller beteende) men de leder sällan vidare till fördjupade kartläggningar 
utan ofta stannar åtgärderna vid att utarbeta strategier för att kompensera för 
svårigheterna. Detta bekräftas också av Autism och Aspergerförbundets 
undersökning (2016) där det visar sig att en stor del av flickorna som fått en diagnos 
dokumenterad inte kartläggs på skolorna.  

 

Skolornas ansvar att kartlägga och utreda behov och utforma stödinsatser för att 
hjälpa elever i svårigheter att utvecklas så långt som möjligt. (SFS 2010:800; 

skolverket, 2014). Detta gäller även i de fall där eleverna faktiskt når godkända 
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resultat, men kanske (på grund av svårigheter kopplat till exempelvis 
funktionsnedsättning, psykiskt mående, socialt samspel, koncentration eller 
frånvaro) riskerar att inte nå dessa längre fram. 

 

I SBU’s undersökning (2005) framkom tydligt en skillnad mellan hur pedagoger och 
vårdnadshavare ser på barns signaler på svårigheter kopplat till kön. Pedagogerna 
bedömde i större grad flickornas signaler härröra från exempelvis ett trotsigt 
beteende än från svårigheter inom Essence. De bedömde även, till skillnad från 
vårdnadshavarna, att av de som fått en diagnos påverkades flickor i mindre grad än 
pojkar. Kopp (2010) beskriver hur tidig upptäckt (hos flickor) bygger på att det 
finns kunskap om just flickors signaler. Först när den kunskapen finns hos berörda 
vårdnadshavare och pedagoger kan lämplig hjälp ges redan i ett tidigt skede. Detta 
kan förhoppningsvis bespara flickorna feldiagnosticeringar, dålig självkänsla, psykisk 
ohälsa, låg måluppfyllelse och problematisk skolfrånvaro som enligt 
Folkhälsomyndigheten (2018; 2011) visat sig öka de senaste åren.  

 

En möjlig tolkning är att både pedagogers och vårdnadshavares upplevelser omkring 
svårigheter, för de flickor de har i sin närhet, grumlas av att de signaler och 
beteenden som de upptäckt inte har varit helt samstämmiga med de kriterier som 
någon enskild diagnos kräver. Resultatet visar att flickornas signaler ofta har varit en 
blandning av olika kriterier från flera diagnoser. Enligt Kopp, Kelly och Gillberg 
(2010) är det här ett stort problem för både vården, pedagoger och vårdnadshavare 
när det gäller att tolka och förstå dessa flickor. Enligt exempelvis Gillberg (2018) kan 
diagnosticeringen kompliceras av att olika diagnoser inom Essence har liknande 
symptom och signaler som går in i varandra. Känner berörda personer inte till det så 
kan det finnas risk att osäkerheten tar över och vårdnadshavare och pedagoger 
kanske inte vågar tro på det de tycker sig se. En tolkning är att kunskapen om 
komorbiditet vid vissa vanliga diagnoser och att flickors signaler på svårigheter kan 
vara diffusa, måste öka i samhället, framför allt inom för- och grundskolan där 
chansen att fånga upp och hjälpa dessa flickor då skulle kunna öka.  
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Här kan teorierna om förutfattade meningar och stereotypiska bilder (Liljeroth, 2017) 
rörande flickor och svårigheter belysas ur ett relationellt perspektiv. Informanterna 
uttrycker var för sig olika sätt att tolka flickors signaler men denna kunskap verkar 
inte vidare fokuseras eller utredas. I en kontext där exempelvis kollegiala samtal förs 
för att lösa dilemman och där pedagogerna är medvetna om vikten av att skapa en 
god relation till både elever och vårdnadshavare, kan möjligheterna till samsyn 
förbättras (Ahlberg, 2015). Att fokusera på självkänslan hos flickorna och se både 
styrkor och behov och inte låta en eventuell ställd diagnos bli ett hinder för att se 
människan bakom (jfr. Nielsen, 2015).  

 

Hur upplever pedagoger och vårdnadshavare att flickornas 
kamratrelationer fungerar? 

Ett ständigt återkommande tema under intervjuerna, både med vårdnadshavarna och 
pedagogerna är flickornas svårigheter med sociala förmågor. Svårigheter som ofta 
inte är maskerade eller dolda utan märks i allra högsta grad vilket följande avsnitt 
kommer att behandla.  

 

Enligt tidigare forskning (Kopp, 2004; Bühler et al., 2017) är den sociala förmågan 
generellt bättre hos flickor än hos pojkar och detta kan osynliggöra de svårigheter 
flickor faktiskt kan ha i sociala relationer. Dessa flickor beskrivs bli tysta, de drar sig 
undan och att de agerar inåt istället för att agera utåt (Kopp, 2004). Detta menar 
Kopp (2004) kan vara en av orsakerna till varför så många flickor upptäcks så sent, 
vårdnadshavare och pedagoger ser helt enkelt inte problemet. I denna studie har 
däremot tydligheten, i några av flickornas svårigheter med de sociala förmågorna, 
istället varit en av de saker som gjort att vårdnadshavare och pedagoger tidigt 
reagerat och känt att något inte stämmer. Dessa flickor har haft ett utåtagerande 
beteende när det kommer till sociala relationer, redan som små, och inte lyckats dölja 
sina svårigheter. De har tvärtom bråkat och skrikit och behövt hjälp och stöttning av 
vuxna för att klara av att leka.  

 

Några av flickorna har haft ett tydligt ointresse av att umgås med kompisar, vilket 
också väckt misstankar om att något inte stämmer. Flera av informanterna beskriver 
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att de sociala förmågorna generellt var bättre när flickorna var yngre, för att sedan 
försämras allt eftersom flickorna blir äldre. Detta tror de kan bero på ökade yttre 
krav, både på fritiden och i skolan. Vårdnadshavarna delar med sig av erfarenheterna 
omkring detta: det blir bråk med kompisar, flickan vill leka men vet inte riktigt hur 
hon ska göra, vårdnadshavarna måste i vissa fall delta i leken för att det ska fungera, 
det kan vara svårt att avsluta och svårt att få ett nej. Detta vittnar även pedagogerna 
om då flickorna har liknande svårigheter på förskola och skola, och behöver vuxnas 
stöd och hjälp i många situationer gällande lek och relationer. De ser att flickorna 
leker bredvid kompisarna, sida vid sida men i sin egen lilla bubbla. En av 
pedagogerna berättar att en av de flickor som hon har erfarenhet av, ofta leker en 
sorts vid-sidan-av lek som liknar den lek som kompisarna leker.  

 

Resultatet visar att även om flickornas svårigheter gör att de i många fall ses som lite 
svåra att ha med i leken så är de ofta också populära att vara omkring. Flickorna kan, 
i några fall, på grund av sina svårigheter vara tämligen gränslösa och påhittiga vilket 
för många av de andra barnen blir både roligt och lite spännande. Här har de vuxna 
kring flickorna, kanske främst pedagoger, en bra möjlighet att hjälpa dessa flickor i 
sitt relationsskapande. Pedagogerna behöver lyckas med att uppmärksamma och ta 
till vara på den nyfikenhet som det ibland gränslösa beteendet väcker hos de andra 
barnen och lyfta det.  

 

’En av flickorna kan, gentemot andra barn, uppfattas som väldigt intensiv enligt 
vårdnadshavaren. Tvärtemot den typiska bilden av en flicka med svårigheter inom 
Essenceområdet, som ofta framställs som tillbakadragen och med svårigheter med 
sociala kontakter (jfr. Gillberg,2018; Socialstyrelsen, 2010, Kopp, 2004), så hänger 
hon gärna på kompisarna och pussar på dem. Ett exempel på att alla flickor med 
svårigheter inom Essence, inte följer samma mall, eller sänder ut likadana signaler. 
Det här är en flicka i svårigheter men hon har ett sätt som inte är typiskt för andra 
som är i liknande svårigheter. Många pedagoger, och andra i flickans kontext, skulle 
kanske avfärda en vårdnadshavares oro omkring sin flicka, om barnet i fråga inte 
uppfyller ett av de kanske mest framhållna symptomen på svårigheter inom Essence, 
svårigheter med sociala kontakter. 
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En tolkning utifrån det resultat som framkommit är att flera av flickorna i studien 
inte är de osynliga flickor som Kopp (2004) och Bühler et al. (2017) skriver om. De 
flickorna är fortsatt osynliga. Till största del har istället de flickor vars situation vi fått 
ta del av genom vårdnadshavare och pedagoger visat ett mer utåtagerande beteende 
eller på ett tydligt sätt varit avvikande i sina sociala kontakter med andra barn. Den 
största svårigheten omkring flickor med svårigheter i kamratrelationer, ligger 
möjligen i att både pedagoger och vårdnadshavare känner en osäkerhet omkring 
dessa flickor och hur de ska tolkas. Det kan tänkas att, i all välmening vill ingen 
stämpla någon flicka med en svårighet som inte visar sig med yttersta tydlighet, vilket 
kan resultera i att i många fall bortförklaras svårigheten och beskrivs bottna i andra 
orsaker.  

 

Då forskning även visar på pedagogers bristande vetskap kring hur (och att) flickor 
påverkas av sina svårigheter (SBU, 2005) är denna aspekt viktig att uppmärksamma. 
Ur ett relationellt perspektiv skulle det kunna vara denna okunskap i kombination 
med brister i kommunikation mellan de som känner flickorna bäst, bland annat 
vårdnadshavare och pedagoger (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007) som är 
grunden till problemet. Båda parter har visserligen ett moraliskt ansvar över att 
denna kommunikation kommer till, dock åligger det pedagogerna att följa lagar och 
styrdokument vilka tydligt beskriver allt från vikten av relationsskapande till 
skyldigheter rörande kartläggningar och utredningar (Skolverket, 2019; SFS 
2010:800). Utifrån sociokulturella aspekter kan både skolor och förskolor växa av att 
särskåda kultur och förhållningssätt på arbetsplatsen för att få syn på 
förbättringsområden och kanske på så sätt synliggöra flickor och de signaler de 
faktiskt sänder ut. 

 

Kanske en av de största lärdomar som fåtts genom studien är att, liksom att ingen 
människa är den andra lik, är inga flickor, med misstänkta eller bekräftade 
svårigheter inom Essence, heller den andra lik. Svårigheterna kan variera i både 
styrka och grad och signaleras på otaliga sätt, men de finns trots allt där ändå och kan 
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leda till både psykisk ohälsa och tappat förtroende för vuxenvärlden när rätt hjälp 
dröjer.   

 

 

Slutsatser 

Då resultatet analyserats med inspiration från den hermeneutiska spiralen kan 
tolkningarna av informanternas berättelser upplevas gå in i och överlappa varandra. 
Som en röd tråd genom hela studien blir det dock tydligt att vårdnadshavares oro och 
funderingar omkring sina flickor kan behöva få ta större plats i resonemang 
tillsammans med pedagoger. Ofta möts föräldrarna av välmenande råd och 
förklaringar till flickornas beteende och signaler men i själva verket kan det vara 
större svårigheter inom området Essence som ligger bakom. Utifrån det relationella 
specialpedagogiska perspektivet drar vi slutsatsen att det är av största vikt att alla 
vuxna i dessa flickors kontext verkligen lär känna dem som individer för att ha 
möjlighet att tolka de signaler de sänder ut. Därtill behöver, både pedagoger och 
vårdnadshavare, även våga tro på magkänslan tidigt när känslan av att något inte 
riktigt stämmer finns.  

 

Informanternas berättelser kan genom den hermeneutiska spiralen tolkas i relation 
till något större. Genom pedagoger som uppmärksammar flickornas signaler och för 
kontinuerliga reflekterande samtal både med kollegor, barn och vårdnadshavare kan 
pusslet börja läggas för att kunna se hela bilden av flickorna med svårigheter inom 
Essence. I förlängningen kan det hjälpa och stötta på rätt sätt för att i möjligaste mån 
undvika psykisk ohälsa, problematisk skolfrånvaro och dålig självkänsla. Både de 
deltagande informanterna och andra med intresse för, eller erfarenhet av, studiens 
ämnesområde kommer därför också att få ta del av den färdiga studien, de har själva 
efterfrågat denna möjlighet och det känns både hoppingivande och inspirerande att 
det finns ett intresse för vårt arbete.  
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Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och i texten behandlas både 
framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till respektive område. Avsnittet inleds 
med diskussion kring informanter och införskaffande av litteratur och forskning för 
att fortsätta med en koppling till tidigare forskning och hur tankarna gått kring 
redovisandet av resultatet. Avslutningsvis presenteras och diskuteras nya 
infallsvinklar under temat ”Flickor med svårigheter inom Essence”. 

  

Under skrivandet av resultatet har vi stött på en del utmaningar, bland annat valde en 
av informanterna att inte delta vilket gjorde den insamlade empirin något mindre 
omfångsrik. Litteratur och forskning rörande vårdnadshavares situation och 
erfarenheter i ämnet har varit svår att hitta. Erfarenheterna lyfts i flertalet texter men 
då gäller det oftast vårdnadshavare till barn med svårigheter, inte till just flickor. 
Däremot har informanterna uppfattats som väldigt angelägna att delge sina 
erfarenheter kring det aktuella ämnet. Detta bidrog till en förhållandevis gedigen 
mängd insamlad empiri, vilket var en fördel vid resultatskrivning och analys. Många 
användbara citat erhölls som stärker trovärdigheten (jfr. Bryman, 2018) i vår studie 
och som belyser svårigheter i allmänhet för dessa flickor men även enskilda 
situationer som kan vara svåra. I vår diskussion omkring resultat glider vi även över 
på metod på grund av att dessa två områden på många sätt är påverkade av liknande 
omständigheter. 

 

Vetenskapligt försöker föreliggande studie inte lyfta fram signaler hos flickor 
med svårigheter inom Essence som aldrig tidigare upptäckts eller uppmärksammats 
utan den vill ”kasta ett nytt ljus över tidigare kända företeelser” (Vetenskapsrådet, 
2017, s16). I resultatgenomgången har de signaler som flest vårdnadshavare och 
pedagoger lyft fram, försökt belysas. Vidare har även alla de övriga signaler som 
kommit fram under intervjuerna listats. Några nya signaler har inte kommit till 
kännedom men de som tagits upp kan förhoppningsvis hjälpa till att förtydliga 
svårigheterna för dessa flickor, hur olika signalerna kan se ut, och kan kanske hjälpa 
någon flicka att bli sedd. 
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Under skrivandet av resultatet var avsikten först att dela upp pedagogers och 
vårdnadshavares upplevelser och åsikter men vartefter arbetet fortgick märktes att 
åsikterna och tankarna generellt flöt ihop och valet föll därför på att väva ihop 
berättelserna. Detta för att försöka måla upp en bild av dessa flickor och den 
komplexa tillvaro de upplevs befinna sig i och hur omgivningen kan få syn på de 
signaler de faktiskt sänder ut men som är så svåra att karaktärisera och härleda till 
faktiska svårigheter (jfr. Kvale & Brinkmann, 2017; Rienecker & Jörgensen, 2018). 
Resultatet kan sägas beskriva två sidor av samma mynt då det visat på den absoluta 
nödvändigheten av att ha ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Detta 
beroende på att hur signalerna, hos många av flickorna, visar skiljer sig beroende på 
var och med vem de befinner sig.  

 

Tanken var också att dela upp signalerna som identifierats i kategorier om diffusa och 
mer synliga eller tydliga. Det hade i och för sig varit görbart, dock reflekterade vi över 
det faktum att vår tolkning av tydliga signaler inte behöver stämma överens med vad 
andra upplever tydligt. Dessutom kan ”samma” signal på svårigheter vara tydlig hos 
en flicka men inte hos en annan då även andra faktorer spelar in och påverkar 
tolkningen exempelvis personlighet och kontexten flickan befinner sig i. Vi valde att i 
resultatet ta med en lista på alla de signaler som framkommit ur informanternas 
berättelse. Den är dock inte uppdelad i kategorier eller rangordnad på något sätt. 

 

Hade även flickor som har diagnostiserats med, eller misstänks ha svårigheter inom 
Essenceområdet intervjuats och de hade fått sätta egna ord på hur de upplever att de 
försöker göra sig förstådda så hade kanske resultatet sett ut på ett annat sätt. Bilden 
av hur signalerna ser ut hade kanske varit en helt annan. 

 

De vårdnadshavare som intervjuats var allihop mammor till flickor med svårigheter 
inom Essenceområdet. Det hade varit intressant att även fått intervjua någon eller 
några pappor till dessa flickor. Kanske har de en annan syn på flickornas svårigheter 
eller så ser de exakt samma saker som mammorna. Det verkar generellt som att 
mammorna vill berätta och dela sin bild av hur deras flickor har det och det var till 
dem den adresserade frågan om deltagande sändes. En av mammorna beskrev 
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skillnad i hur hon och flickans pappa hanterade hennes svårigheter och i en 
utförligare studie hade det varit intressant att låta det ta större plats (jfr. Bryman, 
2018; Danermark et al., 2018). I vår studie har de flesta flickorna visat signaler som 
enligt vår tolkning inte gått att missa för familj och/eller pedagoger. De har haft 
ständigt återkommande utbrott, varit överdrivet fokuserade inom något speciellt 
område, de har haft komplicerade kompisrelationer, svårigheter omkring mat, 
sömnproblem och så vidare. Dock vet vi utifrån tidigare studier att många av flickor 
med svårigheter inom Essenceområdet inte har signaler som visar sig lika tydligt (jfr. 
Gillberg, 2018; Jensen, 2017; Kopp, Kelly & Gillberg, 2010). Här måste vi skärpa vår 
blick och försöka se de som inte syns lika mycket, de behöver i allra högsta grad också 
omgivningens hjälp och stöttning.  

Trots det låga antalet informanter så är svaren i hög grad samstämmiga. I de 
intervjuer som genomfördes så finns det en likhet i de svar som informanterna gett, vi 
känner att vi genom dessa intervjuer fått en förhållandevis tydlig bild av hur dessa 
flickor signalerar sin situation till pedagoger och vårdnadshavare.  
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Framtida forskning 

Då intentionen inledningsvis var att även inkludera flickornas egna erfarenheter i 
studien för att få ett bredare perspektiv, är detta ett intressant uppslag för framtida 
forskning. Vår uppfattning är att vårdnadshavarnas upplevelser och erfarenheter inte 
riktigt tas på allvar och är således ett uppslag för fortsatta studier. Att endast 
intervjua flickor med svårigheter inom Essence skulle också vara intressant, samt att 
få med båda vårdnadshavarna i en familj och höra om deras syn på svårigheterna hos 
deras dotter skiljer sig åt. Frågeställningar som skulle vara intressanta att få svar på 
kan vara: 

 

• Hur uppfattar flickor med svårigheter inom Essenceområdet att omgivningen 
reagerar på de signaler de sänder ut? 

• Vilka skillnader kan ses i hur mammor respektive pappor tolkar signaler som 
flickor med svårigheter inom Essenceområdet sänder ut? 
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Bilagor 

Missivbrev 

Hej!       

  

Vi heter Linda Christoffersson och Josefin Andersson och läser specialpedagogprogrammet vid 
Umeå universitet där vi denna avslutande termin ska genomföra ett examensarbete på 15 hp. Vårt 
övergripande syfte med studien är att identifiera och synliggöra de signaler som flickor i olika 
åldrar sänder ut kopplat till svårigheter inom Essenceområdet (överlappande symptom tidigt i 
livet som leder till klinisk bedömning). Detta genom att undersöka pedagogers och 
vårdnadshavares erfarenheter däromkring.   

  

Vi vill med detta missivbrev fråga om du är intresserad av att medverka i vår studie genom att bli 
intervjuad antingen via mail eller direktintervju. Direktintervju beräknas ta maximalt 60 minuter 
och kommer spelas in, vid mailintervju får du frågorna via mail och önskvärt är att svaren sänds 
åter inom en vecka. Intervjuerna kan kompletteras i efterhand om ytterligare frågor uppkommer.  

  

Vetenskapsrådets etiska regler följs och alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namn 
på personer eller skolor kommer att nämnas. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta din 
medverkan när som helst. Materialet kommer bara att användas i denna studie och av oss, 
intervjuerna raderas när studien är godkänd. Studien kommer att redovisas som en 
yrkesexaminerande uppsats som läsas av examinator och andra kursdeltagare vid 
examineringstillfället. Det finns möjlighet att ta del av resultaten om du så önskar.  

  

Kontakta oss om du vill delta eller vill ha mer information omkring studien. Vi hoppas   på ditt 
deltagande och ser fram emot att få ta del av dina erfarenheter.  

  

Med vänliga hälsningar  
  

Linda Christoffersson och Josefin Andersson 
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Intervjuguide vårdnadshavare 

 

1. Känner du till begreppet Essence? (Här finns en 

förklaring: https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-

oversikt/2014/09/ESSENCE-samlar-diagnoserna-till-en-helhet/)  

2. Är din flicka kartlagd eller utredd kopplat till svårigheter inom Essence?   
3. Vem (om någon) signalerade behov av kartläggning/utredning först? Hem, 

skola eller någon annan?  
4. Beskriv er flicka (hennes barndom och situationen nu) utifrån följande 

områden:  
5. Relationer med kompisar  
6. Relationer med familj  
7. Rutiner (morgon, skola, aktiviteter, förberedelse, pauser, energinivåer, 

mat, sömn, läxor, hygien...)   
8. Upplever du att skol-/förskolepersonalen har anpassat lärmiljön efter ditt 

barns behov? Hur?   
9. Hur upptäckte/kände du att det var något annorlunda med er flicka?  
10. Hur reagerade omgivningen på dina misstankar?  
11. Vad tror du att det kan bero på?  
12. Hur beskrev/beskriver din flicka själv sin situation? (Självinsikt, 

självkänsla, självförtroende...)  
13. Vilket är, enligt dig, det största problemet när det gäller att upptäcka flickor 

med svårigheter inom Essenceområdet?  
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Intervjuguide pedagoger 

  
1. Känner du till begreppet Essence? (Om inte ges en förklaring.)  
2. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med flickor med svårigheter i

 nom Essence?   
3. Hur skulle du beskriva en flicka där du misstänker svårigheter 

inom Essence?  
4. På vilket sätt upplever du att den flickan/de flickorna signalerar 

sitt dåligmående eller behov av hjälp till sin omgivning?   
5. Hur tänker du omkring tydliga/otydliga signaler?  
6. Finns det risk att signaler och symptom misstolkas?  
7. Hur fungerade kontakten mellan skola och hem generellt och gällande de 

problem som flickan/flickorna hade?   
8. Hur beskrev och tolkade vårdnadshavarna flickans symptom?  
9. Hur beskrev flickorna själva sin situation? (I de fall där de själva kunde 

beskriva.)  
10. Vilket är, enligt dig, det största problemet när det gäller att upptäcka flickor 
med svårigheter inom Essenceområdet? 



 

 

 


