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Autism och ADHD hos flickor



Flickor med autism

• Får generellt diagnos 
senare än pojkar

• Olika ”spelregler” 
vänskapen ser 
annorlunda ut

• Maskerar och spelar det 
sociala spelet bättre

• Symptomen yttrar sig 
annorlunda

• Pojkar får diagnos runt 7-
12 år
Flickor får diagnos runt 
13-17 års ålder.



Flickor - autismspektrumtillstånd

Få studier 
inkluderar enbart 

flickor

”Flickprojektet”
Svenny Koop 
barnpsykiater 

2004, 

diagnoskriterier 
utformade för 

pojkar 

Specialintressen
oftast människor

och djur

Av 100 flickor
hade 45 autism 

som första
diagnos.

Skolsvårigheterna
visar sig senare



FLICKOR MED ADHD

• Flickor upptäcks mycket senare än pojkar

• Flickor diagnostiseras ofta med depression

Finns en tydlig samdiagnos mellan depression och adhd. Då pojkar 

säker hjälp och diagnostiseras med adhd är det tvärtom för flickor. 

Men båda könen hade i 50 % (40%pojkar och 50% flickor båda 

diagnoserna) /Karin Sonnby

• Flickor har en annan symptomprofil jämfört med 

pojkar. Flickor identifieras i lägre omfattning.



Vänskap

Alla har en önskan av att höra till, vara i en gemenskap och finnas i ett slags 

socialt sammanhang.

Men det ser olika ut och man har olika behov

Svårare att skapa, att bibehålla och ”få till” umgänget

Färre vänskapsrelationer men oftast inte någon skillnad i kvalitet på 

relationen.

Är med i leken men när man kollar närmare är de passiva och bredvid



Tonåren

• Hormoner påverkar

• PMS

• Psykisk ohälsa hos äldre flickor kan vara tecken 

på underliggande NPF-problematik



Maria Buhler Lotta Borg Skoglund

Lina Liman



Anpassningar -en hjälp eller stjälp?

Får man svårare att klara sig i livet om man har 

många anpassningar i skolan?

Förbereder vi så att dem ska klara livet eller bara sig 

genom skolan?

Vilka hjälpmedel fungerar för individer med NPF?



Om jag får stöd visuellt,

Är det inte en hjälp för mig att kunna….

❑ Få ha kvar instruktionen på det sätt som passar bäst för mig

❑ Få stöd och tid för att tolka språk.

❑ se vad det är du menar.

❑ Att bli så självständig som möjligt.

❑ Att få träna in strategier som jag kan ta med mig ut i livet sedan

❑ Att få ett visuellt stöd som hjälper mig att hålla kvar all information

❑ Reglera och sänka min stress och oro.

❑ Förbereda mig inför förändringar och övergångar.



Vi vet att visuellt stöd:

• Ger personen överblick över situationen.

• Skapar förutsägbarhet.

• Ger begriplighet och sammanhang, samt ökar 

motivationen (KASAM)

• Ökar chansen till självständighet och egenkontroll

• Ger tydlighet och överblick om hur situationen ska 

hanteras vilket vi vet minskar problemskapande 

beteende.

Lund University / Dept of Clinical Sciences, Lund / Råstam



Strategier för att bli självständig



Påståendeformulär och skalor

Gör personen 
delaktig.

För att få veta vad 
barnet tycker och 

tänker.

För att få veta vad 
barnet känner inför
ett specifikt moment 

eller situation.

Lättare för dig som
pedagog att se vart

vi behöver träna
strategier

Lättare för barnet att
säga/visa vad hen vill
än att ”plocka fram” 

muntliga svar på
egen hand.





Hjälpmedel som fungerar för individer med NPF

• Individuellt!

• Barn med autism är ofta väldigt visuellt starka. Därav tjatet;)

Kan också ha svårt att föreställa sig det man inte vet något om eller 

har erfarenhet av.

Ordning och rutiner

Tydlighet i uppgifter och sammanhang

Struktur

Påminnelser

Säg vad du menar!

Säg vad du vill!



Vad gör vi med det som framkommer 

vid kartläggningar och tester?

Hur reflekterar, utvärderar och följer vi 

upp vid tester och kartläggningar som 

genomförts så det inte bara blir ett 

konstaterande?



Systematiskt förändringsarbete

kartlägg
Analysera

Vad berättar 
kartläggningen?

Anpassa

Kompensera 

Förändra 
DOKUMENTERA

Testperiod

DOKUMENTERA

Utvärdera

DOKUMENTERA

Ska något skruvas 
på?

Förändras?

Fortsätta?



Dokumentera för att kunna 

utvärdera och se processen

Dokumentera för att synliggöra även för eleven och 

vårdnadshavarna.



Bensträckare



Vad kan ”särskild undervisningsgrupp” 

och specialklass innebära i praktiken?



Särskild undervisningsgrupp

• En elev i behov av särskilt stöd kan få det stöd hen behöver i 

en särskild undervisningsgrupp

• Rektors beslut

• Kan vara liten grupp på samma skola.

Det kan också vara undervisning i andra lokaler med annan 

personal i en kommungemensam grupp, ibland i sk resursskola

• Ska vara en strävan att återgå till ordinarie grupp om/när det är 

möjligt.

• Har fortfarande samma skolplacering



”Det är viktigt att skolan först prövar alternativet att låta 

eleven gå kvar i den ordinarie gruppen med särskilt 

stöd, om man bedömer att detta fungerar för eleven. 

Det är också viktigt att skolan strävar efter att eleven 

ska återgå till den ordinarie gruppen när det är möjligt.”

/skolverket



SPECIALKLASS

På gymnasiet är detta ett särskilt stöd, det kan vara 

baserat på en funktionsnedsättning t ex syn, hörsel 

etc. 

Specialklass är en specialanpassad verksamhet när 

det inte fungerar med det stöd som finns i den 

”vanliga” skolan



Skolan har ett uppdrag att skapa goda 

samarbetsrelationer med vårdnadshavare

Hur skapar vi goda relationer med 

vårdnadshavare och speciellt när vi står 

inför mer utmanande situationer kring 

elev?



Skapa förståelse för varandras situation



Kommunikation mellan hem och skola

• Hur ser kommunikationen ut? 

• Vad hör vi av oss om?

• Vad händer om vi kommunicerar bra saker?

• Försök ta bort dubbelt upp!

I mötet:

Visualisera

Tro på föräldern! Skapa allians



Om vi har elever som uppvisar tecken på 

npf hur tar vi det med föräldrarna?



Visa i vilka 
situationer 

det blir 
svårt

Krav vs 
förmåga

Förmågor





Hur kan vi se skillnad på eleven och 

funktionsnedsättningen? 

Det vill säga vad hen kan och vad hen 

inte vill.



• Krav kontra förmåga

• Förmåga i situationen.

• Förväntan 

• Utgå ifrån att de alla VILL lyckas och göra bra 

ifrån sig.

• Mask/attityd för att dölja något?



Perception och autismspecifik kompetens=

allergitänk

anpassningar 
och hjälpmedel

Respekt för 
ansträngningen





Hur jobbar vi med och motiverar elever 

som vi upplever saknar motivation och 

”egen startmotor”?



Kom-i-gång

En sak i taget

Motivation

Bygg på intressen och skills

Påminnelser



Vad kan pedagoger göra för att 

motverka vad som åtminstone utåt sett 

verkar vara en ökande trend med 

dessa bristande förutsättningar?



PAUS



Q and A



Exit 

Vad har du tagit med dig från 
föreläsningen idag? 

Skriv gärna fler saker☺

Följ oss gärna på:
Instagram: move.pedagogic

Mail: movepedagogik@gmail.com

Hemsida: www.movepedagogik.se

mailto:movepedagogik@gmail.com


Att kartlägga utifrån Skolkompassen



Tack för de här 4 tillfällena!


