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Barn-, utbildning- och kulturnämnden

Granskning av barn och ungdomar med ADHD – ur ett genusperspektiv
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat om BUoKnämndens verksamhet avseende arbetet med barn och ungdomar med ADHD är
ändamålsenligt ur ett genusperspektiv. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från
Komrev inom PricewaterhouseCoopers.
Granskningen utgår ifrån följande kontrollmål:


Är organisationen ändamålsenlig?



Finns tillräcklig kunskap och kompetens för arbetet avseende barn och unga med
ADHD ur ett genusperspektiv?



Finns rutiner avseende ADHD, är de kända och i vilken utsträckning tillämpas
eventuella rutiner?



Finns en tillräcklig dialog och samverkan med landstingets Barn- och
ungdomspsykiatri?

Granskningen visar att nämnden inte till fullo bedriver verksamheten avseende barn och
ungdomar med ADHD ändamålsenligt ur ett genusperspektiv. Vi bedömer vidare att
organisationen inte till alla delar är ändamålsenlig. Vad vi syftar på är att den totala
resursen inte används på det mest effektiva sättet, vilket bland annat föranlett en
omorganisation av Elevhälsan. Granskningen visar även att kunskap och kompetens för
arbetet avseende barn och unga med ADHD ur ett genusperspektiv inte är tillräcklig. Här
vill vi dels nämna att kompetensutvecklingen bedrivs i huvudsak utifrån lärarnas intresse
av att tillägna sig kunskapen på egen hand, samt dels avsaknad av utbildning som berört
genusperspektivet eller varit inriktad mot flickor med ADHD. Vidare bedömer vi att det
finns inarbetade rutiner som är kända. Vi kan dock se en risk för att anpassningar för elever
med behov av särskilt stöd inte sker ändamålsenligt ur ett genusperspektiv. Vad som
åsyftas är att anpassningar sker för pojkar och hyperaktiva/utåtagerande elever i högre grad
än elever med ADHD-problematik med låg aktivitetsnivå (ADD), vilket i stor utsträckning
handlar om flickor. I övrigt bedömer vi att dialog och samverkan med BUP i allt väsentligt
är tillräcklig varav projektet Norrbus utgör en viktig del.
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Vi rekommenderar BUoK-nämnden att ytterligare utveckla att:


processen med omorganisationen av Elevhälsan påskyndas där satsning på en
noggrann implementering utgör en viktig del.



en strukturerad uppföljning och kontroll genomförs avseende hur många barn/elever
som har eller misstänks ha ADHD. En sådan uppföljning/kontroll skulle underlätta
tydliggörandet av hur prioriteringar av det totala behovet inom skolan bör göras och
även bidra till att användningen av resurserna sker på ett mer effektivt sätt.



satsning görs i större utsträckning på kompetensutveckling kopplat till flickor med
ADHD/ADD och ADD-problematik generellt.



dialog förs om användandet av begreppet barn som utmanar istället för barn med
svårigheter utifrån att fokus flyttas från barnets svårigheter till lärarens förmåga att
hantera utmaningen och situationen i elevgruppen. En annan viktig anledning till ett
ändrat förhållningssätt är att begreppet barn som utmanar ger ett mer positivt
utgångsläge och en bredare ingång än att prata om elevens svårigheter. Det innebär
även att man går från ett begrepp som skuldbelägger barnet till ett begrepp som
handlar om en utmaning för läraren och lärarens förmåga att hantera
barnens/elevernas olikheter.



dialogen med landstinget intensifieras med fokus på ökat erfarenhets- och
kunskapsutbyte kring barn och ungdomar med ADD-problematik samt i syfte att
vidare förbättra informationsflödet mellan skola och specialistnivå i de fall detta är
möjligt med hänsyn till sekretessen.

Vi emotser BUoK-nämndens svar angående vilka åtgärder nämnden avser vidta med
anledning av vår granskning senast 2010-12-01
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