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Bakgrund: Skolsköterskan och elevhälsan har ett grundläggande uppdrag i att främja och 
stödja elevers hälsa för att möjliggöra goda skolresultat. Elever med 
koncentrationssvårigheter utan hyperaktivitet kan vara svåra att upptäcka då eleven inte 
stör andra men har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Elever med detta 
funktionshinder upplever varierat stöd från skolan vilket kan få negativa konsekvenser på 
skolresultat och självkänsla. 

Syfte: Att beskriva hur skolsköterskor upplever sig stödja elever med ADD.  

Metod: En empirisk intervjustudie genomfördes med semistrukturerade frågor som 
ställdes till nio skolsköterskor verksamma inom grund- och gymnasieskolor. En kvalitativ 
innehållsanalys användes för analys av insamlad data. 

Resultat: Tre kategorier framkom ur resultatet: ”Att finnas där för eleven”, ”Att 
samverka i EHT” samt ”Att fungera som en informerande länk”. Ett övergripande tema 
framkom som ”Stöd byggt på kunskap och förståelse”   

Slutsats: Skolsköterskan stödjer elev med ADD genom att arbeta hälsofrämjande med 
att finnas tillgänglig och vara lyhörd för elev samt lyfta behov till elevhälsoteamet. Hen 
arbetar dessutom som en samverkande länk mellan alla inblandade aktörer. Dock krävs det 
viss kunskap om ADD för att kunna vara ett stöd. 
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___________________________________________________________________________ 
 
Background: The school nurse and the student health service have a fundamental mission 
to promote students health to enforce school performance. Students with attention deficit 
without hyperactivity can be difficult to detect as the pupil does not disturb others but find 
it difficult to follow the education. Students with these disabilities are experiencing varied 
support from the school which can have a negative impact on academic performance and 
self-esteem. 
Aim: To describe school nurses experience of how to support students with ADD.  

Method: An empirical interview study was conducted using semi-structured questions 
asked to nine school nurses working in elementary and secondary schools. A qualitative 
content analysis was used for the analysis of the collected data. 

Result: Three categories emerged from the result: "To be there for the student", "To 
interact in the school health team", and "To act as an informative link". An overall theme 
emerged as "Support built on knowledge and understanding”.  
Conclusion: The school nurse supports students with ADD by working health promoting 
through being available, be responsive to student needs and by lifting student needs to the 
school health team. He/she also works as a collaborative link between all participants to 
follow up the support over time. However it requires some knowledge about ADD to be 
able to provide support for these students. 
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INLEDNING 

Neuropsykiatriska utredningar ökar, och fler barn får neuropsykiatriska diagnoser då de har 
svårt att tillgodogöra sig skolans mål. Diagnoserna ligger sedan till grund för skola och 
omvärld att forma bemötande och undervisning efter elevens behov. Eleven själv kan få en 
förnyad förståelse för sina egna styrkor och svagheter med en diagnos. Svårigheter med 
bland annat koncentration, arbetsminne och initiativtagande benämns ofta som Attention 
Deficit Disorder (ADD). Många barn som lider av dessa symtom har ingen diagnos och 
kan då ha svårare att få adekvat stöd att uppnå skolans mål. Då skolsköterskan via sin 
profession i de individuella hälsosamtalen och hälsokontrollerna ofta kan få en bild av 
elevens svårigheter, utgör skolsköterskan en viktig länk i att uppmärksamma och initiera 
stöd runt dessa elever tillsammans med övriga elevhälsoteamet och pedagoger på skolan. 
Eftersom koncentrationssvårigheter uppmärksammas olika av omgivningen finns risken för 
ojämlik hälsa, resurserna fördelas där de anses ha störst effekt. En individ som uppträder 
utåtagerande, impulsivt och ofta störande för övriga klassen blir snabbare uppmärksammat 
som ett problem, än den elev som har problem med initiativtagande, arbetsminnet och 
koncentration har svårt att följa med i undervisningen. Oftast sitter den eleven tyst och inte 
gör något väsen av sig trots stora svårigheter med att tillgodogöra sig undervisningen. 
Genom kunskap hur de olika symtomen vid funktionsvariationen ADD kan påverka 
individen i sin vardag och vid inlärning, kan skolsköterskan främja och stödja elever till en 
bättre hälsa och större chanser att uppnå målen i skolan. Det finns dock inte mycket skrivet 
om skolsköterskans erfarenheter kring ADD vilket föranleder detta arbete.1  

 

BAKGRUND 

Elevhälsan 

Skolan har i och med att de träffar eleven under lång sammansatt tid och under olika 
situationer i vardagsmiljö en stor möjlighet att fånga upp eventuella svårigheter för elever 
(Nygren, Berggren, Janlert & Nygren, 2014). Skollagen (SFS 2010:800) beskriver att 
skolan ska vara hälsofrämjande, utvecklande och stödjande så att eleven ska kunna uppnå 
skolans mål i enlighet med aktuell läroplan. Skolverket (2016) uppger att målen, utöver att 
kunna använda och förstå kärnämnen som bland andra svenska, engelska och matematik, 
är att kunna lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 
känna tillit till sin egen förmåga. Att kunna använda ett kritiskt tänkande och självständigt 
formulera åsikter och fakta grundade på kunskaper och etiska överväganden.   

                                                 
1 I detta arbete kommer beskrivningar som funktionshinder, funktonsvariationer, svårigheter samt 
begränsningar användas vid skildring av symtom vid ADD. 
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Varje skola ska kunna tillhandahålla en fungerande elevhälsa bestående av olika 
kompletterande kompetenser som skolsköterska, skolläkare, psykolog och kurator 
(Morberg 2012). Därtill ska elever kunna ha tillgång till specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan bör lägga tyngdpunkten på att arbeta hälsofrämjande och förebyggande (a.a.). 
Den ska även kunna komplettera primärvårdens och specialistvårdens insatser. När barn 
visar att de har svårigheter i skolarbetet och är i behov av särskilt stöd bör de 
uppmärksammas och lyftas i elevhälsoteamet och på elevhälsokonferenser. En pedagogisk 
kartläggning där elevens svagheter och styrkor framkommer bör genomföras som grund 
för fortsatt arbete och utveckling av lärandemiljön (Leissner & Lundevall-Överby, 2014). 
Dessutom kan en hälsoundersökning och olika skattningsformulär2 ifyllas av pedagoger 
och vårdnadshavare för att kartlägga tidigare anamnes och perspektiv. Därefter om det ses 
som betydelsefullt av elev, vårdnadshavare tillsammans med skolläkare kan eleven 
remitteras till fortsatt utredning inom specialistvården (a.a.). Hälsofrämjande omvårdnad 
utgår från att skolsköterskan ser hela individen och utgår från det friska i varje enskilt 
möte. Skolsköterskan bör aktivt förebygga hälsorisker och motivera till sundare 
levnadsvanor i sitt hälsoarbete, med hänsyn till individens behov och förväntningar. Den 
hälsofrämjande omvårdnaden förutsätter vidare att vårdgivaren för en meningsfull dialog 
med elev och berörda parter med hänsyn till detta (Moberg, 2012). Elever är kapabla till 
hälsa oavsett sjukdom och ohälsotillstånd (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  Guvå och 
Hylander (2011) beskriver vikten av, och förståelse för, olika perspektiv och kompetenser 
från de olika professionerna i elevhälsoteamet vid elevhälsoarbetet. Detta för att kunna 
arbeta med helhetsperspektiv på hälsa och miljö på skolan som är till nytta för eleverna på 
både skol- och individnivå. 

Skolsköterskans hälsofrämjande uppdrag 

Skolsköterskans arbete utgår från de sex kärnkompetenserna (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016) vilka representeras av Informatik, Säker vård, 
Förbättringskunskaper för kvalitetsutvecklingen, Evidensbaserad vård, Samverkan i team 
samt Personcentrerad vård. Skolsköterskan bör i sitt arbete kunna använda sig av olika 
tekniker för att effektivt och snabbt kommunicera med övriga berörda för att säkerställa 
omvårdnaden kring varje elev. Skolsköterskan bör bland annat kunna identifiera och 
kommunicera farhågor vid elevarbetet och arbetsmiljön. Skolsköterskan är ålagd att 
analysera och utvärdera verksamheten hon arbetar i, relatera och använda relevant 
lagstiftning, styrdokument och aktuell forskning tillsammans med ett kritiskt granskande 
förhållningssätt. Skolsköterskan ska kunna arbeta och delge övriga berörda professioner 
information, samtidigt ta emot och processa information på ett adekvat sätt, och ha ett 
öppet förhållningssätt inför varje elev och vårdnadshavare samt omsätta det etiska 
tänkandet kring det kulturella, etniska och den sociala bakgrunden på ett respektfullt och 
empatiskt sätt (a.a.).  

Skolsköterskan har tillsammans med skolläkaren, som främsta ansvar att stödja och främja 
elevers hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Skolsköterskan lyder även under 

                                                 
2 Aktuella skattningsformulär kan vara DSM-IV, Ehlers/Gillberg eller 5-15 formulär. Dessa är 
bedömningsinstrument som utgår från en föräldraintervju för att kartlägga barns utveckling inom flera viktiga 
områden (Socialstyrelsen, 2017). 
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS2017:30), Patientsäkerhetslagen (SFS2017:786), Skollagen 
(SFS 210:800) samt Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS 2009:400). Målet för 
skolhälsan bör vara ett hälsofrämjande arbete med livstidsperspektiv, det vill säga lägga 
grunden för en hållbar hälsa även efter skoltiden (Morberg, 2012).  

Skolsköterskan har en bred kompetens inom hälsoområdet vilket inkluderar en psykosocial 
kompetens och ett brett folkhälsoperspektiv tillsammans med en medicinsk kunskap. 
Denna kombination av kompetens har ingen annan profession i elevhälsoteamet, förutom 
skolläkaren. Skolsköterskan har även en specialistkompetens i omvårdnad att tillföra i 
arbetet. Detta ger skolsköterskan goda förutsättningar att vid de individuella hälsosamtalen 
uppmärksamma om eleven upplever några svårigheter i skolan och kunna vara en av de 
som tidigt upptäcker om eleven behöver extra stöd (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Benners (1993) utvecklingsteori visar på att den verksamma sjuksköterskan genomgår 
olika stadier där hen utvecklar sin profession från nybörjare i början av sin karriär till 
senare expertkunnande. Sjuksköterskan når efter flera år skicklighetsstadiet vilket Benner 
ser som övergångsstadiet till expertkunnande. På skicklighets- och expertstadiet innehar 
skolsköterskan en väl utvecklad helhetssyn på eleven och elevhälsoarbetet. Vidare går 
sjuksköterskan in i flera stadier gällande sin kompetens och hen blir då tilltagande i sitt 
granskande av sin egen roll kontra organisationens och yrkeskollegornas skicklighet. I 
skicklighetsstadiet ses sjuksköterskan ha övat upp passande med empati och lyhördhet 
inför vårdtagare och har utvecklat en välfungerande prioriteringsförmåga. Sjuksköterskan 
är även väl integrerad med det etiska dilemmat i vårdandet samt orienterad i allt det 
praktiska som åligger hen (a.a.). Skolsköterskan har som specialist i omvårdnad ansvar för 
att identifiera områden som behöver förbättras samt säkerställa kvalitén tillsammans med 
säker vård. Ett interprofessionellt arbete med alla berörda professioner samt eleven och 
vårdnadshavare bör kunna fungera tillfredställande med en bra utvecklande 
kommunikation (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2016).  

ADD   

Neuropsykiatriska diagnoser innehållande koncentrations- och inlärningssvårigheter hos 
barn är en stor utmaning för skolan, vårdnadshavare och läkare då symtomen många 
gånger kan misstas för annan ohälsa och därför få fel fokus och ibland även 
feldiagnostiseras (Dang, Warrington, Tung, Baker & Pan, 2007; Houck, Kendall, Miller 
Morrell & Wiebe, 2011). Okoncentration, impulsivitet och över- eller 
underaktivitetssymtom som i sin tur kan leda till svårigheter i skolan, problem att lyckas 
med fortsatta akademiska studier, svårigheter i mellanmänskliga relationer med kompisar 
och inom familjen samt resultera i en dålig självkänsla (Houck et al.; Levanon-Enez, 
Cohen, Traub Bar-Ilan & Maeir, 2017). Elever med ADD har svårigheter med inlärning, 
att följa instruktioner från lärare samt med att starta och fullfölja uppgifter (Leissner & 
Lundevall-Överby, 2014), till vissa delar relaterat till nedsatt arbetsminne vilket också 
försvårar förmågan att analysera självständigt vid skolarbeten. I nästan varje klass finns 
minst en elev med diagnos, men flera elever med symtom.  Bland barn och ungdomar med 
ADD finns även en ökad risk för depression samt missbruk (Leissner & Lundevall-Överby; 
Houck et al.). I studier har forskare sett att självuppfattningen hos barn med ADD 
försämras ju äldre barnet blir vilket talar för att fastställa och behandla ADD så tidigt som 
möjligt då obehandlad och ouppmärksammad ADD förvärras över tid (Dang et al.; Houck 
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et al.). Att kunna se till barnets speciella behov i kontext till närstående och skolans 
resurser är en viktig del av behandlingen och har betydelse för individens hälsa och 
möjligheter att klara skolans mål (Dang et al.). ADD beskrivs oftast i studier som ett hinder 
för att uppnå skolmålen och risk för sämre hälsoprofil även upp i vuxen ålder (Gwernan-
Jones, More, Cooper, Russell, Richarson, Rogers et al., 2016).  Enligt Larssen (2015) har 
det har med största sannolikhet alltid funnits individer i samhället med ADD symtom men 
utan diagnos. I dagens samhälle är kraven på individen större från skola, arbetsgivare och 
omgivning. För några decennier sedan var kraven inte lika höga utan individen kunde få 
plats som lärling eller komma in på arbetsmarknaden utan att ha någon vidare 
förutbildning, då vissa arbeten inte krävde några förkunskaper. Dessa jobb har med tiden 
rationaliserats bort och dagens samhälle ställer i stort mycket högre krav på individen. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) bör samtliga som arbetar inom verksamheter som har kontakt 
med barn och ungdomar ha kunskap om uppmärksamhetssvårigheter i dess olika 
variationer. Detta för att kunna urskilja problem som kan uppstå till följd av till exempel 
ADD symtom och därefter sätta in passande stödjande insatser. Emellertid blir utbildning 
om neuropsykiatriska funktionshinder obligatorisk för specialpedagoger först hösten 2018 
(Wallin, 2017), och är ännu inte obligatoriskt för till exempel skolsköterskor. Om 
anpassning i närmiljö, till exempel skolan, inte räcker för att eleven ska fungera och 
tillgodogöra sig undervisning och social samvaro kan eleven rekommenderas en 
diagnostisk utredning. Dock ska en diagnos inte vara ett krav för att sätta in stödjande 
insatser i skolan (Socialstyrelsen, 2014). 

Diagnoskriterier  

Alla barn kan bli ofokuserade, motoriskt oroliga och bli impulsstyrda när de är trötta, 
stressade eller när de inte mår bra av annan anledning (Socialstyrelsen, 2014). Det som 
skiljer barn och ungdomar med ADD från andra barn och ungdomar utan neuropsykiatriska 
funktionsvariationer, är att dessa svårigheter är utbredda på flera områden och situationer 
samt att de har förekommit under längre tid. Barn med ADD har också en högre känslighet 
för påfrestningar, negativa förhållanden i sin miljö och blir snabbare trötta än andra barn. 
Detta på grund av att de måste anstränga sig i större grad än andra barn vid till exempel 
skolarbete om de inte är väldigt motiverade (a.a.).  

Diagnoskriterierna omfattar nio symtom på ouppmärksamhet (Socialstyrelsen, 2014). 
Ouppmärksamhetskriterierna innebär att individen är ouppmärksam på detaljer och ofta 
gör slarvfel, har svårt att bibehålla uppmärksamheten, ter sig att inte lyssna på direkt tilltal, 
har svårt att följa givna instruktioner och misslyckas därför ofta med till exempel 
skoluppgifter, har svårt att organisera uppgifter och aktiviteter, undviker och ogillar att 
utföra uppgifter som kräver mental uthållighet och långt arbetsminne, tappar ofta bort 
saker, är lätt distraherad för yttre stimuli samt är glömsk i det dagliga livet. Vid den i 
litteraturen kanske mer omnämnda diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) ingår även kriterier för hyperaktivitet och impulsivitet. Enligt DSM-IV (2014) 
kan ADD dessutom specificeras i lindrig, måttlig samt svår svårighetsgrad. 
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Vid ADD ska minst sex av ouppmärksamhetssymtomen förekomma hos barnet eller 
ungdomen. Efter 17 års ålder räcker det med fem av symtomen för att uppnå kriterier för 
diagnos. Dock måste symtomen förekommit minst sex månader tillbaka och avvika från 
den förväntade utvecklingsnivån samt funnits innan 12 års ålder. Dessutom måste 
symtomen förekommande inom minst två olika miljöer som till exempel skola och 
hemmiljö samt att symtomen åsamkar individen svårigheter och försämrar kvalitén vid 
hens sociala fungerande och prestationer i till exempel skola (Socialstyrelsen, 2014). 

ADD har många olika benämningar i vetenskaplig litteratur som bland andra AD/HD 
(Attention Deficit/Hypoactive Disorder), eller ADHD utan hyperaktivitet. Denna studie 
kommer främst använda uttrycket ADD.  Det förekommer också att personer med ADD 
även har Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), Tourettes syndrom och ångesttillstånd 
(Socialstyrelsen, 2014). Det är dessutom vanligt att ADD blandas ihop eller misstolkas 
som autismspektrumtillstånd (Cooper, Martin, Langley, Hamshere & Thapar, 2014). 
Personer med diagnosen ADD har ofta en samsjuklighet av ångestsyndrom och 
sömnproblem, de vänder lätt på dygnet samt lider större risk att hamna i depression redan 
från tonåren. Även risken för suicid i den här gruppen av individer anses hög (Becker, 
Langberg Evans, 2015).    

Historik och forskning 

1775 beskriver den tyska läkaren M. A. Weikard (1742-1803), i ett kapitel i Der 
Philosophische Arzt, nedsatt uppmärksamhetsförmåga. Forskning i dag understryker att 
Weikards skildring är den tidigaste daterade beskrivningen som går att finna i medicinsk 
litteratur gällande diagnos ADD (Barkley & Peters, 2012; Leahy, 2017). Benämningen av 
symtomen har växlat, emellertid har tillstånd som liknar ADD skildrats sedan 1800-talets 
början i olika sammanhang (Karolinska Institutet, 2015; Leahy 2017). 1798 benämnde man 
symtomen Mental rastlöshet, 1845-Bråkiga barn. Vid 1902 benämnde en brittisk 
barnläkare symtomen som ”dålig moralkontroll” och började misstänka att de hade en 
biologisk orsak (Carlberg, 2014). På 1940-talet benämndes symtomen Minimal Brain 
Damage (MBD) och 1962 som Minimal Brain Dysfunction (MBD). Från 1968 och under 
70-talet kallades symtomen för Hyperkinetisk reaktion för att under 1980-talet kallas för 
Attention Deficit Disorder (ADD) 1986-Damp, 1987-ADHD barn och 2013-ADHD vuxna 
(Karolinska Institutet, 2015; Leahy 2017). Forskare har genom åren haft olika teorier om 
vad symtomen berott på. Den naturvetenskapliga fakulteten har främst riktat in sig på 
biologiska förklaringar medan psykologer med ett mer humanistiskt och psykodynamiskt 
perspektiv ansett att symtomen berott på livshändelser och själsliga konflikter. Även ett 
socialpsykiatriskt perspektiv där miljö och samhällsförhållanden har betydelse har 
framkommit. Behandlingar har genom åren varierat dels på grund av vilket perspektiv som 
behandlare utgått ifrån dels vad som ansetts som mest vedertaget vid den tidsepoken.  De 
olika forskningsgrenarna börjar nu alltmer förenas och samarbeta för att hitta bättre 
hjälpmedel och stöd (Carlberg, 2014). Initialt beskrevs och uppfattades symtomen vid 
ADD som en utvecklingsrelaterad avvikelse i barndomen som gradvis skulle försvinna och 
växa bort under puberteten (Levanon-Enez, Cohen, Traub Bar-Ilan & Maeir, 2017). Dock 
visar nyare forskning att symtom kvarstannar resten av livet.  
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Stöd och stödjande insatser 

Den bildliga betydelsen av ordet stöd är enligt svenska akademins ordbok (SAOB, 1997) 
att stötta, hålla upprätt, bära upp eller ge stadga. I en mindre bildlig betydelse kan ordet 
jämföras med att hjälpa, främja eller gagna (a.a.).  

Resultatet av stöd påverkas både av vem som får och ger stöd (Thorstensson, Frödén, 
Vikström & Andersson, 2016). Det påverkas av ålder, personliga erfarenheter och miljö. 
Vid professionellt stöd, som till exempel skolsköterskan står för, har hens personliga 
attityd, kunskap och arbetsområde betydelse för kvalitén av det givna stödet.  Vid socialt 
stöd krävs en fungerande relation som vilar på förtroende för att kunna fungera (a.a.). 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver lindring av symtom som en viktig uppgift för både 
den medicinska och vårdvetenskapliga forskningen. Då den medicinska vetenskapen 
främst fokuserar på den farmakologiska behandlingen strävar vårdvetenskapen att finna 
lindring med andra verktyg. Detta kräver förståelse för symtomen och hörsamhet för vilka 
behov individen, i den här kontexten eleven, har för att kunna lindra symtom och främja 
hälsa. Alla insatser bör utgå ifrån individens livsvärld för att kunna fungera som ett stöd. 
Livsvärldsperspektivet går enligt Dahlberg (2014), ut på att se, förstå, beskriva, samt 
analysera världen såsom den upplevs av patienten. För det krävs ett öppet förhållningssätt 
för att kunna förstå vilken verklighet barnet befinner sig (a.a.).  

Borup (2002) beskriver i sin modell för hälsosamtalen ett kommunikativt rum för att kunna 
skapa en stödjande miljö. Där kan skolsköterskan hjälpa eleven att nå fram till ett 
konstruktivt sätt att hantera sin vardag och sig själv. Borup (2012) beskriver vidare att 
skolsköterskan grundtankar bör bygga på empowerment, hälsoundervisning, 
hälsokommunikation och kunskap om det kommunikativa rummet. Fyra faktorer som 
möjliggör detta är stödjande miljö, genuinitet, kompetens och reflekterande öppenhet 
(a.a.). Karlsson (2017) beskriver det vårdvetenskapliga praxisbegreppet att bry sig om som 
är en del av det vårdvetenskapliga caritas begreppet. Att vara närvarande och lyhörd samt 
kunna uppmärksamma individens behov och signaler för att kunna lindra svårigheter och 
på så sätt stödja (a.a.). Även Kasén (2017) beskriver närvaron och närheten som en grund i 
den vårdande relationen och beskriver då inte endast den fysiska närvaron utan också den 
mentala. Vårdtagaren bör alltid vara den som låter vårdgivaren komma in i hens sfär för att 
få till en vårdande relation, vårdgivaren möjliggör detta med en gynnsam miljö och attityd. 
Det är också av vikt att vara medveten om att vårdgivaren, i det här fallet skolsköterskan 
och elevhälsan, alltid är i en maktposition då hon innehar mer kunskap om möjliga insatser 
och stöd (a.a.). Barnkonventionen (1989) poängterar barns rätt till stöd med särskild 
hänsyn till barns sårbarhet och utsatthet. Den beskriver vidare att alla åtgärder som 
genomförs ska ske för barnets bästa. Dessutom ska barn som lider av ett fysiskt eller 
psykiskt handikapp stödjas till ett värdigt liv som främjar självförtroende och möjliggör ett 
aktivt liv i samhället (a.a.). Eriksson (2000) skildrar hälsa som ett okonstlat och 
grundläggande tillstånd för människan. Människan är hälsa menar Eriksson men 
hälsohinder kan störa detta. Författaren skriver vidare att vårdgivaren kan bidra med stöd i 
individens hälsoprocesser (a.a.).  
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Vid ADD behöver behandling och stöd läggas på flera plan vilka bör bestå av både 
psykosociala och specialpedagogiska insatser och om inte det är tillräckligt även 
läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2014). I skolmiljön är det av vikt att eleven möts 
med förståelse för sitt funktionhinder och erhåller adekvata stödinsatser för att kunna 
uppnå skolmålen och mesta möjliga generella hälsa. Dessa insatser kan genomföras i 
samarbete med övrigt elevhälsoteam, föräldrar och övriga pedagoger. Exempel på praktiskt 
stöd kan vara miljöanpassning i form av avgränsat antal elever samt avgränsad och lugn 
undervisningsmiljö, extra pedagogisk resurs i klassrummet i form av lärare eller annan 
personal, samt kognitivt stöd och hjälpmededel (a.a.). Trettiofem procent av de elever som 
har ADD och saknar stöd från skola och vårdnadshavare går inte ut från grundskola med 
fullständiga betyg (Amen, 2016). 

Elevers och närståendes upplevelser och erfarenheter 

Det är inte ovanligt att barn med symtom som hypoaktivitet, svårigheter med 
koncentrationen och uppmärksamheten också saknar en inre motor som gör att barnet eller 
ungdomen har svårigheter att komma igång med uppgifter och även när de väl kommit 
igång, svårigheter att behålla uppmärksamheten och motivationen (Larssen, 2015). Barnen 
ses inte sällan som ouppfostrade och lata och skolans personal saknar ofta förmågan att se 
dem. Barnen riskerar gå igenom hela grundskolan utan nämnvärd hjälp och med ständiga 
upprepande misslyckanden. Utan stöd från lärare och föräldrar får dessa barn inte tillgång 
till det stöd och den hjälp de är berättigade till för att kunna utveckla sina förmågor. 
Barnen med ADD stör sällan, och de lär sig sällan något relaterat till detta. Barnens 
självbild är oftast tidigt format av att de tror att de är lata och obegåvade och inte värda lika 
mycket som andra (a.a.).  En studie beskriver att många barn och ungdomar med ADD 
känner sig annorlunda, även om medicinering hjälper dem att fokusera bättre så uppstår 
känslan av att ha en funktionsnedsättning som stigmatiserande och utpekande. 
Klasskamrater kunde kalla dem efterblivna, lata och dumma, vilket gjorde att eleven med 
ADD inte ville att specialpedagoger eller hjälpmedel skulle synliggöra ytterligare att de var 
annorlunda, utan istället var det önskvärt att de var mer diskreta i sitt stöd (Shattell, Bartlett 
& Rowe, 2008). Elever vittnar om att det som betytt mest i skolan har varit de lärare som 
har tagit sig tid att möta eleven och hjälpa dem förstå, vilket också resulterat i att eleven 
lättare har kunnat uppvisa bra resultat i skolarbetet. En elev med ADD berättar om 
erfarenheter under skoltiden gällande ”fördröjning av inlärningen”. Hen berättar att medan 
hen funderade på vad det hela handlade om, så hade hela klassen hunnit gått vidare och 
hen missade då viktig information i undervisningen på grund av detta. Att missa 
information, behöva längre tid för att fånga upp vad det hela går ut på var det som 
upplevdes som svårast tillsammans med att känna sig annorlunda och ha en dålig 
självkänsla vilket i sin tur ledde till att de drog sig undan sociala situationer, inte för att de 
inte förstod de sociala reglerna utan för att de hade svårigheter att följa dem på grund av 
sina svårigheter och ofta blev missförstådda (a.a.). Att omgivningen ser dem som udda 
resulterar i en stress som ytterligare tär på självkänslan (Levanon-Enez, Cohen, Traub Bar-
Ilan & Maeir, 2017). Vårdnadshavare beskriver också att det befinner sig mitt i ett 
funktionshinder som gör det svårt att samarbeta och följa upp tillsammans med skolan 
(Larssen, 2015). Att hålla tider, hjälpa barnen med läxorna och att hålla i 
kommunikationen med skolan försvåras av att leva med individ med ADD. De beskriver 
också att det de uppfattade att inte alla bland skolans personal hade kunskap om deras 
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barns osynliga funktionshinder och behov (a.a.). Många vårdnadshavare till barn med 
ADD vittnar om att de har haft svårt att få information, stöd och hjälp från olika instanser 
som skola och sjukvård. Flera vårdnadshavare vittnar om långa väntetider på återkoppling 
efter att ha sökt stöd hos barnomsorg, skola och sjukvård. Även bristande kommunikation 
sågs som en vanlig företeelse ansåg vårdnadshavare till barn med ADD. Upplevelsen hos 
vårdnadshavarna var ofta att ingen kunde eller ville hjälpa. Många gånger möttes de av 
informationen att varken hjälp eller stöd fanns att få (Sayal, Mills, White, Merrell & 
Thymms, 2014). Detta bekräftas av studier där lärare beskrev att de inte hade tillräcklig 
kunskap om ADD samt hade svårt att upptäcka elever med dessa svårigheter då mycket 
annat krävde deras uppmärksamhet (Lawrence, Dawson Estrada & McCormick (2016). 

PROBLEMFORMULERING 

Skolsköterskan har tillsammans med elevhälsan ett grundläggande uppdrag i att arbeta 
hälsofrämjande och stödja elever till bästa möjliga hälsa och skolresultat. 
Koncentrationssvårigheter i dess olika former beskrivs oftast i studier som ett hinder för att 
uppnå skolmålen, vilket i sig kan leda till en sämre psykisk hälsa även upp i vuxen ålder. 
Elever med ADD vittnar om att de upplevt varierat stöd under sin skoltid och ibland 
upplevt stor utsatthet och en känsla av att vara utpekade och annorlunda vilket fått stora 
konsekvenser för deras självkänsla och skolarbete. De har dock upplevt det positivt när de 
blivit bemötta med respekt och fått adekvat stöd från skolan. ADD skiljer sig en hel del 
från den kanske mer uppmärksammade ADHD med hyperaktivitet. Då ADD symtom inte 
alltid framträder tydligt vid första anblicken utan vid närmare kontakt och kartläggning av 
elev kan dessa elever riskera att inte uppmärksammas. Därför är det av intresse att beskriva 
vad skolsköterskan upplever att hen kan kunna göra för att stödja dessa elever.   

SYFTE 

Syftet är att beskriva skolsköterskors upplevelse av att stödja elever med ADD.  

  

  



9 
 
 

METOD 

Studien utfördes som en empirisk studie med semistrukturerade intervjuer (Polit och Beck, 
2014). En kvalitativ analys genomfördes med induktiv ansats, med fokus på det manifesta 
materialet. En kvalitativ metod är enligt Polit och Beck att föredra när informanter ska 
beskriva egna upplevelser eller uppfattningar om ett valt ämne för att få ett större djup och 
bredd. Även Kvale och Brinkman (2014) framställer valet av kvalitativ metod som positiv 
när fler nyanser och perspektiv ska beskrivas. De beskriver vidare vikten av tydlig och klar 
beskrivning och tolkning av intervjuerna för god trovärdighet. Även Sandelowski (2000) 
beskriver att en kvalitativ studie kan utföras på många olika sätt och genomförandet bör 
skildras detaljerat för att uppnå kvalitativa krav. 

Urval 

Urvalet bygger på ett strategiskt, eller så kallat målinriktat, urval då skolsköterskor 
verksamma inom grund- eller gymnasieskola sedan minst ett halvår tillbaka söktes för 
medverkan i studien. Studien genomfördes i en svensk storstad med kranskommuner. 
Skolsköterskor inom denna storstadsregion är tvungna att ha minst en specialistutbildning 
inom barn och ungdom-, primär eller skolsköterskevård var även detta ett 
inkluderingskriterium. Devers och Frankel (2000) beskriver hur strategiskt urval är ett sätt 
att kunna samla in så mycket information som möjligt inom valt område. Även 
lämplighetsurval och tillgänglighetsprincipen tillämpades till viss del då geografisk närhet 
och tillgänglighet kom att ha betydelse för genomförande av intervjuer. Detta för att få ett 
lämpligt antal informanter till studien. Önskat antal intervjuer uppgick till cirka tio med 
informanter från skolor i olika socioekonomiska delar av regionen för att kunna få 
information med så brett perspektiv som möjligt (Polit & Beck, 2014). Dock stannade 
antalet informanter på nio skolsköterskor främst på grund av möjlighet att genomföra 
intervjuerna inom arbetets tidsram. Kvale och Brinkman (2014) beskriver en god informant 
som samarbetsvillig, motiverad och kunnig inom valt område. Samtliga informanter var 
kvinnor som varit verksamma som skolsköterskor i mellan ett halvår till drygt 30 år. De 
informanter som hade arbetat kortare tid som skolsköterskor hade längre erfarenhet inom 
andra specialistområden så som psykiatri, trauma och distrikt. Brev (bilaga 1) om 
godkännande av genomförande av studien skickades ut via e-post till ett dussintal 
verksamhetschefer inom både kommunala och privata skolor i en svensk storstad. Av 
verksamhetscheferna var tre personer kommunchefer för Elevhälsans Medicinska Insatser 
(EMI) och resten rektorer på flertalet skolor. Samtycke inkom i form av positivt svar via e-
post från förfrågade verksamhetschefer.  Efter att godkännande av genomförande för 
studien inkommit från ett tiotal verksamhetschefer skickades brev (bilaga 2), även dessa i 
form av e-post, med förfrågningar om medverkan till skolsköterskor på berörda skolor. 
Detta brev nådde uppskattningsvist ut till knappa hundratalet skolsköterskor. Av dessa 
svarade elva med positivt svar för medverkan via e-post med samtycke till medverkan i 
studien.  Dock kunde två av dessa skolsköterskor inte medverka under 
datainsamlingsperioden på grund av sjukdom och byte av tjänst. 
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Datainsamling  

Intervjuerna kom att genomföras på en av informanten vald tid och plats vilka blev på eller 
i anslutning till deras arbetsplatser. Varje enskild informant träffade en intervjuare vid 
intervjutillfället. Tidsåtgången för varje intervju beräknades ta cirka en timma i anspråk 
inkluderat småprat och repetition av informationen som bifogades i brevet med förfrågan 
om medverkan. Själva intervjuerna tog mellan 15 till 30 minuter i anspråk och spelades in 
på mobiltelefon. Det inspelade materialet fördes sedan över på USB sticka innan 
transkribering och destruering. Intervjuerna bestod av semistrukturerade frågor vilket 
lämpar sig väl när intervjuaren har en viss förkunskap om valt ämne enligt Polit och Beck 
(2014). Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide för att säkerställa att valt 
frågeområde blev belyst (bilaga 3). Att ha en genomtänkt intervjuguide där studiens syfte 
är tydlig är av stor betydelse för att detta ska ske enligt Kristensson (2014). Det är också av 
betydelse för att göra intervjuaren medveten om sin egen förförståelse för ämnet (a.a.). 

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheims (2008) beskrivning 
användes vid analysarbetet. Det inspelade materialet lyssnades igenom flertalet gånger. 
Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant av den person som genomfört intervjun. 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver att forskaren lär sig mycket om sig själv som 
intervjuare om denne själv skriver ut sina intervjuer, Dessutom blir det ett tillfälle att 
påbörja analysprocessen (a.a.). Därefter lästes materialet igenom flertalet gånger för att 
fånga både manifest, det som sägs och beskrivs, och eventuellt latent, underliggande 
meningar som skulle kunna skönjas och tolkas, innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 
Sedan bröts texten ned i meningsbärande enheter för att kondenseras, det vill säga 
förtydliga meningsenheterna i kortare form. Vidare delas dessa in i koder vilka beskrev en 
del av meningens kärna. Koderna delades sedan in i underkategorier samt kategorier och 
eventuellt tema (tabell 1). Kvale och Brinkman (2014) beskriver innehållsanalys som ett 
sätt att sortera intervjumaterialet för fortsatt tolkning. Analysen resulterade i ett 
övergripande tema och tre kategorier med tio underkategorier. 
 
Figur 1 Exempel analys  

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Man träffar ju dessa 
elever på 
hälsobesök som 
man gör med alla. 
Men de här 
eleverna, jag brukar 
tänka på det att 
fråga; Tycker du att 
du får den hjälp du 
behöver?  

Att som 
skolsköterska vid 
hälsobesöken fråga 
om det som kan 
vara problematiskt 
för att säkerställa 
behov och insatser  

Våga fråga om det 
som är svårt för att 
säkerställa behov 
och insatser 

Att vara lyhörd 
för elev 

Att finnas där för 
elevenen 

…och att man 
pratar med 
vårdnadshavare för 
att få deras bild av 
det hela 

Skolsköterskan 
pratar med 
vårdnadshavare för 
att få deras bild av 
det hela. 

Kontakt med 
vårdnadshavare för 
en samlad bild 

Att arbeta 
familjecentrerat 

Att finnas där för 
eleven 
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…att man tar 
hänsyn till 
diagnoserna och 
anpassar 
undervisningen till 
det. 

Lyfter behov av 
anpassad 
undervisning  

Lyfter behov av 
anpassning  

Att lyfta behov i 
EHT 

Att samverka i 
EHT 

Att det följs upp 
ordentligt i skolan 
att man sätter in 
insatser om det 
behövs insatser och 
sådär för just den 
eleven. 

Att följa upp att 
individuella insatser 
genomförs 

Följa upp 
individuella insatser 

Tvärprofessione
llt arbete i EHT 

Att samverka i 
EHT 

Att man samlar in 
så mycket 
information man 
kan så snart som 
möjligt och kan 
diskutera det med 
skolläkare om 
föräldrarna är 
intresserade. 

Att samla in mesta 
möjliga information 
för att kunna 
diskutera med 
skolläkare och 
föräldrar 

Samla och förmedla 
information mellan 
skolläkare och 
vårdnadshavare  

Att fungera som 
länk 

Att fungera som 
informerande länk 

 
 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är de viktigaste forskningsetiska principerna 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informanterna i föreliggande studie medverkade på frivillig basis och fick information om 
att de kunde när som helst avbryta sin medverkan om de så önskade. De fick även full 
information om studiens syfte och användningsområde både via brevet med förfrågan om 
medverkan (bilaga 2) samt vid intervjutillfället. Houghton, Casey, Shaw och Murphy 
(2010) menar att en studies syfte alltid måste granskas så att dess nytta överväger mot 
eventuellt obehag den kan resultera i. Föreliggande studies syfte ansågs inte vara av så 
känslig karaktär att den skulle föranleda obehag för någon part. 

Att få genomförande av studien godkänd samt samtycke för medverkan av rätt part, det vill 
säga verksamhetschefer samt skolsköterskor gällande denna studie, är av vikt enligt 
Houghton, Casey, Shaw och Murphy (2010). De anser dessutom att det inte bör 
förekomma beroendeställning eller känsliga relationer mellan informant och intervjuare. I 
föreliggande studie förekom ingen obalans i fråga om maktförhållande då ingen informant 
stod i beroendeställning till respektive intervjuare eller vice versa. Att respektera 
informantens autonomi och fria vilja, att undvika all typ av övertalning och att låta 
informanten när som helst avbryta sin medverkan om denne så önskar är en viktig etisk 
aspekt enligt Quick och Hall (2015). De poängterar också att allt material redovisas på ett 
sätt så att informanterna behåller sin konfidentialitet genom hela arbetet (a.a.). Detta kan 
försvåras när urvalet kommer från en snäv krets av möjliga informanter enligt Houghton et 
el. (2010). Beskrivningen av de medverkande i studien bör då vara mindre specifik för att 
konfidentialiteten ska kvarstå (a.a.). Intervjuerna och de intervjuade i härvarande studie är 
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alla avidentifierade och platser är allmängiltigt beskrivna. Det inspelade materialet har 
förvarats inlåst innan destruktion för att ytterligare skydda informanternas anonymitet.    

Intervjuare bör under hela arbetets gång vara medveten om sin egen förförståelse vid 
insamling och bearbetning av data för att inte förlora betydande information som 
uppkommer under studiens gång (Dahlberg, 2014). Förförståelsen diskuterades fortlöpande 
under arbetets gång för denna studie. 
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RESULTAT 

Ur analysen framkom tre kategorier: Att finnas där för eleven, Genom samverkan i EHT 
samt Att fungera som en informerande länk. 

I resultatet framkom ett övergripande tema i form av ”Stöd byggt på kunskap och 
förståelse”. De skolsköterskor som var intresserade och kunniga inom området visade sig 
vara de som hade mest att säga gällande hur de kunde stödja elev med ADD. 

 

Att finnas där för eleven 
Ur kategorin ”Att finnas där för eleven” framkom fem underkategorier: Att vara 
tillgänglig, Att vara lyhörd för elev, Att skapa allians, Att uppmuntra och stödja samt Att 
arbeta familjecentrerat. 

Att vara tillgänglig 

Informanter beskrev ADD som det neuropsykiatriska funktionshindret som det talades 
minst om i och utanför skolan. Skolsköterskor framhöll att elever med ADD symtom är en 
elevgrupp som inte själva söker sig till skolsköterskan så ofta. Det är en tyst elevgrupp som 
ofta uppmärksammas genom de individuella hälsosamtalen. De uppmärksammades av 
pedagoger först när deras kunskapsnivåerna skulle testas vilket kunde vara sent. Det var 
därför viktigt för skolsköterskorna att ta sig tid för regelbundna samtal. Att vara en fast 
punkt som eleverna kände att de kunde återkomma till för att prata med om både stort och 
smått. 

…viktigt att jag finns där, det tycker jag är min roll. (Informant 4) 

Se till att de känner att de kan komma och prata. (Informant 6) 

Skolsköterskorna påpekade att de kunde vara tillgänglig som samtalsstöd för både elev och 
föräldrar för att skapa en stödjande miljö. 

Att skapa allians 

När eleverna väl fick kontakt med skolsköterskan var det av vikt och även vanligt 
förekommande att det skapades en relation mellan skolsköterska och elev. En 
skolsköterska beskrev sig som en fast punkt som eleven skulle kunna känna förtroende för. 
Relationer som byggts upp genom att de setts kontinuerligt under läsåren. 

Jag kan vara den som lyssnar och normaliserar för att eleven ska kunna känna 
förtroende… (Informant 9) 

… att jag fått en relation med många av de här eleverna… (Informant 4) 

 

Att vara lyhörd för elev 

Skolsköterskor beskrev att elever med ADD kunde visa upp många olika typer av symtom 
som ibland inte alls ledde tankarna till just ADD. Då de inte var så tydliga och synliga var 
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det viktigt för skolsköterskorna att de uppmärksammade små subtila signaler från elever att 
någonting inte stämde för att kunna vara till stöd och hjälp för dessa elever. Det kunde 
komma fram svårigheter som var svåra att precisera som nedstämdhet och oro över att inte 
hänga med i skolarbetet. 

Sedan märker man att svaren inte är så utförliga, eller att de inte hinner med, 
eller men faktiskt att de sitter på jättemycket kunskap men att de inte får fram det 
på det sättet… (Informant 2) 

Skolsköterskor berättade om elever som tett sig förvirrade eller lågbegåvade men som 
sedan visat sig uppfylla diagnoskriterier för ADD. Elever som med hjälp av rätt åtgärder 
fick stöd med till exempel arbetsminne och energi och då kunde tillgodogöra sig inlärning 
och följa med vid inlärning och aktiviteter. Informanter påpekade att det var viktigt att 
kontrollera hur det fungerade med sömn och mat, områden som ofta kunde vara 
problematiska. Även hur det såg ut med kamratrelationer och eventuell nedstämdhet och 
oro ansågs vara viktiga parametrar att ha under uppsikt. Informanter beskrev det som 
viktigt att elever med svårigheter blev upptäckta och uppmärksammade i tid så att de 
kunde få passande stödinsatser. Skolsköterskor hade positiva erfarenheter av att när dessa 
elever väl fick stöd så fungerade det bra för dem.  

Att uppmuntra och stödja elev 

Flera av skolsköterskorna hade en förståelse för att eleverna har svårt att starta upp 
aktiviteter, hitta drivet och att uppehålla fart och intresse. Att de behövde hjälp med att 
planera alla aktiviteter. Eleverna behövde hjälp med att planera skoluppgifter, läxor, 
fritidsaktiviteter, umgänge med kamrater samt att strukturera upp tillvaron för att 
överhuvudtaget få någonting gjort. Skolsköterskorna framhöll att det var av vikt att i 
samtal med eleven förstärka deras styrkor och positiva sidor. En skolsköterska beskrev att 
de i samtalet kunde försöka hitta det som kunde väcka elevens intresse för att det ska 
komma igång med aktiviteter. 

 … det gäller att väcka deras intresse. (Informant 4) 

Att arbeta familjecentrerat 

Flera informanter betonade vikten av att ha en fungerande kommunikation med 
vårdnadshavare. Dels för att vårdnadshavarna såg sina barn i en annan miljö än skolan, 
dels för att de var experter på sina barn genom att de levt med dem under lång tid. 
Skolsköterskorna menade på att det var i hemmet med familjen eleverna kunde få 
ytterligare stöd. Dessutom fanns en medvetenhet om att svårigheter också kunde 
förekomma hos andra familjemedlemmar. 

…att det fungerar… ett samarbete mellan skolan och föräldrar tror jag är 
jätteviktigt i det perspektivet. Det är viktigt över huvud taget, men det är extra 
viktigt om det är ett barn som fått en diagnos. Så att barnet kan känna sig tryggt i 
skolan… (Informant 6) 
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Att samverka i EHT 
Kategorin Att samverka i EHT (Elevhälsoteamet) hade två underkategorier: Att lyfta behov 
i EHT och Tvärprofessionellt arbete i EHT. 

Att lyfta behov i EHT 

Nästan alla informanter hade uppfattningen att elever med ADD och deras svårigheter ofta 
uppmärksammades sent. Detta då de inte störde andra eller syntes tydligt i klassen. Många 
beskrev svårigheten att särskilja dessa elevers egentliga problem då de ofta 
missuppfattades som någon annan typ av svårighet. 

Lyssna på de symtom som jag tror de kan ha utan att man tänkt i de banorna och 
lyfta det vidare i elevhälsoteamet… (Informant 5)  

Skolsköterskorna beskrev att det de uppmärksammat i de individuella samtalen och 
kontakten med eleven togs vidare till elevhälsoteamet. Det kunde innebära att 
uppmärksamma de övriga i teamet om att denna elev hade svårigheter och kanske skulle 
behöva insatser av olika slag. 

 Jag kan vara den som initierar att eleven ter sig nedstämd eller ensam, om det 
uppmärksammas på EHT så kan det sedan uppdagas att eleven kanske har 
kursvarningar och hög frånvaro, och eller svårt med kompissituationer och när 
det krävs grupparbeten och samarbete (Informant 9) 

Till att börja med lyftes ofta behovet av stödinsatser i och runt klassrummet.  
Skolsköterskor önskade att alla klassrum skulle ha pedagogisk anpassning i klassrummen i 
form av bild- och färgstöd, hörselkåpor och möjlighet till avgränsning i klassrummet för att 
utforma gynnsam pedagogisk miljö för alla elever.  

Tvärprofessionellt arbete i EHT 

Flera informanter framhöll vikten av att som skolsköterska medverka i det 
tvärprofessionella arbetet i EHT. Att vara en del i teamet runt elev. De beskrev att 
skolsköterskan bidrog med en speciell kompetens och perspektiv vid till exempel 
återgivning av utredning. Att skolsköterskan bör vara med i så många sammanhang som 
möjligt när stödåtgärder utformas då inte alla professioner i skolan har samma breda 
förståelse och kunskap om symtom och dess inverkan. En del skolsköterskor upplevde att 
många inom personalen hade en uppfattning att skolsköterskan endast hade en medicinsk 
kompetens. Här beskrev en del informanter att när de visade sin kompetens blev de också 
tillfrågade mer frekvent och därmed mer involverade i stödarbetet för eleven.  

Skolsköterskans roll ses ju ibland som lite mer medicinsk men det kanske beror på 
vilken inriktning man själv har också. (Informant 8)  

Sedan var det ofta inte skolsköterskan utan annan profession som specialpedagog eller 
mentor som implementerade stödåtgärder i och omkring klassrummet. Informant beskrev 
att hen inte medverkade mycket alls runt själva stödarbetet men att det därför var viktigt att 
få andra professioner att agera. 

Skolsköterskor har inte så stort inflytande på den här skolan, utan det gäller mer 
att få in specialpedagogerna på det spåret. Vi lyfter på EHT vikten av detta. 
(Informant 3) 
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Skolsköterskor berättade om hur de med gemensamt arbete i EHT utarbetade en 
specialplan för att aktivera och motivera tidigare hemmasittare. Att genom att hitta det som 
kan väcka elevens intresse utforma en plan för någon typ av studier i form av praktik eller 
annat. 

… många av de här barnen som är hemmasittare och har haft det jobbigt i 
grundskolan och då försöker vi få igång dem i gymnasiet. (Informant 4)  

Det var dock stor skillnad i hur olika skolor lade sina resurser. Skolsköterskor hade 
erfarenheter från både friskola och kommunal skola som hade haft begränsade resurser och 
intresse för elever med stödbehov. Detta upplevdes påverka arbetet i EHT och det stöd 
eleverna fick i skolan. Att följa upp att insatser verkligen implementeras och hur de 
fungerar för elev ansågs betydelsefullt för skolsköterskorna att följa upp. Informanter 
beskrev vikten av att alla professioner i skolan skulle ha en god kunskap om olika 
neuropsykiatriska funktionshinder för att förstå varför vissa anpassningar borde sättas in 
samt kunna använda rätt stödåtgärder och förstå hur de skulle användas. Ibland var de 
insatta stödåtgärderna inte tillräckliga. Skolsköterskan kunde då initiera utredning om inte 
eleven redan var diagnostiserad.  

Att det görs och sen att det att man följer upp vad som händer… under tiden. 
(Informant 6) 

 

Att fungera som en informerande länk 
Denna kategori innehöll tre underkategorier: Att guida elev, Att guida vårdnadshavare och 
Att fungera som länk. 

Att guida elev   

Att förmedla information visade sig vara en stor del av skolsköterskans arbete vid stöd av 
elev. Information förmedlades mellan alla inblandade för att försöka underlätta för elev. 
Vid samtal med ett barn eller ungdom som hade ADD symtom och var i behov av stöd 
eller som nyligen blivit diagnostiserad var skolsköterskor behjälpliga i att förklara och 
normalisera elevens behov för att inte behöva känna sig särbehandlad eller annorlunda. 

Att synliggöra för barnet att det är vanligt, normalt och att det finns också, inte 
att det är tabubelagt i våran roll… (Informant 5) 

Informanter skildrade att det kunde vara förvirrande och svårt för eleven att förstå sin 
diagnos och det som skrivits i utredningen. Att eleverna ofta behövde en detaljerad 
förklaring vad deras styrkor och svagheter låg för att kunna förstå och acceptera sig själva. 

Att eleven får veta att det inte är något fel på hen, utan att det handlar om 
anpassningar och att förstå hur man fungerar i visa situationer underlättar, det 
underlättar vidare i livet. (Informant 9)  

Att guida vårdnadshavare 

Vid kontakt med vårdnadshavare ingick bland annat att förklara varför och hur en 
utredning skulle kunna vara bra för elev. Om föräldrarna inte var insatta och förstod syftet 
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med en utredning eller anpassade insatser kunde de, enligt skolsköterskan, motsätta sig till 
exempel utredning då de var rädda att det skulle stämpla barnet om diagnos gavs. Även 
diskussioner och information om alternativa behandlingar så som medicinering eller annat 
fördes med vårdnadshavare. En del skolsköterskor beskrev att även om det egentligen inte 
var deras uppgift så kunde de vara ett bollplank i fråga om medicinering eller andra 
behandlingsmetoder om de innehade kompetens för detta. Skolsköterskor kunde också 
vägleda föräldrar till rätt instanser inom hälso-och sjukvård för att få rätt stöd och adekvata 
insatser.   

… att stötta och guida föräldrar vidare vart de kan få rätt stöd för både i sin roll 
som förälder och till sitt barn, jag tänker ADHD-center. (Informant 5)  

Att fungera som länk 

Flera informanter beskrev att de fungerade som en länk mellan skola, föräldrar och andra 
instanser så som hälso- och sjukvård. Det framställdes att det ofta förekom missförstånd 
mellan skola och vårdnadshavare som skolsköterskan kunde vara behjälplig med att reda 
ut. Ofta ansåg skolan att problemet låg i hemmet och att ansvaret hos vårdnadshavare 
medan vårdnadshavare ansåg att det var ett skolproblem som skulle hanteras av skolan. 
Skolsköterskan var också ofta ansvarig för att samla in så mycket information som möjligt 
inför eventuella utredningar eller elevkonferenser och fungerade som en informationslänk 
mellan skolläkare och föräldrar samt mellan skola och andra hälso-, sjukvårds- och 
habiliteringsinstanser för att stödet skulle fungera så bra som möjligt för elev. 

Sedan kan ju jag alltid vara behjälplig med information och hur man kan 
samverka mellan föräldrar och behandlande instanser om barnet har läkemedel 
till exempel. (Informant 2) 

Flera skolsköterskor skildrade hur de genom den individuella kunskapen kunde ge stöd då 
de hade en förförståelse för vad elever med ADD kunde ha för svårigheter.  Kunskap och 
erfarenhet som de samlat på sig via olika utbildningar kombinerat med 
arbetslivserfarenhet. Några av informanter hade dessutom erfarenhet av egna barn med 
ADD och några informanter hade erfarenhet av närståendes barn med den typen av 
neuropsykiatriska funktionshinder. De skolsköterskor som upplevde att de inte hade så 
mycket kunskap om ADD framställde sig som mindre involverade i det stödjande arbetet 
runt dessa elever.    

Resultatsammanfattning 

Resultatet som svarade på frågeställning hur skolsköterskan skulle kunna stödja elev med 
ADD visades i tre kategorier. Skolsköterskor upplevde att de kan stödja elev genom att 
finnas där för elev, genom att samverka på EHT samt genom att fungera som en 
informerande länk. Där framkom vikten av att skolsköterskan är tillgänglig för elev och 
vårdnadshavare och därigenom kan skapa en allians. Informanter beskrev att en relation 
ofta skapades och underlättade ett stödjande arbete runt elev. Att skolsköterskan i det 
individuella hälsosamtalet samt i andra möten är lyhörd för elevs behov beskrevs som 
betydande då skolsköterskan har möjlighet att uppmärksamma subtila tecken på 
svårigheter och uppmärksamma dessa. Att uppmuntra och stödja elev poängterades, samt 
vikten av att förstärka elevens positiva sidor och styrkor såväl som att väcka deras intresse. 
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Värdet av att arbeta familjecentrerat framhölls då betydelsen av fungerande kontakt med 
vårdnadshavare kan säkerställa stöd runt elev. Vidare beskrev informanter hur de kan 
stödja elev genom att lyfta behov i EHT för att uppmärksamma övriga professioner i EHT 
att elev behövde stödjande insatser. Genom tvärprofessionellt arbete i EHT kan 
skolsköterskor som en del i teamet runt elev bidra med ett eget brett och fördjupat 
perspektiv och förståelse för elevs behov. Genom att guida elev kan skolsköterskan stödja 
elev genom att göra hen medveten om vad hens diagnos innebär, lyfta känslan av 
stigmatisering och öka elevens självacceptans. Vidare kan skolsköterskan stödja elev 
genom att guida vårdnadshavare både genom att förklara nyttan av olika insatser, ge råd 
om olika behandlingar samt att vägleda till olika instanser inom vård- och omsorgsvärlden. 
Slutligen beskrevs en stor del av skolsköterskans stödjande arbete praktiseras genom att 
fungera som länk mellan alla inblandade i arbetet runt elev så som skolläkare, övrig skola, 
vårdnadshavare och hälso- och sjukvård. Ett övergripande tema lyftes vidare fram i form 
av stöd byggt på kunskap och förståelse då det kunde skönjas att det krävs en viss mängd 
kunskap och förståelse för att kunna arbeta stödjande som skolsköterska för elev med 
ADD.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då syftet med denna studie var att beskriva skolsköterskors upplevelse av hur de kunde 
stödja elev med ADD valdes en empirisk studie med kvalitativ ansats. En kvantitativ 
metod bedömdes aldrig vara aktuell för denna studie då informanter förväntades uttrycka 
sina upplevelser och erfarenheter och en kvantitativ metod skulle troligen försvåra och 
begränsa en nyanserad bild av ämnet (Polit & Beck, 2014). Semistrukturerade frågor 
användes för att besvara syftet och inte komma ifrån ämnet utan snabbt kunna få svar på 
önskad frågeställning.  Att göra en provintervju fungerade som ett stöd för att fastställa om 
frågorna skulle kunna ge svar på studiens syfte, samt gav undertecknade övning att föra en 
intervju (Dalen, 2007; Kristensson, 2014). Valet av frågor föll väl ut då informanterna 
talade utförligt om sina upplevelser och erfarenheter. Att konstruera frågor för ett speciellt 
syfte är ett arbete som kräver omsorg, då studiens kvalité påverkas av vilka frågor som 
ställs (Grossoehme, 2014; Polit & Beck, 2014). Frågorna till intervjuguiden utformades i 
samråd med kollega och handledare. Intervjuerna valdes att utföras med en informant i 
taget för att underlätta genomförande. Valet att inte utföra intervjuer i fokusgrupp var 
också medvetet då målsättningen var att informanterna inte skulle påverka varandras svar 
vilket det kan finnas en risk för om inte alla i gruppen känner sig bekväma att tala inför 
varandra (Polit & Beck, 2014). Å andra sidan skulle ett frågeformulär eller intervju i 
fokusgrupp möjligen kunnat ge andra svar på forskningsfrågan. Vid en enkätundersökning 
finns dock risk att missa viktig data som kan komma genom spontana svar och reaktioner i 
en intervju (Dalen, 2007; Polit & Beck, 2014). Det faktum att det har förekommit två 
intervjuare kan ha påverkat insamlad data. Dock användes samma intervjuguide och 
tillvägagångssätt under samtliga intervjuer vilket bör ha minimerat variation oberoende på 
vilken person som genomförde intervjun. Täta diskussioner via telefon genomfördes 
mellan författarna under hela arbetsprocessens. 
 
Målet var att genomföra minst tio intervjuer, dock stannade antalet intervjuer på nio 
stycken. Det upplevdes som en datamättnad infann sig vid den åttonde intervjun vilket kan 
ha berott på tveksam kvalité av intervjufrågor eller att det helt enkelt inte framkom ny data 
som svarade mot syftet (Kristensson, 2014). Detta i kombination med existerande tidsram 
för aktuell studie resulterade i att antalet informanter stannade vid nio skolsköterskor. 
Enligt Polit och Beck (2014) stärks datamaterialets trovärdighet om en eller ett par extra 
intervjuer genomförs efter att datamättnad observerats. Samtliga informanter var kvinnor 
då ingen skolsköterska av annat kön önskade medverka. Skolsköterskorna arbetade på både 
grund- och gymnasieskola med en majoritet på grundskola och hade i medeltal en 
arbetslivserfarenhet som skolsköterska på 9,3 år. Även socioekonomisk spridning var 
representerad på informanternas skolor vilket bör ha gett ett så brett perspektiv som 
möjligt. Å andra sidan var studien begränsad till en storstadsregion och annan data skulle 
kunnat visa sig i andra delar av landet beroende på olika rutiner och arbetssätt som 
förekommer på skolor och inom hälso- och sjukvård.  
 
Datainsamling samt transkribering genomfördes under cirka en månads tid. Att 
datainsamling i form av intervjuer sker under en begränsad tid minimerar risken för att 
inriktningen på frågeställningen skiftar under arbetets gång (Polit & Beck, 2014; Kvale & 
Brinkman, 2014). Då aktuell studie inte byggde på någon annan forskningsteori eller 
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hypotes utan istället bearbetades så förutsättningslöst som möjligt genomfördes analysen 
med en induktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2007; Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
Analysen genomfördes med inspiration av Lundman och Hällgren Graneheims (2017) 
kvalitativa innehållsanalys då det var en analysmetod som undertecknade upplevde som 
passande för ändamålet och mängden data.  
 
Undertecknade var under arbetets alla faser medveten om sin förförståelse av ämnet. Dalen 
(2007) beskriver att forskaren kan använda sin förförståelse till att förstå informanten och 
vidare att förförståelsen pendlar mellan att vara ett omedvetet vetande och förståelse till en 
medveten, reflekterad och ifrågasatt insikt för undersökt ämne. Grossoehme (2014) menar 
på menar på att det är omöjligt att inte ha någon förförståelse för det forskningsämne som 
valts då det är nödvändigt med en viss mängd kunskap och intresse för att kunna utföra 
forskning inom valt ämne. Vidare att forskaren ständigt blir påverkad av insamlad data 
under arbetets gång (a.a.). Det är dock av betydelse att forskaren alltid reflekterar över sin 
förförståelse för att inte snedvrida resultatet (Sandelowski, 2010; Polit & Beck, 2014). För 
att undvika att analys och resultat påverkades alltför mycket av förförståelse i detta arbete 
fördes täta diskussioner under analysens gång. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
analysprocessen som ett arbete som pendlar fram och tillbaka vilket kräver omväxlande 
närhet och distans till materialet. Denna process var tidskrävande för att göra det materialet 
rättvisa. Att diskutera analysen med en eller flera personer hindrar att den påverkas allt för 
mycket av en persons förförståelse (Kristensson, 2014). Sandelowski (2010) menar på att 
det aldrig finns en absolut sanning i ett forskningsresultat hur nära forskaren än håller sig 
till insamlad data då det alltid är forskaren själv som tolkar det insamlade materialet till ett 
resultat. Författaren beskriver vidare att forskaren återuppfinner forsknings- och 
analysmetoden varje gång hen använder den då den formas av forskaren vid varje 
forskningstillfälle (a.a.).  
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) delas trovärdigheten gällande en 
kvalitativ studie ofta in i fyra delar: tillförlitlighet, giltighet, delaktighet samt 
överförbarhet. Giltighet som stärks av att det som är tänkt att efterforskas är det som blir 
belyst. Att bland annat passande informanter och frågor har använts. Då skolsköterskor i 
denna studie har svarat på hur de upplever sig kunna stödja elev med ADD och resultatet 
har kommit ur analysen av denna frågeställning bör studien uppnå viss giltighet. 
Tillförlitligheten grundas på att tillvägagångssättet vid datainsamling och analys beskrivs 
noggrant vilket har redovisats i denna studie. Dessutom bör forskarna motivera sina val av 
metod och tillvägagångssätt. Angående delaktigheten beskrivs forskarna som ständigt 
delaktiga med omväxlande närhet och distans till materialet. Dock bör det vara 
informanternas svar som är det som framkommer i resultatet tolkat av forskare som varit 
medvetna om sin egen förförståelse (a.a.). Polit och Beck (2014) beskriver överförbarhet 
som hur den aktuella studiens resultat kan överföras till liknande grupper, situationer och 
sammanhang. Kvale och Brinkman (2014) samt Graneheim och Lundman (2004) menar på 
att det är upp till läsaren själv att avgöra hur studien kan appliceras på andra områden 
utifrån beskrivning av tillvägagångssätt. Sandelowski (2000) beskriver att det är viktigt att 
noggrant beskriva urval, datainsamling och andra aspekter i arbetet för att underlätta för 
läsaren att bedöma överförbarheten och trovärdighet. Vilken metod som sedan används 
anser författaren vara av mindre vikt så länge den passar för syftet och beskrivs i detalj 
(a.a.). 
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Resultatdiskussion 
Att vara tillgänglig framkom i resultatet som en viktig del i det stödjande arbetet för elev 
med ADD även om dessa elever inte alltid sökte upp skolsköterskan självmant. Pavletic 
(2011) beskriver i sin amerikanska studie att skolsköterskan har en unik och betydande 
position i skolan genom att de kan identifiera och stödja elever som har det svårt. Att 
skolsköterskan är lättåtkomlig då det inte behövs någon bokad tid eller ett preciserat och 
välformulerat ärende för att komma till hen. Det kan krävas många små korta och tillsynes 
oviktiga besök innan eleven börjar tala om det som hen egentligen vill ta upp. 
Skolsköterskans mottagning kan stå för en säker, förtroendefull och empatiskt bemötande. 
Att kunna samtala utan flera andra personer närvarande ger ytterligare en möjlighet för 
eleven att uttrycka känslig information (a.a.). Enligt Arnesdotter, Olander och Ragneskog 
(2008) bör kommunikationen mellan elev och skolsköterska utgå från elevens behov och 
värderingar och där skolsköterskan blir inbjuden genom att visa respekt för elevens åsikter 
för att på så sätt skapa ett deltagande och stödjande klimat för eleven. Skolsköterskan 
stödjer eleven i samtalet tills eleven är mogen att ta över (a.a.). I föreliggande studie 
framkom vikten av att skolsköterskan finns där som en fast punkt som eleven känner 
förtroende att komma till där en meningsfull dialog kan resultera i en hälsofrämjande 
relation. Enligt Pavletic (2011) är det av vikt se till att bygga relationer med ungdomar för 
att kunna skapa en stödjande relation med eleven. Detta stämmer överens med resultatet i 
härvarande studie där skolsköterskor beskrev att relationen underlättade stödjande arbete. 
Att genom att eleven blir sedd, bekräftad och lyssnad på skapas möjlighet för en 
förtroendefull relation mellan skolsköterska och elev. Författaren menar att genom att 
eleven har en bra relation med skolsköterskan stärks även elevens känsla av tillhörighet 
med skolan vilket i sin tur brukar inverka positivt på elevens skolresultat (a.a.). Rising 
Holmberg, Häggström och Kristiansson (2015) beskriver relationen mellan elev och 
skolsköterskan som grundläggande för allt hälsofrämjande arbete. Detta kan ställas i 
relation med studiens resultat där de skolsköterskor som hade intresse och kunskap om 
ADD också beskrev sig vara engagerade i det stödjande arbetet för elev. Även Eriksson 
(2018) menar på att all vård som bygger på verklig omtanke om den andre kommer ur en 
relation och att det annars endast resulterar i en interaktion (a.a.). 
 
I resultatet framkom att elever med ADD ofta uppmärksammades vid de individuella 
hälsosamtalen med skolsköterska då svårigheterna inte visade sig så tydligt i klassrummet 
utan först vid kunskapskontroll. Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär (2012) och 
Golsäter (2012) menar att det är viktigt för skolsköterskan att hålla sig öppen för elevens 
berättelse och att uppmuntra eleven till att vara aktiv i samtalet och på så sätt även 
uppmärksamma vad det är eleven pratar om i samtalet. Skolsköterskorna i föreliggande 
studie framhöll hur olika elevers symtom kunde yttra sig och att lyhördhet för eleven 
därför var viktigt. Pavletic (2011) anser att det är en utmaning för skolsköterskan att förstå 
vad eleven egentligen har för underliggande behov och vad denne vill med sitt besök vilket 
inte alltid är det som först framkommer men som kan yttra sig i psykosomatiska besvär 
(a.a.). Även Rising Holmberg, Häggström och Kristiansson (2015) beskriver vikten av att 
läsa mellan raderna att uppfatta det som inte sägs i klartext i mötet med eleven. 
Reuterswärd och Hylander (2017) beskriver i sin studie hur skolsköterskor ser betydelsen 
av hälsosamtalen då de förutom att följa elevens allmänna hälsoutveckling har möjlighet 
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att identifiera elever med särskilda behov och att upptäcka dessa elever i ett tidigt skede. I 
föreliggande studie framkom vikten av att elever med ADD blev upptäckta och fick det 
stöd de behövde i tid då detta kan ha stor påverkan på elevens fortsatta liv. Ravenna och 
Cleavner (2016) anser det av vikt att tidigt identifiera elever som inte mår bra i skolan och 
sätta in rätt interventioner och stöd vilket ger förutsättningar för att kunna motverka ohälsa 
längre upp i livet. Detta bidrar också till ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Skolsköterskan ser att den psykiska ohälsan ökar bland elever och ser det som sin roll att 
stödja dem (a.a.).  

Skolsköterskorna i föreliggande studie påtalade att elever med ADD behövde stöd i att 
starta upp, hitta driv och organisera aktiviteter för att kunna genomföra dem. Isaksson 
(2014) redogör i sin avhandling för hur barn och ungdomar med ADD har svårare att 
hantera stress på grund av att deras kortisolproduktion inte ligger på samma nivåer som 
ungdomar utan diagnos. Isakssons studie visade på att halten av kortisol var betydligt lägre 
vid uppvaknande, 30 minuter efter uppvaknande samt innan läggdags än hos barn och 
ungdomar utan diagnos. Detta skulle kunna förklara varför elever med ADD kan behöva en 
längre startsträcka och svårigheter att hålla en stadig dygnsrytm. Dessutom uppgav dessa 
barn och ungdomar en högre grad av upplevd stress och hade svårare att hantera 
utmaningar troligen på grund av denna störning i hormonutsöndring (a.a.).   

I härvarande studies resultat framkom att skolsköterskors anser att det av vikt att 
uppmuntra och stödja elevens styrkor och att lyfta fram det som kan intressera och 
motivera eleven. Scholtens (2015) beskriver i sin avhandling hur elever på grund av 
tidigare akademiska misslyckanden förlorar självförtroende vilket också färgar av sig i 
deras syn på framtidsutsikter. Genom att ha framtidsplaner och en hoppfullhet relaterat till 
dem kan dock akademiska och utbildningsrelaterade prestationer stärkas. Emellertid är det 
svårt att vända akademiska prestationer om självkänslan har reducerats allt för mycket så 
skolsköterskan och övrig skolpersonal bör vara medveten om att söka alternativa 
utbildnings- och aktivitetsvägar för att stödja elev (a.a.). Just detta att det är svårt att lyfta 
en elev som redan förlorat mycket av sin självkänsla talar för vikten av att tidigt 
uppmärksamma elever med ADD för att istället kunna arbeta hälsofrämjande (Kern, 2011). 
Skolsköterskor i föreliggande studie ansåg även de att det var av vikt att upptäcka elever 
med ADD för att ge dem bättre förutsättningar både vid sociala och skolrelaterade 
situationer.  Morsink et al. (2017) påpekar i sin studie att barn och ungdomar med någon 
form av neuropsykiatriskt funktionshinder är extra känsliga för positiv och negativ 
feedback. De behöver tätare och mer märkbar positivt beröm och belöningar för att 
fortsätta vara motiverade. Dessutom verkar dessa elever vara mer känsliga för negativ 
kritik än elever utan neuropsykiatrisk diagnos och bidrar då till att eleven förlorar intresse 
och självförtroende. Att ingå i en gemenskap, upplevelse av att känna sig bekväm i ett 
sammanhang, känna sig kompetent, att kunna bli helt absorberad av en aktivitet. Det som 
upplevdes tråkigt av elev med uppmärksamhetsnedsättning beskrevs ta mycket lång 
upplevd tid medan aktiviteter som var roliga passerade under kort upplevd tid. Denna 
aspekt av upplevd tid var inte alls lika tydlig bland barn och ungdomar utan 
neuropsykiatriska funktionshinder (a.a.).    

Resultatet i föreliggande studie visade att skolsköterskor fann det betydelsefullt att arbeta 
familjecentrerat för att kunna skapa sig en bild av hur det fungerade runt eleven både i 
hemmet och i skolan. Amen (2016) menar på att det är viktigt att involvera familjen i det 
stödjande arbetet runt elev då de är de som känner barnet/ungdomen bäst och känner till 
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elevens utveckling. Familjen får ofta agera advokat och försvara elevens intressen när 
skolan inte uppmärksammar behov och resurserna ska räcka till många behov. Brown, 
Looman och Garwick (2017) beskriver i sin studie, som undersökte relationen mellan 
skolsköterskor och familjer när eleven hade någon typ av kroniskt hälsotillstånd som astma 
eller neuropsykiatriskt funktionshinder, att skolsköterskor över lag var positiva till att 
samarbeta med elevens familj. Dock beskrev de skolsköterskor som hade mer utbildning 
och erfarenhet att de använde sin skicklighet och upplevde sig säkra i rollen vid 
kommunikation med familjen medan de mer oerfarna och inte lika välutbildade 
skolsköterskorna uttryckte mindre säkerhet och större svårighet att initiera att familjen 
involverades i stöd och interventioner runt elev. Det som kunde hindra en god kontakt 
mellan skolsköterska och elev var familjens socioekonomi då familjen inte ville NP-utreda 
barn för att de redan upplevde stigma angående deras barns beteende och skolprestationer. 
Ytterligare hinder kunde vara att föräldrarna inte var medvetna om vilken roll 
skolsköterskan kan ha i stödet runt elev med ADD. Tidsbrist är ett annat hinder enligt 
Brown et al (2017). I föreliggande studie framkom att skolsköterskor kunde stödja elev 
genom vägledande kommunikation med vårdnadshavare då de kunde ge konkret 
information om utredning och andra stödjande instanser. Brown et al. föreslår vidare att 
mer erfarna skolsköterskor ska handleda och undervisa mer oerfarna skolsköterskor. Samt 
att oerfarna skolsköterskor behöver mer utbildning i hur de kan hantera och koordinera 
stöd till elever och deras familjer (a.a.).         

Skolsköterskorna i föreliggande studie uppgav att de uppmärksammade övriga 
professioner i EHT på elevens behov av stöd. Svårigheter och behov som ofta framkom 
sent och i samband med individuella möten med elev. AlAzzam, Suliman och AlBashtawy 
(2016) och Heuer (2016) uppger att skolsköterskan har en viktig roll i att tidigt identifiera 
elever med uppmärksamhetssvårigheter i dess olika former och att lyfta detta vidare. Att 
genom den vardagliga tillgängligheten se och lyfta elevs behov inom både den akademiska 
och sociala världen. De menar vidare att skolsköterskan bör ha den kunskap som krävs för 
att kunna se och förstå symtom och vilka interventioner som kan hjälpa. Reuterswärds och 
Hylanders (2017), liksom denna, studie bekräftar att skolsköterskor använder EHT möten 
för att göra just detta.  

Resultatet i härvarande studie framhöll vikten av att skolsköterskan är en del i det 
multiprofessionella teamet runt eleven. Att kunna bidra med sitt perspektiv i elevarbetet. 
Det krävs utbildning, erfarenhet och resurser för att kunna samverka på ett tillfredställande 
vis med eleven i fokus enligt Socialstyrelsen (2013). Syftet för samarbetet är att undanröja 
eventuella hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling (a.a.). Skolsköterskorna i 
Reuterswärd och Hylanders (2017) studie framhåller att mer samarbete skulle vara 
önskvärt för att kunna identifiera och stödja elever i ett tidigt stadium. Sibley, Olsen, 
Morley, Campez och Pelham Jr (2016) menar på att för att kartlägga en elevs svårigheter, 
styrkor och behov av stöd behöver så många professioner som möjligt både på och utanför 
skolan medverka för att få en hel bild av hur eleven fungerar i skolan. De kom i sin 
amerikanska studie också fram till att stöd för dessa elever fungerade bäst om så många 
som möjligt av skolans medarbetare var involverade i och hade kunskap om möjliga 
stödinterventioner. Att när resurser och kunskap ges om till exempel lågaffektivt 
bemötande så växer förståelsen och intresset för varför de ska implementeras. När 
interventioner sedan ger märkbar effekt blir sannolikheten för att åtgärder implementeras 
och följs upp hög. Författarna beskriver vidare att mer intresse och resurser läggs på 
stödjande interventioner av kommunala skolor jämfört med privata skolor (a.a.). 
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En stor del av föreliggande studies skolsköterskors arbete bestod i att fungera som en 
informerande länk mellan alla inblandade. Genom att guida elev eller vårdnadshavare eller 
som förmedlare av information mellan olika instanser som familj, skola, kommun och 
vård. Erikson (2018) menar på att vårda är att vägleda. Att utifrån att bry sig om patienten, 
eller som i det här fallet eleven, komma med förslag på konkret vägledning när denne är i 
behov av det och att finnas där med kunskap och omtanke för eleven om denne behöver 
stöd till att lyckas med sin strävan och mål. Erikson menar vidare att målen anger en 
riktning och en slutpunkt för en aktivitet men att vägen dit är själva vårdandet eller stödet. 
Målen bör formuleras tillsammans med eleven men att vårdaren, i det här fallet 
skolsköterskan, kan behöva formulera målen själv om eleven inte är kapabel att uttrycka 
och utforma mål och riktning (a.a.). Skolsköterskor i föreliggande studie beskriver att de 
kan stödja elev med ADD genom att förklara och informera elev och normalisera diagnos 
och behov av stöd.   

Houlahan (2017) menar på att skolsköterskan genom sitt familj- skolsköterska- skola 
partnerskap befinner sig i en god position för att förstärka elevens närvaro i skolan samt 
stärka elevens utbildningsmöjligheter. Även att stödja vårdnadshavare till rätt instans 
beskrev som angeläget. Detta ansågs särskilt betydande i områden med låg socioekonomi 
där de egna resurserna inte alltid är starka. Även i föreliggande studie framkom en 
förståelse för att behoven kunde variera beroende på socioekonomiska förutsättningar samt 
egna resurser. Dessutom fanns en insikt i att flera i familjen kunde ha samma svårigheter 
som eleven själv. Ahmann, Saviet & Tuttle (2017) beskriver att skolsköterskan bör kunna 
fungera som en coach för eleven och vårdnadshavaren genom att informera om olika 
alternativa behandlingar till medicinering. Många vårdnadshavare har uppfattningen att 
medicinering är det enda alternativet vid en neuropsykiatrisk diagnos, fast det istället ofta 
resulterar i försämrad sömn, aptit och ökad oro. En väl utbildad skolsköterska inom 
området bör kunna uppmuntra vårdnadshavaren att söka och pröva interventioner och fakta 
om hur livsstilsfaktorer som sömn, kost, motion och stress påverkar neuropsykiatriska 
funktionshinder och på så sätt få eleven att ta bättre kontroll över sina egna beteenden för 
att uppnå bättre funktion i skolan och i sociala relationer (a.a.).  

Sayal, Mills, White, Merrell & Thymms (2014) studie visar på att många närstående till 
barn med neuropsykiatrisk problematik saknar information om vart de kunde vända sig för 
hjälp. Vårdnadshavare upplever att de inte blir hörsammade när dom ber om hjälp eller att 
de får vänta alldeles för länge för återkoppling. De upplever även att kommunikationen 
mellan olika instanser är ringa och att man får känslan av att det inte fanns någon hjälp att 
få för den typen av problem som efterfrågas (a.a.). 

Sibley, Olsen, Morley, Campez och Pelham Jr (2016) beskriver att för att stödjande 
insatser ska vara framgångsrika krävs en god kommunikation mellan skola, vård, elev och 
vårdnadshavare. Haltar några av dessa kommunikationsvägar påverkar detta eleven och det 
stödjande arbetet negativt. Detta överensstämmer med föreliggande studies resultat där 
samverkan med samtliga parter var av vikt. Även Heuer (2016) beskriver vikten av att 
skolsköterskan har en fungerande kommunikation till bland andra vårdinstanser som till 
exempel sjuksköterska inom psykiatri eller habilitering om sådan finns inkopplad. Detta 
skulle säkra upp stödarbetet runt elev för fortsatta förbättrade villkor både socialt och 
akademiskt. Det är enligt Heuer viktigt att ha realistiska förväntningar på hur mycket tid 
och resurser skolsköterskan har möjlighet att lägga på varje individuell elev med behov 
(a.a.). Socialstyrelsen (2005) menar på att en god samverkan mellan alla parter runt barn 
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och ungdomar med funktionshinder är nödvändig för en fungerande vardag och en god 
livskvalitet för den unge och dennes familj. Dock kan revirtänk och resursbrist hindra ett 
fungerande samarbete. Önskvärt vore att resurser samlades för att fördelas på bästa sätt för 
den unga med behov (a.a.). 

I resultatet i föreliggande studie beskriver skolsköterskor att andra medlemmar i EHT har 
uppfattning att skolsköterskan endast hade medicinsk kompetens. Reuterswärd och 
Lagerström (2009) visar i sin studie på att i skolor där de olika professionerna har insikt för 
varandras professioner och stödjer varandras arbete har man en välfungerande 
skolhälsovård både på individuell och generell nivå. Skolsköterskors kunskap såg olika ut 
relaterat till deras individuella kunskap och erfarenhet. Majoriteten saknade evidensbaserade 
metoder att använda för att utveckla det hälsofrämjande arbetet och de flesta 
skolsköterskor arbetade med hälsoarbetet på individuell nivå. För att utveckla det 
hälsofrämjande arbetet på det mer generella planet krävs en dialog med ledning och övriga 
ansvariga i kommunen. Vilket skulle kunna öka stöd och förståelse nyttan för det 
hälsofrämjande arbetet och för vad det kan leda till på sikt för kommun och samhälle. En 
öppen dialog med samtliga inblandade skulle kunna generera till ökade möjligheter att 
utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan (a.a.). 

Resultatet genomsyras av att för att kunna stödja elev med ADD krävs kunskap, förståelse 
och uppmärksamhet för elevs svårigheter. Benners utvecklingsteori (1993) visar på att den 
verksamma sjuksköterskan genomgår olika stadier där hon utvecklar sin profession mot 
expertkunnande. Benner, Tanner och Chesla (1996) menar att sjuksköterskan i början av 
sin karriär är mer upptagen med att göra alla arbetsuppgifter rätt än att kunna vara till 
hands för patienten. En stärkt observationsförmåga utvecklas hos sjuksköterskan i expert 
stadiet av professionen vilket innebär att sjuksköterskan lättare kan plocka upp subtila 
signaler från vårdtagare. Sjuksköterskan har i detta stadium även tillämpat en säker klinisk 
blick i kombination med snabbhet. Benner (1993) beskriver en ökad perceptionsförmåga i 
expertstadiet som en essentiell förmåga för specialistsjuksköterskan, där sjuksköterskan 
alltid är resonerande inför sitt upplägg av vårdhandlingar. Sjuksköterskan besitter en väl 
utvecklad helhetssyn och bemästrar att länka samman information som framkommer för att 
leverera säker och adekvat vård. Benner, Tanner och Chesla (1996) beskriver att 
expertstadiet bygger på mångårig erfarenhet, samt att alla sjuksköterskor inte genomgår 
alla stadier i utvecklingsteorin. De kan istället stagnera i något av de tidigare 
utvecklingsstadierna på grund av bristande intresse eller för att de byter profession. 
Benner, Tanner och Chesla (1996) skildrar vidare sjuksköterskan i expertstadiet som 
skicklig i samarbetet med andra professioner och att det är av vikt att ledning och 
organisation hörsammar sjuksköterskor som befinner sig på kompetens-, skicklighets- och 
expertstadiet då de är insatta i vad som fungerar i den kliniska verkligheten. 

  

Konklusion 
Resultatet i föreliggande studie visar att skolsköterskor lägger stor vikt vid att finnas 
närvarande för elev och uppmärksamma elevens eventuella behov av stöd. Att de strävar 
efter att arbeta hälsofrämjande med tidig upptäckt av behov även om det upplevs mer 
komplicerat och kräver stor lyhördhet för att förstå elev med ADD. Dock är 
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skolsköterskorna beroende av andra professioner för att stödåtgärder i klass rummet ska 
implementeras. Det upplevs också av vikt att ha ett gott samarbete med vårdnadshavare. 
Att kunna vara ett stöd i allt från att rekommendera vägar för stöd till medicinska frågor. 
Skolsköterskor kan annars vara ett direkt stöd i form av att finnas tillgänglig för samtal där 
de kan skapa allians med eleven och finna vägar för att stödja och uppmuntra. Hur arbetet 
ser ut varier på grund av skolorganisationens utformning, hur stora resurser som läggs på 
stödjande arbete samt hur mycket kunskap skolsköterskan själv har om ADD. Flera studier 
framhåller skolsköterskors upplevelse av att inte kunna tillräckligt om 
uppmärksamhetsnedsättningar som till exempel ADD (Larsen Moen, 2014; Heuer, 2015; 
Sibley et al., 2016). Resultatet indikerade i härvarande studie att stöd till elever kan variera 
och riskera att bli ojämlik beroende på individuella kunskaper och inställning hos 
skolsköterska och övriga teammedlemmar i EHT samt övrig skolorganisation. Dock har 
skolsköterskan genom sina individuella hälsosamtal en framträdande position för att kunna 
fungera och indikera stöd till dessa elever. Detta resultat visade på vikten av samverkan då 
sjukvården har ett uppdrag att utreda barn och ungdomar med eventuella funktionshinder 
och skolan har ett ansvar för att följa upp de rekommendationer som ges i samband med 
återgivning. Att följa upp och säkerställa att detta stöd verkligen sätts in och ger resultat 
över tid. Det understryker vikten av samverkan mellan elev, vårdnadshavare, skola och 
övriga vård- och habiliteringsinstanser då en neuropsykiatrisk funktionsnedsättnings-
diagnos behöver följas upp och få insatt stöd för att ha en mening. 
Målet med skolsköterskan hälsofrämjande arbete bör alltid vara att stödja eleven till att 
kunna ta hand om sig själv men att skapa förutsättningar på vägen för att detta ska kunna 
ske. Att hjälpa till självhjälp och att bidra till att göra världen, i det här fallet skolvärlden, 
förståelig, meningsfull och hanterbar för elev med ADD.   
 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Studiens resultat pekar mot att det finns en risk för ojämlikhet i hur elever uppmärksammas 
och får det stöd de behöver.  Då det inte ingår någon obligatorisk fördjupning i 
neuropsykiatriska diagnoser för blivande skolsköterskor och att utbildning inom området 
blir obligatoriskt för specialpedagoger först till hösten 2018 indikerar detta att mer 
utbildning och handledning inom området skulle vara önskvärt. Intressant vore att 
undersöka och kartlägga hur eller om en generell anpassning med pedagogiska verktyg 
skulle gagna samtliga elever i skolan. Att utvärdera om behovet av individuell anpassning 
och extrainsatser skulle minska om detta applicerades. Dessutom skulle det vara intressant 
att se hur eleven själv samt vårdnadshavare upplevde denna form av anpassning och stöd 
och om det skulle påverka elevens välmående och skolprestationer positivt. Även en studie 
om hur handledning relaterat till neuropsykiatriska funktionshinder för skolsköterskor 
skulle kunna påverka skolsköterskors kompetens och förmåga att stödja dessa elever i 
skolan skulle kunna vara av intresse.  
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Bilaga 1 
Information om genomförande av studie om hur skolsköterskor upplever sig 
kunna stödja elever med ADD.  
Neuropsykiatriska utredningar ökar, och fler barn får neuropsykiatriska diagnoser då de har svårt 
att tillgodogöra sig skolans mål. Diagnoserna ska sedan ligga till grund för skola och omgivning att 
forma bemötande och undervisning efter elevens behov. Dock finns inte mycket skrivet om 
skolsköterskans erfarenheter och kring ADD.  

Du tillfrågas i detta brev om godkännande av att skolsköterskor i din verksamhet tillfrågas om 
deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via intervjuer med skolsköterskor 
på grundskolor och gymnasium i Stockholm och dess kranskommuner. Intervjun kommer att 
spelas in och sparas på fil på ett USB-minne som förvaras inlåst. Filen kommer efter att studien är 
färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha tillgång till 
grundmaterialstexten från intervjuerna. Intervjun kommer att ske under ett tillfälle och vi 
beräknar att det kommer ta ca 45 minuter.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. Vi 
garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter skolsköterskor lämnar till oss kommer att 
behandlas med sekretess. Ingen kommer att få veta vad skolsköterskorna har sagt till oss. 
Skolsköterskorna kommer att vid intervjutillfället att få lämna ett skriftligt samtycke till deras 
medverkan.   

Syftet med studien är att beskriva hur skolsköterskors upplever sig kunna stödja elever med ADD, 
då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Resultatet ska kunna användas och komma till 
nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma 
skolsköterskor. Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet.   

Önskar du ytterligare information kontakta mig gärna:  

Med vänliga hälsningar 

Katarina Elvås och Maud Lagerquist   

Högskolan I Skövde  

a16katel@student.his.se 

Tel: 070 739 59 72 

a15maula@student.his.se   

Tel: 070 467 64 04  

Handledare för studien är  

Kina Hammarlund, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid Högskolan i 
Skövde  

Kina.hammarlund@his.se  
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Bilaga 2 
Information om deltagande i studie om hur skolsköterskor upplever sig kunna 
stödja elever med ADD.  
Neuropsykiatriska utredningar ökar, och fler barn får neuropsykiatriska diagnoser då de har svårt 
att tillgodogöra sig skolans mål. Diagnoserna ska sedan ligga till grund för skola och omgivning att 
forma bemötande och undervisning efter elevens behov. Dock finns inte mycket skrivet om 
skolsköterskans erfarenheter och kring ADD.  

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie. Studien kommer att genomföras via intervjuer 
med skolsköterskor på grundskolor och gymnasium i Stockholm med dess kranskommuner. Din 
verksamhetschef har givit sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. Vi vill 
gärna intervjua dig om dina erfarenheter inom detta område, och skulle se det som värdefullt om 
du vill delta i vår studie.  

Intervjun kommer att spelas in och sparas på ett USB-minne på en ljudfil. Denna fil kommer efter 
att studien är färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer 
ha tillgång till grundmaterialstexten från intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att identifiera 
vad just du har sagt i sammanställningen av resultatet. Intervjun kommer att ske under ett tillfälle 
och vi beräknar att det kommer ta ca 45 minuter. Någon av oss kommer kontakta dig via telefon 
inom några dagar för att boka in ett möte efter visat intresse att delta.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför.  Vi 
garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter du lämnar kommer att behandlas med 
sekretess. Ingen kommer att få veta vad du har sagt till någon av oss.  

Syftet med studien är att beskriva hur skolsköterskors upplever sig kunna stödja elever med ADD, 
då det är viktigt med ökad kunskap inom området. Resultatet ska kunna användas och komma till 
nytta för våra kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma 
skolsköterskor. Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet.   

Med vänliga hälsningar  

Katarina Elvås och Maud Lagerquist 

Högskolan I Skövde  

a16katel@student.his.se   

Tel: 070 739 59 72 

a15maula@student.his.se  

Tel: 070 467 64 06 

Handledare:  

Kina Hammarlund  

Kina.hammarlund@his.se    
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som skolsköterska? 

Vad vet du om ADD? 

Vad är din erfarenhet av ADD? 

Hur tycker du att du kan stödja elev med ADD?  

Kan du berätta om en situation där du träffat en elev med ADD? Vad hände? Hur 
upplevde du situationen? Vad sökte eleven upp dig för?  
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