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Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) är en uppmärksamhetsstörning med 
hyperaktivitet som drabbar cirka 3-5 procent av barn i skolåldern. Skolan har inflytande på 
barns liv och det finns ett samband mellan elevers psykiska hälsa och skolresultat. 
Skolsköterskor har en viktig roll som hälsofrämjare, särskilt då barn med ADHD har ökad 
risk för ohälsa och riskbeteende. 

 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med 
åtgärder för barn med ADHD. 

 
Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod. Studien är baserad på åtta 
telefonintervjuer med skolsköterskor, vilka har analyserats med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. 

 
Resultat: Fem kategorier framkom ur analysen, vilka beskriver skolsköterskors erfarenheter 
av att arbeta med åtgärder för barn med ADHD; Att samverka genom dialog, Att anpassa 
skolmiljö, Att vägleda och ge råd till föräldrar och barn, Att observera och genomföra 
kontroller samt Att arbeta specifikt hälsofrämjande. 

 
Slutsats: Skolsköterskor har erfarenheter av olika typer av åtgärder för barn med ADHD. 
De betonar särskilt betydelsen av att uppmärksamma barn med ADHD tidigt samt 
hälsosamtalet. 
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Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is an attention deficit hyperactivity 
disorder that affects approximately 3-5 percent of school-age children. The school has an 
important influence on children's lives and there is a correlation between students' mental 
health and school performance. School nurses have an important role as health promoters, 
especially when children with ADHD are at increased risk of ill health and risky behavior. 

 
Aim: The aim of this study was to describe the school nurses´ experiences of working with 
measures for children with ADHD. 

 
Method: The study was conducted using a qualitative method. The study is based on 
telephone interviews with eight school nurses, which have been analyzed using qualitative 
content analysis. 

 
Results: Five categories emerged from the analysis, which describes the school nurses´ 
experiences of working with various measures for children with ADHD; Working together 
through dialogue, to adapt the school environment, provide guidance and advice to parents 
and children, to observe and implement controls and to work specifically with health 
promotion. 

 
Conclusion: School nurses have experience of different types of measures for children with 
ADHD. They stressed in particular the importance of paying attention to children with 
ADHD and regular health discussions. 
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INLEDNING 
 
 

Attention Deficit /Hyperactivity Disorder (ADHD) är en uppmärksamhetsstörning med 
hyperaktivitet. ADHD drabbar cirka 3-5 procent av barn i skolåldern och är 3-6 gånger 
vanligare hos pojkar (Socialstyrelsen, 2009). Skolan har inflytande på barns liv och det 
finns ett tydligt samband mellan elevers psykiska hälsa och skolresultat. Det är viktigt att 
barn med ADHD uppmärksammas så att de får bra stöd och åtgärder i skolan, eftersom de 
har en ökad risk att prestera sämre i skolan, har svårigheter med relationer och kriminalitet 
samt anställningsproblem (Sayal, Mills, White, Merrell & Tymms, 2014). Skolsköterskor har 
ett salutogent perspektiv, vilket innebär att verka för att främja och förbättra elevers hälsa. 
De åtgärder som skolsköterskor gör för barn med ADHD är inte tydligt beskrivet i 
vetenskapliga studier och det finns i övrigt få studier om skolsköterskors hälsofrämjande 
arbete som berör psykisk hälsa. Det är viktigt att beskriva skolsköterskors erfarenheter av 
att arbeta med åtgärder för barn med ADHD, eftersom det kan ha betydelse för elevens 
möjlighet till stöd utifrån ett helhetsperspektiv. Frame, Kelly och Bayley (2003) beskriver 
till exempel hantering av anpassningsplaner och tillhandahållandet av en strukturerad 
skolmiljö som vanligt förekommande åtgärder inom skola. Skolsköterskor har en viktig roll 
som hälsofrämjare, särskilt då barn med ADHD har ökad risk för ohälsa och riskbeteende. 
Skolsköterskor bidrar med betydelsefull expertis inom sitt specialistområde och det är av 
vikt att erfarenhetsbaserad kunskap uppmärksammas för att förbättra och effektivisera 
hälsofrämjande arbete. 

 
 
 

BAKGRUND 
 
 
 

Barns hälsa 
 
 

Hälsa är ett begrepp och enligt WHO:s definition (2016) en resurs som erövras genom att 
bemästra eller kontrollera sin livssituation. Antonovskys salutogenetiska hälsoteori betonar 
det positiva i tillvaron och individens känsla av sammanhang i sitt liv med meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet. Det finns grundläggande faktorer som utgör ursprunget för 
hälsan, det vill säga salutogenes. KASAM (känsla av sammanhang) förklarar hälsans 
ursprung. För att uppnå känsla av sammanhang krävs att individen förstår sin omvärld och 
situation, ser den möjlig att kunna påverka samt uppfattar det som meningsfullt att försöka 
förändra den (Antonovsky, 2005). I skolan kan detta tillämpas genom att miljö och arbete 
formas så att elever ges möjlighet att förstå, möjlighet att påverka samt upplever det som 
meningsfullt (Hillman, 2010). Forskning visar att ett högt KASAM kan vara en skyddande 
faktor för hälsa och minska risk för att utveckla symtom för ADHD (Edbom, Malmberg, 
Lichtenstein, Granlund & Larsson, 2010). KASAM har ett samband med hur barn upplever 
hälsa och ett lågt KASAM kan förknippas med dålig hälsa. Det är betydelsefullt att ge stöd 
för utvecklandet av KASAM under tonåren, eftersom det under denna period tenderar att 
stabiliseras. Barn med högt KASAM upplever troligtvis sin hälsa som god och 
uppfattarvärlden som förutsägbar, meningsfull samt begriplig (Honkinen, Suominen, 
Välimaa, Helenius & Rautava, 2005). 
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Barnkonventionen (Unicef, 1990) beskriver bland annat barnets rättigheter och 
grundprincipen är det som är bäst för barnet. Barn är individer upp till 18 år, de har rätt att 
vara delaktiga i beslut som rör egen situation samt att hänsyn tas till deras synpunkter utifrån 
mognad och ålder. Barn har även rätt att uppnå bästa möjliga hälsa och ha tillgång till Hälso- 
och sjukvård med tyngdpunkt på förebyggande hälsovård. Barnkonventionens artikel 23 
visar att alla barn med psykisk eller fysiskt funktionshinder har rätt att få ett fullvärdigt och 
anständigt liv med bland annat effektiv tillgång till undervisning och utbildning. 

 
Enligt Skollagen (2010) ska alla barn ges möjlighet att få stimulans och ledning i sin 
personliga utveckling efter sina egna förutsättningar, för att nå utbildningens mål. Vidare att 
barn som på grund av funktionsnedsättning inte kan uppfylla de olika kunskapskraven, ska 
ges stöd så att det så långt som möjligt motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. 

 
Barns psykiska hälsa 

 
WHO (2014) definierar psykisk hälsa som “... ett tillstånd av välbefinnande, i vilket 
individen inser hans eller hennes egna förmågor, kan hantera normal stress i livet, kan 
arbeta produktivt och givande samt kan bidra till hans eller hennes samhälle”. Psykisk 
hälsa innefattar “hälsorelaterad livskvalité där upplevt välbefinnande, symtom och 
funktion i dagliga aktiviteter ingår” (Folkhälsomyndigheten, 2016). Psykisk hälsa som 
barn är en förutsättning för hälsa som vuxen (McGuinness, 2010). Psykisk hälsa hjälper 
oss att hantera utmaningar och stress samt bidrar till livskvalité på individ- och 
samhällsnivå (Woodhouse, 2010). Psykisk hälsa har stor betydelse för barns totala 
upplevelse av hälsa (Haddad, Butler & Tylee, 2010). Det är lika viktigt att uppmärksamma 
psykisk hälsa hos barn som fysik hälsa och känsla av total hälsa kan inte uppnås utan 
psykisk hälsa. Utsatta barn behöver extra stöd. Investering i förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder för psykisk hälsa är viktigt, både ur ekonomisk och etisk 
synpunkt (McDougall, 2010). För att kunna förbättra resultat i skolan måste skolor även 
fokusera på psykisk hälsa (Puskar & Bernardo, 2007). Ståhl, Granlund, Simeonsson, 
Andersson Gäre och Enskär (2013) belyser att psykisk hälsa bestäms av olika 
samverkande faktorer såsom biologiska, psykologiska och sociala samt att det är viktigt i 
arbetet med hälsa att uppmärksamma barn och ungdomars psykiska hälsa med tillhörande 
indikationer såsom grupptryck och humörsvängningar för att kunna förebygga psykisk 
ohälsa och hälsorisker. Barn har en snabb psykologisk, fysiologisk och neurologisk 
utveckling på kort tid i jämförelse med vuxna (Browne, Cashin & Graham, 2012). Ofta 
följs framgång i skola av god hälsa, hälsosamma val och därigenom god hälsa som vuxen 
(Reuterswärd & Lagerström, 2010). Levin, Currie och Muldoon (2009) visar att det finns 
skillnad mellan flickor och pojkars upplevelse av psykisk hälsa, där flickor i större 
utsträckning upplevde hjälplöshet och sig utfrysta. Vidare beskrivs att barn och 
ungdomars psykiska hälsa förefaller förbättras över tid, men att socioekonomiska faktorer 
kan inverka på psykisk hälsa. 



7  

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en uppmärksamhets- och 
hyperaktivitetsstörning. För att få diagnosen ADHD krävs enligt Diagnostic och statistical 
manual for mental disorders 5 att personen har minst sex av nio kriterier inom blocket för 
ouppmärksamhet och hyperaktivitet. Symtomen ska ha funnits mer än sex månader i minst 
två miljöer till exempel hemma och i skolan samt inte vara ett normalt inslag i den 
utvecklingsnivå personen är i (DSM V, 2013). 

 
Barn med ADHD 

 
Kännetecknande för barn med ADHD är att de inte kan stoppa stimuli från omgivningen, 
utan reagerar istället och därför blir det svårt att tänka i nya banor, hantera känslor och 
planera, vilket leder till att de får svårt att få struktur på både handlande och tänkande. De 
kan även ha ett sämre fungerande arbetsminne och även tidsuppfattningen blir lidande. Det 
inre talet kan vara dåligt utvecklat och oorganiserat, vilket gör att de mer än andra talar rakt 
ut om vad det som gäller för stunden, barnen upplever även känslor mer intensivt än andra 
(Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). Daley och Birchwood (2009) visar att ADHD är förenad 
med försämrade prestationer i skolan från förskolebarn till vuxna samt att barn med ADHD 
har en ökad risk för olika typer av ohälsa och hälsorisker. Danckaerts et al. (2010) visar att 
barn med ADHD upplever att sin livskvalité är högre än vad barnets föräldrar upplever att 
barnet har och barn med ADHD skattar ofta egna förmågor och resultat för högt, i syfte att 
skydda egen självbild och det kan även vara så att de försöker dölja sina problem. Vidare 
belyses att livskvalité tycks försämras i relation till grad av uppmärksamhets- och 
hyperaktivitetsstörning. Det är många delar i ett barns liv som ADHD påverkar till exempel 
barn-föräldrarelationer, social förmåga samt självförtroende (Salmeron, 2009). ADHD 
försämrar förmågan att fungera i skolan, hemmet samt samhället och uppmärksammas oftast 
när svårigheter i skolan uppkommer. Behandlingsmål innefattar bland annat att förbättra 
färdigheter och utbildning, men även elevers förmåga att fungera på olika områden (Valente, 
2001). Ohälsa hos barn med ADHD kan påverka föräldrars förhållande och arbetssituation. 
Barn med ADHD kan uppleva negativa konsekvenser om föräldrar skiljs genom ytterligare 
försämrat skolresultat och känslomässig stress. Om barnet får diagnosen ADHD kan risk för 
detta minskas (Primdal Kvist, Skyt Nielsen & Simonsen, 2013). Frame, Kelly och Bayley 
(2003) belyser att tonåringar med ADHD har en ökad risk att tidigt börja röka, ha sexuell 
aktivitet samt använda droger. Vid jämförelse med barn som ej har ADHD, har barn med 
ADHD ökad risk för olika typer av depressiva symtom (LeBlanc & Morin, 2004). Relaterat 
till svårigheter med utbildning, relationer och anställning samt risk för kriminell verksamhet, 
är det viktigt att barn med ADHD upptäcks och att de får bra stöd och åtgärder (Sayal, Mills, 
White, Merrell & Tymms, (2014). 

 
 
 

Skolsköterskors profession 
 

Skolsköterskans huvudområden utgörs av omvårdnadens teori och praktik, ledarskap samt 
forskning, utbildning och utveckling. Det innefattar bland annat att eleven ska bli förstådd 
och sedd som unik med individuella behov, förväntningar, värderingar och arbetet ska utgå 
från en helhetssyn. Eleven har kunskap om sin kropp och är expert på sina upplevelser av 
ohälsa och bör därför göras delaktig och jämlik i samtalet. Vid misstanke om att ett barn far 
illa har skolsköterskor skyldighet att agera. Folkhälsoarbete bedrivs genom att verka för att 
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främja hälsa och förebygga sjukdom t.ex. genom vaccination och screening. Skolsköterskor 
ska kunna arbeta tillsammans med andra yrkesprofessioner och ta tillvara på den samlade 
kompetensen samt samverka med olika typer av organisationer och myndigheter i samhället. 
I skolsköterskors arbete ingår även att hålla sig uppdaterad i aktuell forskning, söka kunskap 
inom skolhälsovårdens område, förmedla kunskap till vårdnadshavare och personal samt 
genom reflektion, diskussion kring vårdsituationer utveckla professionalitet. Vidare ska 
skolsköterskor även främja medvetna hälsosamma val i dialog med elever och/eller 
vårdnadshavare (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 
2011). Forskning visar att skolsköterskor ofta diskuterar åldersanpassade rekommenderade 
ämnen under hälsosamtalet och att det är även de som tar initiativ i samtalet, medan elever 
ger information om livsstil samt tenderar att hålla med skolsköterskan i olika uttalanden 
(Golsäter, Lingfors, Sidenvall & Enskär, 2012). 

 
Skolsköterskors profession har utvecklats från att inrikta sig på hygien och sjukdom mot att 
även fokusera på elevers psykiska, fysiska och sociala hälsa, stödja elever med speciella 
behov, arbetsmiljö samt hälsorisker som har samband med livsstil. Skolsköterskors profession 
har således utökats från hälsokontroll till hälsofrämjande. På individnivå arbetar 
skolsköterskor med screening, hälsosamtal samt hälsoenkäter och på övergripande nivå mot 
elevgrupper och då med hälsoundervisning, skolmiljö samt elevers säkerhet och trygghet. 
Skolsköterskor anser att elevers upplevelse av hälsa, välbefinnande och välmående är viktig 
för skolresultat och utveckling. Skolsköterskors kunskap och utbildning kan variera. Genom 
att diskutera med kollegor och ta del av vetenskapliga tidningar och forskningsartiklar kan 
skolsköterskor förbättra sin kompetens och förmåga i arbetet. De skolsköterskor som dagligen 
arbetar med metoder och teorier har tränats i hälsopedagogiska metoder och hälsoarbete, vilket 
i sin tur bidrar till djupare förståelse om att metoder och teorier är viktiga för hälsofrämjande 
arbete (Reuterswärd & Lagerström, 2010). 

 
Skolsköterskors salutogenetiska omvårdnadsarbete ska grundas på evidensbaserad kunskap. 
I det dagliga omvårdnadsarbetet tas en mängd beslut för att uppnå hälsa. I besluten vägs olika 
typer av kunskap in. För att omvårdnadsarbetet ska bli optimalt förutsätts att skolsköterskor 
använder sin kliniska erfarenhet. I de hälsofrämjande åtgärderna integreras även 
erfarenhetsbaserad kunskap och elevens medverkan, önskemål och behov. Det finns en brist 
på specialistsjuksköterskor i den svenska sjukvården och skolsköterskor bidrar med expertis 
inom sitt område. Att rådfråga mer erfarna kollegor har blivit mer vanligt, eftersom det finns 
ett förtroende för den kunskapen samt att den är tidsbesparande (Edberg et al., 2013). 
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Skolsköterskors hälsofrämjande arbete 
 

Det hälsofrämjande arbetet grundar sig på att hjälpa människor behålla psykiskt, fysiskt 
och socialt välbefinnande. Arbetet inriktar sig på individens upplevelse av välbefinnande 
och avser att stärka individens egen delaktighet och tro på förmåga. Det förebyggande 
arbetet handlar om att motverka att skador, sjukdomar, psykiska, fysiska eller sociala 
problem uppkommer. Det individuellt riktade arbetet ska medföra att den enskilde 
individen ges möjlighet att utvecklas mot utbildningens mål, att olika typer av hinder för 
hälsa, utveckling och lärande avlägsnas, att upptäcka och utreda orsak till 
inlärningssvårigheter, att observera och klargöra anledningar till ohälsa samt att 
understödja med åtgärder och anpassning för den enskildes behov av särskilt stöd 
(Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). Skolsköterskor anser att dokumentation har 
betydelse för ökad vårdkvalité samt att den standardiserade delen i hälsojournalen även ska 
innefatta olika kategorier som berör barns psykosocial hälsa (Ståhl, Granlund, Simeonsson, 
Andersson Gäre & Enskär, 2013). 

 
I skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete följs barns utveckling och hälsa 
regelbundet. Hälsofrämjande arbete inriktar sig på friskfaktorer i den meningen att dialogen 
inriktar sig på elevers välmående och hälsa (Reuterswärd & Lagerström, 2010). Barns 
psykologiska problem upptar en stor del av skolsköterskors arbete och i arbetet ingår bland 
annat rådgivning och stöd (Haddad, Butler & Tylee, 2010). Skolsköterskor kan upptäcka 
psykisk ohälsa och bidra med åtgärder för att främja psykisk hälsa. Skolsköterskor integrerar 
sina kunskaper om psykisk hälsa i den dagliga kontakten med elever och förespråkar att 
psykisk ohälsa upptäckts tidigt för att för att elever ska lyckas bättre i skolan. 
Omvårdnadsdiagnoser görs av skolsköterskor utifrån psykisk ohälsa och de kan använda sig 
av hur de bedömer elevers uppförande (t.ex. är de hyperaktiva eller lugna?), uppsyn (är de 
rena eller smutsiga och ovårdade?) samt konversation (talar de ologiskt, långsamt eller 
snabbt?) (Puskar & Bernardo, 2007). Pryjmachuk, Graham, Haddad och Tylee (2011) 
beskriver att skolsköterskors ser sin roll att främja psykisk hälsa som värdefull, men att det 
finns hinder i arbetet såsom: begränsad utbildning och möjlighet till fortbildning inom 
området, minskad självkänsla, hög arbetsbelastning samt rivalitet på arbetsplatsen. 
Skolsköterskor fyller viktig funktion som länk mellan elev och skola och andra verksamheter 
inom Hälso- och sjukvården och har en nyckelroll. Vidare att skolsköterskors roll bör ha 
fokus på tidiga åtgärder och bedömning samt som vägvisare. Att främja psykisk hälsa är en 
viktig del i hälsofrämjande arbete och som även gagnar hela samhället och forskning visar 
att det är betydelsefullt att barn med ökad risk för psykisk ohälsa tidigt uppmärksammas 
(Woodhouse, 2010; McDougall, 2010). 

 
Skolsköterskors hälsofrämjande arbete ska beakta barns utveckling och familj samt inkludera 
föräldrar och barn i hälsofrämjande åtgärder (Browne, Cashin & Graham, 2012). Föräldrar 
har svårigheter med vart de ska vända sig för att kunna få hjälp och det är viktigt att 
uppmärksamma de hinder som kan finnas för att få tillgång till hälso- och sjukvård. Föräldrar 
som vet vart de ska vända sig och har tillgång till hälso- och sjukvården, tenderar att oftare 
även be om hjälp från familj, vänner, lärare samt söka information på Internet (Sayal et al., 
2014). 
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Problemformulering 
 

Enligt skollagen ska alla barn ges möjlighet att få stimulans och ledning i sin personliga 
utveckling för att nå utbildningens mål. Barn som på grund av funktionsnedsättning inte kan 
uppfylla de olika kunskapskraven ska ges stöd så att det så långt som möjligt motverkar 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Alla elever har olika förutsättningar för att lära och 
verka tillsammans med andra. Barn med ADHD har bland annat svårt med koncentration 
och impulskontroll vilket ger sämre förutsättningar för inlärning om inte skolmiljön 
anpassas efter elevens behov. Det är allt vanligare att skolsköterskor möter barn med ADHD 
och ställs inför uppgiften att på bästa sätt hjälpa eleven med hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder för att understödja lärande. Skolsköterskor är ensamma i sin roll på 
skolorna och kunskap som grundar sig på skolsköterskors gemensamma erfarenheter skulle 
kunna bidra till att barn med ADHD får möjlighet till bättre stöd utifrån ett 
helhetsperspektiv. Skolsköterskor är experter inom sitt specialistområde och det är viktigt 
att erfarenhetsbaserad kunskap uppmärksammas för att förbättra och effektivisera 
hälsofrämjande arbete. Den forskning som finns med skolsköterskors salutogenetiska 
perspektiv och barn med ADHD och även de delar av skolsköterskerollen som berör psykisk 
ohälsa förefaller begränsad. Därför skulle det vara av stor vikt att lyfta fram 
erfarenhetsbaserad kunskap om skolsköterskors arbete med åtgärder för barn med ADHD. 

 
 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med åtgärder 
för barn med ADHD. 
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METOD 
 
 

En kvalitativ metod med induktiv inriktning har valts för att besvara studiens syfte. Vid en 
kvalitativ design ska forskaren vara flexibel och anpassningsbar och ha ett öppet 
förhållningssätt. Då författarna avsåg att studera skolsköterskors upplevda erfarenheter av 
ett fenomen valdes en induktiv inriktning vilket betyder att förutsättningslöst utgå från 
deltagarnas upplevda erfarenheter av att arbeta med åtgärder för barn med ADHD. 
Telefonintervjuer med skolsköterskor där frågor av narrativ karaktär ställdes valdes som 
datainsamlingsmetod. Datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys 
(Henricson & Billhult, 2012). 

 
 

Urval 
 

Författarna valde ett strategiskt urval för att få informationsrika beskrivningar av fenomenet 
i överensstämmelse med Henricson och Billhult (2012). Inklusionskriterie var att ha 
erfarenhet av att arbeta med barn med ADHD. Förfrågan om deltagande publicerades fyra 
gånger, de första tio som visade intresse, kontaktades och ett informationsbrev skickades 
via mail samt en fråga till respektive skolsköterska om behov av inhämtade av godkännande 
av verksamhetschef. Alla skolsköterskor uppgav att de förfogade över sin egen tid och inget 
tillstånd från verksamhetschef behövde inhämtas. Totalt deltog åtta skolsköterskor, 
samtliga var kvinnor, de har arbetat som skolsköterskor mellan 1,5 och 18 år och var 
verksamma i skolor från Dalarna i norr till Halland i södra Sverige. Åldrarna på eleverna i 
skolorna var 6 till 16 år. Alla hade vidare utbildning som distriktssköterska eller 
barnsjuksköterska. Ytterligare två skolsköterskor anmälde intresse att delta i en intervju 
men uppgav inga kontaktuppgifter så de kunde inte kontaktas. 

 
 

Datainsamling 
 

En förfrågan om deltagande i en studie som handlar om hur skolsköterskor arbetar med 
specifika hälsofrämjande åtgärder för barn som har ADHD publicerades på Svenska 
skolsköterskors facebooksida. På denna facebooksida kan endast skolsköterskor bli 
medlemmar. Skärsäter och Ali (2012) beskriver att internet är en självklar del i vardagen 
och att internet är en förutsättning för forskning. Datainsamling är genomförd med 
telefonintervjuer. Kvalitativ intervju genomförs med en mindre grupp av informanter och 
fokuserar på mötet mellan deltagare och intervjuare. Genom intervju skapas möjlighet att få 
förståelse över de erfarenheter deltagarna har genom att de berättar om sin syn på livet. Det 
krävs kunskap om själva intervjun för att kunna genomföra intervjuer (Danielson, 2012). I 
överenstämmelse med Danielson (2012) har författarna tillägnat sig kunskap om intervju 
genom träning och erfarenhet. Deltagarna fick ett informationsblad via mail, vilket innehöll 
bakgrundsinformation om studien, syftet med studien, att telefonintervjuer kommer att 
genomföras, att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, att allt 
intervjumaterial raderas när studien är avslutad och att medverkan i studien är helt frivillig 
samt förfrågan om deltagande i studien. Vidare att studien är grund för en magisteruppsats 
inom skolsköterskeprogrammet och beräknas vara färdig juni 2016. Tid för telefonintervjuer 
har i samråd med informanten bestämts. Intervjun inleddes med öppen inledningsfråga; 
”Berätta vad du gör för specifika hälsofrämjande åtgärder för barn med ADHD i det 
dagliga arbetet”. Så kallad narrativa frågor med följdfrågor som Hur tänkte 
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du då? Vad gjorde du som skolsköterska då? Hur går du vidare sen? Hur brukar du som 
skolsköterska följa upp och utvärdera åtgärder för barn med ADHD? I narrativ forskning 
börjar oftast intervju med: Berätta om… för att få fram en berättelse om problemområdet 
som undersöks. Informanten kan då själv välja vad som berättas och forskaren kan i 
efterföljande konversation följa upp och fördjupa det som berättats genom följdfrågor (Skott, 
2012). Fyra telefonintervjuer genomfördes på respektive författares arbetsplats och fyra i 
respektive författares hem. Sju av informanterna var på sin arbetsplats och en var i hemmet 
i samband med telefonintervjun, vilka pågick mellan 15 och 45 minuter. Telefonintervjuerna 
genomfördes under våren 2016, de spelades in och därefter har de transkriberats. 
Transkribera betyder att allt som sägs under intervjun skrivs ned ordagrant från inspelningen 
(Wibeck, 2012). 

 
 

Analys 
 

En innehållsanalys har genomförts för att kunna tolka innehållet i datamaterialet (Danielson, 
2012). De olika stegen i en analys följdes enligt Danielsons (2012) beskrivning samt en 
analysmall enligt jfr Jerlock m.fl. (2005) användes. Inledningsvis lästes datamaterial igenom 
flertalet gånger med syfte att identifiera relevanta meningsbärande enheter som svarar på 
studiens syfte. Meningsbärande enheter som svarade på syftet markerades, de meningsenheter 
som markerades var tillräckligt långa för att inte förlora betydelsefullt innehåll. De 
meningsbärande enheterna lästes igen och överfördes till en analystabell. De meningsbärande 
enheterna lästes åter igen för att få en bättre förståelse inför kondenseringen av texterna. 
Texterna kondenserades och kodades därefter utifrån sitt innehåll. De klipptes ur och 
sorterades in i en analystabell, där de grupperades efter koden. Därefter jämfördes de olika 
koderna och de med innehåll som hörde samman samlades till en kategori. Utifrån syftet 
resulterade det i fem kategorier med avgränsat innehåll. Enligt Danielson (2012) är kategori 
en samling koder med snarlik innebörd samt att liknande data inte kan finnas i två kategorier. 
All text lästes igenom återigen för att inte missa väsentliga fakta. Resultatet av analysen 
redovisas i 5 kategorier, som är: Att samverka genom dialog, Att anpassa skolmiljö, Att 
vägleda och ge råd till föräldrar och barn, Att observera och genomföra kontroller samt Att 
arbeta specifikt hälsofrämjande. 

 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 
Meningsbärande enhet 

 
Kondenserad enhet 

 
Kod 

 
Kategori 

Sen informerar jag läraren att det här 
inte är ett bråkigt barn för att det är 
bråkigt utan att det har en snabb 
hjärna. 

Skolsköterska 
informerar 
pedagoger om 
anledning till 
avvikande beteende 

Informera 
pedagoger om 
barn med 
ADHD 

Att 
samverka 
genom 
dialog 

Ibland kan vi behöva sätta oss och 
prata igenom, det kan vara så att det 
fungerar jättebra i klassrummet, men 
då man ska ut på rast där det blir 
trångt med andra barn, då får man 
sätta sig och göra en kartläggning. 

Diskutera 
anpassningar och 
behov av 
kartläggning 

Samtal om 
anpassningar 
genom 
kartläggning 

Att 
anpassa 
skolmiljö 
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Etiska överväganden 
 

Etikprövningslagen 2003:460 syftar till att skydda den enskilda människan och respekt för 
människovärdet vid forskning. Studien har utformats så att en etisk prövning inte behöver 
genomföras, vilket är vanligt vid examensarbeten på högskola. Etiska reflektioner såsom att 
värna om människors lika värde, integritet och självbestämmande har genomsyrat arbetet. 
Arbetet följer de fyra etiska principerna: autonomiprincipen, göra gott-, icke skada- samt 
rättviseprincipen. Det är viktigt att begrunda i vilket sammanhang uppgifter förekommer och 
om de är känsliga samt för vilket syfte de ska användas (Skärsäter & Ali, 2012). 
Telefonintervjuer med skolsköterskor har genomförts efter inhämtat godkännande från dem. 
En skriftlig information har skickats till deltagande skolsköterskor (Kjellström, 2012). 
Informanter har informerats angående syftet med studien samt att de har rätt att avbryta sin 
medverkan när de så önskar (Skärsäter & Ali, 2012). Vid förfrågan uppgav ingen att 
godkännande behövdes inhämtas från deras verksamhetschef (Danielson, 2012). Ett 
skriftligt informationsbrev till verksamhetschef finns. Konfidentialitet har särskilt beaktats 
så att inte obehöriga kan ta del av känsliga uppgifter eller identifiera vilka som medverkat, 
det vill säga beaktat rättighet till att bevara integritet och vissa uppgifter som privata 
(Kjellström, 2012). Informanterna har informerats om studien och att uppgifter hanteras, så 
att de inte kan härledas till uppgiftslämnaren och att informanten när som helst kan välja att 
avsluta sitt deltagande. Vid datainsamling är ett informerat samtycke viktigt och att data kan 
lagras utan att obehöriga kan ta del av information. All data som inkommer under 
intervjuerna har avkodats så det inte går att härleda till uppgiftslämnaren och när studien har 
slutförts kommer all intervjudata att makuleras. 
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RESULTAT 
 
 

Analysen har utmynnats i fem kategorier utifrån syftet med studien att beskriva 
skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med åtgärder för barn med ADHD; Att samverka 
genom dialog, Att anpassa skolmiljö, Att vägleda och ge råd till föräldrar och barn, Att 
observera och genomföra kontroller samt Att arbeta specifikt hälsofrämjande. 

 
Att samverka genom dialog 

 
 

Skolsköterskors erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD är att samverka genom dialog 
med såväl personal inom elevhälsan, pedagoger inom skolan, föräldrar och barn samt 
personal inom Barn och ungdoms psykiatri. I samverkan med pedagoger kan skolsköterskan 
ha dialog om hur barn med ADHD uppfattas och utifrån det förklara behov som dessa barn 
har. Skolsköterskorna ger exempelvis konkreta tips och råd på hur skoldagen kan struktureras 
och hur information blir tydlig för att stödja dessa barns lärande. 

 
”Ibland kan vi behöva sätta oss och prata igenom, det kan vara så att det fungerar 
jättebra i klassrummet, men då man ska ut på rast där det blir trångt med andra barn 
ute på rast, då får man sätta sig och göra en kartläggning på barnen och se vad som 
utlöser problemen”. 

 
För att kunna föra dialog söker skolsköterskorna information på Internet om ADHD och/eller 
kontaktar personal inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för rådgivning och stöd när de 
upplever att de behöver ytterligare kunskap om hur de ska arbeta med åtgärder för barn med 
ADHD. Skolsköterskorna anser att det är viktigt att hålla sin egen kunskap och inhämta ny, 
i problematiken om barn med ADHD, eftersom det annars är lätt att tänka att barn med 
ADHD är ouppfostrade och konfliktsökande barn. Skolsköterskorna kan höra efter med 
föräldrar om de önskar ytterligare information eller om de får den hjälp de behöver från BUP. 

 
“Så det är väl egentligen den plattformen som jag tar till… och sen att jag ibland 
ringer till BUP… om jag har frågor… som jag känner mig osäker på när det gäller 
dessa barn”. 

 
Skolsköterskorna är medvetna att elever med ADHD kan ha en ökad frånvaro på skolan, som 
inte alltid är sjukfrånvaro. De menar att vissa barn med ADHD inte orkar vara alla dagar i 
skolan på grund av att de förbrukar mycket energi. Frånvaro är även en indikator på att något 
inte är bra. Skolsköterskorna för dialog i elevhälsoteamet om lösningar för barn med ADHD. 
Det är viktigt med ett fungerande samarbete inom elevhälsoteamet, att kartlägga elevens 
behov så att åtgärder blir individuella samt att utvärdera. 

 
”Vi tar ju upp det i elevhälsoteamet liksom och så sen försöker man att tillrättalägga 
på bästa sätt… och se vad det är som gör att det blir så… och är det så att man inte 
har förmågan riktigt att komma alla dagar till skolan… man försöker göra en 
kartläggning och se vad är det vi behöver justera”. 
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Skolsköterskorna försöker ta reda på hur det enskilda barnet med ADHD mår, hur det 
hanterar sina styrkor och svagheter samt vad de kan hjälpa till med. Skolsköterskorna menar 
att det är viktigt att ha fokus på barn med ADHDs hälsa och fungerande kommunikation, 
eftersom barn med ADHD kan vara i utsatta situationer som de själva inte är medvetna om. 

 

 
 

Att anpassa skolmiljö 
 

Skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD är att anpassa skolmiljön 
tillsammans med elevhälsa och pedagoger. Skolsköterskan kan kontrollera om den fysiska 
och psykiska miljön behöver anpassas. Det kan till exempel vara så att barn med ADHD 
behöver sitta mer enskilt eller längst bak i klassrummet för att inte behöva vända på sig för 
att se övriga barn och lärare. Ibland kan barn med ADHD behöva sitta bakom en skärm för 
att få det lugnare och kan även behöva ett tydligt schema över skoldagen. Det finns en 
timstock som kan användas till exempel för att visa barn med ADHD att de behöver arbeta 
under 10 minuter, därefter ha paus på 10 minuter och sedan fortsätta arbeta under 10 minuter 
osv. Miljön i klassrummet kan behöva anpassas för att minska störningsmoment, till exempel 
kan det vara för många saker i klassrummet, vilket ger ett rörigt intryck. Genom att sätta 
gardiner för skåp hindras barn med ADHD att titta in och fundera över saker som kan finnas 
i skåpet. Skolsköterskorna bevakar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och följer upp 
att anpassningar fungerar för den enskilda eleven. Skolsköterskor har en medvetenhet om att 
för barn med ADHD kan tiden i skolan vara komplicerad. 

 
”Om något barn har väldigt svårt att koncentrera sig då så brukar vi först 
tillsammans med föräldrar komma överens om och med lärare om hur vi ska göra i 
klassrummet, anpassningar i klassrummet och hjälpmedel som kan behövas”. 

 
Skolsköterskorna belyser betydelsen av planerad undervisning, idrott och aktiva raster 
dagligen för att sänka stressnivån. Om barn med ADHD har svårt att sitta still kan de ha en 
inplanerad promenad under skoldagen för att få kroppen i balans, i de lägre åldrarna kan de 
till exempel få i uppdrag av skolsköterskorna att komma till skolsköterskemottagningen med 
en valfri sak. Avsikten med dessa anpassningar av skoltiden är att de ska få komma ut och 
röra på kroppen, eftersom det blir lättare att varva ner efteråt. 

 
”Ja det blir lättare för dem att sätta sig sen och göra det där arbetet som kanske 
var kvar. Än att de märker att nu fungerar ingenting och det spelar liksom ingen 
roll om man… det går liksom inte att säga att nu ska du göra bara det här klart… 
när de kommit in i den här fasen att nämen kroppen vill inte… då är det bättre att 
de får fysisk aktivitet som man känner att… då blir kroppen trött på ett annat 
sätt…”. 
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Att vägleda och ge råd till föräldrar och barn 
 

Skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD är att vägleda och ge råd 
till föräldrar och barn. Skolsköterskor upplever att elever med ADHD har behov av att få 
utredning och diagnos för att få ökad förståelse. 

 
”Det är ju de här barnen som man pratar med som inte förstår riktigt vad diagnosen 
är… man kan lugna dem och säga att man kan leva ett vanligt liv ändå och kollar 
att de får det stöd de behöver i skolan och att de kan få utlopp för sin energi om de 
behöver det”. 

 
Skolsköterskorna kan vägleda föräldrar som tycker hemsituationen är svår. De kan vägleda 
och i samråd med föräldrar initiera behov av vidare utredning. Genom föräldrars samtycke, 
diskutera eleven i elevhälsoteamet för att tillsammans med annan personal inom elevhälsa 
och pedagoger kunna ge råd och vägledning till föräldrar. Det kan bli aktuellt med 
skolläkarbesök och psykologutredning. Skolsköterskorna kan hänvisa och vägleda 
föräldrar till externa instanser för utredning, råd och stöd till exempel till BUP. 
Skolsköterskorna kan ge olika typer av råd för att öka fysisk aktivitet, eftersom de upplever 
att barn med ADHD sitter mer still och spelar dataspel samt inte hittat rätt bland 
fritidsaktiviteter. Skolsköterskorna kan även ge råd om att se över sömnmönster/rutiner, 
strukturera dagen med schema och rutinlistor. Att ha strukturerade och förutseende dagar för 
barn med ADHD anses särskilt viktigt, eftersom skolsköterskorna har märkt att även mindre 
förändringar kan påverka barnen, främst då de inte var förberedda på förändringen. Föräldrar 
kan även ges råd om till exempel hur de kan begränsa skärmtid, att inte ha någon skärmtid en 
timma före sänggående och hur de kan öka fysisk aktivitet för barn med ADHD. Vidare att 
barn med ADHD behöver lugn vid måltider så de kan äta och få den energi de behöver samt 
ta med sig mellanmål till skolan. 

 
”Därför måste man hjälpa föräldrarna att strukturera dagen och göra den så 
förutsägbar som möjligt”. 

 
Skolsköterskorna är medvetna om att barn med ADHD kan ha olika typer av problem och 
menar att det därför är viktigt att ha förståelse för föräldrars situation. De anser att det är 
betydelsefullt att vara ödmjuk i råd och vägledning för att föräldrar ska orka. Det vill säga 
utifrån det enskilda barnet med ADHD, ibland bara lyfta fram det som upplevs viktigast, till 
exempel genom att visa längd och vikt för föräldrarna. Skolsköterskorna har även förståelse 
över att det är lättare för föräldrar att hjälpa yngre barn med ADHD att göra hälsosamma val, 
än vad de har möjlighet att göra för tonåringar med ADHD, vilka kan uppfattas av 
skolsköterskorna som mer gränslösa och impulsiva, till exempel om de vill ha godis, så köper 
de det. 

 
“..bara göra de påminda om att så här.. så här ser det ut.. men liksom.. vi säger att 
.. är det något att tillväxtkurvan är på väg upp eller någonting… meddela det… 
men att jag förstår att ni har fullt upp med annat men… att ändå...att man tänker 
på det… och det är också i vilken ålder de är i … så klart. Är de yngre… då har 
föräldrarna en större möjlighet att se över sina barn”. 
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Att observera och genomföra kontroller 
 

Skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD är att observera och 
genomföra kontroller. Skolsköterskornas uppmärksamhet att observera barn väcks av BVC 
som överrapporterar barn som är okoncentrerade och/eller har svårt att sitta still, vilka senare 
visar sig ha ADHD. Skolsköterskorna brukar följa och observera hur barnen fungerar i skolan 
och diskutera hur det går tillsammans med elevhälsa, pedagoger och föräldrar. De menar att 
många barn kan växa till sig och problemen kan minska, men för vissa barn ökar problem 
med motorisk oro och svårighet med koncentration med högre krav i skolan. 
Skolsköterskorna har tätare kontakt med barn med ADHD. 

 
”Jag tycker det är viktigt att dessa barn upptäcks tidigt så att deras skolgång blir 
så bra som möjligt”. 

 
Skolsköterskorna upplever att det blivit vanligare att barn med ADHD behandlas med 
läkemedel och att de får i uppgift att kontrollera blodtryck, puls, längd och vikt. Genom att 
skolsköterskorna genomför kontroller kan barnets frånvarotid minskas, eftersom de annars 
skulle gjorts på BUP. 

 
”Det är ju klart att ibland så säger nån förälder kan du göra det här? De här 3-4 
gånger och då är det ju så klart att man försöker hjälpa till med det”. 

 
Blodtryck-, puls-, längd- och viktparametrar rapporterar skolsköterskorna därefter till 
förälder, som i sin tur rapporterar vidare till ansvarig läkare. Skolsköterskorna anser att det 
är viktigt att se det unika och det enskilda barnet med ADHD som de har framför sig och 
utgå från barnets bästa och individuella behov. De upplyser även att barn med ADHD kan 
få sämre aptit av medicin för ADHD. 

 
”Då får man utgå ifrån hur de upplever sin situation i skolan och om de medicinerar, 
hur de känner att det är och hur de kan äta utifrån deras individuella skolsituation”. 

 

 
 

Att arbeta specifikt hälsofrämjande 
 

Skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD är att arbeta specifikt 
hälsofrämjande. Skolsköterskorna arbetar specifikt hälsofrämjande genom att 
uppmärksamma barn med ADHD tidigt, redan från förskoleklass och att ha hälsofrämjande 
samtal om diagnos, beteende och självkänsla samt utifrån individens behov och individuella 
svårigheter. 

 
”Det jag tycker är så bra är att man i ettan har en kontakt med föräldrar och barn 
där man går igenom ett hälsosamtal och där man bland annat pratar om sådana här 
svårigheter om att sitta still och koncentration”. 

 
Vidare anser skolsköterskorna att hälsosamtalet är betydelsefullt eftersom det ger 
indikationer på vad som är dåligt eller vad som är bra i miljön. Om skolsköterskorna är 
medvetna om att barn har ADHD, så kan de anpassa hälsoenkät och frågor, tänka på hur de 
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talar, inte ge för mycket information samt vara tydligare. De är även medvetna om att med 
diagnosen ADHD finns det riskfaktorer, såsom större frånvaro, sömnbesvär, svårighet med 
kompisrelationer samt att bli accepterade. Skolsköterskorna samtalar hälsofrämjande om 
sömn, kost och kompisrelationer, vilket de upplever att barn med ADHD kan ha problem med. 
Skolsköterskorna menar att det är viktigt att barn med ADHD, som inte har hunnit äta frukost 
hemma, har tillgång till matsalen under skoldagen. Matsalen är inte till för matsalens behov, 
utan är en tillåtande plats för elever att använda den efter elevers behov. De kan ha 
hälsofrämjande samtal om att hitta strategier för hur barnen kan göra när de hamnar i olika 
situationer och ta reda på varför till exempel barnen inte är med på vissa lektioner. De anser 
även att det är viktigt att barn med ADHD vet att skolsköterskorna finns där för dem och att 
de kan komma om de behöver komma ifrån en stund eller om någon problematisk situation 
uppstår. 

 
”Många av de här barnen tycker jag de kommer ju, det kan vara dels behöver de ha 
andrum från lektion man behöver gå ifrån en stund, då kan de komma och söka för 
olika svepskäl att de har huvudvärk eller ont… man kan se ett mönster att de kommer 
från samma lektioner, då måste man gå in och titta på vad det är som gör att man 
inte vill vara kvar på lektionen”. 

 
Skolsköterskorna har inte alltid kännedom om att barn som kommer till dem har diagnosen 
ADHD. Skolsköterskorna kan även uppleva att de inte är ute i skolan dagligen specifikt för 
att jobba med barn med ADHD, eftersom de saknar tid. En ytterligare faktor som framkommit 
från skolsköterskorna är att barn med ADHD kan själva välja att hålla sin diagnos hemlig, 
eftersom de vill bli behandlade som alla andra barn. Skolsköterskorna upplever att om de 
arbetar hälsofrämjande för alla barn, så främjar det även barn med ADHD, eftersom att 
arbetsmiljön kan vara så att den inte är bra för någon individ. Det är viktigt att se över 
arbetsmiljön, så att barn kan prestera, må bra och känna sig trygga. 

 
”Det som främjar personer med uppmärksamhetsstörningar och problem med 
impulskontroll, det är sådant som gagnar alla”. 

 
Skolsköterskorna reflekterar över vad de gör för hälsofrämjande åtgärder för barn med 
ADHD. De är medvetna om att de arbetar specifikt hälsofrämjande mycket på känsla, vilken 
kan vara svårt att beskriva med ord och att de har en så kallad tyst kunskap som de får 
genom erfarenhet. 

 
“Det är svårt att tänka efter, man gör ju så mycket, mycket av det man gör är ju på 
en känsla som ibland är svårt att sätta ord på. Så kallad tyst kunskap som man får av 
erfarenhet och kunskap som skolsköterska”. 
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Resultatsammanfattning 
 

Resultatet av studien visar skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta med åtgärder för barn 
med ADHD är att samverka genom dialog, anpassa skolmiljö, vägleda och ge råd till 
föräldrar och barn, observera och genomföra kontroller samt arbeta specifikt hälsofrämjande. 
Efter rapport från BVC följer och uppmärksammar skolsköterskor hur det går för barn med 
ADHD i skolan. Under första hälsosamtalet i skolan uppmärksammas hälsorisker och barn 
med ADHD i samverkan med föräldrar. Andra åtgärder som skolsköterskorna gör är att 
samverka genom dialog med pedagoger, föräldrar, personal i elevhälsan samt inom Barn- 
och ungdomspsykiatrin (BUP). Diskussioner sker i elevhälsan och de kartlägger barn med 
ADHDs individuella behov. Skolsköterskornas åtgärder kan även vara att vägleda och ge råd 
till föräldrar och barn. De kan tillsammans med föräldrar initiera behov av vidare utredning. 
Skolsköterskorna kan vägleda föräldrar till externa instanser för utredning, råd och stöd. De 
kan ge föräldrar råd om livsstilsfrågor såsom måltider, begränsad skärmtid, sömnrutiner, 
strukturerade och förutseende dagar samt ökad fysisk aktivitet. Skolsköterskornas åtgärder 
för barn med ADHD kan också vara att observera och genomföra kontroller. Barn med 
ADHD som behandlas med läkemedel kan skolsköterskorna få i uppgift av förälder att 
kontrollera barnets blodtryck, puls, längd och vikt för att på så vis minska frånvarotid. 
Skolsköterskornas åtgärder för barn med ADHD är att arbeta specifikt hälsofrämjande såsom 
att anpassa hälsoenkät och frågor. Skolsköterskorna har hälsofrämjande samtal om diagnos, 
beteende och självkänsla utifrån individens behov, individuella styrkor och svagheter. De 
samtalar hälsofrämjande om kost, sömn och kompisrelationer och försöker hjälpa barn med 
ADHD att hitta strategier. När skolsköterskorna arbetar hälsofrämjande för alla barn, så 
främjar det även barn med ADHD. Skolsköterskorna utvärderar kontinuerligt med pedagoger 
och föräldrar hur det går för barnet hemma och skolan samt om anpassningar fungerar. 
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DISKUSSION 
 
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med åtgärder 
för barn med ADHD. En kvalitativ forskningsmetod med induktiv inriktning har använts i 
studien vilket är lämplig när inhämtad data ska användas för att skapa förståelse och insikt 
om informanters samlade erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). En nackdel med 
kvalitativ metod kan vara att det är lång planeringsfas, tar lång tid att genomföra samt har ett 
omfattande efterarbete, vilket stämmer i enlighet med Danielsson (2012). En nackdel med 
arbetet med studien var att författarna bor på olika orter med cirka 50 mils avstånd från 
varandra vilket gjorde att all planering och genomförande fick ske via telefon och 
mailkontakt samt via Google DOCs. 

 
Urvalet till studien gjordes via Internet på facebooksidan Svenska skolsköterskor där enbart 
skolsköterskor har tillträde. Valet av internetsidan ger ett ändamålsenligt urval för att få 
informationsrik information om de erfarenheter informanterna besitter (Henricson & 
Billhult, 2012). Att arbeta som skolsköterska och faktiskt ha erfarenhet av att arbeta med 
barn med ADHD är en förutsättning för att kunna delge sina erfarenheter. Fördelen med 
kontakt via Internet och därefter telefonintervjuer är att det är tidssparande och att det lättare 
går att nå skolsköterskor över hela Sverige (dvs. täcker in ett större geografiskt område). En 
svaghet med att söka informanter över facebook var att förfrågan snabbt försvann i flödet. 
Detta resulterade i att påminnelser fick skickas fyra gånger innan antalet informanter 
uppkom till önskat antal. En ytterligare svaghet var att intresseanmälan kan lämnas utan 
kontaktuppgifter vilket resulterade i två bortfall där vi inte kunde kontakta de intresserade 
utanför facebooksidan på grund av uteblivna kontaktuppgifter. 

 
Studien utgår från erfarenheter av skolsköterskor i åldrarna 38 till 64 år, med verksamma år 
som skolsköterskor mellan 1,5 år till 18 år. Skolsköterskorna i studien har bredd och variation 
i ålder och erfarenhet vilket bidrar till ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. Detta stämmer 
överens med Danielson, (2012) då författarna har beaktat hela forskningsprocessen däribland 
urvalet. Telefonintervjuer med narrativa frågor valdes, att förutsättningslöst intervjua 
informanter var svårt. När informanten blev tyst ställde intervjuaren följdfrågor för att hjälpa 
informanten igång med berättandet som kan upplevas som ledande, vilket uppmärksammades 
vid analysen. Allt eftersom författarna fick erfarenhet av att intervjua blev de bättre på att 
använda stödord för att få informanter att utvidgat berätta om sina erfarenheter av åtgärder 
för barn med ADHD. Fördelen med telefonintervjuer är att de genomförs till exempel på 
informantens arbetsrum, vilket valts av informanten själv och kan ge känsla av trygghet. 
Nackdel med telefonintervju kan vara att det som uttrycks med till exempel kroppsspråk 
missas, vilket kan göra informationen mindre (Skärsäter & Ali, 2012). 

 
En författare är verksam som skolsköterska och en har ingen erfarenhet av att arbeta som 
skolsköterska, vilket skulle kunna påverka resultatet av intervjuerna eftersom frågor ställs 
utifrån kunskap och erfarenhet sedan tidigare. I överensstämmelse med Priebe och Landström 
(2012) har detta särskilt beaktats under intervjuerna genom att författarna själva reflekterar 
över vilken betydelse förförståelse kan ha för att inte påverka resultatet. En kvalitativ 
innehållsanalys har använts som analysmetod vilket ger en förutsättningslös och 
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tydlig struktur på hur materialet analyseras (Danielson, 2012). Styrkan med modellen är att 
den ger en tydlig arbetsstruktur, viken resulterar i en analystabell. Svaghet med denna metod 
är en risk att författarna inte är helt förutsättningslösa då en del förkunskaper behövs för 
studien. Genom datainsamlingen med intervjuer framkom ett övergripande gemensamt 
åtgärdsmönster av skolsköterskornas erfarenheter. En reflektion är att studien med detta 
övergripande gemensamma åtgärdsmönster skulle kunna bedömas trovärdig och tillförlitlig 
då författarna följt Danielsons (2012) anvisningar att reflektera och kritiskt beakta 
förkunskaper. 

 
 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet i denna studie består av fem kategorier vilka beskriver skolsköterskornas 
erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD; Att samverka genom dialog, Att anpassa 
skolmiljö, Att vägleda och ge råd till föräldrar och barn, Att observera och genomföra 
kontroller samt Att arbeta specifikt hälsofrämjande. 

 
Denna studies resultat visar på att skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med 
ADHD är att samverka genom dialog med pedagoger, föräldrar, personal inom BUP och i 
elevhälsoteam. Vidare att samverkan, kartläggning och utvärdering kan bidra till stöd och 
åtgärder. Detta stämmer överens med Sayal et al. (2014) som lyfter fram betydelsen av att 
barn med ADHD upptäcks och får bra stöd och åtgärder, eftersom de kan ha svårigheter med 
utbildning och relationer. Puskar och Bernardo (2007) menar även att för att kunna förbättra 
resultat i skolan måste skolor även fokusera på psykisk hälsa. 

 
Denna studies resultat visar att skolsköterskorna för dialog med pedagoger om varför barn 
med ADHD har avvikande beteende, vilka behov som finns samt hur de bör bemötas. I 
skolsköterskors kompetens ingår att förstå och se eleven som unik med individuella behov, 
arbetet ska grundas på en helhetssyn och vara förenat med vetenskaplig kunskap och 
beprövad erfarenhet. Vidare ingår att kunna samverka med andra yrkesprofessioner och ta 
tillvara på den samlade kompetensen samt även samverka med andra myndigheter och 
organisationer i samhället (Riksföreningen för skolsköterskor och svensk 
sjuksköterskeförening, 2011). De hämtar information på Internet och/eller av BUP. Det 
framgick inte av skolsköterskorna i studien om den information de hittar på Internet är 
evidensbaserad eller vilka sidor på Internet de hittar information. En reflektion är att det är 
viktigt att vara kritisk till källor på Internet och vara noga med att information bygger på 
vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ingår i skolsköterskors kompetens. 
Vidare framgick det inte heller av skolsköterskorna om de diskuterade och rådfrågade mer 
erfarna skolsköterskekollegor, vilket enligt Reuterswärd och Lagerström (2010) kan förbättra 
skolsköterskornas kompetens och förmåga i arbetet. Edberg, et al. (2013) belyser att det blivit 
mer vanligt att rådfråga mer erfarna kollegor, eftersom det finns förtroende för den kunskapen 
samt att det är tidssparande. Denna studie talar emot det faktum, då skolsköterskorna inte 
berättade om de rådfrågar mer erfarna kollegor om att arbeta med åtgärder för barn med 
ADHD. 

 
Denna studie visar att skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD bland 
annat är att anpassa skolmiljön i samråd med föräldrar, pedagoger och barn och den visar 
även att fysisk och psykosocial arbetsmiljö kontrolleras samt att anpassningar följs upp av 
skolsköterskorna. Broberg, Almqvist och Tjus (2003) förklarar att barn med ADHD 
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inte kan stoppa stimuli från omgivningen, utan reagerar och därför får svårt att tänka i nya 
banor, hantera känslor och planera, vilket leder till att de får svårt att få struktur på handlande 
och tänkande. I denna studies resultat framkommer att skolsköterskorna bevakar att 
anpassningar görs för att minska störningsmoment. Vidare betonas betydelsen av 
strukturerade och förutseende dagar för barn med ADHD, eftersom även små förändringar 
kan påverka barnen. 

 
Denna studies resultat visar att uppmaning till fysisk aktivitet är särskilt viktig eftersom 
skolsköterskorna menar att barn med ADHD lättare kan varva ner och fortsätta med 
skolarbetet efteråt, även att planerad undervisning, idrott och aktiva raster dagligen är viktigt 
för att sänka stressnivån hos barn med ADHD. Detta stämmer överens med O`Connor (2011) 
som anser det viktigt att skolsköterskor ska uppmuntra elever att delta i fysisk aktivitet. I 
Reuterswärd och Lagerströms (2009) studie anser skolsköterskor även att elevers upplevelse 
av hälsa och välmående är viktigt för studieresultat och utveckling. Barn med ADHD har 
svårt att koncentrera sig och har ett stort behov att röra på sig eller så kan de ha svårt att 
komma igång med arbetsuppgifter (Vårdguiden 1177, 2015). I denna studies resultat 
upplever skolsköterskorna att barn med ADHD sitter mer still, spelar dataspel och inte har 
hittat rätt bland fritidsaktiviteter. En reflektion är att om skolsköterskor uppmuntrar och 
underlättar att barn med ADHD är mer fysiskt aktiva, får eleven lättare att ta till sig kunskap 
i skolan, vilket stämmer överens med Skollagen (2010) där hälsa och lärande ingår. 

 
Denna studies resultat visar att skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med 
ADHD är att vägleda och ge råd till föräldrar och barn. Den visar även att skolsköterskorna 
har kunskap och erfarenheter om vad de behöver för att ge föräldrar råd och vägledning. I 
samråd med föräldrar och barn kan skolsköterskorna initiera behov av vidare utredning. 
Skolsköterskorna i studien upplever att det finns ett behov av att få utredning och diagnos för 
att få ökad förståelse för barn med ADHD. Studien visar även att skolsköterskorna kontaktas 
av föräldrar som upplever att hemsituationen är svår och som behöver vägledning. Detta 
stämmer överens med Salmeron (2009) som anser att ADHD påverkar många delar till 
exempel barn- och föräldrarelationer. Skolsköterskorna i studien menar att föräldrar har större 
möjlighet att hjälpa yngre barn med ADHD att göra hälsosamma val, än tonåringar. ADHD 
påverkar barns förmåga att fungera både i skola och hemmet (Valente, 2001). Om föräldrar 
skiljer sig, kan detta innebära ytterligare negativa konsekvenser med försämrat studieresultat 
och känslomässig stress för barn med ADHD. Ohälsa för barn med ADHD kan påverka 
föräldrars förhållande och arbetssituation. Risken för detta kan minskas om barn får diagnos 
(Primdal Kvist, Skyt Nielsen & Simonsen, 2013). En reflektion är att skolsköterskor som har 
kunskap och förståelse om föräldrars situation kan initiera behov av utredning tillsammans 
med föräldrar och även få ett bra och nära samarbete. I denna studies resultat beskrivs även 
att skolsköterskorna vägleder föräldrar till externa instanser t.ex. till BUP. Browne, Cashin 
och Graham (2012) lyfter fram betydelsen av att de åtgärder som görs måste beakta barns 
utveckling och inkludera föräldrar och barn i hälsofrämjande åtgärder. Vidare beskriver Sayal 
et al (2014) att föräldrar kan ha svårt att veta vart de ska vända sig för att kunna få hjälp. En 
reflektion är att skolsköterskor kan fylla en viktig funktion med att vägleda föräldrar att få 
stöd och tillgång till hälso- och sjukvård och externa instanser. Om skolsköterskor gör detta 
hjälper de även föräldrar att därefter kunna be om hjälp till exempel från lärare, vänner, familj 
samt söka information på Internet, vilket överensstämmer med Sayal et al. (2014). 
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I denna studies resultat framgår att skolsköterskorna är medvetna om att med diagnosen 
ADHD finns det riskfaktorer som berör sömn, kost, kompisrelationer, frånvaro samt att bli 
accepterade. Daley och Birchwood (2009) beskriver att ADHD är förenad med försämrade 
prestationer i skolan och Frame, Kelly och Bayley (2003) att med ADHD finns en ökad risk 
att tidigt börja röka, ha sexuell aktivitet samt att använda droger. Keoghan (2011) belyser att 
det är viktigt att hjälpa barn med ADHD att förstå sambandet mellan förmåga att fungera 
och sina symtom för ADHD. Vidare beskrivs att barn ofta har lite kunskap om diagnosen 
ADHD. En reflektion är att skolsköterskor kan förklara vad diagnosen innebär både för 
föräldrar och barn. 

 
ADHD drabbar cirka 3-5 procent av barn i skolåldern (Socialstyrelsen, 2009). Skolsköterskor 
träffar alla barn på skolan och i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet följs barns 
utveckling och hälsa regelbundet (Clausson & Morberg, 2012). Denna studies resultat visar 
att skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD är att observera och 
genomföra kontroller. Skolsköterskorna i denna studie får rapport från BVC om barn som är 
okoncentrerade och/eller har svårt att sitta still, vilka senare visar sig ha ADHD. De anser att 
det är viktigt att observera hur det fungerar för barnen, eftersom för vissa barn kan problem 
öka med högre krav i skolan. Skolsköterskorna i denna studie har erfarit att det blivit mer 
vanligt att barn behandlas med läkemedel för ADHD och med detta följer genomförande av 
kontroller av blodtryck, puls, längd och vikt. En reflektion är att fördelen med att 
skolsköterskor genomför dessa kontroller är att barnets frånvarotid kan minskas eftersom de 
inte behöver åka till BUP för att göra kontrollerna. Det framgick inte något i studien om eller 
hur skolsköterskorna dokumenterar i hälsojournalen om de åtgärder de gör för barn med 
ADHD. Enligt Ståhl et al. (2013) har dokumentation betydelse för vårdkvalité och det är även 
önskvärt att ha olika kategorier som berör barns psykosociala hälsa i hälsojournalen. 

 
Denna studies resultat visar skolsköterskornas erfarenheter av åtgärder för barn med ADHD 
är att arbeta specifikt hälsofrämjande. Skolsköterskorna betonar att det är viktigt att se det 
unika barnet med ADHD som de har framför sig och utgå från barnets bästa och individuella 
behov, vilket tydliggör att de arbetar utifrån UNICEFs Barnkonvention, vilken särskilt 
betonar barnets bästa och rätt till bästa möjliga hälsa. Psykisk hälsa har stor betydelse för barn 
med ADHDs totala upplevelse av hälsa (Haddad, Butler & Tylee, 2010). Hälsofrämjande 
arbete grundar sig på att hjälpa människor att behålla psykiskt, fysiskt och socialt 
välbefinnande och inriktar sig på individens upplevelse av välbefinnande (Skolverket & 
Socialstyrelsen, 2014). I resultatet från denna studie belyser skolsköterskorna särskilt 
betydelsen av att uppmärksamma barn med ADHD tidigt, redan från förskoleklass och att ha 
hälsofrämjande samtal om diagnos, beteende och självkänsla samt utifrån individens behov 
och individuella svårigheter för att skolgången ska bli så bra som möjligt. Resultatet i studien 
styrks av Woodhouse (2010) och McDougall (2010) som menar att skolsköterskor har en 
viktig roll som hälsofrämjare och det är viktigt att tidigt uppmärksamma barn med risk för 
psykisk ohälsa, eftersom det gagnar hela samhället. Enligt skollagen (2010) ska barn ges 
möjlighet att få stimulans och ledning i sin personliga utveckling enligt sina egna 
förutsättningar för att nå utbildningens mål. Pryjmachuk, Graham, Haddad och Tylee (2011) 
beskriver att skolsköterskor bör ha fokus på tidiga åtgärder och bedömning samt att vara 
vägvisare. I studiens resultat anser skolsköterskorna att det hälsofrämjande samtalet är viktigt, 
eftersom det ger indikationer på vad som är bra eller dåligt i miljön. Antonovsky (2005) 
belyser individens känsla av sammanhang (KASAM) i sitt liv med meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet. Vidare beskriver Edbom et al. (2010) att ett högt KASAM kan 
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vara en skyddande faktor för hälsa och minska risk för utveckling av symtom för ADHD. 
Vidare har KASAM samband med hur barn upplever hälsa. En reflektion är att det är viktigt 
att skolsköterskor hjälper barn med ADHD att stärka sin känsla av sammanhang och göra 
tillvaron mer begriplig och hanterbar, eftersom det kan främja barnets psykiska hälsa. Studien 
visar att skolsköterskor kan bidra till detta genom att ta reda på hur det enskilda barnet mår, 
hur det hanterar sina styrkor och svagheter, förklara vad ADHD diagnos innebär, hjälpa att 
hitta strategier för hur barnet kan göra när de hamnar i olika situationer samt samtal om 
kompisrelationer. 

 
Denna studies resultat visar att skolsköterskor inte alltid vet om att barn som kommer till 
dem har diagnosen ADHD. De är även medvetna om att barn kan hålla sin diagnos hemlig, 
eftersom de vill bli behandlade som alla andra barn. Detta styrks av Danckaerts et al. (2010) 
som menar att barn med ADHD vill skydda sin självbild och kan även försöka dölja sina 
problem. I resultatet från denna studie beskriver skolsköterskorna att de saknar tid för att 
jobba specifikt dagligen för barn med ADHD. En reflektion är att de därför väljer att arbeta 
hälsofrämjande för alla barn, så det även gagnar barn med ADHD. 

 
 

Konklusion 
 

Resultatet i studien visar att skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med åtgärder för barn 
med ADHD är att samverka genom dialog, anpassa skolmiljö, vägleda och ge råd till 
föräldrar och barn, observera och genomföra kontroller samt arbeta specifikt hälsofrämjande 
i det dagliga arbetet. Den erfarenhet som skolsköterskorna särskilt lyfter fram är betydelsen 
av att uppmärksamma barn med ADHD tidigt, redan från förskoleklass, utifrån individens 
behov och individuella svårigheter för att skolgången ska bli så bra som möjligt. 
Skolsköterskornas erfarenheter är att utifrån barn med ADHDs individuella behov behöva 
medverka till anpassning av skolmiljön och därefter utvärdering av hur anpassningen faktiskt 
stödjer elevens lärande och hälsa. Att vägleda och ge råd till föräldrar och barn anses som 
viktiga åtgärder bland annat att hjälpa barn med ADHD förstå sambandet och förmågan att 
fungera med sina symtom för ADHD samt ge råd till föräldrar om strukturerade och 
förutsägbara dagar. Skolsköterskor uppmuntrar och underlättar till fysiskt aktivitet för barn 
med ADHD, vilket skulle kunna bidra till att barn lättare tar till sig kunskap i skolan. 
Åtgärder som att utföra blodtryck och pulskontroller bedömer skolsköterskorna som hjälp 
för barn att öka närvaro i skolan. 

 
 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 
 

Resultatet från studien kan hjälpa skolsköterskor i arbetet för att främja hälsa för barn med 
ADHD genom att de får ta del av andra skolsköterskors erfarenheter. Att aktivt samverka 
genom dialog med personal i elevhälsan, pedagoger på skolan, föräldrar och barn samt 
personal inom Barn och ungdomspsykiatrin kan de optimera goda förutsättningar till 
inlärande för barn med ADHD. Det är viktigt att skolsköterskor tar sig tid och 
uppmärksammar barn med ADHD samt följer upp och utvärderar anpassningar i den fysiska 
och psykiska skolmiljön. Skolsköterskorna kan vägleda föräldrar som tycker hemsituationen 
är svår genom att till exempel informera om förutseende och strukturerade dagar samt vid 
behov leda dem vidare till externa instanser. Det är även viktigt att skolsköterskorna visar 
ödmjukhet och tänker på att de inte ger mer information till föräldrarna än de orkar. 
Skolsköterskor kan minska barn med ADHDs frånvaro genom att genomföra kontroller av 
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blodtryck, puls, längd och vikt på skolan. Hälsosamtalet är betydelsefullt eftersom det ger 
indikationer om vad som är bra och dåligt i miljön. Skolsköterskor kan arbeta 
hälsofrämjande för alla barn så att det även främjar barn med ADHD och kan stärkas i sin 
yrkesroll genom att ta del av förslag på olika åtgärder och strategier från andra 
skolsköterskor. Det är viktigt att skolsköterskor är insatta i problematiken med ADHD så de 
kan arbeta med åtgärder för att främja barn med ADHD. Skolsköterskor kan söka 
evidensbaserad information på Internet och/eller kontakta BUP för information och stöd 
samt för att få ökad kunskap. Det är inte alltid som skolsköterskor är medvetna om vad de 
gör för åtgärder för barn med ADHD, vilket kan tyda på att det skulle kunna finnas ett behov 
av utbildning. 
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Till dig som är skolsköterska 
Information och förfrågan om deltagande i studie gällande skolsköterskors erfarenheter av 
att arbeta med specifika hälsofrämjande åtgärder för barn och ungdom med Attention 
Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD). 

 
Skolan är den plats där barn och ungdomar tillbringar en stor del av dygnet. Alla elever har 
olika förutsättningar för att lära och verka tillsammans med andra. Det är allt vanligare att 
skolsköterskor möter barn/ungdomar med ADHD och ställs inför uppgiften att på bästa sätt 
hjälpa eleven hhälsofrämjande och förebyggande för att understödja lärande. 
Skolsköterskor är ensamma i sin roll på skolorna kunskap som grundar sig på 
skolsköterskors gemensamma erfarenheter kan bidra till att barn med ADHD får möjlighet 
till bättre stöd utifrån ett helhetsperspektiv. Skolsköterskor är experter inom sitt 
specialistområde och erfarenhetsbaserad kunskap som uppmärksammas kan förbättra och 
effektivisera hälsofrämjande arbete. 

 
Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med specifika 
hälsofrämjande åtgärder för barn och ungdom med ADHD. Skolsköterskor i hela Sverige 
via Facebook-sidan Sveriges Skolsköterskor har tillfrågas om medverkan. Datainsamling 
kommer genomföras med intervjuer via telefon. Intervjumaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen förutom ansvariga för studien och handledaren 
kommer att ha tillgång till materialet och det kommer enbart att användas för studiens 
syfte. När studien är avslutad kommer allt intervjumaterial raderas. I resultatet och i 
datainsamlingen kommer det inte att presenteras vilka skolor eller kommuner medverkande 
skolsköterskor arbetar i. Medverkan i studien är helt frivillig och studiedeltagande har när 
som helst rätt att avsluta sin medverkan. Studien är grund för vår magisteruppsats inom 
Skolsköterskeprogrammet. Den beräknas vara färdig i juni 2016 och kommer därefter att 
presenteras på DIVA.se. 

 
Din medverkan, vilket visar på intresse och engagemang, innebär att du behöver avsätta lite 
tid för att reflektera över din erfarenhet av att arbeta med specifika hälsofrämjande åtgärder 
för barn och ungdom med ADHD. Vi anser att din medverkan, genom din kunskap och 
erfarenhet som skolsköterska, är viktig och hoppas att du vill medverka i studien. För att få 
bekräftelse på din medverkan kommer vi att kontakta dig via Facebook- sidan Sveriges 
Skolsköterskor. 
Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. I 
Kontaktuppgifter: 
Gunilla Wingbro-Carlsson 
Leg Ssk samt skolsköterskestudent Skolsköterska 
Tfn xxxx-xxxxxx 
Mail: a14gunca@student.his.se 
Lena Matsson 
Leg Ssk samt skolsköterskestudent Skolsköterska 
Tfn xxx-xxxxxx 
Mail: c14lenjo@student.his.se 
Handledare: 
Margaretha Larsson 
Mail: margaretha.larson@his.se 
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