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Sammanfattning  

Bakgrund: Hyperaktivitet och/eller uppmärksamhetssvårigheter är ett vanligt problem bland 

barn. I vissa fall kan orsaken vara ADHD. Svårigheterna kan leda till nedsatt mental hälsa, 

psykosomatiska besvär och svårigheter i skola, hem och sociala sammanhang. Tidig 

identifiering och individuellt anpassade åtgärder kan förbättra utbildningsresultat och 

psykosocial hälsa. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn 

som har ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sex skolsköterskor. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod.  

Resultat: Analysen resulterade i ett övergripande tema; Tillgodose barnets särskilda behov 

och tre kategorier; Anpassa förhållningssättet efter barnets förutsättningar, Vara en lugn och 

trygg oas och Vara en stödjande länk mellan hem- och skolmiljö, med tillhörande 

subkategorier. Extra förberedelser inför besök och anpassningar efter barnets enskilda behov 

kunde krävas av skolsköterskan för ett bra möte. Det beskrevs att barnen oftare söker 

skolsköterskan jämfört med andra barn, bland annat på grund av fysiska eller psykiska besvär, 

behov av bekräftelse eller behov av en kravlös vuxenkontakt. Ett gott bemötande där 

familjens upplevelser togs på allvar kunde bidra till att vårdnadshavarna kände trygghet i 

kontakten. Skolsköterskorna ansåg sig ha en viktig roll i att hjälpa barnet till en bra 

skolsituation. 

Slutsats: Barn som har ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter har 

särskilda behov som behöver tillgodoses. Genom att anpassa förhållningssättet, inge lugn och 

trygghet samt samarbeta med vårdnadshavare kan skolsköterskan göra tillvaron mer begriplig, 

hanterbar och meningsfull för barnet. Därmed kan barnet uppnå en högre grad av KASAM, 

vilket kan främja hälsan.  

 

 

Nyckelord: barn, hyperaktivt beteende, intervjustudie, skolsköterska, 

uppmärksamhetsvårigheter.  



 

 

 

Abstract 

Background: Hyperactivity and/or attention difficulties are a common problem among 

children. In some cases the cause may be ADHD. The difficulties can result in impairment of 

mental health, psychosomatic disorder and difficulties in school, home and social contexts. 

Early identification and individually adapted actions can improve education outcomes and 

psychosocial health. 

Aim: The aim with the study was to describe school nurses´ experiences of working with 

children who have a hyperactive behavior and/or attention deficits. 

Method: A qualitative interview study with descriptive design. Semi-structured interviews 

were conducted with six school nurses. Qualitative content analysis was used as the analytical 

method.  

Result: The analysis resulted in an overall theme; Satisfy the child's special needs and three 

categories; Adapt the approach to the child's conditions, Be a calm and safe haven and Be a 

supportive link between home and school environment, with associated subcategories. 

Additional preparation for visits and adjustments to the child's individual needs could be 

required of the school nurse for a good meeting. It was described that these children more 

often seeked the school nurse compared with other children, partly because of physical or 

mental discomfort, need for affirmation or an undemanding adult contact. A good treatment 

where the families’ experiences were taken seriously could help the guardians to feel 

confident in the contact. School nurses considered themselves to have an important role in 

helping the child to a good school situation.  

Conclusion: Children with hyperactivity behavior and/or attention difficulties have special 

needs that need to be met. By adapting the approach, to command calm and working with 

caregivers, the school nurse can make life more understandable, manageable and meaningful 

to the child. Thus, the child can achieve a higher level of KASAM, which may promote 

health. 
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BAKGRUND 

Hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter är ett vanligt problem bland barn. 

Ett hyperaktivt beteende innebär en ökad aktivitetsgrad och ofta talar barnet mycket och för 

mer ljud jämfört med andra barn. Uppmärksamhetssvårigheter innebär svårigheter att hålla 

fokus och efter att ha blivit avbruten är det svårt att återuppta uppgiften (Kadesjö, 2017). 

Hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter kan leda till nedsatt mental hälsa 

(Beckman, Janson & von Kobyletzki, 2016), svårigheter i skola, hemmet och sociala 

sammanhang. Det kan även i framtiden orsaka problem i yrkeslivet (Leahy, 2017). Hur 

barnen hanterar sina svårigheter varierar. En del barn kan själva hantera sina svårigheter med 

hjälp av skyddande faktorer så som god självkänsla, stöd av familj och omgivning, vilket kan 

medföra att de inte behövde söka hjälp. De barn som saknar nämnda skyddsfaktorer löper risk 

att utveckla psykisk ohälsa och kan behöva intensiv och långvarig hjälp (Broberg, Almqvist, 

Mothander Risholm & Tjus, 2015).    

 

I vissa fall kan orsaken till hyperaktivitet beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter vara 

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) (Kadesjö, 2017). Förekomsten av ADHD 

hos barn 0-18 år beräknas till 2.6-7.8% i världen (Polanczyk, Salum, Sugaya, Caye & Rohde, 

2015; Thomas, Sanders, Doust, Beller & Glasziou, 2015). I Sverige beräknas drygt 5% av 

barn i skolåldern ha ADHD (Socialstyrelsen, 2014) och 3-5% har liknande symtom av en 

mildare grad, men uppfyller inte kriterierna för en ADHD-diagnos (Blair, Stewart-Brown, 

Hjern & Bremberg, 2013). Tidpunkten då barn får en ADHD-diagnos ökar med åldern, de 

flesta får diagnosen efter tio års ålder (Beckman et al., 2016). Ungefär 65 - 75 % av alla barn 

som fått diagnosen ADHD har kvarstående besvär som vuxen (Farone, Biederman & Mick, 

2005; Leahy, 2017).   

 

Tidigare studier har visat att barn med ADHD har ett ökat risktagande beteende (Beckman et 

al., 2016; Leahy, 2017) och skaderisken är förhöjd med 65% jämfört med andra barn 

(Bonander, Beckman, Janson & Jernbro, 2016). Barn med ADHD uppvisar i jämförelse med 

andra barn oftare depressiva symtom och psykosomatiska besvär så som huvudvärk, 

återkommande buksmärtor, sömnproblem och trötthet. Även somatiska problem som eksem, 

övervikt och fetma är vanligare (Beckman et al., 2016). Barn med ADHD upplever sig ibland 

annorlunda och missförstådda vilket kan bidra till ensamhet och isolering (Shattell, Bartlett & 

Rowe, 2008). Det har även framkommit att barn med ADHD har färre vänner och trivs sämre 

i skolan (Beckman et al., 2016).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för skolsköterskor inom elevhälsans medicinska insats ska 

skolsköterskan arbeta förebyggande, hälsofrämjande och stödja barnets utveckling för att hen 

ska nå utbildningens mål. Samverkan ska ske med övriga personalgrupper, elever och deras 

vårdnadshavare, med en god kommunikation och en tillitsfull relation som grund (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Tidig identifiering av svårigheterna och åtgärder som anpassas 

efter barnets enskilda behov kan förbättra utbildningsresultat och barnets psykosociala hälsa 

(Dang, Warrington, Tung, Baker & Pan, 2007; Heuer & Williams, 2016). Skolsköterskan har 

en viktig roll att stötta och finnas tillgänglig för dessa elever (Heuer & Williams, 2016).  

 

Det finns mycket forskning om barn med ADHD vad gäller epidemiologi (Cordier et al., 

2017; Sciberras et al., 2016), etiologi (Auerbach, Zilberman-Hayun, Atzaba-Poria, Berger & 

Auerbach, 2017; Scassellati et al., 2014), prevalens (Bachmann, Philipsen & Hoffmann, 2017; 

Giacobini, Medin, Ahnemark, Russo & Carlqvist, 2018; Polanczyk et al., 2015; Thomas et al., 

2015), diagnostisering (Bachmann et al., 2017; Leahy, 2017), behandling (Bachmann et al., 

2017; Giacobini et al., 2018; Leahy, 2017; Ross et al., 2018; Spencer et al., 2009) och 
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komorbiditet (Giacobini et al., 2018; Gipson, Lance, Albury, Gentner & Leppert, 2015). 

Däremot saknas forskning om odiagnostiserade barn som har ett hyperaktivt beteende 

och/eller uppmärksamhetssvårigheter. Det finns ett fåtal amerikanska studier publicerade 

avseende skolsköterskans roll i arbetet med barn som har ADHD. Där framgår att 

skolsköterskans arbetsuppgifter bland annat innefattar att administrera läkemedel och vara 

aktiv i utredningen av ADHD hos elever (Heuer & Williams, 2016; Kwasman, Tinsley & 

Thompson, 2004; Selekman, 2002). Skolsköterskans uppdrag i svensk elevhälsa omfattas inte 

av de arbetsuppgifterna (Socialstyrelsen, 2016). Forskning saknas avseende skolsköterskors 

erfarenheter av att arbeta med barn som har ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter i Sverige.  

 

     Problemformulering  

Hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter är idag ett vanligt problem bland 

barn och i vissa fall kan orsaken vara ADHD. Ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter kan leda till nedsatt mental hälsa, svårigheter i skolan, hemmet 

och i sociala sammanhang med ensamhet och isolering som följd. Barn med ADHD har visat 

sig ha färre vänner och trivs sämre i skolan jämfört med andra barn. Alla barn klarar inte av 

att hantera sina svårigheter på egen hand utan behöver stöd och hjälp. Tidig identifiering av 

svårigheterna och ett gott samarbete mellan vårdnadshavare, skolpersonal och utomstående 

vårdgivare kan förbättra utbildningsresultat och psykosocial hälsa hos barnen. Genom att 

intervjua skolsköterskor om deras erfarenheter av att arbeta med barn som har ett hyperaktivt 

beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter, med eller utan ADHD-diagnos, kan 

möjligheter och svårigheter i mötet identifieras. En ökad kunskap och förståelse kan ge 

möjlighet till ett vidare förbättringsarbete inom det hälsofrämjande arbete som bedrivs på 

skolan. Det kan ge skolsköterskan möjlighet att erbjuda barn och deras vårdnadshavare det 

stöd som behövs för att barnet ska få en bra skolsituation och en god hälsa.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn som 

har ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter. 

 

METOD  

     Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats och deskriptiv design genomfördes.  

 

     Urval 

Valet av deltagare skedde genom ändamålsenligt urval. Inklusionskriterierna för studien var 

att skolsköterskan skulle ha minst ett års erfarenhet inom elevhälsans medicinska insatser och 

arbeta med barn från förskoleklass till årskurs 6. Kontakt med verksamhetschefen för 

elevhälsans medicinska insatser i en kommun i Mellansverige togs via mejl där ett 

informationsbrev bifogades om studiens syfte och tillvägagångssätt samt samtyckesformulär. 

Brevet innehöll även en önskan om att få hjälp att utse sex till åtta deltagare utifrån studiens 

inklusionskriterier. Önskvärt var också att det skulle finnas en geografisk spridning (tätort, 

landsbygd) på skolorna, spridning i ålder, kön och yrkeserfarenhet hos skolsköterskorna. 

Utifrån inklusionskriterierna valde verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser ut 

åtta grundskolor där totalt sex skolsköterskor arbetade. Efter godkännande av studien 

mejlades informationsbrev till de föreslagna deltagarna. Tre av deltagarna svarade via mejl 

och övriga tre deltagare kontaktades via telefon efter några dagar. Samtliga deltagare gav sitt 
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samtycke till att delta i studien. Tid och plats för intervjuerna bokades i samråd med 

deltagarna.  

 

Totalt intervjuades sex skolsköterskor. Alla deltagare var kvinnor. Det fanns en variation i 

ålder, arbetslivserfarenhet och i antal elever som de var ansvariga för. En av skolsköterskorna 

ansvarade för 160 elever på en tjänst som omfattade 40 %, de övriga fem ansvarade för 

omkring 315-470 elever, se tabell 1.  

 

Tabell 1. Demografisk data av deltagarna. 

 Deltagare  

n=6 

Kön  

kvinna/man  

 

6/0 

Ålder  

Median (range)  

 

57 (39-62) 

Specialistutbildning 

Barnsjuksköterska/ Distriktsköterska  

 

3/3 

Erfarenhet Antal år som skolsköterska  

Median (range) 

 

Antal år på nuvarande skola/skolor 

Median (range) 

 

11 (3-25) 

 

 

2 (0,33-18) 

Tätort/landsbygd  5/1 

Antal elever  

Median (range) 

 

320 (160-470) 

 

     Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga 1). Intervjuguiden 

innehöll sju öppna frågor för att studiedeltagarna skulle kunna delge sina egna berättelser och 

tankar (Polit & Beck, 2016). En provintervju genomfördes med en av deltagarna och utifrån 

den gjordes endast ett förtydligande i en av frågorna i intervjuguiden. Provintervjun 

inkluderades därmed i studien. Intervjuerna skedde under två veckors tid i februari månad 

2018. I samband med intervjuerna fick deltagarna muntlig information om studien och dess 

syfte. Därefter undertecknade deltagarna ett skriftligt samtycke där det framgick att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst 

utan att ange orsak. Fem av intervjuerna ägde rum på respektive skolsköterskas arbetsplats 

och en intervju ägde rum i skolsköterskans hem. Intervjuerna ljudinspelades och varade i 20–

54 minuter. Intervjuerna genomfördes enskilt med båda författarna närvarande. En av 

författarna intervjuade samtliga deltagare, medan den andra observerade den icke verbala 

kommunikationen, ställde följdfrågor under intervjuns gång om det upplevdes att något 

missades samt ansvarade för ljudinspelningen. Innan intervjun startade presenterade sig 

författarna och berättade kort om sin bakgrund. Bandspelaren startades sedan och intervjun 

började med att ett antal demografiska frågor ställdes, se Bilaga 1. Inledningsfrågan i 

intervjuerna var ”Berätta vad ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter 

hos barn innebär för dig”. Beroende på svar på inledningsfrågan varierade ordningsföljden på 
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de fortsatta frågorna något i intervjuerna. Uppföljningsfrågor användes för att få en tydligare 

bild och ett mer utvecklat svar men även för att få deltagarna att gå vidare i sin berättelse. 

Exempel på uppföljningsfrågor som användes var ”kan du berätta mer om…?”, ”har du 

något exempel?” eller ”hur menar du?”.  

 

     Bearbetning och Analys  

Intervjuerna analyserades utifrån induktiv innehållsanalys av Graneheim och Lundman 

(2004). Analysen började med att intervjuerna transkriberades. Författarna transkriberade tre 

intervjuer var och bytte därefter material med varandra för att kontrollera om transkriberingen 

stämde överens med ljudinspelningen. Analysen genomfördes sedan stegvis och separat för 

varje intervju. Först lästes texten flera gånger enskilt för att få en överblick av materialet och 

en förståelse av dess helhet. Innehållet diskuterades mellan författarna för att se om 

informationen tolkats på liknade sätt. Därefter genomfördes hela analysprocessen gemensamt. 

Meningsenheter som svarade på studiens syfte identifierades och fördes in i en matris. 

Därefter kondenserades meningsenheterna genom att texten kortades ner samtidigt som det 

centrala innehållet bevarades. Efter kondensering skapades koder för att kunna upptäcka 

likheter och skillnader. Koder med liknande innehåll sammanställdes till subkategorier som i 

sin tur fördes samman till kategorier. Primärt skapades 13 kategorier som efter ytterligare 

jämförelse av innehåll inom och mellan kategorierna sammanställdes till tre kategorier som 

utgjorde det manifesta innehållet. Därefter formulerades ett tema baserat på texten som helhet, 

som sammanlänkade kategoriernas latenta underliggande budskap. Subkategorier, kategorier 

och tema utgjorde slutligen studiens resultat. (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Exempel på analysprocessen, se tabell 2. 

 

 Tabell 2. Exempel på studiens analysprocess 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Kod Subkategori  

 

Kategori 

Jag måste vara väldigt 

flexibel och kunna ändra 

vad jag har tänkt. För att 

det kan.. det kan variera, 

hur dagen är för den här 

personen jag ska träffa. 

Det kanske inte är den 

bästa dagen och då får 

man backa liksom. Då 

går det inte att ta den där 

vikten utan då får vi 

tänka om. Det går inte att 

pressa, det blir inge bra. 

Då blir det ju, då blir det 

där här utåtagerande 

beteendet oftast tycker 

jag. 

Jag måste vara 

flexibel, kunna ändra 

vad jag tänkt. För det 

kan variera hur dagen 

är för personen jag ska 

träffa. Det kanske inte 

är den bästa dagen och 

då får man backa. Då 

går det inte att ta den 

där vikten utan man 

får tänka om. Det går 

inte att pressa, det blir 

inte bra och kan ofta 

leda till ett 

utåtagerande beteende. 

Vara flexibel i 

min planering 

beroende på 

dagsformen 

hos barnets, 

press kan leda 

till 

utåtagerande 

beteende.   

Besöket 

anpassas efter 

barnets behov 

 

Anpassa 

förhållnings-

sättet efter 

barnets 

förutsättningar 

Men jag upplever att dom 

har väldigt stort behov av 

en vuxen som inte är 

lärare eller pedagog som 

inte har dem kraven på 

dom och dom söker. 

Jag upplever att de har 

ett väldigt stort behov 

av en vuxen som inte 

är lärare eller pedagog 

där inte samma krav 

finns.  

Stort behov av 

vuxenkontakt 

som inte har 

samma krav på 

dem  

 

Behov av 

kravlös 

vuxen-

kontakt 

 

Vara en lugn 

och trygg oas 
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Jag måste ju ta 

föräldrarnas upplevelser 

på allvar och sen om 

barnet säger något annat 

då får man försöka och 

lirka och på ett bra sätt ta 

reda på ”är det så här?”. 

För jag vill ju att de ska 

komma tillbaka också, 

jag vill ju inte skrämma 

iväg dem heller och vara 

nån sån här kontrollant.  

Föräldrarnas 

upplevelser måste tas 

på allvar och om 

barnet har en annan 

bild får man försöka ta 

reda på hur det är, på 

ett bra sätt. Jag vill 

inte skrämma iväg 

dom och vara någon 

kontrollant eftersom 

jag vill att de ska 

komma tillbaka.  

Föräldrarnas 

upplevelser 

måste tas på 

allvar 

Vara ett stöd 

till vårdnads-

havarna  

Vara en 

stödjande länk 

mellan hem- 

och skolmiljö 

 

      

     Etiska överväganden  

Studien utfördes på en högskoleutbildning och enligt lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) krävdes då inte ett etiskt tillstånd från 

etikprövningsnämnden. Studien följde Helsingforsdeklarationens fyra etiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet följdes genom att deltagarna fick sakenlig information om studiens syfte 

och upplägg, både skriftligt och muntligt. Information gavs om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång, utan att 

uppge anledning. Samtyckeskravet uppfylldes genom att ett skriftligt samtycke inhämtades av 

verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser i kommunen. Deltagarna fick ett 

samtyckesformulär där det framgick att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst, utan att ange orsak. Konfidentialitetskravet uppfylldes 

genom att materialet avidentifierades och behandlades på ett sådant sätt att enskilda 

människor inte kunde identifieras, till exempel genom att citat från intervjuerna kodades med 

ett nummer i resultatet. Inhämtat material lagrades så att obehöriga inte hade tillgång till det 

och efter färdigställande av studien kommer materialet att förstöras. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att den insamlade datan inte kom att användas till något annat än den 

genomförda studien (World Medical Association [WMA], 2013).  

 

     Förförståelse  

En av författarna hade kommit i kontakt med barn som har ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter på sin arbetsplats medan den andra inte hade den erfarenheten. 

Båda hade viss teoretisk kunskap inom området och hade kommit i kontakt med dessa barn 

genom verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsans medicinska insatser och i det 

vardagliga livet. En strävan var att sätta den egna förförståelsen åt sidan under studiens gång 

genom att vara objektiva och neutrala.  

 

RESULTAT 
Analysen av skolsköterskornas erfarenheter av att arbeta med barn som har ett hyperaktivt 

beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter resulterade i ett övergripande tema; Tillgodose 

barnets särskilda behov och tre kategorier; Anpassa förhållningssättet efter barnets 

förutsättningar, Vara en lugn och trygg oas och Vara en stödjande länk mellan hem- och 

skolmiljö med tillhörande subkategorier, se tabell 3. Varje kategori inleds med en summering 

av kategorins innehåll. Utvalda citat från intervjuerna har använts. I resultatet har valts att 

använda begreppet vårdnadshavare istället för föräldrar även om några av deltagarna använde 

föräldrar som begrepp. Valet gjordes på grund av att alla barn inte har sina föräldrar som 

vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2016).  
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Tabell 3. Översikt av tema, kategorier och subkategorier     
 

Tema  

 

 

Tillgodose barnets särskilda behov 

 

 

Kategori 

 

Anpassa förhållningssättet 

efter barnets förutsättningar 

 

 

Vara en lugn och trygg 

oas 

 

Vara en stödjande länk 

mellan hem- och 

skolmiljö 

 

 

 

Subkategori 

Extra förberedelser kan krävas 

vid besök 

 

Besöket anpassas efter barnets 

behov 

 

Kräver ett individuellt 

bemötande 

Söker ofta 

skolsköterskan 

 

Behov av kravlös 

vuxenkontakt 

Vara ett stöd till 

vårdnadshavare 

 

Tillgodose barnets 

behov i skolan 

 
Anpassa förhållningssättet efter barnets förutsättningar 

Skolsköterskornas erfarenhet var att de behövde anpassa sitt förhållingssätt efter barnets 

förutsättningar för att skapa ett bra möte i förhållande till barnet. Det kunde innebära extra 

förberedelser inför besök och besöken anpassades också efter varje barns behov då de lätt 

tappade koncentrationen. Skolsköterskorna beskrev också att ett individuellt bemötande 

kunde krävas för att möta barnets behov.  

 

     Extra förberedelser kan krävas vid besök 

För att skapa ett bra möte med barn som hade ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter beskrev skolsköterskorna att det kunde krävas extra förberedelser 

vid exempelvis hälsobesök, vaccinationer och informationstillfällen. Inför hälsobesök och 

vaccinationer informerades alla barn i helklass. Om det var en klass där flera barn hade ett 

hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter delades klassen upp i mindre 

grupper, för att skolsköterskan skulle kunna se alla barn. I vissa fall krävdes information på 

individnivå med extra tydlig information och ett behov av att ha kännedom långt i förväg vad 

som skulle hända. Inför hälsobesök förberedde sig skolsköterskorna genom att se tillbaka i 

tidigare journaler. 

 

”Inför liksom hälsobesök i en hel klass till exempel så går ju jag alltid ut i klassen och säger 

vad som ska hända och sådär. Sen kan det ju finnas någon elev som behöver mera på 

individnivå lite förklarat så.” (Intervju 5) 

 

Skolsköterskorna kunde i samråd med vårdnadshavare planera förberedelser för barnet. Det 

kunde ske genom att barnet i god tid fick lära känna miljön hos skolsköterskan, blev visad 

material och fick berättat vad som skulle ske. Skolsköterskornas erfarenhet var att besöket 

underlättades om barnet fick information om planerad tidsåtgång innan besöket. Vetskapen 

hos skolsköterskan om barnets svårigheter, att vara mentalt förberedd och att ha tillräckligt 

med tid gav goda förutsättningar för ett bra möte med barnet.   
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”När de vaccineras till exempel, att veta om de är rädda eller inte så att jag kan förbereda 

dem. Kanske bara att de får titta på vad det är vi ska göra, att de ligger i kylskåp, att det är 

en spruta.” (Intervju 1) 

 

     Besöket anpassas efter barnets behov 

Skolsköterskorna beskrev att barn som hade ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter kunde ha svårt att sitta still och lyssna, blev lätt rastlösa och var 

hela tiden på väg någonstans. Deras erfarenhet var att besöket inte fick bli för utdraget och 

besökets viktigaste delar försökte därför prioriteras. I vissa fall delades besöket upp och 

genomfördes i omgångar, vilket kunde medföra att barnet fick en känsla av att lyckas och en 

bra upplevelse.  

 

”Hälsobesöket får inte ta lika lång tid, jag kanske måste dela upp det. Jag kanske inte kan 

göra hörseltest samtidigt som det andra till exempel och så.” (Intervju 1) 

 

Vissa gånger krävdes det mycket energi av skolsköterskan för att få barnet lugnt och 

intresserat. Skolsköterskorna beskrev ett behov av att vara flexibel beroende på humör och 

dagsform hos barnet. De beskrev att det krävdes tillräckligt med tid vid besöket då barnet 

kunde bli oroligt och stökigt om hen upplevde tidsbrist. Samtidigt beskrevs det att 

hälsobesöket ofta blev kortare jämfört med ett annat barn, eftersom barnet ofta inte orkade 

fokusera under en längre tid. 

 

”Om det kommer in ett barn som har dom här svårigheterna. Ja, men lite rejält, då får man ju 

vara med och titta var dom är någonstans. Dom rör saker. Och vill jag ha ett samtal och 

fråga så får man liksom föra tillbaka. Ja, försöka få dom att kanske slappna av, lugna ner sig 

och fokusera”. (Intervju 4) 

 

När det uppstod uppmärksamhetsproblematik fanns ett behov av att vara idérik och kunna 

erbjuda något som barnet tyckte var roligt. Erfarenheten var att mötet underlättades när 

skolsköterskan satt enskilt med barnet som vid hälsobesök, jämfört med informationstillfällen 

i klass. Vid hälsosamtalet kunde frågorna behöva läggas på en lägre nivå eftersom barnen 

kunde ha svårare att beskriva sina känslor och tankar.   

 

Det framkom att barn som hade ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter 

ibland hade känsliga sinnen. Det beskrevs att besök ibland fått avbrytas på grund av starka 

doftintryck för barnet. Skolsköterskorna uppgav att de försökte skydda barnen mot intryck, 

störningsmoment och överraskningsmoment under besöket genom att ha en lapp på dörren där 

övriga barn och kollegor uppmanades att inte störa.   

 

”Så kan det ju också vara yttre faktorer som inte jag kan påverka, att det kommer många och 

knackar på dörren just när eleven är där eller att kollegorna kommer och drar i dörren och 

undrar någonting. Sånt stör ju också. Så att det är jätte… dom är extremt känsliga för intryck. 

Det är hela tiden att man måste försöka skydda dom mot allt som händer. Det är ju både ljud, 

ljus och dofter”. (Intervju 2)   

 

    Kräver ett individuellt bemötande 

Skolsköterskornas erfarenhet var att de bemötte barnen på olika sätt beroende på ålder men 

framförallt utifrån den mognadsgrad och den kommunikationsnivå som barnet befann sig på. 

Skolsköterskorna poängterade vikten av att ta hänsyn till barnets egna upplevelser; Hur 

upplevde barnet sin egen situation? Upplevde barnet själv att hen hade svårigheter? Större 
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delaktighet, extra tydlighet och ett tillåtande förhållningssätt för barnet kunde skapa trygghet 

och bidra till en positiv upplevelse så att barnet ville komma tillbaka till skolsköterskan.  

 

Det beskrevs att barnen ofta under hela uppväxten fått mycket kritik och tillsägelser, vilket 

kunde ha påverkat självkänslan negativt. Genom att lyfta barnets styrkor och förmågor, se 

möjligheter och ge positiv feedback och bekräftelse kunde det stärka barnet och kompensera 

svårigheterna.  

 

”Att lyfta barnet genom att se möjligheterna hos barnet balanserar ju en upp en hel del om 

man ska tänka på livskvalitet och hälsa. Om barnet är duktig på någonting, till exempel tycker 

om att måla, skriva, rita så kan man använda det i olika sammanhang. ´ja, men du är ju så 

bra när du gör det där´ eller att ´du är ju så bra på att hjälpa mig att plocka iordning och 

sätta namnlappar på stolarna´.” (Intervju 6) 

 

Skolsköterskorna beskrev att barnen även kunde ha ett utåtagerande beteende. Det krävdes 

inte mycket för att barnet skulle gå igång och bli argt. Det beskrevs att domderingar, 

tillrättavisningar och om barnet kände sig pressat kunde det leda till ett utåtagerande beteende. 

Det krävdes att skolsköterskan såg och hörde barnet och att ett individuellt bemötande 

användes. Erfarenheten var att ett lågaffektivt bemötande ansågs framgångsrikt hos barn som 

hade ett utåtagerande beteende, vilket innebar att vara lugn och backa istället för att 

tillrättavisa.  

 

”Lågaffektivt bemötande. Det är det enda som hjälper. Du måste backa. Dom kommer inte 

ändra sig. Så är det. Man måste liksom backa hela tiden. Och sen kan man ta steg fram, när 

man har vunnit dom. När man liksom har byggt en relation, då kan man gå fram lite mer och 

så. Och hitta vägar.” (Intervju 2) 

 

Skolsköterskornas erfarenhet var att pojkar och flickor med ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter betedde sig på olika sätt vilket bidrog till att flickor var svårare att 

upptäcka. Pojkarna upplevdes ofta mer utåtagerande och hyperaktiva, de syntes, hördes, störde, 

blev arga och det hände incidenter. Flickorna ansågs något mer lugna och de stängde ibland in 

hyperaktiviteten mer vilket kunde leda till oro, stress och ont i magen. Det beskrevs även att 

flickor kunde vara mer ofokuserade och ha svårt att hålla den röda tråden då tankarna flackade 

mycket. Skillnaden i beteende hos pojkar och flickor medförde att skolsköterskorna bemötte 

dem på olika sätt. Pojkars beteende ansågs ibland kunna accepteras lättare än flickors utifrån 

den sociala norm som råder där flickor ska vara ”snälla”.  

 

Vara en lugn och trygg oas 
Skolsköterskornas erfarenhet var att barn som hade ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter hade ett behov av att ibland få lugn och ro. Barnen sökte oftare 

skolsköterskan, anledningen kunde vara att de mådde dåligt fysiskt eller psykiskt. Ibland 

fanns ett behov av en vuxenkontakt som inte ställde krav och de sökte ibland bekräftelse och 

samtalsstöd.  

 

     Söker ofta skolsköterskan  

Skolsköterskornas erfarenheter var att barn som hade ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter oftare kom på spontana besök. I vissa fall kunde de komma flera 

gånger per dag. Hur ofta barnen sökte kunde bero på vilken typ av kontakt de fått med 

skolsköterskan, om en bra kontakt skapats sökte barnen oftare. Frekvensen av spontanbesök 
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kunde även bero på barnets ålder där det beskrevs att de äldre barnen sökte ofta medan de 

yngre hade fullt upp med leken och sökte därmed inte lika ofta.  

 

Några skolsköterskor erfor att barn med ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter oftare råkade ut för skador, främst lindrigare skador, jämfört med 

andra barn. Det beskrevs att barnen ofta var känsligare för smärta och när en incidens inträffat 

så upplevdes det för barnet ”stort” och därför sökte de skolsköterskan för mindre skador 

jämfört med andra barn. En skolsköterska beskrev det såhär:   

 

”Det kanske inte behövs så stor skada, de är ju känsligare, alla sinnen är ju så hyper på dem, 

så det behövs ju inte så mycket för att det ska bli stort. Så ett annat barn kanske klarar av att 

få en sticka i tummen en stund utan att springa till mig. Men det gör ju inte de här barnen, 

dom kommer ju på en gång”. (Intervju 2) 

 

Andra orsaker till spontanbesöken kunde vara att brant var ledsen över hur en lärare eller 

annan elev hanterat en situation samt att de upplevde illamående på grund av medicinering. 

Ibland sökte de skolsköterskan på grund av att de var oroliga, hade ett behov av bekräftelse 

eller bara ville prata. Barnen ville inte alltid något men hos skolsköterskan kunde de få lugn 

och ro en stund.  

 

”Några som jag särskilt tänker på är ju de här kommer hit, till mitt rum flera gånger per dag 

och vill inte något egentligen men liksom de blir lite tillflyktsort kan man väl säga och då 

knackar man inte heller på dörren utan bara kommer in, för man har något jätteviktigt att 

säga precis just nu.” (Intervju 5) 

 

     Behov av kravlös vuxenkontakt 

Barnen kände ofta behov av kontakt med en vuxen som inte var lärare eller pedagog och som 

därmed inte ställde samma krav på dem. Skolsköterskorna beskrev att barnen hade ett 

bekräftelsebehov och sökte fysisk närhet, som kunde uttrycka sig i att de ville kramas.  

 

”Men ett sådant här barn kanske man, man kanske lägger hand på eller så för att få dom och 

fokusera och lugna ner sig lite grann så. Kanske lite mer kroppskontakt, lite mer närhet.” 

(Intervju 4) 

 

Skolsköterskorna beskrev att barnen kunde ha symtom som ångest, huvudvärk, ont i magen 

och sömnproblem som delvis ansågs bero på att de ansträngde sig hela tiden. Barnen 

uppskattade ofta sitt välbefinnande lågt och trivdes sämre i skolan. Det medförde att de hade 

ett behov av en vuxenkontakt som inte ställde krav. Det kunde ta upprepade samtal att skapa 

trygghet och få barnet att våga öppna sig och berätta om sina känslor och upplevelser. 

Skolsköterskorna kunde genom att finnas tillgängliga och erbjuda stöd förbättra 

skolsituationen för barnet.  

 

Det beskrevs att barn som nyligen fått en ADHD-diagnos kunde bli nedstämda, ledsna och 

ifrågasätta sig själva. De kunde hamna i en kris där de funderade över sin identitet, ”vem är 

jag nu?”, vilket kunde upplevas betungande för barnet och hen behövde en vuxen att samtala 

med. Skolsköterskornas erfarenhet var att den medicinska behandlingen kunde lugna och 

dämpa hyperaktivt och utåtagerande beteende hos barnet, men vissa gånger lite väl mycket. 

Det fanns barn som påbörjat en medicinsk behandling men som efter ett tag önskade avbryta 

på grund av att de inte kände igen sig själva och kunde uppleva minskade energinivåer och 
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konstant trötthet. Det beskrevs hur skolsköterskorna försökte motivera och stötta barnet till att 

fortsätta medicineringen.  

 

Vara en stödjande länk mellan hem- och skolmiljö 
I kontakten med vårdnadshavarna ansåg skolsköterskorna det viktigt med ett gott bemötande 

där familjens upplevelser togs på allvar och kunde bidra till att vårdnadshavarna kände 

trygghet i kontakten. För att tillgodose barnets behov i skolan ansåg sig skolsköterskorna ha 

en viktig roll i att se och hjälpa barnet till en bättre skolsituation.   
 

     Vara ett stöd till vårdnadshavare 

Det beskrevs att ett extra hälsobesök sattes in efter att svårigheterna uppmärksammats för att 

kunna få en helhetsbild över situationen hemma och i skolan. Skolsköterskorna poängterade 

vikten av ett bemötande som skapade trygghet i kontakten med vårdnadshavarna, vilket kunde 

bidra till ett bättre samarbete.  

 

Det förekom att vårdnadshavare och personal på skolan hade olika uppfattningar om huruvida 

barnet hade ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter eller inte. I vissa 

fall kunde vårdnadshavarna vara påstridiga och uppleva att barnet hade svårigheter medan 

personal på skolan hade en annan uppfattning. Skolsköterskornas erfarenhet var att det i andra 

fall fanns en bristande förmåga hos vårdnadshavarna att se eller förstå barnets svårigheter. Det 

beskrevs kunna bero på okunskap hos vårdnadshavarna om ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårighet eller att de hade liknande svårigheter själva. Det kunde leda till att 

vårdnadshavarna upplevde barnets beteende som normalt och därför uppfattades inte alltid 

svårigheterna. Där ansåg sig skolsköterskorna kunna vara en tillgång genom samtal. Om 

skolan uppmärksammade barnets beteende erfor skolsköterskorna att vårdnadshavarna kunde 

skuldsätta sig själva och ifrågasätta kvalitén i sitt föräldraskap. Det kunde ta tid innan de insåg 

och accepterade barnets svårigheter.  

 

”Jag har ju intressanta föräldrasamtal där kanske en sak är att förälder själv har svårigheter 

och kanske tycker det är inte så mycket att prata om. Det andra är att, det har jag varit med 

om många gånger, att föräldrarna sätter en skuld på sig själva, om skolan börjar prata om 

det, alltså ´är jag en dålig förälder?´ så det kan ta ett tag innan dem börjar tänka just det 

´jamen det är ju faktiskt så hemma också´.” (Intervju 3) 

 

Det beskrevs att vårdnadshavarna kunde uppleva rädsla över att det skulle vara något fel på 

deras barn, men även en rädsla för socialtjänsten, vilket ibland kunde göra att de inte ville 

berätta om hemsituationen för skolsköterskan. Skolsköterskorna erfor att barnen inte alltid 

berättade om sin skolsituation hemma. På enkäterna som fylldes i inför hälsobesöken kunde 

vårdnadshavarna ange att barnet trivdes bra i skolan även om hen egentligen inte gjorde det. 

Vid samtal med familjen ansågs det viktigt att ställa frågor som inte var kränkande, att inte 

vara för påstridig och det ansågs viktigt att lyssna.  

 

”Jag måste ju ta föräldrarnas upplevelser på allvar och sen om barnet säger något annat då 

får man försöka och lirka och på ett bra sätt ta reda på ´är det så här?´. För jag vill ju att de 

ska komma tillbaka också, jag vill ju inte skrämma iväg dem heller och vara någon sådan här 

kontrollant eller ja en del av våra föräldrar är ju till exempel jätterädda för till exempel 

socialtjänsten, att socialtjänsten ska komma och ta deras barn om de berättar någonting.” 

(Intervju 1) 
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Skolsköterskorna erfor att det i vissa fall behövdes en neuropsykiatrisk utredning när de 

pedagogiska anpassningarna inte var tillräckliga. Vid bristande insikt om barnets svårigheter 

hos vårdnadshavarna eller om de var omotiverade kunde det leda till att det tog lång tid innan 

en eventuell utredning kunde genomföras. Skolsköterskorna kunde genom samtal och stöd 

bidra till att skapa insikt och förståelse hos vårdnadshavarna då det fanns ett behov av en 

utredning.  

 

     Tillgodose barnets behov i skolan  

För att skolsituationen skulle förbättras för barnen kunde enskilda barn diskuteras, med 

vårdnadshavares tillåtelse, i skolans elevhälsoteam. Därefter togs ett gemensamt beslut om 

vidare handläggning. Skolsköterskorna kunde bidra till att miljön och omgivningen 

anpassades efter barnets förutsättningar och behov. Ibland genomfördes 

klassrumsobservationer och genom att samarbeta med pedagoger kunde skolsituation för 

barnet förbättras. När barnen befann sig i situationer där det inte fanns tydliga ramar och 

rutiner blev det svårare för dem att förhålla sig till omgivningen vilket kunde ses tydligt på 

rasterna, där skolsköterskorna ibland fanns tillgängliga och stöttade upp.  

 

En erfarenhet som skolsköterskorna hade var att vissa barn kunde utveckla ett hyperaktivt 

beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter på grund av brist i sina grundläggande behov. 

En möjlighet som då beskrevs var att stötta och hjälpa barnet genom att se till att hen fick sina 

grundläggande behov tillfredsställda i skolan.  

 

”Så jag kan göra väldigt mycket genom att se till att han får det han behöver i skolan, som 

vila, mat, extraanpassningar, specialmat, ja mycket tänker jag det här med pauser, att dom 

här barnen blir så trötta och det är inte sällan man ser att det är enures och enkopres. […] Så 

det är ju dom grundläggande behoven hela tiden och det kan jag hjälpa till med.” (Intervju 6) 

 

Skolsköterskorna poängterade även att barn som hade ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter inte hade samma förutsättningar att vara självständig vid samma 

ålder som andra barn, det tog ofta längre tid och det krävdes mer stöd och hjälp.  

 

Skolsköterskornas erfarenhet var att barnen kunde ha ett selektivt ätande, minskad 

mättnadskänsla och ha svårt att äta i stökig miljö. Ett selektivt ätande ansågs inte alltid som ett 

hinder. Det beskrevs att det viktiga var att barnet fick i sig tillräckligt med näring och i vissa 

fall rekommenderades önskekost till barnet. En motsägande erfarenhet var att skolsköterskan 

borde arbeta för ett mer varierat matintag hos barnet. Barn som hade svårt att äta maten i 

skolan tog ibland med sig egen mat eftersom det inte serverades den mat de önskade. Vid 

svårigheter i matsituationen i skolan poängteras vikten av att skolsköterskan avsatte tid för att 

hjälpa ett barn till en bra matsituation. En situation beskrevs såhär: 

 

”En pojke med en väldigt svår diagnos eller hade svårigheter att vara till exempel i matsalen, 

då tog jag mig tid att hämta mat. Där han fick börja med att äta i egen lokal. […] Jag tänkte 

att han inte hade ätit på över en termin, hade med sig bara mackor, tänkte så kan man jobba 

med det. Och med den erfarenheten jobbar jag med yngre barn nu, som inte äter nåt och där 

avsätter jag ju tid, pratar med föräldrar. Försöker prata med barnet själv; ´vad är det du 

gillar?´, ´hur skulle vi kunna hjälpa dig?´.” (Intervju 3) 

 

Tema; Tillgodose barnets särskilda behov 
De tre redovisade kategorierna sammanfördes till ett tema där skolsköterskorna erfor att 

barnen hade särskilda behov som behövde tillgodoses. Behoven kunde bestå av att få hjälp att 
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fokusera, lugnas ner och vägledning till ett bättre samspel med omgivningen. För att barnens 

behov skulle bli tillgodosedda anpassade skolsköterskorna sitt förhållningssättet där 

bemötande, noggranna förberedelser och tydlighet ansågs centralt i mötet. Barnen hade ett 

bekräftelsebehov och ett behov av en vuxenkontakt som inte ställde krav, vilket 

skolsköterskorna kunde tillgodose genom att finnas tillgängliga. Ett gott samarbete med 

vårdnadshavarna kunde vara en utmaning, men var viktigt för att tillgodose barnets behov. 

Genom att tillgodose barnets särskilda behov kunde skolsköterskan skapa en trygg och 

tillitsfull relation med barnet.  

 

DISKUSSION 
 

     Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn som 

har ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter. En kvalitativ 

forskningsmetod med induktiv ansats användes vilket är den mest lämpliga metoden när 

inhämtad data syftar till att få kunskap och förståelse för människors upplevelser och 

erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2016). Trovärdigheten i kvalitativa 

studier bedöms utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004), dessa tre begrepp kommer användas för att bedöma studiens trovärdighet. 
 

Valet av deltagare har betydelse för studiens giltighet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017; Graneheim & Lundman, 2004). I studien användes ändamålsenligt urval för att finna 

deltagare med erfarenhet av det som skulle studeras samt en vilja hos deltagarna att berätta 

om sina erfarenheter (Graneheim, Lindgren, & Lundman, 2017). En styrka med studien var att 

en variation hos skolsköterskorna uppnåddes vad gäller ålder, yrkeserfarenhet och antal elever 

som de ansvarade för, vilket stärker resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). En 

svaghet var att inga män deltog samt att den geografiska spridningen inte blev optimal. 

Urvalet resulterade i en skola på landsbygden och fem i tätort. Av de fem skolorna i tätort 

uppnåddes ändå en viss geografisk spridning eftersom två av skolorna var belägna i utkanten 

av staden. En annan svaghet i studien var att verksamhetschefen för elevhälsans medicinska 

insatser valde ut deltagare utifrån inklusionskriterierna, vilket kan ha påverkat resultatets 

giltighet eftersom endast de som hade en viss åsikt kan ha valts ut (Polit & Beck, 2016). En 

alternativ urvalsmetod hade varit att skicka förfrågan till alla verksamma skolsköterskor i 

länet, för att sedan själva göra ett ändamålsenligt urval utifrån inklusionskriterierna och den 

önskvärda spridningen. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) stärks studiens 

giltighet genom att urvalsprocessen noggrant har beskrivits.   

 

I studien genomfördes intervjuer med sex skolsköterskor. Antalet deltagare i en kvalitativ 

studie kan variera och det finns inte något bestämt antal utan fokus ligger på att den insamlade 

datan täcker betydelsefulla variationer (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2016). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan det vara fördelaktigt att genomföra färre intervjuer 

och istället avsätta mer tid åt förberedelse och analys. Polit och Beck (2016) beskriver att 

materialet är mättat när ingen ny information tillkommer. I den genomförda studien ansågs 

mättnad vara uppnådd efter sjätte intervjun. För att testa om mättnad uppnåtts hade ytterligare 

en eller två deltagare kunnat inkluderas för att säkerställa att ingen ny information uppkommit 

(Polit & Beck, 2016).   

 

Studiens giltighet stärks genom att en provintervju genomfördes för att testa frågorna i 

intervjuguiden och det gavs även tillfälle att träna intervjuteknik vilket saknades sedan 

tidigare (Polit & Beck, 2016).  
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Miljön där intervjun genomförs kan ha betydelse för att skapa ett förtroendefullt samspel 

mellan intervjuperson och deltagare (Polit & Beck, 2016). Alla intervjuerna ägde rum ostört, i 

en för deltagarna välkänd miljö. Det upplevdes inte vara någon skillnad i informationens 

innehåll eller tidsåtgång beroende på var intervjuerna ägde rum. Genom att författarna 

presenterade sig innan intervjuerna fick deltagarna en uppfattning om dem, vilket kunde bidra 

till att deltagaren tillät sig tala fritt om sina erfarenheter och känslor. Forskningsintervjun är 

inte en öppen och fri dialog mellan jämlika parter, det finns alltid ett maktförhållande där 

intervjuaren har en viss dominans (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna genomfördes 

gemensamt men observatören satt lite snett bakom intervjuaren för att försöka neutralisera 

maktförhållandet. På så sätt upplevde författarna att maktpositionerna inte blev ett hinder 

under intervjun.  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamlingen, vilket innebar att en 

intervjuguide användes som innehöll öppna frågor och belyste ett visst område. 

Semistrukturerade intervjuer är en intervjumetod som ger författarna möjlighet att inhämta all 

information inom ämnet (Polit & Beck, 2016). Alla intervjuer hölls av samma författare vilket 

stärker studiens tillförlitlighet eftersom samma frågor ställdes till alla deltagare och 

följdfrågorna formulerades på liknande sätt. Intervjuerna pågick under en kort tidsperiod 

vilket stärker studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Vid 

intervjuerna användes öppna frågor, vilket gav möjlighet till reflektion och följdfrågor, men 

samtidigt fanns då en risk att författaren sökte följdfrågor under tiden som intervjudeltagaren 

berättade om något och att information under tiden riskerar att missas (Kvale & Brinkmann, 

2014). Denna risk reducerades genom att författaren som agerade som observatör ställde 

följdfrågor under intervjuns gång om det upplevdes att något missades. Varje intervju 

avslutades med frågan ”Är det något du vill tillägga?” vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) ger intervjupersonen ytterligare ett tillfälle att belysa aspekter som hen funderat över 

under intervjun.  

 

Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Genom att 

analysen genomfördes gemensamt och att en handledare väglett och granskat analysen kan 

risken att relevant information gått förlorad ha reducerats. Detta eftersom diskussioner har 

kunnat hållas under bearbetningen av materialet, vilket stärker resultatets tillförlitlighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Enligt Graneheim och Lundman (2004) är ett 

kritiskt moment i analysprocessen att välja ut lämpliga meningsenheter för att uppnå giltighet 

i resultatet. Om meningsenheterna blir för breda kan de bli svårhanterliga eftersom de troligen 

har flera betydelser och för smala meningsenheter kan leda till fragmentering. Båda fallen kan 

innebära en risk att textens betydelse går förlorad. Resultatets giltighet påverkas av hur väl 

subkategorier, kategorier och teman omfattar den insamlade datan där ingen relevant 

information ska ha uteslutits och information som svarar på syftet ingår (ibid.). Under 

analysprocessen upplevde författarna att det till en början var svårt att koda de kondenserade 

meningsenheterna utan att förlora relevant innehåll och att sammanställa resultatet till 

subkategorier och kategorier. Efter vägledning med hjälp av handledare blev processen med 

kodning och kategorisering tydligare och mer lätthanterlig. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) stärks studiens giltighet genom att analysprocessens olika steg noggrant har beskrivits. 

 

Ordagranna citat presenterades i resultatet för att förtydliga innehållet och ge läsaren 

möjlighet att se den personliga interaktionen i intervjusamtalet vilket kan bidra till en djupare 

förståelse och därmed stärks resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). 
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Som tidigare nämnts fanns en viss förförståelse kring ämnet. Författarna har strävat efter att 

vara objektiva och sätta sin förförståelse åt sidan under studiens gång. Det finns olika 

uppfattningar hur förförståelsen bör hanteras, vissa är av åsikten att den bör utnyttjas för att få  

en djupare förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) medan andra menar att den bör 

läggas åt sidan för att inte påverka utfallet i studien (Kvale & Brinkmann, 2014).   

 

Genom en noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys ges möjlighet 

till överförbarhet av resultatet till liknande grupper, miljöer eller situationer. I studien deltog 

endast kvinnor. Därmed kan resultatet överföras till liknande miljöer där kvinnliga 

skolsköterskor arbetar med barn som har ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetsvårigheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det upp till läsaren att 

bedöma om resultatet är överbart eller inte.  

 

Studien bedrevs under oberoende omständigheter där skolsköterskorna inte hade någon 

beroendeställning till författarna och författarna heller inte var beroende av någon finansiär 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

     Resultatdiskussion 

Resultatet visade att anpassningar efter barnets behov kunde krävas för att skapa ett bra möte. 

Barnen sökte skolsköterskan oftare jämfört med andra barn, vilket kunde bero på fysiska eller 

psykiska besvär, ett bekräftelsebehov eller behov av en kravlös vuxenkontakt. Ett gott 

bemötande där familjens upplevelser togs på allvar kunde bidra till att vårdnadshavarna kände 

trygghet i kontakten med skolsköterskan. Skolsköterskorna ansåg sig ha en viktig roll i att 

hjälpa barnet till en bra skolsituation. 

 

Resultatet visade att barnen kunde ha nedsatt psykisk hälsa med ångest, lågt välbefinnande 

och att de trivdes sämre i skolan än andra barn, vilket även framkommit i tidigare forskning 

(Beckman et al., 2016). Skolsköterskan har en central roll i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet och ska sträva efter att främja fysisk hälsa och minska risken för 

psykisk ohälsa. Den psykiska hälsan är av stor betydelse för välbefinnande och 

utbildningsresultat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Skolsköterskorna i den genomförda studien beskrev att barnen kunde ha svårt att sitta still och 

fokusera vid ett besök och därför delades ibland besöket upp i omgångar för att barnet skulle 

orka. Enligt Kadesjö (2017) är en förutsättning för att barnet ska kunna koncentrera sig och 

fokusera att situationen eller uppgiften upplevs meningsfull och begriplig. Meningsfullhet och 

begriplighet kan uppnås först när situationen knyter an till något som barnet känner igen och 

kan förstå (ibid.). I den genomförda studien hade skolsköterskorna erfarenheten att de bemötte 

barnen individuellt utifrån ålder, men framförallt utifrån den mognadsgrad och den 

kommunikationsnivå som barnet befann sig på. En reflektion är att en individanpassad 

kommunikationsnivå kan öka möjligheten till begriplighet och därmed en meningsfullhet hos 

barnet, vilket skulle kunna bidra till ökad uppmärksamhet. Enligt Antonovsky (1987/2005) 

kan begriplighet och meningsfullhet leda till en hög grad av KASAM (känsla av 

sammanhang). KASAM innefattar tre centrala begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet syftar till hur personen uppfattar stimuli där en hög grad av 

begriplighet innebär att ett stimuli är förutsägbart eller åtminstone går att strukturera och 

förklara även om det kommer som en överraskning. Hanterbarhet innefattar vilka resurser en 

person har för att kunna hantera de händelser som sker i omgivningen. Meningsfullhet uppnås 

då känslan finns att utmaningar i livet är värda att engagera sig i. En hög grad av KASAM är 
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en förutsättning för att barnen ska uppnå god hälsa (ibid.). En reflektion är att barnets 

situation kan göras begriplig, hanterbar och meningsfull genom att skolsköterskorna anpassar 

sitt förhållningssätt och tillgodoser barnets särskilda behov. Därmed kan en god hälsa hos 

barnet uppnås.  

 

Skolsköterskorna i den genomförda studien beskrev att en samverkan i elevhälsoteamet på 

skolan kunde förbättra skolsituationen för barnet. Enligt Socialstyrelsen (2016) kan en 

samverkan bidra till att barnet ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen. Ett mål för 

skolsköterskorna är att tidigt upptäcka barn som har behov av stöd i syfte att kunna ge varje 

barn så goda förutsättningar som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Barn med 

ADHD riskerar att utveckla negativa utbildningsresultat och framtida problem i yrkeslivet 

(Leahy, 2017). En reflektion är att det kan leda till negativa konsekvenser för barnet men även 

för samhället. Därmed kan tidig upptäckt och anpassat stöd ge barnet förutsättningar för att nå 

framgång i skola och yrkesliv. Utifrån barnkonventionen har alla barn i Sverige rätt till 

utbildning och skolan ska hjälpa barnet att utvecklas (UNICEF Sverige, 2009).  

 

I den genomförda studien framkom det att skolsköterskan gjorde anpassningar efter barnets 

individuella behov och inte utifrån om barnet hade en diagnos. I Skollagen (SFS 2010:800) 

framgår det att hänsyn ska tas till barnens olika behov. Stöd och stimulans ska ges så att de 

utvecklas så långt som möjligt. I Sverige har alla barn rätt till en kostnadsfri skolgång med 

anpassningar utifrån individuella behov och elever med funktionsvariationer ska ges det stöd 

som krävs för att så långt som möjligt kunna tillgodogöra sig utbildningen (ibid.). En 

reflektion blir därmed att alla barn i svenska skolor har samma rättigheter och möjligheter 

oavsett socioekonomisk status.  

 

Förvånansvärt var att endast några få skolsköterskor i studien belyste vikten av att ta hänsyn 

till barnets egna upplevelser och att det var viktigt att se till att barnet fick vara delaktigt och 

bli lyssnat på. Utifrån Barnkonventionen och Skollagen har varje barn rätt att utrycka sina 

åsikter som rör dem själva och åsikterna ska beaktas utifrån barnets ålder och mognad (SFS 

2010:800; UNICEF Sverige, 2009). I den genomförda studien beskrev skolsköterskorna att 

det var viktigt att bygga upp en relation för att barnet skulle känna sig tryggt, enligt Borup 

(2002) kan förtroendet minska om skolsköterskan inte finns tillgänglig. En reflektion är att 

kommunikationen och relationen mellan barn och skolsköterskan blir extra viktig när ett barn 

har ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter eftersom en god relation 

kan skapa trygghet och leda till att barnet vågar öppna upp sig. Det är viktigt att 

skolsköterskan har tid och finns tillgänglig för att skapa trygghet i relationen med barnet.  

 

I den genomförda studien beskrev endast ett fåtal skolsköterskor vikten av att lyfta och 

bekräfta barnets styrkor och förmågor för att barnets svårigheter till viss del skulle kunna 

kompenseras. Tidigare forskning visar att barn med ADHD kan bli kognitivt stärkta av positiv 

feedback (Carlson, Mann & Alexander, 2000; Groom et al., 2013). En reflektion är att det var 

överraskande att inte fler skolsköterskor belyste ämnet med tanke på att det kan stärka barnet 

och därmed bidra till en känsla av meningsfullhet. Enligt Antonovsky (1987/2005) kan en 

känsla av meningsfullhet leda till en högre grad av KASAM hos barnet och i sin tur en ökad 

hälsa. En vidare reflektion är att skolsköterskorna möjligen inte nämnde det eftersom de ser 

det som en självklar del i sitt arbete att bekräfta alla barns styrkor och förmågor. 

 

I studiens resultat framkom att ett gott samarbete med vårdnadshavarna kunde bidra till 

trygghet i kontakten med skolsköterskan. Tidigare forskning visar att ett gott samarbete kan 

underlätta skolsituationen för barnet genom ökad hälsa, förbättrade skolresultat och 
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kamratrelationer (Heuer & Williams, 2015). Vårdnadshavarnas engagemang och 

förväntningar samt ett ömsesidigt förtroende med personal på skola är viktiga faktorer för att 

barnet ska kunna få en positiv skolsituation. Grunden i samarbetet med vårdnadshavarna är att 

utveckla en dialog och genom det skapa en tillitsfull relation (Socialstyrelsen, 2016; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 

I resultatet av den genomförda studien framkom att pojkar och flickor uppvisade olika 

beteenden vilket gjorde att flickor var svårare att upptäcka. Pojkarna upplevdes något mer 

utåtagerande och hyperaktiva medan flickorna var mer lugna. Liknande resultat har 

framkommit i tidigare forskning (Rucklidge, 2010; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2005). Fler pojkar än flickor får diagnosen ADHD i barndomen men 

skillnaden minskar med stigande ålder (Socialstyrelsen, 2014). En egen åsikt är att det är 

viktigt att försöka uppmärksamma flickors svårigheter i samma utsträckning som pojkars, för 

att alla barn ska få samma rätt till stöd och hjälp i skolan. Med tanke på att det idag genom 

forskning finns en medvetenhet om skillnader mellan pojkar och flickors beteende och att 

flickor därmed ofta upptäcks senare, upplevs det lite förvånansvärt att skolsköterskorna 

beskrev det som ett förekommande problem.    

 

Skolsköterskorna i den genomförda studien beskrev att barnen kunde ha olika typer av 

matsvårigheter, bland annat ett selektivt matintag. Det framkom att barnen som hade svårt att 

äta maten i skolan ibland tog med sig egen mat då kökspersonalen inte serverade det som 

önskades. En egen åsikt är att detta leder till att skolgången inte blir kostnadsfri. Enligt 

Socialstyrelsen (2016) har elevhälsan en central roll i att främja goda matvanor hos barnen i 

syfte att uppnå en god hälsa. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska barnen erbjudas 

näringsriktiga skolmåltider utan kostnad.  

 

I tidigare forskning benämns inte selektivt ätande som ett förekommande beteende hos barn 

som har ADHD. Forskning visar däremot att selektivt ätande kan vara vanligt hos barn med 

autistiska drag eller autismspektrumtillstånd (Cermak, Curtin & Bandini, 2010; Miyajima et 

al., 2017). Det förekommer att barn med ADHD uppvisar autistiska drag (Socialstyrelsen, 

2014). En reflektion blir därmed att barnen som har ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter och uppvisar ett selektivt ätande kan ha drag av autism. Det 

selektiva ätande antas därför inte har direkt samband med det hyperaktiva beteendet och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter utan snarare hos barn som har autistiska drag. 

 

SLUTSATS  
Resultatet av den genomförda studien visar att barn som har ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter har särskilda behov som behöver tillgodoses av skolsköterskan. 

Erfarenheten är att barnen kan ha svårt att fokusera och sitta still och skolsköterskan behöver 

därför anpassa sitt förhållingssätt efter barnets förutsättningar för att kunna skapa ett bra möte. 

Det finns ett större behov av vuxenkontakt hos barnen jämfört med andra barn och där anser 

skolsköterskorna sig ha en betydelsefull roll i att se och bekräfta barnet och därmed ge 

förutsättningar för en god skolsituation och hälsa. Det beskrivs att barnen uppskattar sitt 

välbefinnande och sin självkänsla lägre och trivs sämre i skolan jämfört med andra barn. 

Symtom som huvudvärk, magont och sömnsvårigheter beskrivs som vanligt förekommande 

och anses kunna bero på en ständig ansträngning i skolan. Att ge bekräftelse och positiv 

feedback genom att lyfta barnets styrkor anses kunna stärka barnet och kompensera en del av 

svårigheterna. Skolsköterskorna ser sig som en stödjande länk mellan hemmet och skolan där 

ett gott bemötande skapar trygghet i relationen med barnet och dess vårdnadshavare. 

Svårigheter i samarbetet med vårdnadshavare upplevs då viljan att se eller förmågan att förstå 
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barnets svårigheter inte finns och där anser sig skolsköterskan kunna vara en tillgång genom 

samtal. Skolsköterskans stöd och hjälp till barn som har ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter kan göra tillvaron bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull 

för barnet. Därmed ges barnet möjlighet att uppnå en högre grad av KASAM, vilket kan 

främja hälsan.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER  
Resultatet av den genomförda studien kan ge skolsköterskor en ökad förståelse kring barn 

som har ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetsvårigheter. Eftersom hyperaktivt 

beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter idag är vanligt förekommande hos barn i 

skolan anses ämnet relevant. Det är viktigt att skolsköterskor är insatta i vad ett hyperaktivt 

beteende och/eller uppmärksamhetsvårigheter kan innebära för ett barn eftersom 

skolsköterskans arbete kan ha betydelse för hur barnets hälsa kommer att utvecklas. Genom 

att ta del av andra skolsköterskors erfarenheter kan de få ett bredare kunskapsunderlag och 

förslag på hur olika situationer kan hanteras.  

 

Utifrån genusperspektivet beskrivs att flickors svårigheter ofta upptäcks senare än pojkars på 

grund av att symtomen ofta inte är lika tydliga och kan visa sig på ett annorlunda sätt. 

Eftersom tidig upptäckt av barns svårigheter är ett mål för skolsköterskorna, skulle arbetet 

kunna ligga till grund för ett förbättringsarbete i syfte att tidigt kunna identifiera och upptäcka 

flickor med ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter för att kunna ge 

pojkar och flickor samma förutsättningar. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
Forskning saknas avseende skolsköterskors roll i arbetet med barn som har ett hyperaktivt 

beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter, som inte uppfyller kriterierna för en ADHD- 

diagnos. Det finns ett fåtal amerikanska studier gjorda utifrån skolsköterskans roll i arbetet 

med barn som har ADHD. Resultatet är dock inte applicerbart inom elevhälsans medicinska 

insatser i Sverige eftersom arbetsuppgifterna skiljer sig åt. Eftersom personal som arbetar 

inom svensk hälso- och sjukvård ska arbeta utifrån evidensbaserad kunskap är fortsatt 

forskning inom ämnet av värde.  
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 Bilaga 1 

Intervjuguide     

- Ålder 

- Kön 

- Antal år som skolsköterska  

- Antal år som skolsköterska på nuvarande skola/skolor 

- Vidareutbildning 

- Skola  

- Antal elever 

- Hur vanligt är det med barn som har ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter på din skola/skolor 

 

 

1. Berätta vad ett hyperaktivt beteende och/eller uppmärksamhetssvårigheter hos barn 

innebär för dig? 

 

 

2. Berätta om dina erfarenheter av att arbeta med barn som har ett hyperaktivt beteende 

och/eller uppmärksamhetssvårigheter? 

 

- Skillnad att arbeta med pojkar respektive flickor? I så fall på vilket sätt?  

 

 

3. Berätta i vilka situationer du möter barn med ett hyperaktivt beteende och/eller 

uppmärksamhetssvårigheter? 

 

 

4. Berätta hur du förbereder dig när du ska möta dessa barn 

 

- Upplever du att förberedelserna varierar med olika åldrar? På vilket sätt? 

 

 

5. Berätta om de möjligheter du har som skolsköterska att arbeta med dessa barn? 

 

  

6. Berätta om de svårigheter du har som skolsköterska att arbeta med dessa barn?  

 

 

7. Är det något du vill tillägga?  

 

 

 

Uppföljningsfrågor 

• Kan du berätta mer om det…. 

• Har du något exempel? 

• Hur menar du? 

• Vad gjorde du då? 


