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Att bli sjuksköterska med ADHD 

Studenters upplevelser av att bli sjuksköterska med ADHD 

Ann-Sophie Granath 

Sammanfattning 

Ett ökande antal studenter på sjuksköterskeprogrammet har diagnos ADHD. För att tillgodose 

dessa studenters särskilda pedagogiska behov behövs kunskap om deras egen upplevelse av 

vilka moment i olika studiesituationer som påverkas av diagnosen ADHD. Hur upplever 

studenterna att studiesituationen påverkas av att ha ADHD-diagnos? Finns det en koppling 

mellan kärnsymptomen på ADHD enligt DSM-5 och studenternas upplevelser av 

studiesituationer? Vilka variationer i tillgången på exekutiva funktioner vid ADHD upplevs 

påverkade i studiesituationer? Studiens syfte är att få vetskap om det finns upplevda 

svårigheter i studiesituationer orsakade av diagnosen ADHD.  

Det insamlade materialet bestod av tjugoåtta anonyma enkätsvar (28) och fördjupade 

intervjuer med åtta (8) studenter, samtliga med diagnosen ADHD. Materialet analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Studien diskuteras mot bakgrund av tidigare 

forskning och teorier om variationer i exekutiva funktioners påverkan i det dagliga livet hos 

personer med diagnostiserad ADHD. Resultatet kom att visa på tre områden av exekutiva 

funktioner där studenterna angav att deras studier påverkats av samtidig ADHD-diagnos. 

Dessa tre områden var varierande grad av minnesfunktion, energitillgång och 

koncentrationsförmåga. Deltagarna angav att svårigheterna inte var konstanta utan varierade 

över tid, var beroende av situationen i stort och i sitt sammanhang. 

Nyckelord: ADHD, exekutiva funktioner, högskolestudier, pedagogik 
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1. Inledning 

För att bringa klarhet i under vilka betingelser och i vilka studiesituationer som Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan vara ett problem finns det ett stort värde i att 

fråga studenterna om deras egna upplevelser av detta. År 2008 konstaterade Weyandt och 

DuPaul (2008) att antalet studenter på högskolenivå med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ökade och därmed ett behov av att uppmärksamma och söka 

utvecklingsrelaterade frågor kopplade till deras studiesituation. De poängterade att resultaten i 

deras studie från 2008 begränsades av det låga antalet deltagare och resultaten var att betrakta 

som primära. Ytterligare studier med större deltagarantal, ökad noggrannhet i urvalskriterier 

och en longitudinell design är nödvändig för att bättre förstå vilka svårigheter som möter 

högskolestudenter med ADHD (Weyandt & DuPaul, 2008).  

O´ Callaghan och Sharma ställde år 2013 frågan om ADHD-relaterad livskvalitet till 33 

medicinstudenter med följande uppdelning av kön som demografisk variabel; 21 manliga och 

12 kvinnliga, där majoriteten med 63 % hade fått sin diagnos efter 18 års ålder. Dessa 

studenter läste på ett internationellt medicinprogram och var samtliga amerikanska 

medborgare. Av studenterna angav 42 % komorbiditet och av dem sade  sig 50 % lida av 

ångest, 35 % inlärningssvårigheter, 7 % depression och 7 % en kombination av ångest och 

inlärningssvårigheter (O´ Callaghan & Sharma, 2014).  

Antalet studenter med ADHD på sjuksköterskeprogammet i Sverige ökar varför jag ser ett 

behov av att studera hur ADHD påverkar dessa studenter avseende studieförmåga och 

livskvalitet under studietiden med kopplingar till de exekutiva förmågorna. I förlängningen 

finns förhoppningen att fortsatt forskning i ämnet ska kunna underlätta anpassningen och 

utformningen av särskilt pedagogiskt stöd till de studenter med ADHD som har behov av 

detta i sina sjuksköterskestudier.  
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1.1 Disposition  

Studien inleds med att underlätta förståelsen för problematiken genom att sammanfattande 

definiera diagnosen ADHD och därefter beskriva diagnostiseringen av ADHD som den ser ut 

idag. Vidare följs en kort presentation av de diagnoser som ofta förekommer samtidigt som 

ADHD. Cirka 90 % av alla studenter på sjuksköterskeprogrammet är kvinnor (www.uka.se) 

och det är på sin plats att diskutera ADHD ur ett genusmedicinskt perspektiv då kvinnor ofta 

diagnostiseras sent i livet eller inte alls varför det finns skäl att anta att kvinnliga studenter på 

sjuksköterskeprogrammet är underdiagnostiserade.  

Fokus ligger på sjuksköterskestudenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd. Denna grupp av 

studenter ökar (tabell 1) och vetskapen om detta spelar stor roll för upprinnelsen till studien. 

Studiens syfte och frågeställningar definieras och den teoretiska ramen presenteras. Resultatet 

från enkäten redovisas och sammanfattas där de frågor vars svar gav 100 % samstämmigt svar 

utgör grunden till den frågeguide som användes vid uppföljande intervjuer. Intervjumaterialet 

presenteras med fokus på de tre teman som kom att utgöra resultatet. Resultatet analyseras i 

anslutning till respektive tema mot tidigare forskning med fokus på hur symptomen på ADHD 

i varierande grad påverkar de exekutiva funktionerna i studiesituationer. Det är i huvudsak 

Brown (2013) och Barkley (2006) som presenterat teorier inom området sprungna ur deras 

forskning av effekterna av påverkan på de exekutiva funktionernas hos personer med ADHD-

diagnos. Även Scheithauer och Kelley (2014) presenterar forskning om högskolestudier med 

samtidig förekomst av ADHD och hur det påverkar perception och funktionsnedsättning mot 

bakgrund av Barkley (2006) och Browns (2013) forskning och teorier. Resultatet diskuteras i 

sammanfattningen ur ett diskursivt perspektiv. Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt 

forskning. 
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2. Bakgrund 

2.1 Definition av ADHD 

Kärnsymptomen vid ADHD är variation och reglering gällande uppmärksamhet, 

hyperaktivitet och impulsivitet (American Psychiatric Association, 2014). Hos framför allt 

vuxna och flickor/kvinnor ses oftare en mer internaliserad variant av hyperaktivetet som visar 

sig som ökad (panik-) ångest, mental oro och dagdrömmeri (Kopp, Kelly & Gillberg, 2009). 

Från och med den femte upplagan av DSM (American Psychiatric Association, 2014) är det 

möjligt att diagnosticera ADHD utan att symptomen uppmärksammats från barndomen. 

Flickor med ADHD har visat sig uppvisa symptom vid betydligt senare utvecklingsstadier än 

pojkar och ur ett genusmedicinskt perspektiv behövs ytterligare forskning som påvisar 

skillnader i upplevda och uppvisade symptom mellan könen och mot bakgrund av 

föreställningar om kön och genus (Lander, 2003).  

Cirka 5 procent av alla skolbarn i världen uppfyller diagnoskriterierna för ADHD (Barkley, 

2006). Förekomsten av ADHD hos vuxna är cirka 2,5 % (Brown, 2013). I dagsläget finns en 

enighet om att bakgrunden till ADHD är multifaktoriell med genetiska faktorer som främsta 

orsak (Shaw et al., 2016). ADHD går inte längre att enbart förklaras som beteendestörningar 

med begränsningar till barndomen då forskning av Barkley (2006), Bush (2011) och framför 

allt Brown (2013), är inne på en överensstämmande definition av ADHD som en komplex, 

utvecklingsbetingad störning i hjärnans självstyrningssystem; de exekutiva funktionerna. 

ADHD-relaterade problem ses hos individer utmed hela IQ-skalan, inklusive de mycket 

intelligenta (Milioni et al, 2014). Många personer med ADHD lider av en eller flera 

inlärningsstörningar och eller psykiatriska störningar och psykisk ohälsa. Orsaken till detta 

kan vara att det är just störningar i de exekutiva funktionerna vid ADHD som ligger bakom 

uppkomsten av dyslexi, ångest och depression, bipolär sjukdom, trotssyndrom, 

uppförandestörning, OCD (Obsessive Compulsive Disorder), drogmissbruk och 

autismstörning (Brown, 2013). ADHD påverkar inte endast en viss begränsad funktion av 

hjärnan utan liknas av Brown (2013) vid ett fel på datorns operativsystem – det vill säga en 

mer omfattande och grundläggande annorlunda funktion som inverkar på en lång rad 
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kognitiva funktioner. Den felaktiga föreställningen om att hög IQ och ADHD inte kan finnas 

samtidigt återfinns såväl hos kliniker, psykologer, föräldrar och personerna själva. Detta 

innebär ofta att diagnos hos dem ställs sent i livet (Bush, 2011). Flickor och kvinnor med 

ADHD uppvisar dessutom en annan symptombild än den enligt DSM-5 definierade (Kopp et 

al., 2009) vilket ytterligare maskerar ADHD och fördröjer diagnos.  

Sammantaget finns det skäl att anta att fler kvinnor med hög IQ är underdiagnostiserade och 

därför återfinns på högskolor i stor utsträckning och där sjuksköterskeprogrammet urskiljer 

sig just på grund av det stora antalet kvinnliga studenter, 90 % (UKÄ, 2016).  

 

Personer med ADHD har under vissa förutsättningar förmågan att hyperfokusera (Brown, 

2013); det vill säga att djupt koncentrera sig på en sak och stänga ute störande stimuli. Denna 

förmåga kan rätt utnyttjad vara en tillgång vid studier, förutsatt att det som studeras i hög grad 

är intressant för personen i fråga. ADHD påverkar koncentrationsförmågan genom påverkan 

av hjärnans ”Default Mode Network” (DMN), det viloläge som hjärnan återgår till när vi för 

tillfället inte är engagerade i något speciellt (Brown, 2013). Detta innebär i praktiken för 

personer med ADHD att de inte själva kan styra över hjärnans strävan att återgå till viloläge. 

De symptom som påvisar de svårigheter personer med ADHD har vad gäller upprätthållande 

av koncentrationsförmåga förklaras enligt Brown (2013) på detta vis. Den hittills enda metod 

som har evidens vad gäller möjligheten att påverka kärnsymptomen vid ADHD är 

medicinering med i huvudsak centralstimulerande substanser, exempelvis metylfenidat 

(Swanson et al., 2011).  

2.2 Diagnostisering av ADHD 

Diagnosticeringen av ADHD ställs genom observationer, skattningsskalor – anhörig och 

egenskattning och intervjuformulär.   

För att diagnosen ADHD ställs krävs ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet 

och/eller hyperaktivitet- impulsivitet som inverkar negativt på funktionsförmåga eller 

utveckling vilket korrelerar med de diagnoskriterier som anges i diagnosmanualen DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2014).  
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Diagnosmanualen DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) anger vilka och hur 

många kriterier som ska vara uppfyllda för att ställa diagnos. Se bilaga F för aktuella 

diagnoskriterier. DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) har efter den senaste 

revisionen kompletterats med den symptombild som uppträder vid vuxen ålder. En tydligare 

definition av diagnosen relaterad till kön och genus är eftersträvansvärt i kommande revision 

(Kullberg et al., 2012) då flickor och kvinnor riskerar att feldiagnosticeras som borderline 

personlighetssyndrom (American Psychiatric Association, 2014) på grund av genusbias som 

fokuserar på kvinnors förmodade överdrivna känsloreaktioner (Distel et al., 2011).  

2.3 Differentialdiagnoser och komorbiditet vid ADHD 

En betydande del av de personer som diagnosticeras med ADHD har även tilläggsdiagnoser 

och komorbiditet förekommer (Pliszka, 1998). Flera diagnoser är inte ovanligt hos en och 

samma individ vilket ibland kan tyda på svårigheten att tydligt avgränsa och definiera olika 

symptom som hörande till specifika diagnoser (Brown, 2009). Vissa generella symptom och 

tillstånd återfinns inom flera psykiatriska diagnoser, t ex hyperkänslighet för störningar av 

sinnesmodaliteter, ökad stresskänslighet, sömnstörningar, ångestpresentationer (O´Rourke et 

al., 2017) och nedstämdhet (Brown, 2009). Exempel på diagnoser som antingen behöver 

uteslutas vid diagnostiseringen av ADHD, eller läggas till, är bipolära spektrumtillstånd 

(Quraishi & Frangou, 2002) borderline personlighetsstruktur (Philipsen et al., 2008) samt 

autismspektrumtillstånd (Wing & Attwood, 1987) 

2.4 ADHD ur ett genusmedicinskt perspektiv 

ADHD är på grund av att genusaspekten tidigare saknats en manligt kodad diagnos 

(Dickstein, Bannon, Castellanos & Milham, 2006).  
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Genusskillnader vid ADHD finns beskrivna (Kopp et al., 2009) vad gäller statistik, prevalens 

och symptombild, dock inte i den omfattning som är önskvärd. Dock visar den på en trend 

mot att särskilja kvinnors symptom från männens (Lang & Davis, 2006). 

Mäns ADHD-symptom tenderar att minska med åren, d v s att den övervägande 

hyperaktiviteten ”växer bort” vart efter den eftermognad som finns hos hjärnan tilltar 

(Hoogman et al., 2017) till skillnad från kvinnors där problem med koncentration, 

uppmärksamhet och minne kvarstår och till och med förstärks med åren med en topp runt 

klimakteriet (Brown, 2013) En ökad risk att utveckla fibromyalgi och utmattningsdepression 

finns övervägande hos kvinnor med ADHD (Rodin & Lithman, 2002). Kvinnor är i majoritet 

på sjuksköterskeprogrammen (UKÄ och det finns skäl att uppmärksamma dessa 

könsskillnader då diagnos oftast ställs först sent i livet (Brown, 2013) vilket kan korrelera 

med högskolestudier. 

2.5 Sjuksköterskestudenter med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer 

En allt större andel av sjuksköterskestudenterna (2016 cirka 10 %) har olika neuropsykiatriska 

funktionsvariationer, (tabell 1). De olika former av särskilt pedagogiskt stöd som erbjuds är 

exempelvis förlängd skrivtid vid teoretiska examinationer, möjligheten att tentera med 

datorstöd, streamade föreläsningar och anteckningshjälp av medstudent (UKÄ, 2016). 

Studenter med ADHD är ofta extra sensibla för förändringar och störningar i omgivande 

miljö, reagerar snabbt på uppkomna känslor och fysiska förhållanden, såväl yttre faktorer som 

kroppsliga sensationer (hunger, oro, klåda, smärta mm) (Brown, 2014). Ungdomar med 

neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) generellt har en kognitiv eftermognad (Bush, 

2011) vilket innebär att högre studier många gånger slutförs när studenten är lite äldre än sina 

jämnåriga. Enligt Marton och Booth (2000) handlar studier om att få grepp om 

inlärningssituationens mål och mening innan man fokuserar på situationens delmoment. Detta 

för att helheten ger förståelse och motivation om att förstå delmoment. Den mest 

grundläggande formen av lärande är att kunna erfara en aspekt av världen på ett nytt sätt. Det 

är därför viktigt att alla ges samma möjligheter till detta oavsett kognitiva svårigheter, 
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bakgrund och klasstillhörighet. Illeris (2015) problematiserar kring intelligens och på vilket 

sätt den spelar roll när det kommer till inlärningsförmåga. Personer med ADHD är mer 

känslostyrda än andra (Barkley, 2006) varför även lärprocessen påverkas och det inlärda 

infärgas av känslolivet i högre utsträckning.  

Att tänka logiskt och adekvat när det pågår ett socialt samspel (Kringelbach & Rolls, 2003) 

kan vara besvärligt under inverkan av NPF.  Illeris (2015) beskriver ett tänkbart lärförlopp där 

det går att förstå funktionsnedsättningens omfattning vid inlärning. Om individen först 

uppfattar impulser via omvärlden med sina sinnen uppfattar en person med ADHD fler 

impulser på samma gång vilket ställer högre krav på urskiljning av det mest väsentliga i större 

omfattning (Barkley, 2006). Alla dessa intryck förs vidare till arbetsminnet, lokaliserat till 

hjärnans frontallob. Härifrån styrs även våra beslutsprocesser under inverkan av vårt så 

kallade ”förnuft”. Känsloimpulserna kommer först och personer med ADHD tenderar att 

agera ut sina känslor snabbare i större omfattning (Honos-Webb, 2010). Detta kan leda till 

impulsiva beslut och ofullständig bearbetning av uppfattad information (Barkley, 2006). Det 

signifikanta lärandet är ofta nödvändigt för studenter med ADHD då de flesta har en självbild 

som stämmer dåligt med deras egentliga studieförmåga. Orsaken till detta är att de tidigt 

jämförts med studenter som besitter annan tillgång till förmågor än de själva och dessas 

förmågor kommit mer till sin rätt skol- och studiemiljöer (Barkley, 2006) Det transformativa 

lärandet är krävande och påfrestande men för personer med ADHD är inte alternativet att 

stanna vid ackomodativt lärande ett attraktivt mål eftersom förmågan till utantillinlärning, 

konceptualisering och generalisering är begränsad (Illeris, 2015). Utan djupare förståelse och 

möjlighet att ifrågasätta och upprepat diskutera det inlärda, ibland ur flera aspekter, och på så 

vis få en fördjupad kunskap och insikt om hur och på vilket sätt viss kunskap korrelerar med 

verkligheten riskerar studenten med ADHD att tröttna mentalt och att glömma det som 

studerats. Det måste till en form av personlighetsintegrerad förståelse för att kunskapen ska 

erhållas. ADHD hos högskolestudenter uppvisar en för personen själv komplex utmaning i 

lärandesituationer (Bradshaw & Salzer, 2003). Eftersom kärnsymptomen vid ADHD påverkar 

en variation i tillgången till de exekutiva funktionerna är även förmågan att ”stå ut” med det 

som upplevs som ointressant nedsatt (Carmona et al., 2011) vilket är en utmaning i sig. Ur ett 

samhällsnyttoperspektiv innebär lyckade högskolestudier en utökad förmåga till försörjning 

under vuxenlivet för studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). I 

förlängningen ges även en ökad chans till bättre hälsa och högre livskvalitet samt en lust att 

lära och en känsla av kunskapsmakt som kan öppna upp för en framgångsrik yrkeskarriär ur 

ett livsloppsperspektiv (Bunton 2004). 
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2.6 Sjuksköterskestudenter i behov av särskilt pedagogiskt stöd 

Vid många lärosäten i Sverige är de kända studenttalen små per funktionsnedsättningsområde 

och vid alla lärosäten finns det få studenter i någon eller några av de nedan redovisade 

områdena (UKÄ, 2016). För att undvika risken att studenter ska kunna identifieras görs 

sammanställningen av studentantalen på nationell nivå (Tabell 1). De fortsatt ökande grupper 

i behov av särskilt pedagogiskt stöd består av studenter med dyslexi, psykisk ohälsa och olika 

neuropsykiatriska variationer och utgör i medeltal cirka 80 % av studentantalen med 

stödbehov i sin helhet under åren 2012-2015 (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Antal högskole-/universitetsstudenter med olika kognitiva 

svårigheter/tillstånd i behov av pedagogiskt stöd i Sverige   

1. 2012 2013 2014 2015 

Män 831 1107 992 1244 

Kvinnor 1112 1481 1173 1368 

Antal 1943 2588 2165 2612 

     

     

Källa: Stockholms universitet, Studentavdelningen (2016) 

De studenter som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inte differentierade mellan 

huvudsakligen uppmärksamhetsstörning (ADD), uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet 

(ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST). Detta gör att det inte via den statistiska 

informationen gällande antalet studenter med enbart ADHD går att direkt utläsa mer i detalj 

än ana och anta att det finns en ökning över de senaste fyra åren.  

Tabellens siffror kompletterades i min studie av en kortare muntlig information från 

studievägledare på två av Stockholms lärosäten som erbjuder sjuksköterskeprogrammet att de 

studenter med NPF de varit i kontakt med övervägande är personer med diagnosen ADHD. 

Oftast handlar det om ett behov av anteckningshjälp, längre skrivtid vid skriftlig examination 

eller extra handledning. 
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3. Tidigare forskning 

Framförallt presenterar som nämnts initialt Weyandt och DuPaul (2008) ett resultat som 

påvisar en ökning av antalet studenter på högskolenivå med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar vilket därmed föranleder ett behov av att uppmärksamma och 

undersöka detta vidare. De konstaterade att för bättre förståelse av högskolestudenternas 

studiesituation krävdes studier med ett större deltagarantal och med en ökad noggrannhet i 

urvalskriterier (Weyandt & DuPaul, 2008). O´ Callaghan och Sharma ställde år 2013 frågan 

om ADHD-relaterad livskvalitet till 33 medicinstudenter med följande uppdelning av kön som 

demografisk variabel; 21 manliga och 12 kvinnliga, där majoriteten med 63 % hade fått sin 

diagnos efter 18 års ålder. Dessa studenter läste på ett internationellt medicinprogram och var 

samtliga amerikanska medborgare. Av studenterna angav 42 % komorbiditet och av dem sade  

sig 50 % lida av ångest, 35 % inlärningssvårigheter, 7 % depression och 7 % en kombination 

av ångest och inlärningssvårigheter (O´ Callaghan & Sharma, 2014).  

Brown (2013) definierar i sin forskning och teorier de områden där ADHD påverkar graden 

av funktionsnivå i det dagliga livet korrelerat med de exekutiva funktionerna. Gray et al. 

(2015) presenterar ett resultat som indikerar att trots uppnådda studieresultat inom 

normalspannet upplevde studenter med ADHD-diagnos sig påtagligt påverkade av kognitiva 

svårigheter, psykopatologi, stress och nedstämdhet. ADHD existerar även oberoende av 

intelligenskvot (Milioni et al, 2014), ålder, kön och etnicitet (Frazier, Demaree & 

Youngstrom, 2004). Detta innebär per definition att ADHD återfinns bland studenter på 

högskolenivå (Gray et al., 2015). Uppskattningsvis 75 % av personer med ADHD även lider 

av psykisk ohälsa (O´ Rourke et al., 2017) vilket kan påverka funktionsnivån i 

studiesituationer och behöver tas i beaktande i pedagogiska sammanhang.  

Eftersom ökningen av antalet studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

tenderar att öka även på svenska högskolor (tabell 1) finns ett starkt incitament att undersöka 

vilka studiesituationer som upplevs problematiska relaterade till diagnosen ADHD.  

Mot bakgrund av tidigare forskning och pågående diskussion inom fältet söker jag via 

intervjuer utröna inom vilka områden en diagnostiserad ADHD upplevs påverka 

studieförmågan och studiesituationen relaterade till de exekutiva funktionerna hos studenter 

på sjuksköterskeprogrammet i Sverige.  
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4. Syfte 

Studiens syfte är att få vetskap om det finns upplevda svårigheter i studiesituationer orsakade 

av diagnosen ADHD.  
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5. Frågeställningar 

Hur påverkas studenterna i studiesituationer av att ha ADHD-diagnos? 

Vad kännetecknar eventuella upplevda svårigheter i studiesituationer relaterade till ADHD-

diagnosen? 
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6. Teoretisk ram 

6.1 Påverkan på exekutiva funktioner vid ADHD 

 

ADHD definieras av Brown (2013) som ett komplext syndrom bestående av 

utvecklingsrelaterade nedsättningar av exekutiva funktioner, (hjärnans självstyrningssystem, 

som är ett system av främst omedvetna processer). Nedsättningarna är situationellt variabla 

och kroniska och stör i hög grad funktionerna i många delar av personens dagliga liv enligt 

Brown (2014). 

 

De exekutiva funktionerna delas upp av Brown (2013) i kluster: 

 

1. Aktivering: Förmågan att organisera uppgifter och material, tidsberäkning, förmågan 

att prioritera, igångsättning av uppgifter. 

2. Fokusering: Förmågan att behålla fokus och flytta fokus mellan uppgifter. 

3. Ansträngning: Reglering av graden av vakenhet, att upprätthålla graden av 

ansträngning och att styra, anpassa och reglera processhastigheten (tankeförmåga, 

motorik, tal mm). 

4. Emotion: Förmågan till nyansering och reglering av känslor och hantera frustration 

5. Minne: Användandet av och tillgången till olika minnesfunktioner, främst 

arbetsminnet och att kunna återkalla minnen (här inräknas även inlärda kunskaper och 

fakta). 

6. Handling: Reglering och styrning av självständiga handlingar (Brown, 2013) 

 

Ovanstående funktionsvariationer fluktuerar över tid både i ett större linjärt perspektiv som 

livslopp men även under en dag, en timma eller under sekunder (Brown, 2013).  

 

 



 

17 

 

6.2 Socialkonstruktivistiska teoretiska utgångspunkter  

En socialkonstruktivistisk teori vill visa hur vi uppfattar verkligheten och hur den är socialt 

konstruerad samt diskutera hur och på vilket sett dessa konstruktioner uppkommit. Detta perspektiv 

kan tillsammans med ett diskursivt analytiskt perspektiv eventuellt bringa klarhet i varför, hur och på 

vilket sätt ett fenomen är konstruerat och dess implikation. Om vi tittar på en social konstruktion av 

vad som anses vara normalt (Ohlsson, 2009), i detta fall avsaknad av ADHD-diagnos, är detta enligt 

statistiken det vanligast förekommande i en population. Vill vi istället sätta en norm för vad som är 

normalt bör vi relatera till det ideala och eftersträvansvärda (Burr, 2003). Till slut kan vi fundera över 

vad normaltillstånd innebär rent essentiellt och då hålla oss till det naturliga tillståndet – vilket är 

ungefär detsamma som det vanligt förekommande men med en tillsats av ursprunglighet (Ohlsson, 

2009). Börjar vi se på beteenden och avvikelser utifrån dessa konstruktioner kan ADHD passa in som 

det ideala tillståndet utifrån många aspekter av vad som krävs av en välfungerande människa i dagens 

samhälle: kreativ, snabbtänkt, social och med en stark drivkraft och karisma (Burr, 2003).  

Samhällets ofta negativa syn på personer med ADHD kan leda till en stigmatisering och införlivande 

och skapande av en identitetskonstruktion som kraftigt distanserar personen från sitt eget själv. Det 

finns risk för att självbilden konstrueras mot bakgrund av samhällets bristfälliga kunskap och 

feltolkning av vad ADHD egentligen innebär och leder till en känsla av utanförskap (Ohlsson, 2011). 

Goffman (2014) beskrev redan på 60-talet hur en person med stigma inte anses vara fullt mänsklig. 

Om denna förutsättning gäller försöker samhällets invånare på flera sätt (ibland helt omedvetet) 

reducera den stigmatiserades livsmöjligheter. En stigmateori; d v s ett slags konstruerad ideologi som 

förklarar personens underlägsenhet konstrueras och ger ”de normala” ett socialt övertag och 

tolkningsföreträde (Goffman, 2014). 
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7. METOD  

7.1 Design  

Jag har använt mig av kvalitativ metod i denna studie. Kvalitativa metoder (Malterud, 2014) 

utgår ifrån människors eget perspektiv och hur de upplever sin verklighet och hur de agerar i 

vardagslivet (Svensson & Starrin, 1996). Data i kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann, 

2009) samlas övervägande in genom intervjuer (Dalen, 2011). Genom kvalitat iva intervjuer 

ges möjligheten till ett inifrånperspektiv av hur personer med ADHD upplevt sin 

studiesituation. 

Den kunskap som framkommer genom en intervju förmodas vara representativt och kunna 

överföras till andra individers erfarenheter från samma situation. Under intervjuerna fördes 

samtalet framåt och djupare stegvis med motiverande samtal (Rosengren, 2012) som metodik 

genom att ställa öppna och utforskande frågor.  

7.2 Genomförande 

7.2.1 Inklusionskriterier 

En diagnosticerad ADHD var grundförutsättningen för deltagandet i studien. Eftersom all data 

bygger på deltagarnas personliga uppgifter är det inte möjligt att via diagnosregister 

kontrollera diagnos utan detta får anses stämma överens med deltagarnas uppgifter. 

Ytterligare inklusionskriterier var ett krav på att vara eller ha varit student på 

sjuksköterskeprogrammet på något lärosäte i Sverige. Deltagarna kan ha fullgjort sin 

utbildning eller avbrutit densamma. Personen ska kunna tala och förstå det svenska eller 

engelska språket utan behov av tolk. 
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7.2.2 Exklusionkriterier 

Sjuksköterskestudenter utan ADHD-relaterade studiesociala funktionsvariationer. 

7.2.3 Rekrytering 

Annonsering och information om studien via Facebook genom Attention. Riksförbundet 

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd 

(AST), språkstörning och Tourettes syndrom (www.attention-riks.se). Ett antal (7) deltagare 

rekryterades genom snöbollsurval (Denscombe, 2016). Här utgår man från en metod där 

personer i urvalet rekommenderar studien till nya personer som skulle vara lämpliga att också 

ingå. På så vis får man en snöbollseffekt där hela tiden nya personer rekommenderas in, tills 

forskarna anser urvalet vara tillräcklig stort. Fördelen är att det går snabbt att hitta nya 

personer till urvalet eftersom varje person rekommenderar en eller flera nya. Det kan 

dessutom bli enklare att rekrytera de nya personerna att ingå i studien när de blivit 

rekommenderade av en bekant. (Denscombe, 2016). Alla som var intresserade av att delta och 

som uppfyllde inklusionskriterierna kunde direkt helt anonymt svara på enkäten via länk och 

även ange vid intresse av deltagande i fördjupad intervju uppge sina kontaktuppgifter. 

Skriftlig information om frivilligt deltagande och önskemål om eventuellt avbrytande gavs 

redan i informationsskedet gällande enkäten. De som önskade delta även i enskilda intervjuer 

fick via mail returnerad skriftlig upplysning (bilaga E) av mer detaljerad information om 

intervjuns genomförande och även ett samtyckesformulär för underskrift (bilaga C), samt den 

frågeguide (bilaga D) som låg till grund för intervjun. Information om var och hur intervjun 

skulle äga rum, hur lång tid i anspråk den skulle ta och att de när som helst hade möjlighet att 

avbryta deltagandet utan att ange orsak till detta (bilaga E).  

Av deltagarna (28) besvarade samtliga webbenkäten i sin helhet. Samtliga deltagare (8) som 

accepterade fördjupade intervjuer genomförde dessa i sin helhet. 

http://www.attention-riks.se/
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7.2.4 Datainsamling 

En webbenkät konstruerades med DIVA 2.0 (Kooij & Francken, 2010) som förlaga. DIVA är 

ett diagnostiskt screeningverktyg för ADHD i enkätform som bygger på diagnoskriterierna för 

ADHD ur DSM-IV (American Psychiatric Association, 2002). DIVA (2010) består av tre 

delar: Kriterier för uppmärksamhet, kriterier för hyperaktivitet-impulsivitet och kriterier för 

debutålder och funktionsnedsättning orsakad av ADHD. Enkäten (bilaga A) kallad DIVA-(P) 

är konstruerad för att täcka områden som korrelerar till studiesituation och studieförmåga 

vilken i sin tur är relaterad till diagnoskriterier ur DSM-5 (American Psychiatric Association, 

2014). Dessa områden är direkt kopplade till kärnsymptomen på ADHD: 

hyperaktivitet/impulsivitet, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga.  DIVA är ett 

diagnostiskt screeningverktyg för vuxna baserat på diagnoskriterier enligt DSM-IV (American 

Psychiatric Association, 2002) med fokus på upptäckt av möjliga ADHD-symptom kopplade 

till vardaglig funktionsförmåga. Den av mig modifierade versionen är tänkt att upptäcka 

pedagogiska situationer som påverkas av tidigare diagnosticerad ADHD. I enlighet med 

förlagan har min modell av DIVA frågor kring kärnsymptomen på ADHD som de presenteras 

enligt diagnosmanualen DSM. Min version DIVA(P) baseras på den 5:e upplagan av DSM 

(American Psychiatric Association, 2014) där det är möjlig att diagnostisera ADHD om 

symptomen uppträtt även efter 12 års ålder. DIVA tar inte upp frågor som rör komorbiditet. 

För full förståelse för komplexiteten bakom den varierande funktionsförmågan hos personer 

med ADHD är det dock viktigt att veta att över 75 % även har någon form av komorbiditet 

där olika grader av hälsoproblem ackompanjerar diagnosen; t ex ångest, depression, 

bipolaritet, substansmissbruk, sömnproblem och personlighetssyndrom. Ett 

screeningsinstrument som DIVA gör därför inte anspråk på att utgöra en fullständig förståelse 

för hur en individ med ADHD upplever sin situation. Min pedagogiska version av DIVA(P) 

kan endast ge en grundläggande generell förståelse för hur studiesituationen upplevs vid 

samtidig ADHD-diagnos. DIVA används i klinisk psykiatrisk verksamhet som en del av ett 

större frågebatteri och där specialistutbildad läkare inom psykiatri eller legitimerad psykolog 

agerar frågeställare. DIVA tar i allmänhet 1-1,5 timma att genomföra. Min pedagogiska 

version (P) är ett självskattningsformulär via webben som tog 30 minuter att genomföra i snitt 

av deltagarna. Enkäterna distribuerades via Google Drive och genomfördes löpande och 

samlades in efter att sex månader förflutit från start och inga nya svar inkommit inom loppet 

av två månader. Webbenkäten besvarades av 28 personer. Svaren från denna enkät fick utgöra 
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grunden till den semistrukturerade frågeguide som användes vid de påföljande personliga 

djupintervjuerna.  

Därefter analyserades intervjudelen som kondenserades till den tematiska indelningen av de 

tre områden som kom att utgöra resultatet: påverkan av varierande grad av minnesfunktion, 

förmågan att behålla fokus och koncentrationsförmåga. Samtliga tre teman ingår i Browns 

(2013) indelning av de exekutiva funktionerna i kluster. 

Intervjuerna genomfördes som enskilt samtal med utgångspunkt från semistrukturerad 

intervjuguide där öppna frågor (bilaga D) gav intervjupersonen möjlighet att fritt uttrycka sig 

(Dalen, 2011). Eftersom intervjusamtalet handlade om personliga upplevelser måste 

intervjuaren vara lyhörd för vilka frågor som kan ställas när och hur menar Kvale och 

Brinkmann (2009). Intervjuerna varade i genomsnitt 60 minuter och ljudupptagning via 

digitalt medium utfördes. Att spela in ett samtal kan upplevas påträngande och olustigt varför 

en beredskap för anteckningshjälp fanns till hands och användes parallellt vilket 

rekommenderas av Dalen (2011). Deltagarens godkännande om bandinspelning och 

information om hantering av uppkommen information gavs både muntligt vid intervjutillfället 

och skriftligt vid accepterandet och godkännandet av deltagande i studien (bilaga B, C och E).  

Under de enskilda intervjusituationerna säkerställdes en informell och trygg atmosfär i 

enskildhet på Sophiahemmet Högskola, Stockholm. Samtalet ägde rum i ett litet mötesrum 

där dörren under intervjun var låst och med en ”var god stör ej” skylt utanför. Kaffe och 

vatten erbjöds för att likna ett vardagssamtal. Tre intervjuer genomfördes på Sophiahemmet 

Högskola och övriga fem intervjuer via telefon. 
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8. Behandling av material 

8.1 Analysmetod 

Intervjumaterialet analyserades med Graneheim och Lundmans (2004) modell för kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats, se nedan tabell 2. Denna modell grundar sig på 

Krippendorfs (2013) modell för kvalitativ innehållsanalys. Intervjutexten gås igenom ett 

flertal gånger och meningsbärande enheter kodas för att slutligen kondenseras till tre 

kategorier och teman (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Dessa tre teman korrelerar med 

Browns (2014) och Barkleys (2006) teorier kring de exekutiva funktionernas inverkan på det 

dagliga livet hos personer med ADHD. De tre huvudteman som framträdde under analysens 

gång ingår i delar av de kluster, definierade av Brown (2013) av exekutiva funktioner under 

påverkan av ADHD. Nedsättningarna är situationellt variabla och kroniska och stör i hög grad 

funktionerna i många delar av personens dagliga liv enligt Brown (2014). 

 

 

Tabell 2, Exempel analysmodell 

A  

Meningsbärande 

enhet 

 

”Jag får svårt att 

hitta tillbaka till 

min uppgift om jag 

blir störd” 

 

 

”Jag minns inte 

inlärd kunskap och 

glömmer allt jag 

lärt mig under 

proven och 

B 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Studenten upplever 

variation i 

fokusering vid 

oplanerade avbrott 

 

 

Studenten upplever 

varierande 

minnesfunktioner i 

studiesituationer 

 

C 

Kod 

 

 

Upplevelse av 

varierat fokus i 

generella 

studiesituationer 

 

 

Upplevelse av 

varierade 

minnesfunktioner i 

generella 

studiesituationer 

D 

Underkategori 

 

 

Studentens 

upplevelse av 

specifik 

fokuseringsförmåga 

 

 

Studentens 

upplevelse av 

specifika 

minnesfunktioner 

 

D 

Teman 

 

 

1. Fokus 

 

 

 

 

 

2. Minne 
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glömmer inbokade 

möten, tider och 

scheman” 

 

”Vissa dagar går 

det bättre än andra. 

Om jag haft en 

stressig morgon går 

allt sämre och jag 

har oflyt hela 

dagen”. 

 

 

 

Studenten upplever 

en variation i 

energiåtgång 

beroende på 

omständigheter 

 

Upplevelse av 

varierad tillgång till 

energi i genererella 

studiesituationer 

 

Studentens 

upplevelse av 

energitillgång i 

specifika 

studiesituationer 

 

3. Energi 

 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades i närliggande tid av mig och intervjumaterialet 

lästes upprepade gånger igenom varpå följde en reflektion med utgångspunkt i intervjuguiden 

och syftets frågeställning (Malterud, 2014). Enkätsvaren lästes igenom. Vid upprepad 

genomläsning av det totala intervjumaterialet identifierades och urskildes meningsbärande 

enheter (stycken och meningar som är relevanta för frågeställningen). Dessa kondenserades, 

abstraherades ur materialet och benämndes med en kod. Till sist formulerades teman. 

Meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter, koder och kategorier/teman samt 

exempel visas i tabell 2. Baserat på texten som helhet, innehållet i kategorierna och känslan 

för det sublima (det icke uttryckta och uttalade budskapet) formulerades tre teman. Dessa 

områden har utkristalliserats genom användning av tematisk indelning av framkommen 

information knuten till frågeguiden (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Genom att 

sammanställa antalet uttalanden kan de aspekter som är viktigast och signifikanta 

utkristalliseras. Enligt Dalen (2011) är det av största vikt att inte initialt låsa in sig i bestämda 

kategorier utan att vara öppen för upptäckter i materialet.  
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8.2 Begränsningar och bortfall  

Inga deltagare föll bort under studiens gång och de begränsningar av antalet deltagare härleds 

till på vilket sätt information om studien synliggjordes. En större spridning av information om 

studien och möjligheten att delta, via andra kanaler än de som användes, skulle säkerligen 

möjliggjort ett större antal deltagare av enkätdelen. När det kommer till de enskilda 

intervjuerna finns det ett mått av mättnad efter ett visst antal deltagare och i detta fall uppgick 

antalet till åtta (8) intervjuer vilket ansågs tillräckligt för att uppnå mättnad. 

8.3 Validitet och generaliserbarhet 

För att uppnå så hög grad av reliabilitet som möjligt har jag vidtagit följande mått och steg: att 

genomgående ställa öppna frågor, att använda samma intervjuguide baserad på resultatet av 

enkäten till samtliga deltagare. Vid transkriberingen av materialet har jag varit så noggrann 

som möjligt och använt mig av analysmetodik med upprepad kondensering (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). Vad gäller studiens generaliserbarhet bygger den på deltagarnas 

samstämmighet vad gäller utkristalliserandet av de teman som ligger till grund för resultatet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Dessa tre teman och studiens resultat korresponderar 

med kärnsymptomen vid ADHD (American Psychiatric Association, 2014) och tidigare 

forskning av Brown (2013) och Barkley (2006) vad gäller variation av de exekutiva 

funktionerna även beskrivet av Gray et al. (2015). 



 

25 

 

9. Forskningsetiska överväganden 

 

En intervjusituation kan bli personlig och känslosam. För intervjuaren är det viktigt att veta att 

hen inte är terapeut utan intervjuare men det är samtidigt angeläget att intervjuaren har 

kunskap om att identifiera oro (Kvale & Brinkmann, 2009). I detta fall har jag kompetens som 

legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av klinisk psykologi, pedagogisk verksamhet inom 

neuropsykiatri och psykologi samt praktisk verksamhet som behandlare med kognitiv 

beteendevetenskaplig inriktning.  

Att berätta om sin ADHD-diagnos och hur den påverkar studiesituationen är en privat 

angelägenhet. Det finns alltid en risk att känslig information som delges kommer i orätta 

händer varför det särskilt bör beaktas vikten av att följa fastställda etiska krav sammanfattade 

i god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna ska informeras i förväg gällande 

studiens innehåll, syfte och upplägg samt att de när de själva vill och utan att ange särskild 

orsak, kan avbryta sitt deltagande. Denna information har lämnats skriftligt både generellt vid 

rekryteringen av enkäten samt till de som därutöver valt att bli intervjuade. De som valt att 

delta i intervjusituation har lämnat sitt skriftliga medgivande och tagit del av det 

samtyckesformulär som skickats dem via e-post (bilaga B, C och E).  

Under hela datainsamlingsperioden av enkätsvaren hade deltagarna skyddad identitet. Svaren 

skickades in via Google Drives datainsamlingsformulär och gavs en automatiserad slumpvis 

vald kod. 



 

26 

 

10. Resultat 

10.1 Enkät 

 

Deltagandet i enkäten förutsätter fastställd ADHD-diagnos vilket även är en av frågorna 

initialt. Frågorna är uppdelade efter kärnsymptomen på ADHD och de ska besvaras med 

utgångspunkt i den egna upplevelsen av de påståenden som presenteras. Flera svarsalternativ 

är möjliga. Sammanställningen av enkäten visade på vilka svarsalternativ som fick flest kryss 

av flest deltagare och jag har valt att presentera de svar som gav 100 % markering. Dessa svar 

fick utgöra grunden till de frågor som sedan ställdes under djupintervjuerna och belyser de 

områden där deltagarna uppgav störst andel funktionspåverkan på grund av ADHD. Övriga 

svarsalternativ gav som högst 50 % utfall.  

Enkäten, kallad DIVA- (P) (bilaga A) strävar efter att utröna om ADHD:s inverkan på 

exekutiva funktioner även påverkar personen i pedagogiska situationer och i detta fall 

under sina studier till sjuksköterska. Frågorna är en ombearbetad och anpassad 

pedagogisk version som grundar sig på Diagnostic Interview for ADHD in adults 

(DIVA). DIVA i sin tur faller tillbaka på diagnoskriterierna för ADHD som de är 

fastställda i DSM-manualen (bilaga F). Frågorna i DIVA handlar om att upptäcka de 

identifierade kärnsymptom som återfinns vid ADHD;  uppmärksamhet, hyperaktivitet 

och impulsivitet i det dagliga livet. DIVA-(P) strävar efter att upptäcka om dessa 

kärnsymptom påverkar de exekutiva funktionerna vid pedagogiska situationer hos 

vuxna personer med diagnosen ADHD. 

Ett samlat resultat av de genomförda enkäterna gav en indikation på inom vilka 

områden relaterade till exekutiva funktioner personerna hade störst påverkan av sin 

ADHD-diagnos och att dessa frågeområden var de som skulle komma att utgöra 

intervjuguiden till de fördjupade individuella intervjuerna (bilaga D). De områden som 

identifierades som prioriterade fokusområden, det vill säga de frågor som samtliga 

deltagare angav positivt svar på var de svårigheter som studenterna upplevde i att 
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fungera i grupp med andra studenter, att starta och avsluta teoretiska uppgifter, behålla 

koncentrationen både under teoretiska studier som under samtal. Det angavs även 

svårigheter med distraherande störningar och problem med koncentrationen vid 

monotona, upplevda krångliga och tråkiga uppgifter. Studenterna angav svårigheter med 

organisationsförmågan relaterat till otydliga instruktioner och avsaknad av återkoppling. 

Det fanns en överenstämmelse i svaren kring studierelaterade problem avseende 

rastlöshet kopplat till kravet på stillasittande aktivitet som under långa föreläsningar. 

Rastlösheten upplevdes även leda till irritation om kurskamrater, lärare exempelvis tog 

lång tid på sig till avslut i diskussioner och samtal. 

Sammanfattningsvis indikerar de insamlade enkätsvaren på en tydlig koppling till 

diagnoskriterierna för ADHD samt en påverkan av de exekutiva funktionerna under 

pedagogiska moment och situationer. Enkäten påvisar störst påverkan i studiesituationer 

av ADHD inom de områden som senare efter resultatanalysen visade sig komma att 

ingå i de tre identifierade teman; påverkan på variationer i förmågan att fokusera, 

varierande tillgång till minnesfunktioner och upplevelsen av energitillgång. Deltagarna i 

enkäten fick även möjlighet att med egna ord beskriva inom vilka områden de upplevde 

sig ha störst problem av ADHD-relaterade symtom. Under studietiden upplevdes 

problem med att planera sina studier och att initiera och genomföra uppgifter. Om de 

själva hade möjligheten att påverka sin studiesituation angavs som exempel mindre 

arbetsgrupper, tydliga riktlinjer vid uppgifter, konkret och snabb återkoppling från 

lärare och handledare. De angav planering och att sätta upp tydliga deadlines för sig 

själv som högt prioriterade åtgärder för en välfungerande studiesituation. Några 

upplevde sig ha fördelar av sin diagnos under studietiden bland annat ett stort intresse 

för det studerade, en fallenhet för yrket och att kunna se lösningar och möjligheter med 

större variation än andra och att vara effektiv när det verkligen gäller. 

De via enkäten identifierade fokusområden med kopplingar mellan ADHD-symptom 

och pedagogiska situationer gavs större utrymme under de individuella intervjuerna och 

presenteras som följer.  
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10.1.2 Sammanfattning av enkätsvar 

Åtta (8) deltagare i enkäten valde att gå vidare och tackade ja till individuella djupintervjuer. 

Deltagarantalet var 28 personer och deras ålder fördelades på detta vis: 18 – 24 år; 30 %, 25-

34 år; 50 %, 35 år eller äldre; 20 %. En tredjedel av deltagarna i enkäten hade diagnosen 

ADHD av kombinerad typ 314.01 och två tredjedelar diagnosen ADHD huvudsak nedsatt 

uppmärksamhet 314.00. 33 % av deltagarna hade inte fått sin ADHD diagnos innan de 

påbörjade sina studier till sjuksköterska. 67 % tog kontakt med 

studievägledaren/studiesamordnaren först efter en tid av studier. 

Deltagarna kunde kryssa för olika svarsalternativ och de frågor vars svar gav ett 100%-igt 

samstämmigt utfall var de som redovisas nedan:  

Har du även andra diagnoser som kan påverka din studieförmåga:  

Ångest och oro. 

Varför lockades du av att studera till sjuksköterska?:  

Goda möjligheter till framtida anställning.  

Mitt intresse för människor. 

Inom vilka områden har du under studietiden till sjuksköterska upplevt svårigheter på 

grund av din ADHD-diagnos? 

Att fungera i arbetsgruppen ute i praktik.  

Starta och avsluta teoretiska uppgifter.  

Hur är det med koncentrationen när någon talar till dig? 

Ofta minns jag inte vad som sagts.  

Det går lättare att koncentrerar mig på ett samtal en till en än när det är flera deltagare.  

Hur är det med din organisationsförmåga kopplat till dina studier?  

Jag blir stressad över att inte uppfatta vad som krävs av mig för att klara en uppgift.  

Känner mig ofta osäker på om jag uppfattat instruktioner och om jag utfört uppgiften rätt.  
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Jag behöver tydlig och snabb återkoppling. 

Blir du ofta distraherad av yttre störningar i din studiesituation?  

Jag har svårt att hitta tillbaka till tråden om jag blir störd.  

Hur upplever du monotona uppgifter och situationer?  

Jag tappar koncentrationen om föreläsaren inte varierar sig. 

En krånglig och innehållsmässigt tråkig uppgift får mig att tappa intresset redan från start. 

Vilka symptom på rastlöshet har du under dina studier?  

Rör ständigt på någon del av kroppen (kan ha hittat strategier som tuggummi, spänna och 

slappna av muskler, ritar, pillar på ngt).  

Jag föredrar att sitta långt bak i föreläsningssalen.  

Hur fungerar du i samverkan med andra kurskamrater, lärare, handledare, patienter? 

Jag tycker andra tar lång tid på sig att komma till avslut i diskussioner.  

 

Enkäten (bilaga A) innehöll avslutningsvis frågor där deltagarna hade möjlighet att ge mer 

uttömmande personliga svar. Här återges exempel på representativa svar i citatform.  

Inom vilka områden har/hade du störst problem under din studietid till sjuksköterska? 

Seminarier, redovisningar, att planera för hur lång tid och vad jag ska läsa inför tentor, att komma 

igång med inlämningsuppgifter, grupparbeten, det blir lätt stökigt och segt i en jobbig 

kombination. 

Vad tror du skulle underlättat för dig att studera till sjuksköterska? 

Mindre grupper vid seminarier. Kan ha ångest i veckor innan stora redovisningar. Om jag fått 

tydligare riktlinjer och tips på hur jag ska lösa de praktiska situationerna för att undvika förvirring 

och stress. Diagnos och medicinering.  
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Om du skulle ge en blivande sjuksköterskestudent med ADHD några studietips, vad 

skulle det vara? 

Planera. Skriv upp allt. Inlämningar, var saker ska förvaras, planera studietiden, sätt upp timmar 

som ska ägnas åt studier med korta avbrott och belöningar, gör ngt annat (kul) emellan. Förbered 

dig. Kolla scheman i förväg, använd påminnelser i mobilen, ta hjälp av samordnaren. Sätt upp 

tydliga deadlines. 

Vilka råd vill du ge undervisande lärare när det handlar om sjuksköterskestudier och 

ADHD? 

Vara förstående och påläst om ADHD. Lyssna på individen. Jag tror jag kan bli en utmärkt 

sjuksköterska. Variera undervisningen. Ta täta pauser, tydliga power point och presentationer. 

Streama gärna föreläsningarna. En person med ADHD fungerar, agerar och tänker ofta på ett 

annorlunda vis men inte nödvändigtvis på ett felaktigt sätt – bara annorlunda mot dig själv och i 

allmänhet. 

Vilka fördelar finns/fanns det för dig att ha ADHD och studera just till sjuksköterska? 

När jag väl tar tag i saker är jag effektiv och kan se många olika möjligheter. Jag är orädd och 

nyfiken och genuint intresserad av människor. Jag kan räkna ut tänkbara händelser och se behov 

hos patienter som andra inte ens skulle komma på och på så vis ligga steget före i omvårdnaden . 
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10.2 Intervju 

Här nedan återges deltagarnas svar med den semistrukturerade intervjuguiden som 

utgångspunkt (bilaga D). Svaren analyserades med kvalitativ innehållsanalys varpå tre teman 

utkristalliserades. Resultatet presenteras tematiskt inklusive analys. Samtliga deltagare som 

intervjuades enskilt var studerande på sjuksköterskeprogrammet. Alla intervjuade studenter 

utom en hade varit i kontakt med studievägledare/samordnare för funktionsnedsättningar. De 

var alla nöjda med kontakten och den hjälp de erbjudits var längre tid på tentor, skriva tenta 

på dator (7 deltagare hade använt sig av denna form av stöd), anteckningshjälp (endast en 

student hade accepterat detta erbjudande) och i viss mån talböcker (något deltagarna inte 

riktigt ansåg sig vara i behov av). Ingen av deltagarna hade samtidig dyslexi eller andra 

läs/skrivsvårigheter) enskilt rum under tentamen (de studenter som erbjudits detta; 5), var 

mycket nöjda och hade velat erbjudas denna form av stöd i större omfattning, endast vissa 

tentor gick att ordna på detta vis på grund av sals- och personalbrist). 

De flesta deltagarna i intervjun (7 av 8) hade valt att tala med samordnaren för att de ville veta 

om det fanns extra stöd som passade dem på skolan. En student fick svårigheter att genomföra 

sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på grund av avsaknad av diagnos och i behov av 

medicinering. Efter studieuppehåll, diagnos och medicinering erbjöds individuell studieplan 

med särskilt pedagogiskt stöd med KBT-metodik och MI samtalsmetodik (Rosengren, 2012) 

vilket föll väl ut och studenten kunde återuppta sin utbildning med gott resultat. 

 

En majoritet av deltagarna uttryckte intresse för ämnet som avgörande för förmågan till 

hyperfokus och lyckat studieresultat. Det som upplevdes som arbetsamt på grund av ADHD 

var när det gavs långa och otydliga instruktioner samt när de förväntades genomföra och 

planera något under tidspress som lämnade utrymme för variabler i utförande. Miljöfaktorer 

som hög ljudvolym, rumslig stökighet, upplevd stress, interpersonella konfliktsituationer och 

oförmåga att koppla av och varva ner på fritiden påverkade deltagarna starkt negativt. Deras 

självkänsla påverkades av att handledare ibland feltolkade symptom på ADHD; som 

uttröttbarhet, varierad uppmärksamhet, behov av att samla energi och ”ladda om” och 

nyfikenhet som varande ohövligt, okunnigt, oppositionellt och tecken på lathet och dryghet. 

En student berättade om hur handledaren känt sig personligen kränkt av att studenten frågade 

varför hen utförde momentet som hen gjorde. Syftet var att lära sig mera men handledaren 

uppfattade det som kritik inför patienten. Efter kondensering av det insamlade materialet från 
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enkät och intervju utkristalliserades som nämnts tre teman där ADHD-relaterade symptom 

kopplade till sjuksköterskestudier var särskilt framträdande: 

 

1. Fokus: Förmågan att behålla fokus och flytta fokus mellan uppgifter Brown (2013) 

 

2. Minne: Användandet av minnesfunktioner, främst arbetsminnet och att kunna 

återkalla minnen (Brown, 2013) 

 

3. Energi: Förmågan att organisera uppgifter och material, tidsberäkning, förmågan 

att prioritera, reglering och upprätthållandet av graden av vakenhet, fysisk och 

mental ansträngning och att styra hastigheten (tankeförmåga, motorik mm) Brown 

2013) 

1. Fokus 

Studenterna upplevde stora variationer i förmågan att kunna fokusera på en uppgift över tid. 

Denna variation kan komma efter en kortare eller längre tid och uppstå i olika situationer. Den 

största anledningen till en nedsättning av fokuseringsförmågan uppkom då en uppgift eller 

situation upplevdes vara tråkig, meningslös, upprepande, långsam och otydlig. En uppgång i 

fokuseringsförmågan inträdde då uppgifter och situationer upplevdes som stimulerande, 

intressanta, strukturerade och begripliga. Studenterna angav att de ofta var bra på att 

strukturera åt andra och kan förutsäga problem som kan uppkomma. De angav vidare att de 

jobbar bäst under press och stress då förmågan att hyperfokusera blir optimal. När de går in i 

sin yrkesroll ökar förmågan att fokusera och koncentrera sig på uppgifter. 

En student beskriver svårigheten med att ha varierande grad av uppmärksamhetsförmåga 

under ett pågående samtal och hur detta kan skapa en stor stress och leda till missad 

information som är viktigt för studenten. En rädsla för att uppfattas som ”dum” finns 

närvarande eftersom upprepade frågor kring samma ämne tenderar att av andra uppfattas som 

att vederbörande inte intellektuellt förstår vad som sägs:  

(Johan):Jag behöver få samma saker förklarade för mig upprepade gånger. Det handlar inte om att 

jag inte förstår utan på grund av bristande uppmärksamhet. Jag lyssnar så gott jag kan, jag 

fokuserar och lyssnar och försöker verkligen vara uppmärksam på vad som sägs men jag hör inte. 

Om jag hör vad du säger har jag glömt vad du sagt halvvägs genom din mening. Jag kan ofta inte 

minnas vad du sagt men jag är medveten om att det finns missad information. Jag känner mig ofta 
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för dum för att be dig upprepa vad du sagt ytterligare gånger och medans jag försöker lyssna på 

vad du säger blir du distraherad av att jag inte sitter stilla eller pillar på någonting. Jag kan inte 

höra någonting på grund av att min hjärna rusar. Jag avbryter (tyvärr) ibland när människor pratar 

(de utan ADHD pratar sååååå långsamt) annars glömmer jag min poäng som måste levereras i sitt 

sammanhang. När andra väl har slutat prata har jag redan 15 andra tankar om 8 saker jag  skulle 

kunnat göra eller säga. 

  

Studenterna har hittat egna copingstrategier för att hantera den varierade förmågan att 

fokusera. Dessa copingstrategier kan exempelvis vara att de ritar och pillar på saker, det vill 

säga håller fokus uppe genom att vara fysiskt aktiva i någon form. 

(Anna): Jag får två gånger så lång tid på mig för att skriva prov/inlämningar i ett tyst rum med 

reducerade yttre störningar. Det är verkligen värt att kolla upp sådant med din studievägledare. Jag 

bandar föreläsningar. Gör det som måste göras, maskar gärna och undviker det som inte behöver 

göras. Går bara på de föreläsningar som är ett måste. Ge mig tid innan svar, tänka om i huvudet. 

(Maria): Självvalda delmål, inte av ngn annan. Ger mig själv belöningar, sätter upp delmål: efter 

14 sidor får jag ta en cig. Gör det som måste göras i sista stund, blir dock bra resultat. 

Minnesfunktioner- använder kalendern i mobilen om mer än en sak ska göras. Antecknar. Valt 

utbildning efter intresse. Medicinen gör att jag kan koncentrera mig bättre men den tar jag bara 

ibland. Jag blir så tråkig av den. I grupper är jag initialt blyg och tillbakadragen. Vill inte varva 

upp och bli hyper.  Vill se hur folk är. Fyller i meningar om jag vet vad människor ska komma att 

säga, ritar samtidigt, pilla på och pillar sönder saker – det ökar fokus. Antingen 0-100. 

Här ovan beskriver studenten hur hon löser studiesituationen genom att använda sig av 

copingstrategier. Ett visst mått av närhet till deadline beskrivs också som en fungerande 

strategi för att få saker gjorda i tid. 

Att leva med ADHD beskrivs av deltagarna som att ständigt utvärdera sig själv och att 

rannsaka sin egen förmåga. En student jämför sina egna funktionsvariationer i yrkesutövandet 

med hur det kan vara att ha dyslexi i samma situation: 

(Anna);Tricket är att utvärdera dig själv på ett ärligt sätt. Om du kan lära dig självkontroll kan 

ingen någonsin tro att du har ADD/ADHD. Om du inte kan det? Det är för mycket detaljer 

kopplade till sjuksköterskeyrket och det finns så mycket som kan gå allvarligt fel – i så fall ska du 

söka dig till ett område inom sjukvården där du är en mer säker utförare. Eller helt enkelt fundera 

på något annat om det känns bättre; som utbildningsverksamhet, rättsmedicin, terapeutisk 

verksamhet mm.  

 

För att kunna smälta in i mängden och inte alltid riskera att definieras och definiera sig själv 

som en person med ADHD har studenterna hittat självkontrollerande funktioner och 

strategier. Deltagarna poängterade vikten av att utvärdera dig själv på ett ärligt sätt. Däremot 

är svårigheterna stora och då självkontroll inte är möjligt ansågs det att det är för mycket 

detaljer kopplade till sjuksköterskeyrket och det finns så mycket som kan gå allvarligt fel. En 

rekommendation om att i så fall söka sig till ett område inom sjukvården där individen är en 
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mer säker utförare. Alternativet kunde annars vara att helt enkelt fundera på något annat om 

det känns bättre; som utbildningsverksamhet, rättsmedicin, terapeutisk verksamhet mm. 

Studenterna var medvetna om sina för- och nackdelar på ett påtagligt vis. 

 

I många situationer sammanfaller förmågan att fokusera på en variation i minnesfunktionerna 

och även variationen i energitillgång. Deltagarna beskriver ett flertal situationer där de tre 

temana tydligt samverkar i varierande kontext.  Ofta mindes deltagarna inte vad som sagts. De 

upplevde att det går lättare att koncentrerar sig på ett samtal en till en än när det är flera 

deltagare. Ett flertal deltagare beskrev de olika fördelar det för med sig att ha ADHD och 

studera. De beskriver hur de fungerar bäst under stress och att intresset för utbildningens 

innehåll gör att de kan hyperfokusera under lång tid. Dock har denna förmåga att arbeta under 

stress och fokusera koncentrerat ett pris i form av ibland total utmattning efter arbets-/studie-

/praktikdagens slut:  

(Catharina):Bra på att strukturera åt andra, kan förutsäga alla problem som kan uppkomma. Jobbar 

bäst under press och stress. Kan då hyperfokusera. Jag går in i en yrkesroll.  

(Therese):Jag har omfamnat de fördelar jag har med att ha ADHD. Jag är kreativ, människor dras 

till mig just för att jag är annorlunda och jag har hittat humorn i min sk ”funktionsnedsättning”. 

Omvårdnad är en profession som passar mig på grund av all multitasking som det innebär. Jag 

tycks inte ha tid att tappa mitt fokus eftersom det ständigt skiftar. På jobbet fungerar jag bra, jag 

kan förprogrammera mig att vara fokuserad, koncentrerad och hantera mina emotioner, bättre med 

åren (22 år). Det funkar ett tag – är helt slut när jag kommer hem.  

(Immanuel):Positivt med diagnos. Patientsäkerhet: kan tänka ut alla möjliga scenario innan, tänker 

inte smalt utan brett, bra på att göra struktur för andra och förklara. Riskbedömningar, 

katastroftänkandet underlättar vid problemlösning. Det är kul med stress! Även koordinationen 

fungerar bättre på jobbet – jobbläge.  

 

Vissa moment i utbildningen beskrivs av studenterna som mest plågsamma. Dessa är 

företrädesvis situationer som kräver långvarigt stillasittande och fokus:  

(Cecilia):Tentor är värst. 4 timmar, mitt fokus räcker i 1 timme sedan är jag uttråkad och behöver 

röra på mig. Bästa vore om jag kunde gå ut och ta en cig och ladda om hjärnan under tentan 

(fokus+ energi). Minns delar och detaljer från föreläsningar, inte vad det handlar om i det hela. 

Orkar inte sitta stilla, ångest innan, slarvfel på tentor.  

 

Ytterligare exempel på hur dessa tre funktioner samverkar och vikten av tydliga instruktioner 

i studiesammanhang beskrivs på genom en ökad stress över att inte uppfatta vad som krävs för 
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att klara en uppgift. En osäkerhet om att rätt uppfatta instruktioner och om uppgiften utförts 

rätt angavs. Deltagarna poängterade vikten av tydlig och snabb återkoppling. 

 

De studenter som medicinerade med metylfenidat under studietiden beskriv olika effekter på 

studieförmågan och påverkan på studiesituationen i stort. Bland annat upplevde flera 

studenter en ökad koncentrationsförmåga. En student beskrev nackdelen med att medicinera 

”bort” sin ADHD med att förmågan att fokusera påverkas av upplevelsen av hur pass 

intresseväckande situationen är. Om något är intressant eller kul är det oftast inget problem att 

fokusera. Då kan fokus bibehållas hur länge som helst. Till och med så länge att studenterna 

glömde bort att äta och dricka. 

2. Minne 

Deltagarnas upplevelser av variationer av minnesfunktionerna sträcker sig över större delen 

av studietiden och de situationer som uppkommer. Ofta handlar det om att inte minnas vad 

som sagts både i direkta samtal en till en men oftare blir detta framträdande då något ska 

muntligt återges på direkt anmodan då en snabb respons efterfrågas. Tentamenssituationer kan 

på grund av detta vara besvärligt och ta längre tid i anspråk. Studenterna minns delar och 

detaljer från föreläsningar och inte vad det handlar om i det stora hela. Påfallande ofta orkar 

studenten inte sitta stilla och får ångest innan tentamensdags och gör därmed slarvfel på 

skriftliga tentor. Under intervjuerna framkom ett behov av att få samma saker förklarade 

upprepade gånger. Det handlar inte om nedsatt förmåga att förstå utan på grund av bristande 

uppmärksamhet togs inte informationen in. Deltagarna beskrev fenomenet som om att de 

fokuserar och lyssnar och försöker verkligen vara uppmärksamma på vad som sägs men att de 

inte hör. Om förmågan att höra vad som sägs finns är det inte säkert att det för den skull 

fastna i minnet. De beskriver att de har glömt vad som sagts halvvägs genom en mening 

ibland när koncentrationen brister. Medvetenheten om att det finns missad information är 

plågsam och känslan av att känna sig dum och be om upprepning av vad som sagts ytterligare 

gånger är påtaglig.  

En student beskriver hur svårt det kan vara att ha varierande minnesfunktioner och hur den 

varierande tillgången på energi kan spela en stor roll inte bara för den egna upplevelsen av 

situationen utan i samverkan med andra:  
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(Susanne):Minns inte inlärd kunskap och glömmer allt jag lärt mig under proven. Glömmer 

inbokade möten, tider, scheman. Förlägger saker. Säger saker jag inte menar på impuls . Jobbigt 

med långa föreläsningar, orkar fram till lunch sedan går jag hem för att läsa själv annars skulle jag 

uppfatta bara vissa saker, fragment av föreläsningen och då röra till det för mig. Oro och ångest 

inför möten med andra människor, osäker på hur jag ska vara och bete mig. Kan uppfattas som 

dryg och nonchalant. Sällskaplig och ogärna ensam. Lite för pushig. Har inte berättat för fler än de 

närmaste om min diagnos, däremot hur jag är som person och när jag behöver tid att tänka efter 

om ngn t ex vill att jag snabbt ska skifta fokus och göra ngt annat. 

3. Energi 

Ett påtagligt övergripande problem i många skilda situationer är tillgången eller avsaknaden 

av energi i form av fysisk och psykisk trötthet, upplevelsen av stress, oförmågan att koppla av 

under ledig tid, hög grad av energi vid intresse och ökad motivation, regleringen av graden av 

energi (allt eller inget). Denna varierade tillgång på energi upplevdes ibland i positiva termer i 

olika studiesituationer. Exempelvis angav deltagarna att de fungerar bättre under press och att 

det är därför de vet att de kommer att bli en bra sjuksköterska. Ett arbete där kravet är att 

personen måste vara på gång och ha mycket jobb underlättar förmågan till koncentration och 

att upprätthålla lagom grad av energi. Medicinering med företrädesvis metylfenidat användes 

på varierande sätt av deltagarna. Några använde medicinen dagligen med långtidsverkande 

effekt, andra korttidsverkande preparat och ytterligare andra tog medicinen endast vid behov. 

Det finns en upplevelse av at personligheten blir förändrad med medicinering och att detta 

inte alltid är önskvärt. Priset av förbättrad koncentration är en upplevelse av tristess;  

(Immanuel): Jag har lärt mig att hantera livet utan mediciner och använder det (ADHD) till min 

fördel. Ritalin (metylfenidat) gjorde mig ”tråkig” som person och jag kände mig avstängd och  

platt.  Jag använder mina mediciner bara när jag kommer ihåg att ta dem (ha!) och när jag behöver 

dem 

(Cahtarina): När du är van vid att din hjärna går en miljon mil i timmen och du tänker på ungefär 

20 saker samtidigt är skillnaden med medicin (metylfenidat) att du tänker på en sak, gör en sak och 

gör det färdigt. Sedan går du vidare och gör nästa sak osv. I jämförelse med vad det är att ha 20 

olika saker på gång ÄR det tråkigt. Det är inte så vi är vana vid att göra 

 

De situationer som gav upphov till upplevelsen av bristande energi kunde till exempel vara 

långa seminarier och föreläsningar. Långvarigt sittande medförde muskulära spänningar och 

gav värk i kropp och huvud. Även seminarier, redovisningar, att planera för hur lång tid och 

vad jag ska läsa inför tentor, komma igång med inlämningsuppgifter och grupparbeten gjorde 

att det blev stökigt och segt i en jobbig kombination. Om de uppgifter som gavs var otydligt 
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formulerade och ospecifika i allmänhet upplevdes en mental och fysisk trötthet som var svår 

att ta sig ur. Ibland krävdes en stunds sömn för att orka fortsätta med en uppgift.  

Energitillgången beskrivs som begränsad och samtidigt fluktuerande. Vissa situationer där ett 

aktivt lyssnande och deltagande avkrävs beskrivs som svåra att härda ut. Om innehållet i det 

som diskuteras uppfattas som onödigt beskrivs situationen näst intill ohållbar: 

(Susanne):Personalmöten gör mig galen under min VFU. Vi hade ett idag och det varade hela 2,5 

timma. Jag var arg på en tidigare händelse där någon ljugit för mig om något och alla blev 

upprörda över detta eftersom de trodde vi löst problemet. Vi löste det aldrig nu heller, vi pratade 

om det i kubik! Sedan fortsatte det om och om igen, tråkiga små detaljer. Mycket prat om små 

saker.” 

De studenter som fått sin diagnos på äldre dar (50 i ett specifikt fall) angav att om de hade 

vetat att de var funktionsnedsatta hade de förmodligen inte åstadkommit det de gjort och 

antydde att det skulle ha hämmat dem och gett en negativ självbild av att vara inkapabel. Ett 

flertal deltagare angav att de inte trodde att högre studier och ADHD hörde ihop. De var av 

uppfattningen att har man ADHD kan man inte klara av högre studier eftersom 

funktionsnedsättningen omöjliggjorde detta.  

En student beskriver det som flera angav som skäl till att välja sjuksköterskeyrket; att det är 

ett yrke där det går att få utlopp för energi och kreativ förmåga inom ramen för en 

strukturerad miljö;  

(Cecilia):Jag har alltid varit lite adhd-ig! (så klart) Det var därför jag valde att bli sjuksköterska. 

Min far ville att jag skulle börja med affärer men det skulle jag inte stått ut med i längden. 

Sjuksköterskeyrket får mig att använda all min energi på ett positivt sätt. Jag har aldrig varit någon 

toppstudent men lyckligtvis lärde jag mig mycket utan så stor ansträngning, jag hade lätt för att 

lära. Efter examen vill jag arbeta inom akutsjukvård 

Under studierna ingår verksamhetsförlagd utbildning och där finns specifika svårigheter 

kopplade till energinivån. Några deltagare beskrev att förekommande personalmöten var 

särskilt påfrestande. En specifik situation beskrevs som att under 2,5 timma pratade man länge 

om samma saker som inte var något särskilt att diskutera. Sedan fortsatte det om och om igen 

vilket omöjliggjorde att upprätthålla en lagom energinivå.  

 

Även olika strategier för att hantera studiesituationer präglas av graden av energitillgång. 

Deltagarna beskrev att de gör endast det som nödvändigtvis måste göras och maskade gärna 

och undvek det som inte behövde göras. En vanligt förekommande strategi var att bara gå på 

de föreläsningar som är ett måste för att klara utbildningen.  
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Deltagarna i studien var samtliga studenter med ADHD på sjuksköterskeprogrammet. De 

upplevde en stor tillfredställelse i att studera ett ämne som de själva valt och finner intressant i 

stort. Inom utbildningen i sin helhet finns varierande moment som upplevs påverka och 

påverkas av graden av energi, förmågan att fokusera och tillgången till minnesfunktioner. 

Deltagarnas förmåga att fokusera beror till stor del på hur pass motiverade de är till att 

genomföra uppgiften. Förmågan att hyperfokusera, en egenskap med stark koppling till 

personer inom det neuropsykiatriska fältet som diagnostiserats med ADHD eller AST, 

upplevdes som både en tillgång och en nackdel. En tillgång då det intressanta kunde studeras 

med bibehållet fokus under längre tid och en nackdel då fokus istället hamnade på något mer 

trivialt då fokus istället borde legat på studieuppgiften. Denna förmåga att hyperfokusera 

upplevdes regleras av intresse för uppgiften. En ostimulerande, otydlig och obegriplig uppgift 

gav en upplevelse av energiförlust som i sin tur påverkade förmågan att fokusera på 

densamma.  

Studenterna upplevde att även minnesfunktionen påverkades av graden av studieuppgiftens 

grad av intresseväckande förmåga och känsla av sammanhang. 

Deltagarna beskriver hur en ”ADHD-hjärna” är van vid att hantera stora mängder 

inkommande information i osorterad ordning och att dessutom sortera en stor mängd möjliga 

utfall av både verbal och fysisk karaktär. Detta kan både vara positivt och negativt i olika 

sammanhang. Positivt i den bemärkelsen att studenterna upplevde sig se uppkomna 

situationer på ett flerdimensionellt vis till exempel ute i praktik och på det viset se alternativa 

möjligheter till vårdande insatser och ge kreativa lösningar på akuta problem.  

Det finns hos samtliga deltagare en uttalad stolthet över att ha ADHD-diagnos och ingen av 

deltagarna hade velat vara utan sina speciella förmågor av kreativitet, snabbhet i tanke, 

problemlösningsförmåga, mod och verbal kapacitet. Detta trots beskrivningar av svårigheter 

med varierade minnesförmågor, koncentrationsförmåga, varierande energitillgång och 

svårigheter att upprätthålla fokus;  

(Therese): De” kallar det för ADHD, jag kallar det genialitet! 

(Maria): Som person med ADHD är du annorlunda – men å andra sidan – är vi inte alla det? När 

jag säger annorlunda menar jag på ett positivt sätt. Vi är kreativa, spontana, festliga, charmiga, 

intelligenta och mycket mer. 

Då denna egenskap istället blir ett hinder kan det röra sig om när inte tydliga direktiv ges för 

att genomföra en uppgift om det förväntas lösas på ett på förhand givet vis. Detta upplevde 

studenterna som negativt under utbildningen men att senare i yrkeslivet fanns det större 
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möjligheter att lösa problem på sitt eget sätt och inte ”det föreskrivna, enda rätta”.  Likaså 

uppstod detta problem under tentamen där endast rätta svar skulle återkallas ur minnet i stället 

för att kunna resonera och problematisera kring olika tänkbara resultat. Ute i praktik löste de 

situationerna genom att studera kulturen och hur man brukade göra för att inte riskera 

felbedömningar. Deltagarna upplevde alla att intresse för det studerade ämnet var av stor vikt 

för ett lyckat studieresultat samt att vikten av fungerande studierelaterade strategier var 

avgörande. Deltagarna angav även en stark motivation till att genomföra utbildningen som en 

framgångsfaktor, särskilt under perioder då studierna gick trögt och deltagarna riskerade 

fastna i hopplöshetskänslor.  

 

10.3 Resultatsammanfattning 

 

En stor andel av deltagarna angav glädjen i att sjuksköterskeyrket erbjöd stora 

variationsmöjligheter vad gällde arbetsplats och arbetsmoment oavsett arbetsplats men att de 

särskilt ville vara så aktiva som möjligt. Ett flertal av deltagarna såg sig själva som blivande 

akutsjuksköterskor eller inom prehospital vård som ambulansverksamhet och intensivvård. Ju 

större grad av händelserik arbetsdag desto större möjlighet att kunna fokusera, agera och 

använda sin kreativitet på ett positivt sätt. Merparten av deltagarna var även medvetna om att 

en krävande arbetsdag skulle kunna komma att påverka deras energitillgång på ett negativt 

sätt efter arbetsdagens slut. 

Dagens rådande diskurs kring ADHD-diagnosen formar och konstruerar de personer som 

diagnostiseras och påverkar deras egen självbild (Shaw et al., 2016). Ett flertal av deltagarna i 

studien berättade om att de hade låg självkänsla just på grund av att samhället alltid lyfter 

fram ADHD i samband med låg funktionsförmåga. Diskursen påverkar även hur personerna 

blir bemötta och bedömda under sina högskolestudier vilket visade sig i återgivna upplevelser 

av att handledare efter att de berättat om sin diagnos blivit negativt bemötta. Fokus på rådande 

diskurs handlar om svårigheter, hinder och nedsatta förmågor när det borde handla om 

möjligheter, lösningar och varierande förmåga (Gillberg, 2014). Eftersom fokus oftast ligger 
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på det negativa hos människor i allmänhet när det kommer till synen på ADHD valde 

studenterna bort att berätta om sin diagnos.  

Det synsätt som genomsyrar samhället återfinns även inom högskolepedagogiken och synen 

på de studenter med ADHD som deltar i utbildningar. Den allmänna synen på vad som är en 

avvikelse och ett problem härleds till diagnosen och tillskrivs personen på ett nedlåtande vis 

(Brown, 2013).  Återkommande berättelser från deltagarna vittnar om detta.  Denna 

”omedvetna” konstruktion av en persona grundar sig ofta på okunskap om vad ADHD 

egentligen innebär för möjligheten till lyckade högskolestudier och blandas ofta ihop med 

andra funktionsnedsättningar och en föreställning om att även intellektet skulle vara negativt 

påverkat (Brown, 2014).  
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11. Diskussion  

11.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod (Kvale & Brinkmann, 2009) som blandar enkät och intervju kan som i 

detta fall både ge mer generella svar och även fördjupade, kompletterade och mer personliga 

svar. Enbart enkätsvar om än i större antal hade tappat den mer personliga definitionen av 

olika aspekter av att studera till sjuksköterska med ADHD. Möjligen hade ett större antal 

svaranden varit önskvärt vad gäller enkätsvaren (28 totalt) men sammanställningen visade på 

överensstämmande svar vad gäller de områden som ansågs vara signifikanta för 

problembilden. 

Enbart personliga intervjuer hade kunnat vara tillräckligt i sig då svaren utvecklades och gav 

en fördjupad förståelse för när, var och hur problematik förknippad med ADHD-symptom 

uppträder och yttrar sig (Kvale & Brinkmann, 2009). 

En annan möjlig variant av studie hade varit fokusgrupp (Kvale & Brinkmann, 2009). Där 

hade en diskussion och en dialog kunnat komma till stånd och på det viset ge synergieffekter 

vad gäller områden som annars inte fångats upp under enskilda samtal (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

11.2 Resultatdiskussion 

 

ADHD problematiserar under studieperioden inte endast genom de varierande exekutiva 

funktionsvariationerna utan med pålagringar av komorbiditet (till exempel depression, 

ångestproblematik och sömnstörningar) (Brown, 2013). Samtliga deltagare angav problematik 

av något slag inom psykisk ohälsa vilket överensstämmer med tidigare studier av bland andra 

(O´ Rourke et al., 2017). 
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Ett flertal av deltagarna i min studie hade fått sin diagnos sent. Några (4) under gymnasietiden 

och två i äldre åldrar, en i 50-årsåldern. Detta ger en försiktig indikation på att de studenter 

som befinner sig på högskolenivå med diagnos ADHD har den variant som ger symptom först 

i äldre åldrar, från 12 år och uppåt (American Psychiatric Association, 2014). Bägge 

varianternas symptom svarade enligt studie bra på läkemedelsbehandling med metylfenidat 

(Moffitt et al., 2015) vilket många deltagare angav om än att de medicinerade på olika vis; 

dagligen, vid behov eller högst sporadiskt.   

Eftersom ADHD påverkar arbetsminnet (Brown, 2013) (Barkley, 2006) är studenter med 

ADHD på grund av detta ofta glömska och till synes slarviga, något deltagarna upplevde som 

mycket påfrestande eftersom de inte har samma ordning som sina studiekamrater och ständigt 

riskerade att göra slarvfel. Studenterna själva upplevde ofta en känsla av att vara annorlunda 

och att inte bli accepterade, speciellt inte av andra flickor/kvinnor. Behandlingen vid ADHD-

relaterade problem innefattar läkemedelsbehandling, långsiktig planering för välmående och 

hälsa, psykopedagogiska gruppinterventioner, olika typer av terapi och i studiesammanhang 

tillgång till stödjande pedagogiska funktioner när sådana är rätt anpassade för ADHD (Brown 

2014). 

Hos en majoritet av deltagarna i studien uppgavs en intraindividuell variabilitet i de exekutiva 

funktionsnedsättningarna vilket i praktiken innebär snabbt övergående men täta avbrott i 

uppmärksamhet och intention samt en ojämnhet och variabilitet i prestation från den ena 

sekunden till den andra överensstämmande med Castellanos et al. (2006) resultat. Dessa 

funktionsvariationer problematiserar inlärning och påverkar i olika hög grad studieförmågan. 

Studenterna i studien upplevde sig som ständigt påverkade av de funktonsvariationer som 

diagnosen för med sig. Studenterna beskrev även i varierande utsträckning en internaliserad 

bild av att de på grund av sin ADHD inte skulle vara tillräckligt intelligenta och inte klara av 

högre studier. Detta till trots att forskning av Brown (2013) visar på motsatsen. Det angavs 

även en rädsla för att berätta om sin diagnos med risk för att bli fördomsfullt bemötta och 

dömda på förhand av medstudenter och lärare, något Brown (2013) uppmärksammar. De 

kliniska studier som gjorts vad gäller förekomst av ADHD-relaterade exekutiva 

funktionsnedsättningar uppvisar resultat som stödjer tesen av ADHD-förekomst inom 

samtliga IQ-nivåer (Duff, 2014) vilket stämmer överens med studiens resultat då detta är 

högskolestudenter med minst normalbegåvning. Anthsel et al. (2008) med flera visade att 

personer med ADHD och hög IQ har högre förekomst av störningar gällande sinnestämning, 
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avvikande beteende och ångestproblematik vilket en majoritet av deltagarna i studien angav 

sig ha. Brown, Reiche och Quinlan (2011) visade vid en studie på 117 barn och ungdomar 

med ADHD och hög intelligens ett samband mellan kognitiva nedsättningar en nedsättning av 

arbetsminne, bearbetningshastighet och auditivt verbalt minne och detta var något samtliga 

deltagare i studien angav problem med i varierande grad. Samt tillgång till fungerande 

exekutiva funktioner och att de aldrig riktigt kunde förutsäga när och om de skulle kunna 

koncentrera sig eller upprätthålla fokus. Brown (2013) tydliggör dessa svårigheter och hur det 

påverkar genomgripande i det dagliga livet. 

Studenter med NPF, där ADHD är en av diagnoserna, jämförs resultatmässigt under 

studietiden med studenter utan liknande funktionsvariationer varför deras sätt att agera, 

resonera och ta till sig kunskap riskerar i jämförelse te sig avvikande. Studenter med ADHD 

är inte funktionsnedsatta under alla moment under studietiden utan graden av 

funktionsnedsättning varierar högst betydligt, ibland så snabbt som under några minuter, 

timmar, delar av en dag. Under vissa betingelser upplevs det en fördel att ha en ”ADHD-

hjärna”. När det handlar om att vara kreativ, se på en situation från flera aspekter, diskutera, 

argumentera och genomföra projekt med en stark drivkraft. Personer med ADHD har ofta en 

förmåga att känna in sin omgivning, att uppfatta stämningslägen och ”läsa av” personers 

känslomässiga status. Det är en fördel vid samtal med sjuka patienter, anhöriga och kollegor 

förutsatt att rätt omgivning erbjuds.   

Under djupintervjuerna framkom att deltagarna anpassade sig till vem de berättade om sin 

ADHD för. Det fanns en rädsla för att dömas på förhand och att okunskap kring vad ADHD 

innebär leder till fördomsfullt bemötande av såväl lärare, handledare som medstudenter. En 

majoritet av deltagarna lyckades väl med sina studier (deltagarna var antingen inskrivna på 

olika terminer i sjuksköterskeprogrammet eller hade slutfört sin utbildning) och tyckte deras 

förmåga att tänka kreativt, agera problemlösare, besitta mod i diskussioner, situationer och 

uttryck var en fördel samt att förmågan att hyperfokusera gjorde att de kunde koncentrera sig 

på inläsning till tentor och under genomförandet av praktiska moment.  

Jag har omfamnat de fördelar jag har med att ha ADHD. Jag är kreativ, människor dras till mig 

just för att jag är annorlunda och jag har hittat humorn i min sk ”funktionsnedsättning”. 

Omvårdnad är en profession som passar mig på grund av all multitasking som det innebär. Jag 

tycks inte ha tid att tappa mitt fokus eftersom föremålet för det ständigt skiftar.  
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Samstämmigt kommenterade deltagarna att det inte är lätt att studera på högskola med ADHD 

och det jobbigaste är att det är mycket som måste vara perfekt och ”helt rätt”. Är man inte en 

”duktig student” så är det mer arbetsamt. Samtliga deltagare önskade sig att det fanns mer 

uppdaterad information till alla som arbetar på högskolan om vad det innebär att ha ADHD 

och hur detta påverkar studiesituationen. De uttryckte det som att det finns så många myter 

Studiens resultat visar generellt på upplevelser av utanförskap och en känsla av att vara 

annorlunda gentemot sina medstudenter. Ett möjligt sätt att resonera och tolka svaren kan vara 

genom det diskursiva perspektivet. Det är inte den explicita sanningen som är diskursens mål 

utan att presentera möjligheter till tolkning. Att se på ett fenomen diskursivt, som i detta fall 

diskursen kring konstitutionen av ett subjekt (Börjesson, 2003); sjuksköterskestudent med 

ADHD, synliggör och tolkar upplevelsen av att studera till sjuksköterska med ADHD i dagens 

samhälle. Analysen problematiserar hur studenten själv upplever sin situation gentemot 

samhället och skolans syn på ADHD-diagnosens inverkan på studentens identitetsskapande. 

En diskursiv analys kan användas i sambandet mellan makt och exkludering och olika 

kategoriers (frisk-sjuk, normal-onormal) påverkan på individen (Börjesson, 2003) vilket vore 

intressant i fortsatt forskning. 

 

Ett diskursivt perspektiv på inkludering och exkludering och identitetskonstruktion ur ett 

vetenskapligt perspektiv vad gäller ADHD är att det är en funktionsnedsättning som drabbar 

mestadels pojkar och som yttrar sig framför allt i motorisk överaktivitet. Hos yngre män ser 

man företrädesvis missbrukstendens samt kriminalitet (Eriksson & Beckman, 2007). Eftersom 

ADHD är en manligt kodad diagnos tenderar män att överdiagnosticeras och kvinnor 

underdiagnosticeras på grund av bristande kunskap om de könsskillnader i yttrande av 

symptom som finns (Biederman et al., 2002). Det rådande diskursiva sätt att se på ADHD 

manifesterar och cementerar den negativa bild som ges och konstruerar och reducerar 

människor, framför allt vuxna kvinnor, till ett objekt snarare än ett subjekt. Det ger en 

instrumentell syn på människor kopplat till förenklad beteendevetenskap. Istället borde en 

mer tillåtande diskurs kunna växa fram med viljan att tala om den sanna vetenskapen och ge 

människor med ADHD makten att förmedla en normaliserad bild av verkligheten, antingen 

via forskning, föreläsningar, eller ges nyhetsutrymme som inte direkt knyter an till de aspekter 

som är direkt stigmatiserande och uttrycker ett utanförskap (Hallerstedt, 2006). 
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11.3 Förslag på fortsatt forskning 

Syftet med studien var att utröna vilka moment i olika studiesituationer som påverkas av 

diagnosen ADHD, dess kärnsymptom på impulsivitet, koncentration och uppmärksamhet och 

diagnosens kopplingar till exekutiva funktioner genom mina tre frågeställningar: Hur 

upplever studenterna att studiesituationen påverkas av att ha ADHD-diagnos? Finns det en 

koppling mellan kärnsymptomen på ADHD enligt DSM-5 och studenternas upplevelser av 

studiesituationer? Vilka variationer i tillgången på exekutiva funktioner vid ADHD upplevs 

påverkade i studiesituationer? Studiens resultat förmedlar en förtydligande bild av vilka 

situationer under studietiden som påverkas av att ha ADHD med fokus på de exekutiva 

funktionera och då särskilt de som påverkar minnesfunktioner, tillgången till energi och 

fokuseringsförmågans variabilitet. Framträdande är hur varierande graden av 

funktionsnedsättning är i fråga om tidsaspekt, miljö, situation och känslostatus hos personen 

själv.  

 

Förmågan att initiera, vidmakthålla och avsluta skoluppgifter varierar för studenter med NPF 

och ibland blir situationen övermäktig och kan leda till onödiga studieavhopp, en känsla av 

misslyckande och med riskerad ohälsa som följd. En tydlig studievägledning och instruktioner 

från lärare på hur uppgifter kan lösas är att rekommendera, likaså upprepningar av 

instruktioner både muntligt och skriftligt. En utökad utbildning av lärarkollegiet kan vara 

nödvändig vad gäller kunskap om hur NPF påverkar studierna. 

Det vore intressant att vidare kartlägga de svårigheter studenter med ADHD möter under sin 

studietid. Fortsatt forskning kan även innefatta kvantitativa studier, eventuellt med hjälp av 

DIVA(P), kring förekomst och kopplingar till diagnosen ur ett intersektionellt perspektiv och 

införande av stödprogram som mentorsverksamhet och liknande vartefter utveckla och 

implementera en för ADHD anpassad högskolepedagogisk modell. 
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Bilaga A  

DIVA(P) 

Studier till sjuksköterska med ADHD/ADD diagnos 

Hej, här kommer ett antal frågor där du sätter kryss i den eller de rutor som passar för dig. 

Många frågor har fler än ett alternativt svar. 

*Obligatorisk 

Hur gammal var du när du fick din ADHD/ADD-diagnos? * 

o 0-7 år  

o 8-12 år  

o 13-17 år  

o 18-25 år  

o 25-35 år  

o 35-eller äldre  

Vilken undergrupp av diagnosen ADHD har du? Om du är osäker kryssa ADHD 

* 

Det finns tre undergrupper av ADHD enligt DSM (här DSM-IV). En kombinerad form 

(ADHD), en form med mest uppmärksamhetsproblem (ADD) och en form där 

impulsiviteten är mest framträdande (HD) 

o ADHD - uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet i kombination 314.01  

o ADD - uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, huvudsakligen bristande 

uppmärksamhet 314.00  

o HD - uppmärksamhetsstörning/hyperaktivetet, huvudsakligen 

hyperaktivitet- impulsivitet 314.01  
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Har du även andra diagnoser som kan påverka din studieförmåga? * 

o Asperger syndrom  

o Autismspektrumtillstånd  

o Dyslexi  

o Ångest och oro  

o Social fobi  

o Personlighetsstörning  

o OCD - tvångsmässighet  

o Psykosliknande tillstånd  

o Syn- eller hörselproblematik (inte enbart lättare korrigering med glasögon)  

o Nej, inga övriga diagnoser  

Övrigt: 

 

Vid vilket lärosäte studerar/studerade du till sjuksköterska? * 

Har du läst på flera lärosäten skriver du in samtliga högskolors namn/ort 

 

Mellan vilka år studerade du till sjuksköterska? * 

Här fyller du i det år du började och det år du slutade oavsett om du tog examen eller 

inte 

 

Högsta avslutad utbildningsnivå * 
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Här kryssar du den utbildning du slutfört med examina. 

o Teoretisk gymnasial utbildning  

o Gymnasieutbildning på KomVux  

o Kvalificerad yrkesutbildning, KY  

o Yrkeshögskoleutbildning, YH  

o Högskoleutbildning 80Hp  

o Högskoleutbildning 120 Hp  

o Högskoleutbildning 180 Hp - kandidatnivå  

o Högskoleutbildning 240 Hp - magisternivå  

o Forskarutbildning  

o Doktorandstudier  

o Doktorsexamen  

Övrigt: 

 

Vid vilken ålder påbörjade du dina sjuksköterskestudier? * 

o Under 20 år  

o 20-25 år  

o 25-35 år  
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o 35-50 år  

o 50 år eller äldre  

Hade du fått din ADHD-diagnos innan du påbörjade dina sjuksköterskestudier? 

* 

o Ja  

o Nej  

Varför lockades du av att studera till sjuksköterska?  

Här väljer du ett eller flera alternativ som passar dig bäst 

o Det verkade spännande  

o Ett varierande yrke  

o Goda möjligheter till framtida anställning  

o Mitt intresse för människor  

o Jag tycker om att hjälpa andra människor  

o Jag är intresserad av hälsa och medicin  

o Jag tror det skulle passa mig  

o En utbildning med både teori och praktik  

o Jag slipper sitta stilla på jobbet  

o Yrket tillfredställer min kreativa förmåga  

o Jag kan välja på många olika arbeten när jag är examinerad  

o Någon annan tyckte sjuksköterska skulle passa för mig  
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o Jag har alltid velat arbeta som sjuksköterska  

o Jag ville egentligen läsa till något annat men mina betyg räckte inte till  

o Ett jobb som är omväxlande och snabba växlingar i aktivitet  

Övrigt: 

 

Arbetar du som sjuksköterska idag? * 

o Ja  

o Nej  

o Jag studerar på sjuksköterskeprogrammet  

Om du hade diagnos vid utbildningens start; tog du hjälp av 

studentsamordnaren för studiestöd till studenter med funktionsnedsättning? * 

Den här frågan gäller även om du fick din diagnos först under din studietid 

o Ja, jag tog kontakt med studentsamordnaren/studievägledaren redan innan 

första kursstart  

o Jag tog kontakt först efter en tid av studier  

o Nej, jag har inte haft kontakt med studievägledning/samordnare för 

studenter med funktionsnedsättning  

o Nej, jag hade ingen aning om att sådan stödfunktion fanns tillgänglig  

o Nej, jag upplevde inget behov av extra stöd eller hjälp i mina studer  

o En studiekompis hjälpte mig hålla reda på inlämningar, schema mm  
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Övrigt: 

 

Inom vilka områden har du under studier till sjuksköterska upplevt svårigheter 

på grund av din ADHD/ADD-diagnos? * 

Här kan du välja på flera möjliga alternativ som bäst stämmer in på dig 

o Instudering av litteratur  

o Deltagande och uppmärksamhet under föreläsningar  

o Studera ensam  

o Studera och delta i grupparbeten  

o Genomföra och delta i praktiska moment  

o Hålla deadlines och lämna in uppgifter i tid  

o Koncentrera dig under skriftlig tentamen  

o Minnas inlärda fakta (som till en tentamen)  

o Lokalisera dig och hitta rätt ute på praktik  

o Lämpligt bemötande av patienter  

o Fungera i arbetsgruppen ute i praktik  

o Utföra det som förväntas av dig under din VFU  

o Tidspassning - kommer för sent eller för tidigt  
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o Starta och avsluta teoretiska uppgifter  

o Starta och avsluta praktiska uppgifter  

Övrigt: 

 

Nu kommer ett antal frågor kring dina studier med ADHD kopplade till symtom 

på ouppmärksamhet * 

Välj samtliga alternativ som passar för dig 

o Gör ofta slarvfel, kan vara både i teori som praktik  

o Arbetar extra långsamt för att undvika att göra fel  

o Jag läser inte instruktioner noggrant (tentafrågor, instruktioner till 

seminarier, praktiska moment i VFU)  

o Detaljarbete är ansträngande och det blir lätt fel  

o Jag behöver mycket tid för att avsluta (tråkiga) detaljarbeten  

o Jag kontrollerar inte att allt är rätt innan jag avslutar  

o Jag fick kommentarer från lärare/handledare om att jag är slarvig  

o Jag arbetar för snabbt vilket gör att jag slarvar  

Övrigt: 
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Kan du upprätthålla din uppmärksamhet under pågående aktivitet? * 

Tänk dig in i olika praktiska moment under din studietid; medicintekniska moment, 

patientarbete, diskussionsseminarier, rapporter mm 

o Jag tröttnar snabbt och blir uttråkad lätt  

o Jag kan inte bibehålla uppmärksamheten en längre tid under 

genomförandet av uppgifter  

o Det som är intressant gör det lätt att behålla uppmärksamheten längre  

o Upprepar frågor pga att jag inte koncentrerade mig på det första svaret  

Övrigt: 

 

Hur är det när någon talar till dig? * 

I samtal med kamrater, kollegor, lärare, handledare och patienter 

o Ofta minns jag inte efteråt vad som sagts  

o Jag vet ofta inte vad lärare och handledare har sagt  

o Jag har svårt att koncentrera mig under ett samtal  

o Det går lättare att koncentrera mig på ett samtal en till en person än när det 

är flera deltagare (som vid en rapport under VFU, eller ett seminarium)  

Övrigt: 



 

61 

 

 

Hur är det att följa instruktioner i studiesituationer? * 

Tänk dig tillbaka till både teoretiska moment som praktiska sådana 

o Jag har svårt att avsluta saker när de inte längre är nya och intressanta  

o Jag jobbar som bäst när jag är nära deadline för en inlämningsuppgift  

o Jag har svårt att följa mer komplicerade instruktioner  

o Muntliga instruktioner är svårare att följa än skriftliga  

o Jag vill veta exakt vad och hur jag ska utföra en uppgift  

o Det är svårt att följa en manual  

o Vissa ämnesområden är svårare för mig att förstå och tolka rätt  

o Jag har svårt att avsluta uppgifter (som att skriva färdigt C-uppsats, 

inlämningsuppgifter mm)  

Övrigt: 

 

Hur är det med din organisationsförmåga kopplat till dina studier? * 

o Jag rör till det jag måste hålla reda på  

o Jag kommer ofta för sent till föreläsningar, praktikplatsen mm  



 

62 

 

o Jag gör upp scheman som sedan inte följs  

o Jag kan inte vara konsekvent med att använda hjälpmedel som kalender, 

mobil mm  

o Har svårt att bli klar i tid med inlämningsarbeten  

o Jag har svårt att överblicka hur jag ska planera instudering till tentamen  

o Jag blir stressad över att inte uppfatta vad som krävs av mig för att klara 

en uppgift  

o Jag studerar oplanerat - läser lite här och lite där istället för efter en plan  

o Känner mig ofta osäker på om jag uppfattat instruktioner och om jag utfört 

uppgifter rätt  

o Jag behöver tydlig och snabb återkoppling  

Övrigt: 

 

Hur är det för dig att hantera uppgifter som kräver långvarig mental 

ansträngning * 

Här kan du tänka dig in följande: Läsa stor mängd faktatext, sammanställa och slutföra 

ett uppsatsarbete, genomföra en individuell skriftlig tentamen om 4 timmar eller mera 

o Jag skjuter oftast upp det som är tråkigt eller svårt  

o Jag försöker undvika att läsa större mängd text och försöker hitta 

alternativa lösningar  

o Jag skjuter upp uppgifter så att jag missar deadline  
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o Jag har svårt att orka koncentrera mig under en lång tid som vid större 

tentamina  

o Jag undviker att påbörja en omfattande och krävande uppgift  

o Jag gör först det som är lätt och roligt  

Övrigt: 

 

Tappar du ofta bort saker som är nödvändiga för dina uppgifter? Böcker, 

anteckningsblock, penna, miniräknare, passerkort, nycklar * 

Tänk dig även in i situationer ute i VFU där man behöver vissa saker för vissa 

undersökningar och behandlingar mm; t ex blodtrycksmanchett, handskar, stetoskop 

mm 

o Jag förlägger ofta det som behövs för det dagliga livet som nycklar, 

plånbok, kalender mm  

o Jag glömmer och förlägger ofta det som är nödvändigt för mina studier; 

schema, inloggningsuppgifter, böcker, dokument, passerkort  

o Jag missar ofta att ta med mig det som krävs för en specifik uppgift ute i 

praktik, t ex nödvändig utrustning för blodprovstagning, såromläggning, 

kontroller mm  

o Jag förlorar tid på att leta efter saker  

o Jag känner stark stress när jag inte hittar det som behövs  

o Jag känner skamkänslor för att inte vara väl förberedd  

o Jag glömmer ofta kvar saker när jag lämnar min plats eller rum  
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Övrigt: 

 

Blir du ofta distraherad av yttre störningar i din studiesituation? * 

Tänk dig hur det var att sitta i föreläsningssalen, i grupprummen, ute på VFU 

o Det är svår för mig att utestänga störningar från omgivningen som prat, 

rörelser, mekaniska ljud från fläktar,  

o Jag har svårt att hitta tillbaka till "tråden" om jag blir störd  

o Om det t ex pågår ett bygge utanför fönstret får jag mycket svårt att 

koncentrera mig  

Övrigt: 

 

Blir du störd av "inre" störningar? * 

Kan du bortse från fysiska upplevelser eller tankar under dina studier? 

o Jag har en ständig orosberedskap i kroppen  

o Om jag upplever en sensation från någon kroppsdel tappar jag fokus på 

annat  

o Om något oroar mig har jag svårt att släppa dessa tankar och koncentrera 

mig på mina studier  

o Klädesplagg som klämmer åt, kliar eller en obekväm stol gör att jag får 

svårt med koncentrationen  
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o Nej, jag blir inte störd av liknande  

Övrigt: 

 

Hur upplever du monotona uppgifter och situationer? * 

Föreläsningar, skrivuppgifter, litteratur mm kan vara olika stimulerande 

o Jag tappar koncentrationen om föreläsaren inte varierar sig  

o Litteratur med enbart långa textstycken leder lätt till tappad koncentration  

o En krånglig och innehållsmässigt tråkig uppgift får mig att tappa intresset 

redan från start  

o Långa seminarier får mig att må fysiskt dåligt  

o Jag känner stark olust redan innan en förmodat monoton uppgift/situation  

Övrigt: 

 

Är du ofta glömsk i studiesituationer? * 

o Jag glömmer ofta avtalade möten  

o Jag måste ofta påminnas om avtalade möten  

o Jag måste återvända hem för att hämta glömda saker nödvändiga för mina 

studier  
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o Jag glömmer att skriva upp i kalender viktiga datum och händelser  

o Jag glömmer att titta i kalender/mobil i förväg  

o Jag känner skam för att jag inte är en ordentlig student  

o Jag känner mig ointelligent för att jag inte kan hålla reda på och komma 

ihåg viktiga saker och möten  

o Halvvägs genom en uppgift har jag glömt vad som skulle göras  

o Glömmer snabbt namn på personer i min närhet och som jag borde minnas 

vad de heter  

Nu kommer vi till symtom på hyperaktivitet - impulsivitet relaterade till dina 

studier. Vilka symtom på rastlöshet har du under dina studier? * 

o Svårt att sitta still (kan göra det, men det är förenat med starkt obehag och 

olust)  

o Rör ständigt på någon del av kroppen (kan ha hittat strategier som: 

halstabletter, tuggummin, spänna muskler i ben)  

o Ändrar ofta ställning  

o Känner stress av att behöva behärska mitt rörelsebehov  

o Jag har en inre känsla av att allt ska gå snabbt, även mina rörelser  

o Jag föredrar att sitta långt bak i föreläsningssalen  

o Jag känner mig trängd om jag inte kan röra mig som jag vill  

o Det är stressande att behöva vara stilla längre perioder som t ex att stå 

bredvid under operation, undersökningar el andra praktiska moment som jag 

inte själv aktivt deltar i  
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o Hittar på ursäkter för att få röra på mig/lämna situationen  

o Undviker föreläsningar, seminarier mm för att slippa "skärpa till mig" och 

sitta stilla längre stunder  

Övrigt: 

 

Hur fungerar du i samverkan med andra kurskamrater, lärare, handledare, 

patienter? * 

Tänk på hur du brukar vara i kontakten med andra personer 

o Jag pratar ofta under aktiviteter  

o Jag har generellt svår att vara tyst  

o Jag blir ofta snabbt kaxig i sällskap med andra  

o Jag har tendens att råka illa ut pga att jag är för snabb med att säga vad jag 

tycker  

o Jag avslutar andras meningar, inte för att vara otrevlig men för att jag inte 

kan hålla tyst  

o Jag tycker andra tar lång tid på sig att komma till avslut i diskussioner  

o Jag har tendens att bli högljudd i situationer där det inte är lämpligt (bland 

sjuka patienter, i känsliga undersökningssituationer mm)  

o Jag har en tendens att ta över samtal och prata mycket  

o Jag har svårt att sluta prata och ibland känns det som om jag inte väljer det 

själv  
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o Jag har svårt att begränsa mina ord både i samtal och skrift  

o Jag avbryter andra på ett sätt som kan uppfattas som okänsligt och ofint, t 

ex när två personer för ett eget samtal  

o Jag har ibland svårt för att avgöra när det lämpar sig för mig att uttrycka 

mig eller inte  

o Jag har råkat illa ut för att jag varit för impulsiv med mina åsikter  

o Jag gör snabba tolkningar av vad andra säger och har inte alltid uppfattat 

saker rätt  

o Jag har svårt att släppa en åsikt, pressar på  

o Jag säker saker utan att tänka först även i mötet med lärare, handledare och 

patienter  

o Jag har svårt att låta andra svara och prata under föreläsningar/seminarier  

Övrigt: 

 

Har du svårt att invänta rätt tillfälle och ta kloka beslut? * 

o Jag säger direkt vad jag tänker utan eftertanke  

o Jag har svårt att stå i kö och vänta på min tur  

o Jag påbörjar snabbt olika slags studier eller anställningar  

o Jag har hoppat av ett antal studier och avslutat ett antal anställningar med 

kort varsel  



 

69 

 

o Jag har en åsikt om allt och alla och uttalar och uttrycker den högt  

o Jag reagerar på allt - uppfattar mycket som orättvist ( tex 

tentamensresultat, praktikplacering, prestationsbedömning)  

o Jag argumenterar länge och ofta för min sak  

Övrigt: 

 

Inom vilka områden har/hade du störst problem under din studietid? * 

 

Vad tror du skulle underlättat för dig att studera till sjuksköterska? * 

 

Om du skulle välja annan utbildning, vilken skulle det vara och varför? * 

 

Om du skulle ge en blivande sjuksköterskestudent med ADHD några studietips, 

vad skulle det vara? * 
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Vilka råd vill du ge undervisande lärare när det handlar om 

sjuksköterskestudier och ADHD? * 

 

Om du haft möjlighet att välja en studiekamrat som din coach hade du velat 

prova det? * 

Peer to peer-coaching innebär att två studenter med olika förmågor hjälper varandra 

till goda studieresultat. En person som är noga med detaljer, håller reda på tider, 

inlämninguppgifter, deadlines mm matchas med någon (med ADHD) som är spontan, 

kreativ, drivande, flexibel och orädd. 

 

Vilka fördelar finns/fanns det för dig att ha ADHD och studera till just 

sjuksköterska?  

 

Spontana kommentarer från dig till mig om dina studier till sjuksköterska med 

ADHD-diagnos  
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Tack för din medverkan 

 

Vill du träffa mig och berätta mer om dina upplevelser av att studera till 

sjuksköterska med ADHD/ADD?  

En timmas personlig intervju på Sophiahemmet Högskola, Trisslott som belöning 

skicka ett mail till ann-sophie.granath@shh.se för bokning av tid 

o Ja, jag berättar gärna mer om mina upplevelser  

o Nej, jag avstår  

o Nej, inte ett möte men gärna en telefonintervju  

Dina kontaktuppgifter för personlig intervju  

Här väljer du att uppge mailadress eller telefonnummer för bokning av intervjutid 

 

mailto:ann-sophie.granath@shh.se
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Bilaga B Information om vetenskaplig studie inom pedagogik 

Hur är det att studera till sjuksköterska med ADHD/ADD? 

Hej! 

Vill du vara med i en nystartad studie och dela med dig av dina egna upplevelser och 

erfarenheter? 

Det här låter spännande, berätta? Jag heter Ann-Sophie Granath, är legitimerad 

sjuksköterska med filosofie magister i omvårdnad verksam som lärare på Sophiahemmet 

Högskola inom psykologi och neuropsykiatri. Nu startar jag upp en studie på Stockholms 

Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, med fokus på sjuksköterskestudenter 

med diagnosen ADHD/ADD och deras upplevelser av att studera. Resultatet kommer att 

presenteras som artikel i pedagogisk vetenskaplig tidskrift. Ett deltagande i vetenskaplig 

studie är alltid frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. 

Vad ska jag göra? Den första delen av studien består av att svara på en webbenkät. Du hittar 

länken nedan Enkäten är fullständigt anonym och tar cirka 30-45 minuter att fylla i. Den 

andra delen består av en personlig intervju där du berättar om dina upplevelser. Intervjun tar 

cirka 60 minuter och du får en Trisslott som tack. Antingen väljer du att göra både enkäten 

och intervjun eller ett av alternativen. Väljer du endast enkäten är det bara att börja fylla i och 

skicka in när du är klar. Helt anonymt. Väljer du även intervjualternativet kommer du få en 

utförlig information via mail och du anger kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Om du vill 

medverka endast till den personliga intervjun skickar du dina kontaktuppgifter till min 

mailadress. 

Vem kan vara deltagare? För att kunna delta i studien ska du vara student på 

sjuksköterskeprogrammet eller tidigare ha slutfört sjuksköterskestudier eller gjort 

studieuppehåll/studieavbrott. Det viktiga är att du någon gång studerat till just sjuksköterska. 

Och förstås att du har diagnosen ADHD/ADD. 

Kontaktuppgifter Om du har några frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till 

mig. Hälsningar Ann-Sophie ann-sophie.granath@shh.se 

 

 

mailto:ann-sophie.granath@shh.se
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Bilaga C Informerat samtyckesformulär personlig intervju   

Att studera till sjuksköterska med ADHD. Studenters egna upplevelser 

 

Jag har skriftligen informerats om den vetenskapliga studiens syfte och databehandling av 

personuppgifter. 

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och 

utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Ort och datum 

 

Deltagarens namnteckning 

 

Namnförtydligande 

 

 

Ort och datum 

 

Ansvarig för studien 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga D Intervjuguide personlig intervjuIntervjuguide 

Hur är det att bli sjuksköterska med ADHD? 

Detta är en semistrukturerad intervju där intervjupersonens egna upplevelser ska komma fram 

och undvikande av ledande frågor är därför önskvärt. Helt beroende på de svar som ges på 

nedanstående frågor uppkommer kompletterande följdfrågor som kan komma att variera från 

person till person. 

 

1. Är du studerande på sjuksköterskeprogrammet för tillfället? 

2. Om inte, har du slutfört din utbildning till sjuksköterska? 

3. Om inte, av vilken anledning avbröt du dina sjuksköterskestudier? 

4. Vad har varit/är bekymmersamt med att studera till sjuksköterska med ADHD? 

5. Variation i uppmärksamhet, impulsivitet, hyperaktivitet och koncentration hänger ihop 

med diagnosen ADHD. Hur påverkas du av detta i din studiesituation? 

6. Vilka studiesituationer upplever du påverkas mest på grund av ADHD? 

7. Vilka strategier har fungerat för din studiesituation? 

8. Har du haft fördelar av din ADHD under studietiden? 

9. Har du någon behandling för ADHD-relaterade symptom? Vilken typ? 

10. Erbjöds du studiestöd via samordnaren för studenter med funktionsvariationer? 

11. Om ja, berätta vad, om nej ange anledningen till varför. 

12. Finns det något du vill tillägga eller komplettera? 

 

 

Ann-Sophie Granath 

Magisterprogrammet, Vårdpedagogik 

Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet 
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Bilaga E Information personlig intervju 

Stockholm 2016-02-19 

Hur är det att studera till sjuksköterska med ADHD/ADD-diagnos? 

Information till dig som deltar i personlig intervju 

 

Hej, jag heter Ann-Sophie Granath, legitimerad sjuksköterska med filosofie magister i 

omvårdnad. Jag har just startat upp en studie på Stockholms Universitet, Institutionen för 

pedagogik och didaktik, kring upplevelsen av att vara/ha varit sjuksköterskestudent med 

diagnosen ADHD/ADD.  

Den personliga intervjun är förlagd till Sophiahemmet Högskola, Stockholm, 

(www.sophiahemmethogskola.se) som även är min arbetsplats där jag undervisar i psykologi 

och neuropsykiatri på sjuksköterskeprogrammet. Du träffar mig i cirka en timma. Jag har ett 

antal frågor som inleder samtalet och därefter har du möjlighet att fritt berätta om dina 

upplevelser. Samtalet kommer att handla om liknande frågor som de du redan sett i enkäten: 

frågor om ADHD/ADD:s kärnsymptom och graden av impulsivitet, uppmärksamhetsstörning, 

hyperaktivitet, minne och exekutiva funktioner påverkar din studiesituation och hur du 

hanterar/hanterat detta. Intervjun kommer att bandas och därefter renskrivas. Allt material 

som produceras inom ramen för studien förvaras i säkerhet på Sophiahemmet Högskola och 

efter avslutad studie förstöras. Resultatet av studien kommer att presenteras som en artikel i 

en vetenskaplig tidskrift med pedagogisk anknytning. Din identitet kommer att vara 

fullständigt anonym genom hela processen. 

Det är viktigt att du känner till att deltagande i en vetenskaplig studie alltid är frivilligt och du 

kan närsomhelst avbryta din medverkan. Du skickar bara ett mail, sms, eller ringer och 

meddelar detta. Du behöver inte ange någon orsak. 

Vi bokar en passande dag och tid via mail, telefon eller sms. Välj det som passar dig bäst. 

Hjärtligt välkommen till studien om upplevelsen av att studera till sjuksköterska med 

ADHD/ADD 

Hälsningar Ann-Sophie ann-sophie.granath@shh.seMobil: 0704844998, tfn 08-4062954 

 

http://www.sophiahemmethogskola.se/
mailto:ann-sophie.granath@shh.se
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Bilaga F 

Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, American Psychiatric Association 2014 

Adhd 

A. Ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet 

som   inverkar negativt på funktionsförmåga eller utveckling, vilket visar sig i (1) och/eller 

(2): 

1.Ouppmärksamhet: Minst sex av följande symtom har förelegat i minst 6 månader till en 

grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen har en direkt negativ inverkan på 

sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete. 

Obs: Symtomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende, trots, fientlighet 

eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre tonåringar och vuxna 

(17 år eller äldre) krävs minst fem av symtomen. 

a.Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, arbetslivet eller andra 

aktiviteter (t ex förbiser eller missar helt detaljer, slarvigt genomförda arbetsuppgifter). 

b.Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar (t ex har svårt att 

bibehålla fokus under lektioner, samtal eller under längre stunder av läsning). 

c.Verkar sällan lyssna på direkt tilltal (t ex ter sig frånvarande även utan någon uppenbar källa 

till distraktion). 

d.Följer sällan givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor 

eller arbetsuppgifter (t ex påbörjar uppgifter, men tappar genast fokus och låter sig lätt 

distraheras). 

e.Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter (t ex har svårt att klara av 

uppgifter i flera led; har svårt att hålla ordning på utensilier, redskap och tillhörigheter; arbetar 

rörigt och oorganiserat; har svårt att tidsplanera; kan inte hålla tidsramar).  

f.Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t ex 

skolarbete eller läxor; för äldre tonåringar och vuxna: t ex sammanställa rapporter, fylla i 

formulär, läsa längre artiklar). 
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g.Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för uppgifter eller aktiviteter (skolmateriel, 

pennor, böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, anteckningar, glasögon, mobiltelefoner). 

h.Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli (för äldre tonåringar och vuxna kan det inkludera 

ovidkommande tankar). 

i.Är ofta glömsk i det dagliga livet (t ex göra hemsysslor, gå ärenden; för äldre tonåringar och 

vuxna: t ex följa upp telefonmeddelanden, betala räkningar, komma till avtalade möten). 

2.Hyperaktivitet och impulsivitet: Minst sex av följande symtom har förelegat i minst 6 

månader till en grad som är oförenlig med utvecklingsnivån. Symtomen har en direkt negativ 

inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete. 

Obs: Symtomen utgör inte enbart manifestationer av oppositionellt beteende, trots, fientlighet 

eller bristande förmåga att förstå uppgifter eller instruktioner. För äldre tonåringar och vuxna 

(17 år eller äldre) krävs minst fem av symtomen. 

a.Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still på stolen. 

b.Lämnar ofta sin plats i situationer då man förväntas sitta kvar en längre stund (t ex lämnar 

sin plats i klassrummet, på kontoret eller andra arbetsplatser, eller i andra situationer där det 

krävs att man sitter kvar). 

c.Springer ofta omkring, klänger eller klättrar i situationer där det inte kan anses lämpligt. 

(Obs: hos ungdomar eller vuxna kan det vara begränsat till en känsla av rastlöshet.) 

d.Klarar sällan av att leka eller förströ sig lugnt och stilla. 

e.Är ofta ”på språng”, agerar ”på högvarv” (t ex är oförmögen eller obekväm med att vara 

stilla en längre stund vid exempelvis restaurangbesök eller på möten; kan uppfattas av 

omgivningen som rastlös eller ha ett sådant tempo att andra har svårt att hänga med). 

f.Pratar ofta överdrivet mycket. 

g.Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren är färdig (t ex fyller i och avslutar 

andras meningar; oförmögen att vänta på sin tur i ett samtal). 

h.Har ofta svårt att vänta på sin tur (t ex när man står i kö). 
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i.Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal, lekar eller 

aktiviteter; använder andras saker utan att be om lov eller få tillåtelse; för ungdomar och 

vuxna: t ex inkräktar i eller tar över andras aktiviteter). 

B. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet- impulsivitet förelåg före 12 års 

ålder. 

C. Ett flertal symtom på ouppmärksamhet eller hyperaktivitet- impulsivitet föreligger inom 

minst två olika områden (t ex i hemmet, i skolan eller på arbetet; i samvaron med vänner eller 

närstående; vid andra aktiviteter). 

D. Det finns klara belägg för att symtomen stör eller försämrar kvaliteten i funktionsförmågan 

socialt, i studier eller i arbete. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med schizofreni eller någon annan 

psykossjukdom och förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa (t ex 

förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom, personlighetssyndrom, 

substansintoxikation eller substansabstinens). 

Specificera form: 

314.01 (F90.0B) Kombinerad form: Både kriterium A1 (ouppmärksamhet) och kriterium A2 

(hyperaktivitet- impulsivitet) är uppfyllda under de senaste 6 månaderna. 

314.00 (F90.0C) Huvudsakligen ouppmärksam form: Kriterium A1 (ouppmärksamhet) är 

uppfyllt under de senaste 6 månaderna, men inte kriterium A2 (hyperaktivitet-impulsivitet). 

314.01 (F90.1) Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form: Kriterium A2 (hyperaktivitet-

impulsivitet) är uppfyllt under de senaste 6 månaderna, men inte kriterium A1 

(ouppmärksamhet). 

 Specificera om: 

I partiell remission: Kriterierna för diagnos har tidigare varit uppfyllda. Under de senaste 6 

månaderna har kriterierna för diagnos inte varit helt uppfyllda, men symtomen medför 

fortfarande funktionsnedsättning socialt, i studier eller i arbete. 
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Specificera aktuell svårighetsgrad: 

Lindrig: Få, om ens några, symtom utöver de som krävs för diagnosen. Symtomen orsakar en 

lättare nedsättning av förmågan att fungera socialt eller i arbetslivet. 

Medelsvår: Symtomen eller funktionsnedsättningen ligger mellan nivåerna ”lindrig” och 

”svår”. 

Svår: Många symtom utöver de som krävs för diagnosen, eller flera särskilt svåra symtom, 

eller symtomen orsakar en markant nedsättning av förmågan att fungera socialt eller i 

arbetslivet. (Mini-D-5; Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Pilgrim Press, Stockholm 2014) 

DIVA-screeningverktyg se separat bilaga 

 

 

 

 


