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ABSTRACT - Asthma is one of the most common diseases among children. The aim of 

this study was, through a literature review, describing children’s experience of living 

with asthma and show how negative experiences can be turned into positive ones, by the 

nurse’s work. Results showed that many of the children with asthma experienced respi-

ratory- and chestproblems, tiredness, panic, fear, anger, frustration, discomfort, irritation 

and anxiety. Children felt most restricted in  physical activity’s. Education used to en-

hance children’s experiences included relaxation, imaginary exercises and confidence 

training. A lot of the children’s negative experiences could have been avoided by the 

help and support of family, friends and teachers. It is important that the nurse gives the 

child time and don’t trivalize their experiences. Relaxation and imaginary exercises 

seems to be a good complement to traditional treatment. 
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Caroline, 9 år: Ibland blir jag rädd. 

”Jag har haft astma sedan jag var liten. Ibland blir jag rädd, som när astmaanfallen 

blir stora, och jag blir ledsen när kompisarna åker till stallet eller om de går in till nå-

gon som har husdjur. Visst känns det orättvist ibland… Medicinerna är lätta att ta, 

utom när jag måste inhalera med maskinen. Det är bra att komma till barnallergimot-

tagningen, för då får man se hur man mår. Det bästa är att jag har samma doktor och 

syster vid besöken.” 

(Ortmark, 2003, s. 28) 

 

INLEDNING 
Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. Upp till 15 % av alla barn 

drabbas vid någon tidpunkt i livet. (Miall, Rudolf & Levene, 2004). Enligt Ortmark 

(2003) är astma, eksem och framförallt allergisk snuva idag barnens folksjukdom. 

 

Astma är en sjukdom som omgärdas av skuldkänslor och skam för barnet som är drab-

bat och det kan förstärkas av en oförstående omgivning. Kunskap och förståelse av bar-

nets upplevelse av sin sjukdom från dess omgivning och närstående, ger barnet en ökad 

trygghet. Om barnet får den tryggheten, har sjuksköterskan lyckats nå fram med den 

information och stöd som barnet behöver (Ortmark, 2003). Författaren till föreliggande 

studie vill belysa vikten av att information/hjälp/stöd om barnets astma når fram till 

barnet och dess omgivning för att vända de negativa upplevelserna kring sjukdomen till 

något positivt.  

 

Denna studie vill lyfta fram barnets upplevelse av att ha astma. Författaren till denna 

studie har inriktat sig på barn mellan 6 och 16 år. 
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BAKGRUND 

Astma 
Ordet astma är ett grekiskt ord som betyder andnöd (Lindberg och Grandelius, 2004). 

 

Enligt Lindberg och Grandelius (2004) beror astma på att musklerna i luftväggen dras 

samman, slemhinnan sväller på grund av blodstockning och vätska i vävnaden och kört-

larna i slemhinnan producerar en ökad mängd slem. Detta gör att det blir tyngre att an-

das, framförallt är det svårare att andas ut. Orsakerna till astma är ännu inte helt kända, 

enligt Grefberg och Johansson (2000), men några faktorer som ökar känsligheten i 

bronkernas slemhinnor är virusinfektioner, passiv/aktiv rökning, ärftlighet, förändring 

av inomhusklimat och långvarig exponering av enskilda allergener, till exempel damm.  

 

Barnets sjukdomshistoria är viktig hjälp när diagnosen ställs. Upprepade virusinfektio-

ner i luftvägarna är en av de vanligaste orsakerna till astma (Lindberg & Grandelius, 

2004). Enligt Lindberg och Lagercrantz (red.) (1999) får merparten av barn som utveck-

lar astma de första symtomen i de tidiga barnaåren och ca 80 % debuterar före 5 års 

ålder. Enligt Grefberg och Johansson (2000) kan man även komplettera med auskulta-

tion och spirometri vid pågående astmabesvär. Ett annat sätt att ställa astmadiagnosen är 

att låta patienten föra ”Peak Expiratory Flow”-statistik (PEF-listor) hemma under två 

till tre veckors tid menar Lindberg och Grandelius (2004). ”Peak Expiratory Flow” mä-

ter flödeshastigheten vid luftströmmen i utandningen. PEF-metoden är så enkel att lite 

större barn kan utföra detta själva, påstår Lindberg och Grandelius (2004) vidare. 

 

Enligt Lindberg och Lagercrantz (red.) (1999) ger ett klassiskt astmaanfall hosta, pip, 

andnöd och slem i bröstet. Men symtomen kan också yttra sig som Lindberg och Gran-

delius (2004) menar är typiskt för barn, med trötthet, långdragen hosta, ovilja att springa 

eller vara med på fotbollsträning. 

 

Enligt Miall, Rudolf och Levene (2004) delas astmaattacken in i olika svårighetsgrader; 

mild attack; barnet blir andfått, men är inte oroligt, svår attack; barnet är nu alldeles för 

andningspåverkat för att tala eller äta och har hög puls och livshotande attack; inga ron-

2 



ki eller cyanos, barnet är trött, slött och medvetandepåverkat (Miall, Rudolf och Levene, 

2004). 

 

Enligt Miall, Rudolf och Levene (2004) delas även behandlingen in i olika delar; medi-

cin, omgivning, sjukdomsaktivitet och utbildning. Medicinsk behandling delas i sin tur 

upp i förebyggande; med inhalationssteroider och natriumkromoglikat, och symtomlind-

rande; med bronkdilaterande läkemedel. Omgivningen anpassas med elimination av 

passiv rökning, kvalster och symtomgivande pälsdjur. Sjukdomsaktiviteten inriktas på 

regelbundna PEF-mätningar, symtomdagbok och behandlingsplan. Utbildningen inrik-

tas på astmakontroll, inhalationsteknik, behandling av akut astma och yrkesrådgivning 

till ungdomar.  

 

Lindberg och Lagercrantz (1999) menar att principen ”astmaanfall behandlas dagen 

innan det skulle ha uppträtt” används vid basmedicinering. Underhållningsbehandling 

ges med kortison. Ett akut astmaanfall behandlas först med oxygen via mask fem li-

ter/minut, sedan doseras oxygen efter pulsoxymetri, och då ska saturationen hållas över 

90 %. Nästa åtgärd är att ge patienten nebuliserande bronkdilaterare (β2-stimulerare). 

Teofyllin (β2-stimulerare) kan också ges rektalt. Inflammationsdämpande medel som 

steroider mildrar förloppet.  

 

Barns utveckling och tankar om sjukvård 
Författaren till denna studie har valt Piagets utvecklingsteori för att visa hur barn ut-

vecklas mentalt. Denna teori ger en bild av den intellektuella utvecklingen från den tidi-

ga barndomens enkla sensorisk-motoriska aktivitet och fram till den vuxnes abstrakta 

tänkande (Piaget, 1982).  
 

Enligt Månsson och Enskär (red.) (2000) får barnet sitt hälso- och sjukdomsspråk ge-

nom att lyssna, ta efter och lära av omgivningen. Tidigt i sin utveckling lär sig barn av 

vuxna att tolka vad som är hälsa och sjukdom. Vidare menar Tamm (2003), beror bar-

nets reaktioner på olika medicinska procedurer på olika faktorer; procedurens karaktär, 

barnets ålder och kön, tidigare erfarenheter av medicinska sammanhang, mängden och 

typen av information som barnet har fått och föräldrarnas reaktion. Generellt kan sägas 
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att ju äldre barnet är, desto mindre rädd är det (Tamm, 2003). Studier har visat att flick-

or är mer rädda än pojkar, eller åtminstone uttrycker sin rädsla mer, anser Månsson och 

Enskär (red.) (2000). Att vara rädd är en personlig upplevelse och unik för varje enskilt 

barn. 

 

Piaget (1982) menar att det finns det fyra huvudstadier i barns utveckling; det sensomo-

toriska stadiet (0-2 år), det preoperationella stadiet (ca 2-7 års ålder), de konkreta opera-

tionernas stadium (7-12 år) och de formella operationernas stadium (12 år och uppåt). 

 

Enligt Piaget (1982) kännetecknas det sensomotoriska stadiet av intensiv utveckling av 

intelligens och känslor. Tamm (2003) påstår att barn i denna ålder är rädda för främ-

mande miljöer och människor,. Barnen lider också av separationsångest, menar Måns-

son och Enskär (red.) (2000). 

 

I det preoperationella stadiet kan barnets tänkande beskrivas som egocentrerat, centre-

rande, statiskt och irreversibelt (Piaget 1982). Ett egocentrerat tänkande är oförmåga till 

rolltagande, barnet kan inte förstå att den egna synvinkeln endast är en av flera vad gäll-

er betraktandet av ett föremål eller kommunikation med andra. Att centrera tänkandet 

eller uppmärksamheten på ett enda framträdande drag hos ett objekt eller en företeelse 

ger barnet en felaktig bild av verkligheten. Statiskt tänkande innebär att uppmärksamhe-

ten riktas mot ett skeendes olika delar snarare än vad det förvandlas till. Det irreversibla 

tänkandet innebär att barnet i tanken inte kan återvända till utgångspunkten för en på-

börjad tankegång. Tamm (2003) påstår att barn i denna ålder börjar visa tecken på räds-

la för kroppsskada. Gestalter och mörker är sådant som kan skrämma i sjukhusmiljön. 

Månsson och Enskär (red.) (2000) anser att barn i denna ålder är rädda för att någon ska 

inkräkta på deras integritet och personlighet. 

 

I de konkreta operationernas stadium försvinner det egocentriska språket, barnet kan 

lösa problem genom att använda sig av logik och principer. Barnet kan nu reflektera och 

tänkandet blir mer logiskt än i det preoperationella stadiet (Piaget 1982). Mitchell 

(1993) menar att barn i de konkreta operationernas stadium kan inse att det inte behöver 

vara sakers yttre som bestämmer egenskaperna och att barnets perspektiv bara är ett av 
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flera. De kan nu ta tag i den underliggande och objektiva verkligheten, de kan tänka 

logiskt genom att använda olika principer (Mitchell, 1993). Tamm (2003) menar att 

barn i denna ålder är rädda för smärta och de obehag en medicinsk undersökning eller 

behandling kan medföra. Barn i denna ålder är också rädda för sprutor, blod och allvar-

liga sjukdomar. En del blir starkt upptagna av sin egen hälsa och utvecklar en ångest 

inför möjligheten att insjukna. Månsson och Enskär (red.) (2000) påstår att barnen kan 

känna skuld inför sin sjukdom och se det som ett straff att bli inlagd på sjukhus. De har 

ofta funderingar kring döden. 

 

I det formellt operationella stadiet kan ungdomar klassificera, systematisera och tänka 

abstrakt. De kan tänka systematiskt på ett hypotetiskt sätt, de kan lösa problem på en 

mental nivå utan att använda sig av konkreta ting som är i deras omedelbara närhet. De 

kan också föreställa sig alternativ till sådant som de inte har erfarenhet av. Ungdomarna 

kan tänka logiskt ”om jag nu gör på det här sättet, kanske det där händer; om det nu inte 

blir på det viset så måste jag…” (Bunkholdt, 1995). Piaget (1982) påstår att de kan ma-

nipulera med hypoteser vilkas riktighet prövas i tanken, även om objekten inte finns i 

ungdomens närhet. Tamm (2003) menar att tonåringar är mer rädda för kroppsskada än 

yngre barn. Rädsla för stympning är vanligt. De har ofta ångest för att drabbas av smär-

ta. I denna ålder ängslas de också för sin sjukdom och dess konsekvenser; innebörden, 

botemedel, behandlingar och hur obehaglig den är. De är bekymrade över sin hälsa. 

 

Barnsjukvårdens organisation 
Enligt Hallin och Siverbo (2003) är hälso- och sjukvårdssystemet en central del i det 

moderna välfärdssamhället. Verksamheten är offentligt reglerad och i allmänhet offent-

ligt finansierad. Ett utmärkande drag för systemet är den så kallade tredjepartsfinansie-

ringen, som innebär att den huvudsakliga betalningen av vårdgivarnas patientarbete sker 

via en tredje part; landstingen eller kommunerna. Verksamheten är även i stor utsträck-

ning offentligt bedriven. Ansvaret för hälso- och sjukvården är fördelat mellan stat, 

landsting och kommun. 

 

Allmänläkare och barnläkare i öppenvården utgör basen för omhändertagandet av barn 

med astma och allergi. Barnallergologen på sjukhus har bara möjlighet att bedöma barn 
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med svårare sjukdomsbild. En aktiv kommunikation mellan dessa parter är viktigt. Av-

görande för var omhändertagandet sker är den behandlande läkarens kunskap, erfaren-

het, intresse och resurser. Lokala förutsättningar och geografiska avstånd spelar också 

roll (Foucard, Hedlin &Wennergren, 2005). 

 

Upp till sex års ålder är det barnläkare eller barnallergolog som har ansvaret för utred-

ning, behandling och uppföljning, såvida inte besvären är lindriga (Foucard, Hedlin & 

Wennergren 2005). 

 

I 7-12 års ålder kan barnet följas upp och kontrolleras av intresserade och kunniga all-

mänläkare. Barnläkaren har i de flesta fall huvudansvaret för utredning och inledande 

behandling (Foucard, Hedlin & Wennergren, 2005). 

 

Många tonåringar (13- till 18-åringar) kommer att utredas och behandlas i primärvården 

vid lindrig till medelsvår astma. Då tonåringen överförs till vuxenvården sker detta i 

första hand till primärvården och i undantagsfall till lungkliniker och allergimottagning-

ar (Foucard, Hedlin & Wennergren, 2005). 

 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att genom en litteraturstudie beskriva barns upplevelse av att 

leva med astma och visa hur negativa upplevelser kan vändas till positiva genom sjuk-

sköterskans arbete. 

 

 

METOD 
Metoden som användes var en litteraturstudie. En litteraturundersökning är, enligt Ny-

berg (2000), att samla in, ordna, omstrukturera och göra egna analyser om det andra har 

skrivit (Nyberg, 2000). Ambitionen i föreliggande studie var att visa att författaren till 
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denna studie har lärt sig att utföra vetenskapligt arbete och kan presentera resultaten 

självständigt, förståeligt, språkligt korrekt, sakligt, trovärdigt och ”moget”. 

 

Litteratursökning 
Sökningen av litteratur och vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie har skett 

enligt Nybergs (2000) princip ”gräv där du står”, med det menas att leta där det är när-

mast. Författaren till föreliggande studie har därför sökt litteratur och artiklar hemma 

via sökmotorer, på Lerums kommunbibliotek, Partille kommunbibliotek samt Göte-

borgs Universitetsbibliotek.  

 

För att söka litteratur och artiklar kan osystematisk och systematisk sökning användas 

(Nyberg, 2000). Osystematisk sökning ska användas först, detta innebär sökning i bibli-

otek och bokhandel. Systematisk sökning innebär användning av specialdatabaser för att 

hitta böcker, artiklar och rapporter. Både osystematisk och systematisk sökning gjordes. 

Osystematiska sökningen resulterade i litteratur till bakgrunden, den systematiska sök-

ningen gav litteratur till bakgrund och resultat. 

 

Studiens systematiska sökning skedde i databaserna CINAHL, Academic Search Elite, 

och PsycINFO samt via bibliotekens kataloger GUNDA och OPAC. Författaren till 

denna studie sökte även i PubMed, SweMed+, Cochrane Library och Science Direct, 

men då dessa inte resulterade i några intressanta artiklar så redovisas inte dessa i tabell 

1. 

 

 För att få den information som författaren var intresserad av användes vissa centrala 

begrepp, dessa sökord kan, enligt Patel och Davidson (2003) leda in på den information 

som söks. Sökorden som användes i databaserna var på engelska; Child, Asthma, Fee-

lings, Nursing, Education och Emotions. Sökorden kombinerades på olika sätt och gav 

många träffar (tabell 1).   
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Tabell 1. Kombinationer av sökord, antal träffar, granskade och använda artiklar 

i de använda databaserna. 

DATABAS  SÖKORD                           TRÄFFAR GRANSKADE ANVÄNDA 

CINAHL Child + Asthma  357 15 0 

 

 Child + Asthma + Feelings  4 1 1

  

Child + Asthma + Nursing  33 7 0 

 

 Child + Asthma + Education 94 12 0

  

Child + Asthma + Emotions 2 0 0 

 

Academic  Child + Asthma  298 23 3 

Search   

Elite Child + Asthma + Feelings  3 1 0 

  

Child + Asthma + Nursing  38 3 1 

 

 Child +  Asthma + Education 47 10 1 

  

Child + Asthma + Emotions 4 2 1 

 

PsycINFO  Child + Asthma  1202 14 1 

  

 Child + Asthma + Feelings  44 4 0 

  

Child + Asthma + Nursing  387 12 2 

 

 Child + Asthma + Education 519 22 1 

  

Child + Asthma + Emotions 94 5 0 
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Summa artiklar i sökning totalt  3126 131 11 

 

 

Urval och begränsningar 
Abstrakten som togs fram vid de olika sökningarna studerades och av dessa valdes de 

artiklar som passade studiens syfte. Krav som författaren till denna studie ställde på 

artiklarna var att de skulle vara ”peer-reviewed”, alltså fackgranskade. Enligt Nyberg 

(2000) håller sådana artiklar högre vetenskaplig kvalitet än sådana som inte är fackligt 

granskade.  

 

På grund av det stora antal artiklar som framkom vid datasökningar begränsades artik-

larna till sådana som var skrivna mellan åren 2000 och 2006, detta för att få så färsk 

information som möjligt, vilket Nyberg (2000) rekommenderar. Författaren till denna 

studie begränsade sig till barn mellan 6 och 16 år.  

 

Författaren till denna studie erhöll många träffar trots begränsningarna ”peer-reviewed", 

år 2000-2006 och deltagare mellan 6 och 16 år. Därför granskades alla rubrikerna kom 

fram på träfflistan och de lämpliga rubriker som passade denna studies syfte, där togs 

abstract fram. Från början erhölls 131 abstract till artiklar, 120 stycken sorterades sedan 

bort då de inte passade författarens syfte, dessa artiklar handlade om vuxnas upplevelser 

av att leva med astma, hur föräldrar upplevde att ha barn med astma och undervis-

ning/behandling som inte var riktad för att förbättra barnens upplevelser. Kvar fanns 11 

artiklar som sedan användes i litteraturstudien. Översikt över valda artiklar finns i tabell 

2.  

 

 

Tabell 2. Valda artiklars titel, författare, urval/metod och syfte. 

Författare  Urval/Metod  Syfte 

Dobson, Bray  Kvalitativ   Effektiviteten av 

& Kehle (2005)  enkätundersökning   avslappnings-  

  med 4 deltagare. 9 år och fantasiövningar för 
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  astmatiska barn. 

 

Gabe, Bury   Kvalitativa   Hur unga människor med 

& Ramsay (2002)  djupintervjuer med  medelsvår till svår astma lever 

55 barn. 11-16 år  med och förklarar sin astma. 

     

Hampel et al. (2002) Kvantitativ   Utvärdera ett mångfacetterad  

enkätundersökning med  patientutbildning för astmatiska  

68 personer. 8-16 år.  barn. 

 

Kintner (2002) Kvantitativ   Undersöka relationen 

enkätundersökning med  mellan acceptans och kunskap 

94 personer. 9-14 år.  hos barn med astma. 

 

McGhan et al. (2003) Kvantitativ   Effektiviteten av 

enkätundersökning med  ett utbildningsprogram 

162 personer. 7-12 år.  för astmatiska barn. 

 

Mitchell & Murdock  Kvalitativ intervjustudie  Relationen mellan 

(2002)  med 30 personer.  självkompetens, copingstrategier 

8-10 år.   och astmarelaterade aktiviteter. 

 

Montalto et al. (2004) Kvantitativ   Livskvaliteten hos barn med en-

kätundersökning.  astma. 

1292 personer 8-16 år.  

 

Penza-Clyve, Mansell Kvalitativ   Astmaupplevelser såsom 

& McQuaid (2004) intervjustudie med  konsekvenser,  

36 personer. 9-15 år.  följsamhetsbarriärer och strategi-

er för förbättring av följsamheten. 

 

Röder, Kroonenberg  Kvantitativ   Hur barn med astma klarar 
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& Boekaerts (2003)  enkätundersökning med  stress i skolan och deras 

438 personer. 8-12 år.  sociala funktion. 

 

Spencer et al. (2000)  Kvantitativ   Utvärdering av astmautbildning 

enkätundersökning med  i skolan. 

220 personer. 6-13 år.  

 

Warschburger et al. Kvantitativ intervjustudie  Livskvalitet hos astmatiska barn. 

(2004)   med 318 barn. 8-16 år. 

 

 

Analys  
Analysen skedde i olika steg; artiklarna översattes av författaren till föreliggande studie, 

de granskades sedan och bearbetades. Först lästes artiklarna för att se om de passade 

denna studies syfte. Elva artiklar valdes och granskades noggrant för att hitta mönster i 

artiklarna, en ”röd tråd”. Artiklarna bearbetades för att få fram olika kategorier; upple-

velser och undervisningsmetoder. Sedan sammanställdes de fynd som författaren till 

föreliggande studie fann i artiklarna. Dessa fynd sorterades under lämpliga rubriker i 

studien; Negativa upplevelser, Positiva upplevelser samt Undervisning och effekter på 

barns upplevelser av astma. 

 

Validitet och reliabilitet 
Enligt Patel och Davidson (2003) måste forskaren veta att det som undersöks verkligen 

är det som ska undersökas, att studien har god validitet. God reliabilitet innebär att stu-

dien är genomförd på ett tillförlitigt sätt.  

 

Validiteten i detta arbete har styrkts genom att utgå från studiens syfte vid bearbetandet 

av det framkomna materialet. Artiklar grundade på empiriska studier valdes ut för att få 

en trovärdig reliabilitet. Förstahandskällor har använts. För att styrka validitet och relia-

bilitet lästes artiklarna flera gånger av författaren. Stycken som passade studiens syfte 

markerades och lästes sedan igen. 
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Etiska överväganden 
Enligt Nyberg (2000) bör forskaren sträva efter att återge en så sanningsenlig bild som 

möjligt av det fenomen som undersöks. Fusk och att bryta mot god vetenskaplig praxis 

ska inte förekomma. Med fusk menas att en forskare fabricerar uppgifter, förvränger 

data eller utan tillstånd eller uppgivande av källa lånar uppgifter eller data. Med god 

vetenskaplig praxis menas att de principer som gäller för forskning följs nämligen om-

sorgsfullt vid analys och presentation, hänsyn till arbete andra forskare har gjort och att 

beskriva metod ordentligt. 

 

Författaren har haft dessa etiska överväganden i åtanke och har eftersträvat att inte låta 

materialet influeras av egna åsikter. Författaren har även varit noga med att referera till 

varifrån texten är hämtad. 

 

 

RESULTAT 

Negativa upplevelser 
Utifrån det material som har använts, har författaren till denna studie funnit genomgå-

ende teman som presenteras under rubrikerna; upplevelser av fysiska symtom, medici-

ner, aktivitetsbegränsningar, med andra barn och i skolan. 

 

Upplevelser av fysiska symtom  
Enligt Gabe, Bury och Ramsay (2002) associerade alla barnen i deras studie astma med 

andnings- och lungproblem. Det senare beskrevs som om en vikt var placerad på brös-

tet, ”trötta” lungor eller blockerade rör.  

 

Barnen upplevde att astma var kopplat till hostning. Dessa symtom var antingen en för-

varning eller en konsekvens av andningsproblem och medförde avbrutna sociala aktivi-

teter (Gabe, Bury & Ramsay, 2002). 
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En del barn i studien upplevde att astma var kopplat till trötthet och/eller svaghetskäns-

la, som var antingen en förvarning eller en konsekvens av astman. För andra barn var 

tröttheten associerad med att bli väckt mitt i natten eller tidigt på morgonen av hosta 

eller andra astmasymtom (Gabe, Bury & Ramsay, 2002). 

 

Andfåddhet och trånghetskänsla i bröstet associerade en del barn i studien till känslor, 

såsom panik och rädsla, under inledningen av ett astmaanfall. Vissa barns rädsla och 

dödsångest tycktes minska vid ökad kunskap om sjukdomen, eftersom de visste med sig 

att de hade klarat av det förut, medan andra barn blev mer rädda eftersom de började 

tänka på att situationen kunde utmynna i ett astmaanfall (Gabe, Bury & Ramsay, 2002). 

 

Mediciner 
Det ställe som gav barnen mest ångest när det gällde användandet av astmamedicin var 

skolan. Vissa barn vägrade ta sin medicin eftersom de inte tyckte om att använda den. 

Barnen var rädda att andra barn skulle veta att de hade astma eller så ville de framstå 

som ”normala” (Gabe, Bury & Ramsay, 2002). Vissa barn ville inte vara beroende av 

medicin i sitt liv, eller också tyckte de att medicinen smakade äckligt eller var svår att 

svälja (Penza-Clyve, Mansell & McQuaid, 2004).  

 

Barnen kände sig uttittade när de tog sin medicin så att andra såg det. Dessa barn ville 

undvika att andra frågade om varför de tog medicin, de var rädda att få en reprimand av 

sina lärare (Penza-Clyve, Mansell & McQuaid, 2004).  

 

Aktivitetsbegränsningar   
I Gabe, Bury och Ramsays (2002) studie var barnen mest besvärade av sin astma vid 

fysisk aktivitet, både i skolan och på fritiden. Terränglöpning, fotboll och rugby var 

speciellt belastande. Andra känslor barnen hade inför sin astma var vrede, frustration, 

obekvämhet och irritation över att deras sociala aktiviteter fick avbrytas. Många barn 

ville vara ”normala”. Att missa en aktivitet såsom terränglöpning upplevdes negativt av 

barn som vill vara ”som alla andra”. Detta upplevdes mest negativt av pojkar (Gabe, 

Bury och Ramsays, 2002). 
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Allergiska reaktioner mot djur gjorde också att många barn i Gabe, Bury och Ramsays 

(2002) studie inte kunde delta i aktiviteter så som ridning. Två av barnen som ingick i 

Gabe, Bury och Ramsays (2002) studie upplevde att deras astma hindrade dem i deras 

arbete. 

 

Med andra barn 
Enligt Penza-Clyve, Mansell och McQuaid (2004) upplevde de flesta barnen att astma 

påverkade deras kompisrelationer negativt. Vissa barn uppgav att de hamnade i slags-

mål på grund av att andra barn retade dem för sin astma.  

 

En del barn fick inte den hjälp eller förståelse av sina kompisar som de skulle vilja ha. 

Vid astmaanfall fick kompisarna panik och kunde inte ge astmatikern någon hjälp. 

Kompisarnas hjälplöshet gjorde att astmatikern blev rädd. Andra reaktioner astmatikern 

fick av sina kompisar var vrede för att hon/han inte klarade fysiska aktiviteter och irrita-

tion mot astmatikern på grund av dennes kroniska hosta (Gabe, Bury & Ramsay, 2002). 

 

Det fanns barn i studien som inte kunde besöka en vän som hade hund eller katt. 

Kvällsaktiviteter med kompisar var begränsade på grund av kvällsluften eller trånga och 

kvava diskon som triggade igång astmasymtom, detta upplevdes irriterande av barnen i 

undersökningarna (Gabe, Bury & Ramsay, 2002; Penza-Clyve, Mansell & McQuaid 

2004). 

 

Röder, Kroonenberg och Boekaerts (2003) studie visade att barn med astma upplever 

mer problem med tillbakadragenhet och depression än andra barn. Kintner (2002) slår 

fast att kunskap om sin sjukdom var beroende av barnets ålder och föräldrarnas kun-

skap, medan acceptansen var beroende av lärarnas och kompisarnas stöd. 

 

I skolan 
Gabe, Bury och Ramsays (2002) studie fokuserade på lärarnas reaktioner på barnens 

astmaanfall, eftersom astmaanfallen inträffade i samband med fysisk aktivitet i skolan. 

En del barn berättade att lärarna inte trodde barnet när de förklarade sina symtom vid 

vissa aktiviteter. Vissa lärare trodde att barnen låtsades för att slippa undan från aktivite-
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ten. I dessa situationer var barnet ensamt om att lindra sina symtom. Vissa barn blev 

utestängda från skolan vid symtom som till exempel hosta, då det störde de andra bar-

nen. Andra barn fick ingen hjälp av lärarna om de inte kunde visa upp en inhalator. 

 

Enligt Röder, Kroonenberg och Boekaerts (2003) led barn med astma mer av social iso-

lation än sina jämnåriga kompisar utan astma. Detta gjorde att barnen reagerade mer 

aggressivt vid problem med skolarbete än barn utan astma. 

 

Positiva upplevelser 
Det var inte bara negativa upplevelser barnen i studierna hade, utan även positiva upp-

levelser. Utifrån det material som har använts, har författaren funnit teman som presen-

teras under rubrikerna; med andra barn, vuxnas hjälp och i skolan. 

 

Enligt Gabe, Bury och Ramsay (2002) var det en liten del av undersökningsgruppen 

som kände sig missgynnade av sin sjukdom trots de negativa upplevelserna. Enligt en 

studie av Warschburger et al. (2004) kände barn med astma bara små restriktioner i sitt 

liv. De flesta patienterna hade hög livskvalitet, goda känslor och lite symtom. 

 

Med andra barn 
Barn i studien ansåg att de fick mycket hjälp av sina kompisar under ett astmaanfall. I 

skolan kunde vännerna hämta hjälp, erbjuda ett glas vatten, hitta inhalatorn, hålla barnet 

sällskap tills symtomen gick över och hjälpa till med skolarbete när astmatikern hade 

missat något i skolan. En del barn med astma hade vänner som också hade sjukdomen, 

dessa var mer specifika i sin hjälp, till exempel att ta astmatikern direkt till skolsköters-

kan, erbjuda råd för att kunna andas eller ta hand om hela situationen, de visste vad som 

skulle göras (Gabe, Bury & Ramsay, 2002). 

 

Vuxnas hjälp 
Föräldrar sågs som en källa till hjälp och stöd vid astmaanfall och en del lärare var stöd-

jande och visste vad som skulle göras (Gabe, Bury & Ramsay, 2002; Röder, Kroonen-

berg & Boekaerts 2003).  
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I skolan  
Röder, Kroonenberg och Boekaerts (2003) studie visade att barn med astma har högre 

lärarbedömt välbefinnande i skolan än barn utan astma. Barn med astma var lika lyckli-

ga i skolan som sina jämnåriga kompisar utan astma (Röder, Kroonenberg & Boekaerts, 

2003). 

 

Barnens astma i Gabe, Bury och Ramsays (2002) studie gjorde att de inte kunde vara 

med på en del fysiska aktiviteter i skolan som till exempel terränglöpningen, vilket är en 

impopulär aktivitet bland barn. Att missa skolan på grund av läkarbesök ansåg vissa 

barn var bra, enligt Penza-Clyve, Mansell och McQuaid (2004).  

 

 

Undervisning och effekter på barns upplevelser av astma 
Här presenterar författaren två genomgående teman under rubrikerna känslobaserad 

undervisning och självförtroende genom kunskap. 

 

Känslobaserad undervisning 
Dobson, Bray och Kehle (2005) använde sig av avslappnings- och fantasiövningar för 

att förbättra livet för barn med astma. Ångesten minskade för hälften av undersöknings-

gruppen efter behandling. Ihållande ångest dämpades för alla som deltog i studien. 

Livskvaliteten förbättrades för hälften av deltagarna. Tillfredsställelsen med livet för-

bättrades för en av de fyra deltagarna i studien. Det finns beskrivet fyra komponenter till 

lycka och psykiskt välbefinnande, nämligen resurser, intimitet, kompetens och hälsa. 

Om en av dessa komponenter förbättras så förbättras helheten och detta resulterar i stör-

re lycka. Deltagarna tyckte att avslappnings- och fantasiövningarna var trevliga upple-

velser som berikade deras skolgång och dämpade deras astma. Avslappningsövningar är 

troligtvis den bästa behandlingen för individer som har psykiska utlösande faktorer till 

sin astma (Dobson, Bray & Kehle, 2005). 

 

Hampel et al. (2003) fann att känslofokuserad hantering, så som avslappning och avled-

ning, gjorde att barnen kunde hantera sociala stressituationer bättre, medan problemfo-

kuserad hantering, så som sökande av socialt stöd eller att aktivt ta kontroll över situa-
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tionen, gjorde att barnen hanterade skolproblem bättre. I det långa loppet kontrollerade 

barnen sina situationer bättre än tidigare. De fann också att barns sjukdomsupplevelser 

såsom hanterande av sjukdomen och välbefinnande måste tas i beaktande vid behand-

ling.  

 

Självförtroende genom kunskap 
Kintner (2002) slog fast att om sjukvårdspersonalen ville öka barnets kunskap om sin 

astma, skulle de koncentrera sig på att öka föräldrarnas kunskap. Detta kräver en inle-

dande bedömning innan de ger undervisningsmaterial till familjen. Om sjukvårdsperso-

nalen vill öka barnets acceptans för sin sjukdom bör de fokusera på barnets lärar- och 

kompisstöd. 

 

Spencer et al. (2000) kom i sin studie fram till att ”The Open Airways for Schools Pro-

gram” förbättrade barns känslor om att ha och hantera sin astma. Programmet fokuserar 

på lektioner om själva sjukdomen, känslor, symtomhantering, medicinsk problemlös-

ning. Dessutom ges via programmet information till barn om viktheten av motion, att 

göra bra ifrån sig i skolan samt lär sig vad som sätter igång ett astmaanfall. 

 

Mitchell och Murdock (2002) fann i sin studie att copingstrategier, att kunna hantera sin 

astma själv, och astmarelaterade funktioner såsom missad sömn, delaktighet i aktivite-

ter, missade skoldagar, akutvård, astmakunskap och astmabehandling, var sammanlän-

kade. Högre copingstrategier var beroende av kunskap om sjukdomen, bra behandling 

och aktivt deltagande. Författarna ansåg att familjen till barn med astma skulle bli hjälp-

ta om sjukvårdspersonalen hade öppet sinne om hur självkompetens bildades, utveckla-

des och manifesterades hos barn. 

 

I en studie av McGhan et al. (2003) framhölls att en individs handlande är beroende av 

ett samspel mellan miljö-, individ- och beteendefaktorer. För att påverka dessa faktorer 

använde sig författarna av vissa principer; självstyrning, observationsinlärning, för-

stärkning, omgivningspåverkan och självuppfattad effektivitet. Efter lektionerna fick 

deltagarna mer självförtroende när det gällde att hantera sin astma. Läraren för astma-

lektionerna bör vara en expert som kan hjälpa familjen att få självförtroende, kunna ge 
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mening åt lektionerna och presentera informationen på många olika sätt, anser McGhan 

et al. (2003).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva barns upplevelse av att leva med astma och visa hur 

negativa upplevelser kan vändas till positiva genom sjuksköterskans arbete. Författaren 

till denna studie valde att göra en litteraturstudie för att belysa området. Studiens syfte 

anses ha blivit uppfyllt genom resultat och diskussion. 

 

När första sökningen gjordes, sökte författaren till denna studie på barn mellan 7 och 12 

år, vilket visade sig vara svårt då många artiklar sträcker sig över större åldersspann, 

exempelvis mellan 8-16 år. Författaren till denna studie beslutade sig för att söka på 

åldrar mellan 6-16 år. För låg ålder på barnen ansågs inte önskvärt då barnet inte kan 

berätta något om sina upplevelser och inte äldre barn, då de är på väg in i vuxenvärlden. 

Detta resulterade i 11 använda artiklar. Årtalet på artiklarna begränsades till att vara från 

år 2000 och framåt, detta för att få så aktuell forskning som möjligt. 

 

Författaren till studien anser att sökorden passade studien bra, det var inte svårt att finna 

sökorden som skulle användas till sökningen av artiklar. Många artiklar hade skrivits på 

andra språk än engelska, dessa föll bort på grund av denna studies författares språkkun-

skaper. Många artiklar som lät intressanta hade inte abstract eller gick inte att få ut i 

fulltext, vilket gjorde att fler artiklar föll bort.  Många artiklar skrevs ut då författaren 

till denna studie ansåg att abstractet passade studiens syfte, när de senare lästes igenom, 

fann författaren att en del artiklar inte passade studien.  

 

Artiklarna som användes i studien kom från databaserna CINAHL, Academic Search 

Elite, och PsycINFO. Författaren till denna studie sökte även i PubMed, SweMed+, 

Cochrane Library och Science Direct, men då dessa inte resulterade i några intressanta 

artiklar så redovisas inte dessa i tabell 1. 
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Alla artiklarna som användes var skrivna på engelska. Till vissa ord som författaren till 

denna studie inte kunde översätta själv användes en engelsk ordbok. Artiklarna lästes 

många gånger för att få en överblick och finna en röd tråd genom alla artiklarna. Detta 

upplevdes som positivt då det gav en djupare förståelse. 

 

Genomgående genom hela arbetet har författaren till denna studie återgett samtliga käl-

lor i löpande text och i referenslista, vilket visar att hänsyn har tagits till källornas upp-

hovsrätt, enligt Nyberg (2000). 

 

Författaren fann inte mycket material om enbart barns upplevelser av att leva med ast-

ma, detta var förvånande. Många artiklar hittades där föräldrars upplevelser undersök-

tes, eller hur föräldrar och lärare tror att barn upplever sin astma. Det borde finnas fler 

undersökningar om hur barn upplever sjukdomen. 

 

Resultatdiskussion 
Författaren började studien med uppfattningen att barn med astma enbart har negativa 

upplevelser. Det var förvånande att finna att barnen själva inte ansåg sig vara missgyn-

nade eller att de levde ett restriktivt liv (Gabe, Bury & Ramsay, 2002; Warschburger et 

al., 2004).  

 

Barnens positiva upplevelser är starkt beroende av andra människors stöd, både vuxnas 

och barnets kamraters (Röder, Kroonenberg & Boekaerts, 2003; Gabe, Bury & Ramsay, 

2002), men tyvärr var andra människor även en källa till oro och utanförskap. Kamra-

ternas oförståelse och irritation kunde göra astmaanfallet värre (Gabe, Bury & Ramsay, 

2002). Författaren till denna studie tror att om kamraterna till det astmatiska barnet får 

undervisning om sjukdomen skulle de kunna ge det drabbade barnet mer stöd och för-

ståelse i sin sjukdom. Detta skulle stärka barnets självkänsla och ett astmaanfall skulle 

förhoppningsvis inte vara lika skrämmande.  

 

Det var skrämmande att barnen mötte lite förståelse från sina lärare, de blev till och med 

misstrodda om de inte kunde visa upp en inhalator för att styrka deras ”påstående” om 

att de hade sjukdomen (Gabe, Bury & Ramsay, 2002). Barnens lärare, som är vuxna 
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människor, borde visa större förståelse och definitivt ha mer kunskap om en så livsho-

tande sjukdom som astma och kan hjälpa barnet vid behov. Lärare borde i sin utbildning 

få lära sig om de vanligaste sjukdomarna som barn har, till exempel astma, vilka sym-

tom sjukdomen ger, vad som får igång ett anfall och hur de bäst hjälper till vid ett an-

fall. Denna information borde lärarna få återkommande, på till exempel studiedagar. 

Skolsköterskan kan bidra om hon använder sin pedagogiska funktion rätt. 

 

Författaren till föreliggande studie anser att barnens negativa upplevelser istället kan bli 

positiva om det astmatiska barnets omgivning hade mer kunskap om sjukdomen och hur 

de bäst kan hjälpa vid ett astmaanfall, till exempel genom att inte gripas av panik, er-

bjuda ett glas vatten, hämta en vuxen och visa mer hänsyn. Även här spelar skolsköters-

kan en viktig roll att informera och hjälpa till. Hon kan både informera barnet, lärarna 

och kamraterna om astma och hjälpa till vid ett astmaanfall. Det är dock bra om sjuk-

sköterskan gör som Kintner (2002) föreslår, att åldersanpassad information lämnas ut 

till hela familjen. Barn har olika behov och kapacitet att ta in information i olika åldrar. 

Om det finns möjlighet ska informationen individanpassas eftersom olika barn har olika 

behov. 

 

Tyvärr är kunskap inte bara positivt. Det kan både dämpa rädslan och dödsångesten vid 

ett astmaanfall eftersom barnet vet att de har klarat av det förut, men kunskap kan också 

öka rädslan och dödsångesten eftersom det framkallar en undran om just den situation 

som föreligger ska framkalla ett astmaanfall (Gabe, Bury & Ramsay, 2003). Författaren 

till denna studie menar dock att kunskap om sjukdomen har fler fördelar än nackdelar 

för det astmatiska barnet och dess omgivning. Barnet klarar av att hantera ett astmaan-

fall bättre med hjälp av sin och omgivningens kunskap och kan då undvika att få astma-

anfall. 

 

Det var inte förvånande att barnen kände mest besvär av sin astma vid fysisk aktivitet 

och att det var mest pojkar som kände sig begränsade eftersom de deltog i fysiska akti-

viteter (Gabe, Bury & Ramsay, 2002).  
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Många barn har en strävan att vara ”normala”, både när det gäller att ta mediciner och 

att delta i fysiska aktiviteter (Gabe, Bury & Ramsay, 2002). Det är dock hälsosamt att 

vilja vara normal, även om det är bra att inse sina begränsningar. Men kanske skulle 

kamraterna inte tycka att det var så konstigt med medicinerna om de hade mer kunskap? 

 

Den undervisning som ges astmatiker är inriktad på avslappning och kunskap. En kom-

bination av dessa två metoder tror författaren skulle vara det bästa för astmatiska barn. 

Kunskapen är betydelsefull både för barnet, föräldrarna, lärarna och barnets kompisar. 

Många gånger glöms barnets upplevelser och känslor bort i behandlingen och sjukskö-

terskan koncentrerar sig endast på den medicinska aspekten på behandlingen. Många 

astmaanfall kunna minskas eller åtminstone dämpas av barnets och dess omgivnings 

kunskap om astma. 

 

Avslappnings- och fantasiövningarna i Dobson, Bray och Kehles (2005) studie gav bra 

resultat som förbättrade deltagarnas liv. Deltagarna var positiva till övningarna. Barnets 

inställning till såväl undervisningen som behandlingen påverkar resultatet. Författaren 

till denna studie håller med Dobson, Bray och Kehle (2005) att denna metod kan vara 

bra för alla astmapatienter med psykologiskt utlösande faktorer. Som tidigare har påta-

lats, enbart avslappnings- och fantasiövningar är inte ett tillräckligt komplement till den 

medicinska behandlingen, utan kunskap och självförtroende är också nödvändigt. 

 

Hampel et al. (2003) fann i sin studie att barns sjukdomsupplevelser måste tas i beak-

tande vid behandlingen. Som författaren till denna studie redan har påpekat kan sjuk-

sköterskan inte enbart fokusera på den medicinska delen eftersom barnet är en människa 

med känslor som påverkar upplevelsen och hanterandet av sin astma.  

 

Barns goda självförtroende ökar kapaciteten att klara ett astmaanfall, som McGhan et al. 

(2003) visar i sin studie. Även Mitchell och Murdock (2002) fann att kapaciteten ökade 

vid gott självförtroende.  

 

Det vore önskvärt med mer utbildning om barnsjukdomar och sjukdomsupplevelser i 

sjuksköterskeutbildningen. Överhuvudtaget borde patienters upplevelser av sina sjuk-
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domar och sjukhusvistelser uppmärksammas och diskuteras mer i utbildningen och på 

arbetsplatser. Det är annars lätt att patienten bara blir en sjukdom och människan bakom 

glöms bort.  

 

 

KONKLUSION 
Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur barn med astma upplever sin 

sjukdom och hur negativa upplevelser kan vändas till positiva genom sjuksköterskans 

arbete. Barns upplevelser påverkas negativt av omgivningens oförståelse och okunskap. 

Barnet är beroende av omgivningens stöd och hjälp för att kunna hantera sin astma. Pre-

cis som att omgivningen kan ge barnet negativa upplevelser, kan omgivningen påverka 

genom sitt sätt att vara, så att barnet får positiva upplevelser och ser möjligheter med sin 

sjukdom.  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller information och kunskap, hon måste ge 

barnet och dess omgivning kunskapen och därigenom självförtroende att göra sjukdo-

men till något positivt. Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid och inte förringar bar-

nens upplevelser av sin sjukdom. Genom att ge barnet självförtroende, ges barnet möj-

lighet att bättre hantera sin astma, eftersom det då har mer självkänsla och bättre kan ta 

hand om sig; identifiera riskfaktorer, ta mediciner och hantera akuta astmaanfall.  

 

Kunskap är en faktor som denna studie efterlyser till barnet och dess omgivning. Av-

slappnings- och avledningsövningar förefaller vara ett bra komplement till den traditio-

nella medicinska astmabehandlingen. Hur individens känsloliv påverkar upplevelsen 

och resultatet av sjukdomen glöms ofta bort, sjukdomen ses endast, trots att barnet är en 

individ med känslor och tankar.  

 

Författaren till denna studie anser det önskvärt med fler empiriska studier om hur barn 

uppfattar sin astma och hur de lever med den. Det är viktigt att veta hur barn upplever 

sin sjukdomssituation för att kunna hjälpa det på bästa sätt.  
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