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Bakgrund: Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är i behov av stöd 

och det centrala är att känna sig sedd i hälso- och sjukvården. Skolsköterskans primära 

uppgift är att stödja och stärka till välbefinnande genom att vara närvarande, lyssna och 

inge hopp i samtalet.  

 

Syfte: Att beskriva skolsköterskans upplevelse av att stödja och stärka elever i skolan med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 

Metod: I studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats där åtta intervjuer 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Ur analysen framkom två huvudkategorier; Att inge trygghet och hopp genom 

tillgänglighet och samtal och Genom samverkan med andra utvecklas ett starkare stöd, 

med fem tillhörande underkategorier.  

 

Slutsats: Skolsköterskans stöd leder till att eleverna med NPF känner sig stärkta i sin 

situation vilket ger ökat hopp och tro på framtiden. Att hjälpa eleverna att främja dess 

sunda och friska beteenden medverkar till att elevernas skyddsfaktorer stärks. Genom 

samtal och lyhördhet stärks eleverna att lära sig ta egna beslut och växa som individer. Ett 

bra teamsamarbete bidrar till större möjlighet att främja hälsa och förebygga ohälsa för 

elever med NPF. 
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Background: Children with neuropsychiatric disabilities (NPF) are in need of support and 

importance to be seen in the health care sector in school. The primary duty of the school 

nurse is to ensure that the students are in wellbeing. School nurses are supporting and 

strengthening the good of health by being present, listening and giving hope in the 

dialogue. 

Purpose: Describing school nurse's experience of supporting and strengthening students 

with neuropsychiatric disabilities 

Method: The study used a qualitative method with inductive approach where eight 

interviews were analyzed with qualitative content analysis. 

Result: Two major categories emerged from the analysis; Entering security and hope 

through accessibility and conversation and Strengthening cooperation with others, with 

five belonging subcategories. 

Conclusion: The school nurse's support in school leads the neuropsychiatric disabilities 

students feeling stronger in their situation, which gives greater hope and faith in the future. 

Helping students to promote their health and healthy behaviors helps to strengthen the 

students' protection factors. Through dialogue and responsiveness, students are 

strengthened to learn to make their own decisions and grow as individuals. Good teamwork 

contributes to greater opportunities for promoting health and preventing illness for students 

with neuropsychiatric disabilities. 
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INLEDNING 

Skolan är den arena där eleverna vistas en stor del av sin vardag. Skolsköterskan har en 

central roll i hälsofrågor eftersom elevhälsan omfattar alla barn och ungdomar i skolan 

(Hillman, 2007). Skolsköterskans uppgifter är att förebygga och främja elevernas hälsa för 

att nå utbildningens mål. En del av elevhälsans uppdrag är att förebygga ohälsa, 

inlärningssvårigheter, uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa (Puskar & Bernardo, 

2007). Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är i behov av stöd och 

det centrala är att känna sig sedd i hälso- och sjukvården vilket gör att individen kan 

utvecklas i sin livsvärld (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004).  

Då det endast finns få studier som direkt beskriver skolsköterskans upplevelse av att stödja 

och stärka ungdomar med NPF upplevs behovet av ökad kunskap och förståelse inom 

området stort. Vi har därför valt att studera hur skolsköterskor upplever att kunna stödja 

och stärka ungdomar med NPF. 

BAKGRUND 
 

Barnens rättigheter 

 

Enligt skollagen (2010:800) har alla barn rätt till likvärdig skolgång och utveckling utifrån 

egna förutsättningar. Skolverket (2015) beskriver att det skall finnas förutsättningar att 

kunna anpassa undervisningen utifrån elevens behov. Skolan har ett ansvar att stödja och 

stärka elever med inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar och hälsoproblem. Alla 

elever oavsett funktionsnedsättningar har rätt till stöd för att på bästa sätt få möjlighet till 

att uppnå de kunskapskrav som ställs av skolan, oavsett om de antas nå kunskapskraven 

eller inte. Barnkonventionen (UNICEF, 2014) innefattar bland annat att alla barn är lika 

mycket värda och har samma rättigheter oavsett barnets bakgrund. Barn har rätt att 

uttrycka vad de själva vill och vad de själva anser betydelsefullt. Dess åsikter bör 

uppmärksammas i frågor som rör barnet, med hänsyn till hur gammalt och hur moget 

barnet upplevs vara. Vid beslut som påverkar och berör ett barn, skall barnets bästa vid 

varje tillfälle komma i första hand. Barnens rättigheter omfattar att få möjlighet att 

utvecklas på bästa sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt. Socialstyrelsen (2016) beskriver 

enligt skollagen och diskrimineringslagen att alla individer skall bemötas jämlikt 

oberoende av vilken härkomst, kön, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller sexuell 

läggning som finns.  

 

Alla elever, oavsett kön skall, i skolan ha lika rättigheter och möjligheter, vilket skolan 

aktivt och medvetet skall jobba för. Hur eleven bedöms och bemöts i skolan, tillsammans 

med de krav och förväntningar som ställs, kan vara en påverkande faktor på hur deras 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt kan komma att se ut i framtiden 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).      
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

 

Tre av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) är Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Attention Deficit Disorder (ADD) och 

Autismliknande tillstånd (AST) (Salmeron, 2009). Grzadzinski, Dick, Lord och Bishop 

(2016) beskriver i sin studie att barn och ungdomar med NPF har liknande symtom som 

går om lott varandra och kan ibland vara svåra att förstå. 30-75% av barn och ungdomar 

som har autismliknande diagnos har även ADHD symtom och 20-60% med ADHD-

diagnos har symtom liknande autism.  

ADHD  

 

ADHD beskrivs som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, där 

uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet är dess mest utmärkande symtom 

(Daley & Brichwood, 2009). Vanligt förekommande hos elever med ADHD är att de kan 

ha svårt att lyssna vid tilltal och vänta på sin tur vid konversationer och 

klassrumsdiskussioner. Eleven blir lätt otålig och uttråkad och har svårt att komma igång 

med och slutföra det som inte är tillräckligt intressant. Om något däremot tilltalar och 

intresserar eleven kan det istället innebära svårigheter med att avsluta eller avbryta 

aktiviteten (Leissner & Lundvall-Överby, 2014). Elever med ADHD har ofta svårigheter 

med problemlösning samt att organisera uppgifter, dessutom är läs- och skrivsvårigheter, 

ångest samt bipolär sjukdom vanligare än hos de som inte har diagnosen (Daley & 

Brichwood, 2009; Parsons, Bowerly, Buckwalter & Rizzo, 2007). Karolinska institutet 

(2015) menar att forskningen har visat att skälen till ADHD i grunden är biologiska då det 

finns en stark ärftlighet. Det har visats sig att de gener som har koppling till ADHD har 

med signalöverföring med signalsubstansen dopamin i hjärnan att göra, och då framför allt 

i den främre delen av hjärnan, där styrning, planering och beslutfattande sker.  

ADD 

 

ADD handlar om en uppmärksamhetsstörning, såsom vaksamhet och hållbar 

uppmärksamhet (Frick & Nigg, 2012). Även svårigheter med impulsivitet, att planera, 

organisera och följa instruktioner i sitt arbete är typiska tecken. Till skillnad från ADHD 

saknas hyperaktiviteten vid ADD. Aktivitetsnivån är istället ofta lägre och svårigheter med 

att ta tag och komma igång med saker är vanligt förekommande vid diagnosen 

(Bokstavsdiagnoser.se, 2015). Eleven upplevs lugn och tystlåten och kan uppfattas följa 

med på lektionerna, vilket ofta bidrar till feltolkning av elevens situation. Detta kan bidra 

till att diagnosen lätt missas eftersom det är vanligt att först när bristande kunskap 

uppmärksammas observeras elevernas svårigheter (Leissner & Lundvall-Överby, 2014).  

AST 

 

AST innefattar Autism, Aspergers syndrom och Autismliknande tillstånd (Leissner & 

Lundevall-Överby, 2014). Tecken på AST är bland annat olika grad av sociala och 

kognitiva svårigheter samt att individen inte tycker om förändringar, men de kan även 
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innefatta svårigheter att hålla ögonkontakt, problematik med att förstå andras kroppspråk 

och ansiktsuttryck samt att utveckla och upprätthålla relationer. Många gånger finns även 

svårigheter att kommunicera på grund av språkliga och kommunikativa besvär (Shochet, 

Saggers, Carrington, Orr, Wurfl, Duncan & Smith, 2016; Socialstyrelsen & Skolverket, 

2016). För att kunna skapa och utveckla relationer är förutsättningen att ha förmågan att 

kunna läsa av och förstå ett sammanhang i samspel med andra, vilket är påtagligt nedsatt 

hos vissa individer med AST. Det är vanligt att vid AST ha ett specialintresse, som i sig 

inte är ovanliga dock är tiden de ägnar åt intresset och hur det tillämpas exceptionellt stor. 

Ofta tar specialintresset så mycket tid att det hämmar möjligheterna till övrig utveckling 

(Socialstyrelsen, 2010).  

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

Hälsofrämjande 

I det hälsofrämjande arbetet ligger tyngdpunkten i att se den enskilda elevens behov 

(Clausson & Morberg, 2014). Skolsköterskan stärker elevens hälsa genom att öka 

möjligheterna för välbefinnande, trots att till exempel ohälsa finns (Dahlberg & Segesten, 

2010). I det hälsofrämjande omvårdnadsarbetet spelar dialog och delaktighet en central och 

betydelsefull roll (Clausson & Morberg, 2014). Skolinspektionen (2015) beskriver genom 

att hjälpa eleverna att främja dess sunda och friska beteenden medverkar det till att 

elevernas skyddsfaktorer stärks, vilket i sin tur innebär att större förutsättningar att klara av 

prövningar av olika slag ges. Det vill säga, eleverna ges större möjlighet till kontroll över 

sin hälsa och större möjligheter att kunna förbättra den.  

Plantin och Demmer Selstam (2013) redogör för att elever skall utvecklas och nå 

kunskapsmålen förutsätter trygga miljöer, uppföljning och respons till eleverna det genom 

det hälsofrämjande arbetet som skolsköterskan ansvarar för. Hälsofrämjande arbete innebär 

bland annat att främja det friska vilket innefattas bland annat av ett gott bemötande, 

förväntningar på att elever skall lyckas, trygga miljöer, stärka elevernas sociala och 

emotionella kompetens, motverka kränkningar och mobbning samt att låta eleverna vara 

delaktiga i sin kunskapsutveckling. Skolsköterskan skall stärka elevernas friskfaktorer 

genom hälsosamtalet som ingår i hälsobesöken. 

Förebyggande 

Genom att arbeta förebyggande tas det friska hos eleven tillvara, genom att aktivt 

förebygga hälsorisker och ge eleven motivation till att ändra dåliga hälsovanor. 

Förebyggande arbete har syftet att förhindra att ohälsa uppkommer. Det förebyggande 

arbetet inriktas mot att förhindra risken att sjukdomar uppstår till exempel genom 

vaccinering (Clausson & Morberg, 2014). Som skolsköterska kan det förebyggande arbetet 

även innefatta undervisning för att förhindra eventuella sjukdomar och skador till exempel 

risker med att röka och att inte använda cykelhjälm (Bremberg & Eriksson, 2010). 

Ellertsson, Garmy och Clausson (2017) påtalar i sin studie att skolsköterskan är den som är 

expert på det förebyggande arbetet för att upptäcka och förhindra ohälsa. Skolinspektionen 

(2015) beskriver att ett förebyggande arbete läggs ofta fokus på oroväckande förhållanden 

som kan tänkas påverka elevernas utveckling och lärande negativt, så kallade riskfaktorer 

och riskbeteenden, med målet att minska konsekvenserna av dessa. 
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Elevhälsan 

 

Enligt skollagen (Skollagen, 2010:800), skall elevhälsan främst verka förebyggande och 

hälsofrämjande. På uppdrag av regeringen har en kartläggning över skolhälsovårdens 

verksamhet och funktion utformats, vilket är den nuvarande elevhälsan. Elevhälsan skall 

enligt skollagen innefatta medicinska, psykologiska och psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Omvårdnads kompetensen vilken skolsköterskan innehar 

omfattar hälsofrämjande arbete med individens olika dimensioner, fysisk, psykisk och 

existentiell, dessa samspelar och är beroende av varandra (Skollagen, 2010:800; Högskolan 

i Skövde, 2017).  

 

Elevhälsan består av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, specialpedagog, 

studievägledare samt rektor. Elevhälsan är i behov av ett nära samarbete med varandra för 

ett förebyggande och ett hälsofrämjande arbete skall bli tillfredsställande. Samarbetet med 

skolans övriga personal är även det betydelsefullt för elevernas lärande, utveckling och 

hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). För att berika elevhälsans arbete är det en 

förutsättning att personalen har en gemensam bild av vad som är hälsofrämjande och 

förebyggande gentemot eleven med NPF. Med sina specifika kunskaper bidrar elevhälsans 

professioner med sina kompetenser och därigenom samverkar de i ett tvärvetenskapligt 

perspektiv. Tre grundläggande förutsättningar för ett väl fungerande teamsamarbete 

innefattar de så kallade tre S:en; styrning, struktur och samsyn och framhålls i den 

nationella strategin för samverkan. Ett syfte med en samlad elevhälsa är att arbetet leder till 

beslut om specialpedagogiska åtgärder för eleven. För att göra detta möjligt måste 

elevhälsan, pedagoger och föräldrar samverka med varandra (ibid.). Socialstyrelsen och 

Skolverket (2016); Puolakka, Kiikkala, Haapasalo-Pesu och Paavilainen (2011) anser att 

ett samarbete mellan skola och föräldrar är betydelsefullt för att eleven skall nå framgång 

och välmående i skolan. Engagerade föräldrar är betydelsefullt för att stödja och stärka 

eleven för att främja hälsa, då de känner sitt barn bäst. Elevhälsan kan även stödja den 

pedagogiska personalen i arbetet med att skapa en tillfredsställande lärandemiljö för eleven 

(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Enligt Hoekstra, Young, Eley, Hawking och 

McNulty (2016) ingår skolsköterskan i ett team i skolan och som har den medicinska 

kompetensen för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet vilket bidrar med att främja 

hälsa och upptäcka sjukdom hos barn och ungdomar.  

 

Socialstyrelsen och skolverket (2016) beskriver för att kunna samverka inom elevhälsan 

behövs de olika professionernas insatser med sin specifika kompetens såsom medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska. Genom att ha ett gemensamt 

arbetssätt samt utbyta erfarenheter blir det lättare att tidigt upptäcka och ge förutsättningar 

för elever som behöver stöd i skolan. 

 

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Elever som upplever sig ha en god hälsa har större 

möjligheter att lyckas i sitt skolarbete (Skolinspektionen, 2015). Elevhälsans mål är att 

skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven samt ha ett särskilt ansvar för 

att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Det är även 

elevhälsans ansvar att eventuella hinder avlägsnas så att eleven får rätt förutsättningar att 

utvecklas kunskapsmässigt under skoltiden (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).  
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Skolsköterskans roll 
 

En central del i skolsköterskans roll är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

gentemot eleverna. Det betyder att både det fysiska, det psykiska och det sociala 

välbefinnandet skall stärkas och bevaras. Genom att skapa miljöer där delaktighet och 

självkänsla kan stärkas och bevaras hos eleven ges förutsättningar till att främja lärande, 

utveckling och hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

 

Enligt DeSocio och Hootman, (2004) är skolsköterskans arbete att vara en länk mellan 

skolan och hälso- och sjukvården. Detta innefattar att upptäcka ungdomar med psykisk 

ohälsa, införa hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, remittera ungdomar i behov av 

specialistvård och kontrollera insatta åtgärder utifrån hälsomål. Markkula och Hellström 

Muhlis (2013) menar att elevernas hälsa har förändrats de senaste åren, från fysisk till mer 

psykisk ohälsa, vilket betyder att skolsköterskans arbete har blivit mer stärkande och 

stödjande än preventiva. För att kunna möta elevernas behov behövs ett mer gemensamt 

arbetssätt i elevhälsan.  

 

När arbetet sker på individnivå skapas förtroendefulla relationer för att i sin tur kunna 

stödja och stärka elevernas hälsokrav för egenvård (Bartley, 2004). Det hälsofrämjande 

arbetets tyngdpunkt är att utgå ifrån individens upplevelse för att nå ett mål, det genom 

delaktighet och kommunikation skapa förutsättningar för förbättring till välbefinnande 

(Morberg, 2012). 

 

Hälsosamtalet är ett instrument för att skapa kunskap om hälsa och välbefinnande 

(Hillman, 2007). Det är betydande att skolsköterskan är professionell i sin yrkesroll. Alla 

elever skall erbjudas hälsobesök. Dessa besök innefattar individuella och enskilda 

hälsokontroller och hälsosamtal, med syftet att upptäcka eventuella hälsoproblem och 

funktionsnedsättningar och att identifiera elevens specifika behov (Socialstyrelsen & 

Skolverket, 2016). För att förstå elevens livsvärld, det vill säga det eleven upplever i sin 

vardagsvärld måste skolsköterskan vara närvarande och lyhörd, lyssna till elevens 

livshistoria och inte vara dömande eller avbryta i samtalet (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008).  

Genom samtal och lyhördhet stärks eleverna att lära sig ta egna beslut och växa som 

individer (Adams & Maughan, 2011). Elever som har en etablerad kontakt med 

skolsköterskan har större förutsättningar att vid behov även våga söka stöd som vuxen då 

tillit bidrar till en mer positiv syn på övrig hälso- och sjukvård i framtiden (Gulliver, 

Griffiths & Christensen, 2010). Barnes, Courtney, Pratt och Walsh (2004) beskriver att 

skolsköterskan har som roll att stärka ungdomarna till möjlighet att bemästra sina 

svårigheter genom att stärka självtillit och självmedvetande. Det är signifikant att 

skolsköterskan ser elevernas egenskaper och förstärker dessa i en positiv riktning vilket 

främjar elevens självrespekt och ökar chansen att övervinna psykisk ohälsa.  

Vårdande kommunikation 

För att som elev känna sig sedd är det väsentligt med medansvar i det vårdande samtalet. 

Grundtanken i samtalet handlar om att tala med och till varandra och det är samtalet och 

den individuella livsvärlden som skapar premisser för kommunikation och styrka. Genom 
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samtal bygger skolsköterskan upp ett förhållande till eleven. Grundtanken i samtalet utgörs 

av acceptans eller avvisande och innebär att skolsköterskan måste möta eleven där hen 

befinner sig känslomässigt för att uppleva sig accepterad. Genom ett vårdande samtal kan 

skolsköterskan möta elevens livsvärld och kunna stödja och stärka till välbefinnande 

(Kiessling & Kjellgren, 2004; Carlsson, 2010; Raina, O`Donnell, Rosenbaum, Brehaut, 

Walter, Russell, Wood 2005; Övreeide, 2010).   

 

Dahlberg och Segesten (2010) anser att ett samtal utmärker sig genom uppriktighet och 

följsamhet inför individens livshistoria som innebär att bemöta, bekräfta och ger svar på 

elevens livsvärld. Genom öppenhet och följsamhet kan följdfrågor ställas som speglar 

individens upplevelser vilket medför en stödjande funktion och individen får en känsla av 

att bli sedd. På så vis leder samtalet till utveckling som innebär att hälsa och välbefinnande 

lättare kan uppnås. I samtalet kan vårdare ibland använda ett kraftfullt tonläge vilket kan 

innebära en maktutövning och på så sätt svårt att vara lyhörd inför individens svårigheter. 

Det kan medföra svårigheter att stödja och stärka i vårdrelationen där hälsa skall främjas 

(Ibid.). 

 

Looman (2004) beskriver att det är angeläget att skolsköterskor har kännedom om hur de 

skall bemöta och samtala med elever med NPF utifrån deras livsvärld. Dahlberg (2014) 

anser att en individ och en vårdare som har en bra vårdrelation, har större förutsättningar 

till en god vårdande kommunikation som i sin tur ökar medkänslan för den enskilde 

individen och dennes villkor att främja och bibehålla hälsa. Doverborg och Pramling-

Samuelsson (2002) betonar att utgångspunkten för ett gott möte är att en bra relation 

skapas som i sin tur leder till en stärkande tillit i samtalet. I vårdrelationen anser Björk och 

Sandman (2007) att styrka behövs för att bemöta den enskilde individens livsvärld vilket 

innebär att skolsköterskan behöver ha kunskap om elevens livshistoria som i sin tur bidrar 

till att främja hälsa. 

 

Hälsofrämjande samtal är ett verktyg för att främja elevens hälsa och välbefinnande med 

utgångspunkt i den egna livsvärlden. Dessa samtal kan alltså främja elevens utveckling, 

återuppbygga hälsa, lindra lidande och även förebygga sjukdom/ohälsa.  Att respektera och 

ansa individens livsvärld innebär att arbeta utifrån den enskilde individen, för att stärka 

möjligheter till ett sunt liv (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016; Dahlberg & Segesten, 

2010). 

Betydelsen av hopp  

 

Det finns olika definitioner på hopp såsom tro, längtan och förväntan vilket kan bidra till 

en positiv känsla och framtidstro.  Känslan av att känna hopp är individuellt och olika från 

person till person, med avsikt att öka styrka och få kraft att gå vidare (Coyle & Atkinson, 

2017). H. Gustafsson (2015) skriver det centrala är att en vuxen person kan ge barn och 

ungdomar en känsla av hopp i olika situationer. Att våga möta individen i sin situation och 

att vara sig själv är ett sätt att inge hopp. Som skolsköterska är det viktigt att förstå vad 

hopp innebär för att det skall upplevas trovärdigt. Wiklund (2008) beskriver att en stor och 

betydelsefull del i skolsköterskans uppdrag är att inge hopp hos eleven. Genom att 

skolsköterskan lyssnar kan eleven få känsla av att det finns någon där som vill väl och som 

det är möjligt att dela sina tankar och sin situation med, vilket kan väcka eller bevara 
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elevens hopp i en jobbig situation. Då skolsköterskan förmedlar en känsla till eleven av att 

räcka till, tro på sig själv och uppleva att det finns en meningsfullhet kan hoppet infinna 

sig.  

Skolsköterskans stödjande och stärkande insatser  

 

Thorstensson och Ekström (2012) beskriver att stöd är ett samspel som påverkar 

välbefinnande och hälsa. Stöd kan ges utifrån att vara närvarande känslomässigt vilket 

leder till en känsla av sammanhang. Genom att vara professionell som skolsköterska 

främjas trygghet som i sin tur skapar ökad kunskap om att individen har kompetens om sin 

hälsa. Thorstensson och Ekström (2014) menar att stöd kan betyda att ge individen verktyg 

för att själv klara av sin situation, men stöd kan även vara att finnas där. Hälsofrämjande 

stöd är att bekräfta och ge förutsättningar till att individen får möjlighet att kunna hantera 

och känna sig stärkt i sin situation på ett positivt sätt.  

 

Skolsköterskan stödjer och stärker eleven genom att lyssna, vara lyhörd och visa respekt 

inför eleven samt genom att bekräfta, att vara förstående och att inge tillit (Clausson & 

Morberg, 2014). Tillsammans med övriga elevhälsan skall skolsköterskan genom 

aktiviteter och insatser stödja och stärka elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Elever skall erbjudas individuellt anpassad undervisningen med hänsyn till elevernas 

förutsättningar och behov (Skolinspektionen, 2015).  

 

Skolsköterskans stödjande samtal på individnivå innebär att ge eleven större trygghet i ett 

påfrestande och krävande läge där elevens upplevelse av situationen ska ligga i fokus. I 

samtalet bekräftar skolsköterskan upplevelserna utan att lägga någon värdering i det. 

Eleven får i samtalet möjlighet till känslomässiga reaktioner vilka skolsköterskan skall 

lyssna på och bekräfta som leder till att upplevelserna i reaktionerna kan utspela sig i ett 

tryggt och socialt rum (Övreeide, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver även att 

den stödjande och stärkande insatsen kan tillfredsställas genom att ”läsa av” (s.196) 

individens signaler då individen kan ha svårt att formulera sig i ord. Det grundläggande är 

att bibehålla det ”normala” (s.196) hos varje individ oavsett vårdsituation, det i sin tur ska 

leda till att medverkan i hälsoprocessen stärks hos varje individ (Ibid.).  

 

Att känna sig bekräftad innebär att lyssna och finnas till hands (UMO, 2015). I den 

stärkande rollen handlar bekräftelse om att ge individen förutsättning att hitta sig själv och 

hjälpa till att skapa möjligheter för det (Wiklund, 2008). Skolsköterskan skall i det 

stärkande arbetet vara förstående gentemot eleven genom att bry sig om och inge en känsla 

av trygghet samt visa respekt i relationen mellan skolsköterska och elev. Då skolsköterskan 

förstår elevens känslor kan respons ges på dessa vilket betyder att ge bekräftelse. Känsla av 

tillit innefattar förtroende till skolsköterskan och tror på det eleven uttrycker och tar det på 

allvar (Clausson & Morberg, 2014). Wiklund (2008) beskriver att tillit utvecklas genom 

acceptans, tillfredsställelse, värme och respekt.  Förtroende upplevs när möjligheter skapas 

till att växa och utvecklas utifrån individens egen framtidssyn och framtida liv. Enligt 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2008) upplever individen sig sedd 

och betydelsefull genom att vårdaren ger bekräftelse vilket inger styrka och minskar 

känslan av bekymmer.  
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Antonovsky skapade begreppet KASAM – en känsla av sammanhang, där skola och hälsa 

kan mötas. Genom att eleven upplever sig delaktig kan känsla av meningsfullhet, 

begriplighet, sammanhang och framtidstro uppstå (Tamm, 2012). Antonovsky har skapat 

det salutogenetiska synsättet vilket innefattar vad det är som gör att vissa individer förblir 

friska trots att de utsätts för prövningar och svårigheter. Broberg, Almqvist, Risholm 

Mothander och Tjus (2015) skriver att skolsköterskans roll är att stödja och stärka elevens 

personliga resurser. Vid till exempel NPF skall fokus därför läggas på att främja hälsa och 

det som är bra istället för tvärtom (Tamm, 2012).  
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att skolsköterskans roll är betydelsefull för att stödja och stärka elever för 

att kunna utvecklas och nå kunskapsmålen i skolan. Skolsköterskan behöver ha förståelse 

för vad neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan betyda för en elev liksom kännedom 

om den enskilda elevens förmågor och svårigheter. Det är viktigt att elever med NPF 

fångas upp så snart som möjligt för att stärka självkänslan vilket annars kan påverka 

skolresultatet negativt. Skolsköterskan är den som träffar alla elever och har en central roll 

på skolan för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete hos elever med NPF och det är 

därför angeläget att studera hur skolsköterskan kan stödja och stärka elever med dessa 

funktionsnedsättningar.  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskans upplevelse av att stödja och stärka 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan      
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METOD 

Kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats valdes då de upplevda erfarenheterna 

förväntades ge djup i intervjuerna (Trost, 2010). Danielsson (2012b) beskriver att 

kvalitativ innehållsanalys är en användbar metod när det är ett mindre antal deltagare som 

skall intervjuas. På så sätt kan text tolkas på en djupare nivå. Det finns olika nivåer att 

tolka text på i kvalitativ innehållsanalys, den första nivån är att uppge vad som står i en text 

och andra nivån är upptäcka budskap genom att göra en djupare tolkning av 

texten.  Datainsamlingsmetoden är intervjuer där semistrukturerade frågor använts. Data 

har analyserats med kvalitativ innehållsanalys som är tolkande och beskrivande i sin form 

(Danielsson, 2012a; Danielsson, 2012b). 

Med induktiv ansats förklarar Lundman och Hällgren Graneheim (2012) och Kvale och 

Brinkman (2014) att det innebär att en text analyseras och tolkas förutsättningslöst för att 

beskriva likheter och skillnader av individers upplevelser. Kjellström (2012) och Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) skriver att forskaren behöver komma deltagaren nära för 

att förstå det som upplevs. Det i sin tur innebär enligt Henricson och Billhult (2012) att 

forskaren tolkar och analyserar beskrivningarna av det deltagaren upplever. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) passar intervjuer bra som datainsamlingsmetod då dessa ger ökad 

kunskap för forskarna och andra läsare utifrån skolsköterskornas upplevelser och 

erfarenheter.  

Urval 

En kvalitativ intervjuprocess utgår ifrån att forskaren väljer deltagare som är relevanta för 

studiens syfte vilket är en förutsättning för att få en vetenskaplig relevans (Olsson & 

Sörenssen, 2011). Urvalet till studien har valts via kommunala och privata grundskolor i 

årskurs sju och uppåt i en västsvensk medelstor stad och dess närområden på grund av att 

författarna till studien är bosatta där. Ett strategiskt urval gjordes, vilket innebär olikheter 

bland informanterna i ålder, antal yrkesverksamma år och specialistutbildningar skall 

finnas. Det på grund av att få en så mångsidig och omfattande bild på skolsköterskornas 

upplevelser av att stödja och stärka elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

skall uppnås (Henricson & Billhult, 2012).  

Inklusionskriterier för deltagarna i studien var att informanterna skall vara 

specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning mot skolsköterska, vara verksamma i 

kommunal regi samt privata skolor där författarna till befintlig studie själva är bosatta. 

Skolsköterskorna skulle även ha erfarenhet av barn med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, arbetat minst i två år för att få en mer tillförlitlig studie. 

Motiveringen till den teorin var att skolsköterskorna förvärvat erfarenheter och 

befogenheter kring att stödja och stärka elever med NPF under sin verksamma tid.  

Valet var att exkludera skolsköterskor som arbetar i förskoleklass upp till årskurs sex. 

Dessa elever anses ha ett större skyddsnät, det vill säga de kan lättare synliggöras då de så 

gott som dagligen träffar samma pedagoger, vilket elever i årskurs sju och uppåt inte gör i 
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samma utsträckning och därför kan försvinna i mängden. Enligt Tinnfält (2011) har 

elevhälsan ett större ansvar för de äldre eleverna då kontakten med pedagogerna inte är i 

lika stor omfattning som hos de yngre. 

Datainsamling  

För att få deltagare till studien kontaktades sex verksamhetschefer sammanlagt på grund- 

och gymnasieskolorna, alla inom samma kommun, med ett samtyckesbrev och information 

om studiens syfte. Samtyckesbrevet skickades via e-post för att få godkännande om att 

rekrytera deltagare (Bilaga 1), samtliga verksamhetschefer tackade ja. 

Verksamhetscheferna inom samma kommun kontaktades även per telefon för att 

säkerställa att brevet nått fram till respektive e-postadress. Efter godkännande inhämtats 

från verksamhetscheferna kontaktades tio skolsköterskor på berörda skolor inom samma 

kommun, genom e-post (Bilaga 2) där information i brevet förklarade studiens syfte, 

bakgrund och beskrivning om utförande, samtyckesbrev om medverkan (Bilaga 3) samt att 

medverkan var frivillig och att svaren skulle hanteras förtroligt i forskarens dator.  

Två skolsköterskor på privat skolorna tackade nej av okänd anledning. Åtta skolsköterskor 

i de kommunala skolorna tackade ja. Deltagarna var i varierande ålder mellan 43-64 år, där 

samtliga hade specialistutbildningar det vill säga, fyra hade distriktsköterskeutbildning och 

fyra hade barnsjuksköterskeutbildning, dessutom hade två av deltagarna förutom 

distriktsköterskeutbildning även skolsköterskeutbildning.  

Efter inhämtad underskrift från skolsköterskorna skickades en intervjuguide (Bilaga 4) via 

e-post som innehöll information för deltagande och planering av intervjutid. Författarna 

valde en semistrukturerad intervju med en förberedd öppen fråga ” Hur upplever du som 

skolsköterska att du kan stödja och stärka elever med NPF?”, samt kompletterande 

följdfrågor såsom ”kan du utveckla svaret mer?” och ”vad innebär…?” för att få en djupare 

förståelse för det ämnesområde som skulle undersökas. Ett öppet och följsamt synsätt 

under intervjun ledde till en djupare inblick i deltagarnas redogörelser och utifrån det 

kunde följdfrågor ställas (Kvale & Brinkman, 2014). Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) skriver för att vara säker på att kvalitativa studier ger en tillförlitlighet måste 

intervjuaren stödja deltagaren till att koncentrera sig på ämnet som är avsett för studien. 

Deltagarna fick tala öppet kring skolsköterskans upplevelser. Intervjuerna genomfördes 

enskilt av författarna där inspelning gjordes med mobiltelefon och varade i 45 minuter. 

Därefter transkriberades texten ordagrant av intervjuaren (Kvale & Brinkman, 2014). 

Totalt skickades 10 informationsbrev ut för deltagande. Kvale och Brinkman (2014) 

beskriver ett lämpligt antal deltagare i en intervju beror på vad som skall undersökas samt 

beroende på vilken tid som finns för undersökningen.  
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Analys  

Materialet som sammanställdes behandlades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats.  Intervjuerna spelades in var för sig och transkriberades ordagrant för att 

inte tappa centrala delar. Författarna har med öppenhet och följsamhet genom 

semistrukturerade intervjuer fått fram olika redogörelser utifrån skolsköterskornas 

upplevelser. Intervjuerna skrevs ut för analys, och författarna analyserade därefter 

datamaterialet. Fokus låg på att tolka innehållet i beskrivningarna (Dahlberg, 2014; Kvale 

& Brinkman, 2014). Dahlberg (2014) beskriver att öppenhet och följsamhet är av vikt i 

datainsamlingen och analysen. En djupare förståelse och kännedom införskaffades om det 

fenomen som undersöktes genom att materialet lästes följsamt ett flertal gånger, först 

enskilt och därefter gemensamt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) analysbeskrivning 

är det av vikt att läsa igenom intervjumaterialet ett flertal gånger för att få en djupare insikt 

i innehållet. 

 

Därefter ströks delar av texten under med färgpenna som gav svar på studiens syfte. Den 

färgmarkerade texten skrevs därefter ner på nytt papper. Den nedskrivna texten jämfördes 

sedan för att få en övergripande bild av innehållet av skolsköterskornas redogörelser. 

Därefter identifierades meningsenheter i texten. En meningsenhet betyder att en bit text är 

meningsbärande i sin helhet och innebörd (Graneheim och Lundman, 2004). För att texten 

skulle bli lättare att bearbeta komprimeras texten med hjälp av kondensering vilket innebar 

att överflödiga ord valdes bort utan att innehållet ändrades. Det som valdes bort bör 

förstöras enligt De Chesnay (2004). De meningsbärande enheterna avskildes för att sedan 

tilldelas koder med liknande innehåll. Dessa koder presenterades i sin tur till 

underkategorier. Alla underkategorier med liknande meningar sorterades för att sedan bilda 

kategorier och redovisas under resultatet i löpande text, totalt skapades två kategorier och 

fem underkategorier (Figur 2). För att bekräfta och förstärka skolsköterskornas upplevelser 

användes citat i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Graneheim och 

Lundman, 2004). 

 

Figur 1. Exempel på analysens tillvägagångssätt  
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//rätt anpassning för 

eleven i den 

situation ..eleven 

anser…// 

//..största bidraget 

kanske är att ha 

öppen dörr..// 

 

 

Anpassa 

utifrån elevens 

situation 

 

 

Tillgänglighet 

 

Möta elevens 

behov genom att 

vara närvarande 

och lyssna in 

 

 

Att inge 
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hopp genom 
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//.…sedan får man 

anpassa, samarbete i 

ett team.. //..viktigt 

att finnas på plats 

när eleverna söker 

stöd…..// 

 

 

På plats när 

eleverna söker 

stöd 

 

Stöd  

 

 

 

Att samarbeta 

med andra 

professioner 

 

Genom 

samverkan 

med andra 

utvecklas ett 

starkare stöd 

 

Etiska överväganden 

Den föreliggande studien utfördes inom ramen för magisteruppsats.  Enligt SFS 2003:460 

behövs inte en etisk prövning sökas vid högskolestudier. Enligt Kvale och Brinkman 

(2014) ställs forskare alltid inför etiska frågor gällande informationskrav, samtyckeskrav, 

krav på konfidentialitet och nyttjandekravet och är de fyra etiska forskningsprinciperna 

som ingår i all forskning för att skydda människors identitet och integritet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Författarna i föreliggande studie har utgått från de fyra etiska 

principerna. De Chesney (2014) beskriver även att respekt, rättvisa och människokärlek är 

viktiga aspekter som varje forskare behöver tänka på vid intervjuer. Före studien 

informerades deltagarna både skriftligt och muntligt om att studiens syfte och att 

deltagandet var frivilligt samt att medverkan gick att avbryta när som helst om deltagarna 

så önskade (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet (2017) skriver vidare att 

samtyckeskravet skall utgå ifrån att deltagarna ger sitt samtycke till medverkan. Deltagarna 

gav sitt samtycke genom skriftligt besked (bilaga 3) om sitt deltagande. Konfidentialitet 

gäller alla uppgifter enligt konfidentialitetskravet och innebär att ingen kan ta del av 

informationen och att den förvaras säkert. Deltagarna fick bekräftelsen på att inga 

personuppgifter lämnas ut samt att deltagarna avidentifieras från ljudfil och papper. Enligt 

nyttjandekravet skall materialet användas endast för denna studie och får inte spara, lånas 

ut och får inte användas för andra kontexter. Enligt Polit och Beck (2012) är det är av vikt 

att alla deltagares identitet skyddas i en kvalitativ studie med mindre antal deltagare så som 

i den föreliggande studien har gjorts, genom att slänga alla intervjufiler och alla papper 

strimlats. 

RESULTAT 

Resultatet redogörs i två kategorier och fem underkategorier som uppvisades i analysen 

och redovisas i figur 2. Kategorin ”Att inge trygghet och hopp genom tillgänglighet och 

samtal” har följande underkategorier ”Att stärka eleven genom att inge hopp”, ”Det 

individuella samtalet” och ”Möta elevens behov genom att vara närvarande och lyssna in”. 

Kategorin ”Genom samverkan med andra utvecklas ett starkare stöd” och har följande 

underkategorier ”Att Samarbeta med andra professioner” och” Stödja eleven till 

delaktighet”. 
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Figur 2. Tema, kategorier och underkategorier 

 

TEMA 

Skolsköterskors stöd till elever med NPF innebär att inge hopp så att eleven kan tro på sig 

själv och sin egen förmåga 

 

 

Kategorier 

 

 

Underkategorier 

 

 

Att inge trygghet och hopp genom 

tillgänglighet och samtal 

 

Att stärka eleven genom att inge hopp 

Det individuella samtalet  

 

Möta elevens behov genom att vara 

närvarande och lyssna in  

 

 

Genom samverkan med andra utvecklas ett 

starkare stöd  

 

Att Samarbeta med andra professioner 

 

Stödja eleven till delaktighet 

 

 

Skolsköterskors stöd till elever med NPF innebär att inge hopp så att 

eleven kan tro på sig själv och sin egen förmåga 

 

Det framkommer variationer av hoppfullhet i resultatet vilket skapar ett mönster som bildar 

ett tema utifrån de olika kategorierna. Genom att stödja och stärka utifrån tillgänglighet, 

samtal och samverkan framkallades hopp vilket skolsköterskorna upplevde positivt för 

dessa elever och sin egen möjlighet att stödja dem.  Eleverna kunde känna trygghet och 

tillit för att tro på sig själv och sin förmåga att klara av skolan utifrån sina egna 

förutsättningar. Det som sammanbinder kategorierna är skolsköterskors stöd till elever med 

NPF som innebär att inge hopp så att eleven kan tro på sig själv och sin egen förmåga. 

Att inge trygghet och hopp genom tillgänglighet och samtal  

Att stärka eleven genom att inge hopp 

 

Skolsköterskorna ansåg att eleverna skulle får möjlighet att känna hopp om skolan och 

framtiden, genom att bemöta eleverna som de unika individer de är, att skapa tillit och 

omtanke och visa respekt för elevernas autonomi och värdighet. Eleverna med NPF hade 

ofta sociala svårigheter som ibland ledde till hemmasittande, här menade skolsköterskorna 
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att betydelsen av att inge hopp var stor så att eleverna kunde börja tro på sig själva. Det var 

viktigt att försöka förmedla hopp till eleverna genom att påtala att saker och ting blir 

bättre.  Skolsköterskorna beskrev betydelsen av att hjälpa eleverna att inte endast fokusera 

på det negativa utan att istället förstärka det positiva vilket på så sätt fick dem att känna att 

de dög och känna hopp om att de kunde och de klarade sin situation. Skolsköterskorna 

försökte lyfta fram elevernas styrkor bakom diagnosen vilket ledde till att eleven växte i 

sin personliga integritet på skolan. När känslan av att känna sig ensam i sin situation infann 

sig hos eleverna gav en del av skolsköterskorna ibland tips på föreningar att gå med i, där 

ungdomar med liknande funktionsnedsättningar träffades.  

 

Jag tycker att jag stöttar… eleven kanske mest med… inte bara diagnosen utan 

personen med alla tillgångar 

Det individuella samtalet 

 

Skolsköterskornas samtal med elever med NPF ansågs betydande, då de där kunde öppna 

sig och berätta vad de ville ha hjälp med och hur de upplevde sin situation. 

Skolsköterskorna berättade att tyngdpunkten låg på att vara närvarande fullt ut i mötet för 

att öka möjligheten att fånga upp elevernas behov, som i sin tur kunde leda till något 

positivt. Skolsköterskorna i studien upplevde att delaktighet i samtalet var grundläggande, 

där eleven själv fick beskriva sin situation. För att vinna förtroende och tillit gav 

skolsköterskorna mycket av sin tid till dessa eleverna när de behövde få prata, och då fick 

andra saker stå åt sidan. Skolsköterskornas menade att ett lågaffektivt bemötande var 

effektivt i samtalet med eleverna, då det gav större förutsättningar att kunna nå eleven där 

de befann sig. 

 

Att jag som skolsköterska tar ansvar för dessa elever och prioritera dem när det 

behovet är stort… 

 

En stor del i alla skolsköterskors arbete var hälsosamtalet vilket upplevdes mycket 

betydelsefullt. Skolsköterskorna i studien belyste att hälsosamtalet många gånger lade 

grunden till att fånga upp eleverna och därifrån kunna stödja och stärka dem i sin livsvärld. 

Alla skolsköterskor i studien beskrev att hälsosamtalet där eleverna själva beskrivit och 

uttryckt sin problematik, vid ett flertal tillfällen kunde vara starten till att en NPF utredning 

påbörjades.  

Möta eleven genom att vara närvarande och lyssna in  

 

Att skapa tillit och respekt menade skolsköterskorna var en central del i arbetet. Till 

exempel genom att ha öppen dörr till mottagningen så att eleverna skulle känna trygghet i 

att gå dit och känna sig välkomna. I studien menade skolsköterskorna att elever med någon 

typ av NPF många gånger kom till mottagningen under lektionstid, då de ville komma 

ifrån ett tag. Ofta dök eleven plötsligt upp och ville prata en stund eller kanske bara lägga 

sig i vilorummet, då var det betydelsefullt att skolsköterskan var på plats. Vid de tillfällen 

eleven behövde komma ut från klassrummet, var eleverna alltid välkomna till 

skolsköterskan. 
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…det är ju viktig att eleven alltid känner sig välkommen när som helst. 

 

Sköterskorna upplevde att bara det lilla som att komma ut från klassrummet och få gå till 

skolsköterskan kunde innebära små positiva faktorer som kunde stärkas, vilket kunde leda 

till en trygghetskänsla och en känsla av hälsa för eleverna. Att vara tillgänglig påpekade 

vissa skolsköterskor var central del, även utanför skolsköterskans mottagning, det vill säga 

att ibland vara där eleverna befann sig. Eleverna kanske hade frågor som skolsköterskan 

kunde svara på just här och nu, kanske på rasten eller lunchen. En del skolsköterskor 

upplevde att de kunde stärka elevernas positiva egenskaper och självrespekt när de oftare 

än pedagogerna kunde se deras behov att någon fanns där. 

 

Jag tror inte att man skall underskatta de här korta samtalen… 

Genom samverkan med andra utvecklas ett starkare stöd 

Att samarbeta med andra professioner 

 

Tillsammans med övriga i elevhälsoteamet arbetade skolsköterskorna med att skapa 

förutsättningar för eleverna så att de kunde nå sina mål i skolan, bland annat genom att låta 

eleverna vara delaktiga under lektionerna och i sin skolgång. De flesta skolsköterskor hade 

ett bra samarbete med elevhälsoteam och pedagoger, vilket upplevdes värdefullt att ha runt 

varje enskild elev med NPF, då undervisningen lättare kunde anpassas individuellt till den 

enskilde eleven. Några av skolsköterskor beskrev att de även gav förslag till pedagogerna 

om hur en lektion kunde läggas upp. 

 

Skolsköterskorna menade att ett bra elevhälsoteam var väsentligt för att kunna arbeta 

stödjande och stärkande med eleverna med NPF. De ansåg att en bra dialog och 

kommunikation i gruppen var betydelsefull. Att som skolsköterska i teamet kunna känna 

sig betrodd i sin roll och att de olika professionerna i teamet kunna bemöta varandra på ett 

respektfullt sätt beskrevs som en förutsättning för att tillsammans kunna stödja och stärka 

eleverna.  

 

Samarbetet med de flesta pedagogerna beskrevs vara optimal.  Där fanns det en förståelse 

och respektfull dialog för att på ett enkelt sätt arbeta för att stödja och stärka eleverna i 

klassen. En del skolsköterskor i studien tyckte dock att de ibland blev ifrågasatta av 

kollegorna i teamet och inte fick förståelse i sin profession. De berättade om upplevda 

samarbetssvårigheter i teamarbetet vilket kunde resultera i att det stödjande och stärkande 

arbetet med eleverna med NPF blev försvårad. De olika professionerna i teamet arbetade 

ibland var för sig eller till och med mot varandra och innebar att en allt för liten dialog 

fördes sinsemellan. Information till eleverna om vem de skulle vända sig till var mycket 

betydelsefull enligt skolsköterskorna. Eleverna skulle inte behöva gå till olika professioner 

för samtal. Det tidvis bristfälliga teamsamarbetet innebar dock att eleverna kunde få gå 

från den ena till den andra professionen för samtal och återberätta samma situation, vilket 

blev rörigt, otryggt och bidrog till en ökad osäkerhet hos eleverna. 
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Stödja eleven till delaktighet 

 

Skolsköterskorna menade att det var betydelsefullt att låta eleverna känna sig delaktiga i 

sin skolsituation på så sätt ge stöd. Några av skolsköterskorna berättade att eleverna med 

NPF vid behov fick gå till vilorummet under lektionstid en stund för att kunna orka med 

resten av skoldagen. Det här hade tagits fram som en rutin på dessa skolor vilket alla 

pedagoger arbetade efter. 

 

           Om eleven får ett utbrott under lektionen kan läraren skicka eleven till mig, och så 

pratar vi i lugn och ro -Vad är det som har hänt? -Vad är det som orsakat det? -Hur 

vi skall undvika att detta händer igen? 

 

När eleven under lektionstid kom till skolsköterskan för samtal, till exempel på grund av 

oro, kunde de gå tillbaka till klassrummet tillsammans, där skolsköterskan ibland stannade 

kvar en stund för att inge trygghet och stöd till eleven när behovet fanns.   

 

           Att finnas med en stund, sitta med två minuter är viktigt för eleven för att känna sig 

trygg, det kan vara en liten information som eleven behöver just nu... 

 

För att stödet till välbefinnande för att elever med NPF skall utvecklas i skolan upplevde 

skolsköterskorna att faktorer såsom att inge trygghet, tillit och respekt till dessa elever var 

av stor betydelse. Skolsköterskorna berättade att det var betydelsefullt att låta eleverna 

känna sig unika som individer bortom sin diagnos och låta de få tala om sin hälsa och 

stötta det eleverna säger. Ytterligare en sak skolsköterskorna menade var att vara lyhörd 

och uppmärksam på vad som egentligen låg bakom orsaken till samtalet. Vid tillfälle 

upplevde skolsköterskorna att desto längre samtalet pågick desto mer kom elevens 

egentliga behov av stöd fram. 

 

           För det finns ju en skam på något sätt och när man frågar hur det går i skolan då 

kryper det till slut fram 

 

En del av skolsköterskorna upplevde att de inte hade så mycket kontakt kring eleverna med 

NPF, då de i första hand stöttades av andra professioner i skolan. Skolsköterskorna fick i 

dessa skolor oftast förfrågan när pedagogerna ansåg att någon specifik bedömning av 

eleven behövde utföras. 

 

           Jag kan också säga att specialpedagogerna har mer kontakt med dom eleverna och 

det jag kan göra är om eleven medicinerar att ta puls, blodtryck, längd och vikt om 

det är sagt man skall göra så…men annars tycker jag det är som de andra eleverna, 

att det inte är så mycket extra med dom.  

 

Skolsköterskorna stöttade även pedagogerna och informerade dem om hur de kunde 

bemöta eleverna med NPF, det vill säga det som ansågs viktigt för pedagogen att tänka på i 

undervisningen. 

 

           Jaa, det kan ju vara lågaffektivt bemötande och hur de skall tänka kring det… jag 

menar hur de skall samtala med eleverna… alltså så man inte går igång själv… att 

de bemöter dem där de befinner sig… 
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Att stödja, stärka och samverka med föräldrar gjordes även kontinuerligt av alla 

skolsköterskor under skolgången då det var dem som kände sitt barn bäst. Föräldrarna 

menade att deras barn med NPF ofta betedde sig annorlunda i skolan mot vad de gjorde i 

hemmet vilket de tidvis upplevde påfrestande. Skolan var en annan miljö, speciellt på 

högstadiet och gymnasiet där det var väldigt mycket ljud och andra elever i korridorerna 

vilket ofta störde dessa elever och i sin tur bidrog till ökad oro och trötthet.  

Resultatsammanfattning 

 

För att som skolsköterska kunna bemöta elever med NPF i sitt stödjande och stärkande 

arbete behöver skolsköterskan skapa och inge tillit, trygghet och förtroende till eleven. Det 

gör skolsköterskorna med hjälp av hälsosamtalet och de korta små samtalen på 

mottagningen. Öppen dörr till mottagningen skapade tillgänglighet och ett lugn för 

eleverna och en känsla av hoppfullhet att kunna komma ifrån klassrummet om det 

behövdes. En central del var att ge hopp så att eleverna kunde tro på sig själva och 

framtiden. Det framkom framför allt att värdet av att se elevens förmågor och individen 

bakom diagnosen och bidrog till att eleven kunde stärkas som individ.  För att kunna stödja 

och stärka eleverna med NPF krävs även ett gott samarbete med övrig personal som 

elevhälsoteam och pedagoger för att på ett enkelt sätt fånga upp elevernas hälsa. En central 

betydelse för ett optimalt hälsofrämjande och förebyggande arbete är att det finns ett 

väletablerat elevhälsoteam på arbetsplatsen, vilket annars resulterar i svårigheter i 

teamarbetet. 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Avsikten med studien var att belysa skolsköterskors upplevelser av att stödja och stärka 

elever med NPF inom grundskolan och gymnasieskolan därför valdes en kvalitativ 

innehållsanalys. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) och Graneheim och Lundman 

(2004) åsyftar att kvalitativ innehållsanalys som forskningsmetod inriktar sig på att tyda 

texter och är en vanlig förekommande analysmetod. Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) och Graneheim och Lundman (2004) anser att analysprocessen ger en fördjupad 

inblick i individers erfarenheter, genom att få fram tillfredsställande information kan 

trovärdigheten uppnås.  

I föreliggande studie har induktiv ansats använts. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) innebär det att en text analyseras förutsättningslöst för att beskriva olikheter och 

likheter i en text men att hålla sig till helhets beskrivningen för att den inte skall gå 

förlorad. Det som Danielsson (2012b) framställer är att forskaren utgår ifrån innehållet i en 

text för att få en förståelse. Polit och Beck (2012) menar att genom att närma sig 

deltagarens upplevelser ökar förståelsen för studiens syfte. I den föreliggande studien 

eftersträvades en förståelse och att uppnå en ökad kunskap om studiens ämne. Lundman 



19 

 

och Hällgren Graneheim (2012) tycker att en viss tolkning av texter är relevant för att 

förstå resultatet. Henricson och Billhult (2012) beskriver att forskaren bör tänka igenom 

sin egen förförståelse kring erfarenheter samt den kunskap som finns om det som studeras. 

För att bli mer självsäker om sin egen förförståelse diskuteras den tillsammans med andra 

inom samma yrkesgrupp och på så vis kan tillförlitligheten öka. Texten som analyserades 

kunde påverkas genom att författarna som yrkesverksamma skolsköterskor utnyttjade sin 

förförståelse och kunskap i studien. Förförståelse och erfarenheter kan sätta avtryck i 

analysen och påverka resultatet. En fullständig sanning i ett resultat kan vara svårt att 

åstadkomma eftersom det sker en tolkning av textens innehåll. Men att lyfta det 

utmärkande för det som är avsett att undersöka med hjälp av citat kan förstärka 

tillförlitligheten och giltigheten i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012).  

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att det är viktigt att ge en grundlig 

beskrivning av analysprocessen och olika faktorer som utgör ett sammanhang för studien 

för att kunna stärka resultatets tillförlitlighet och överförbarhet. Kvale och Brinkman 

(2014) anser att intervjuer är passande som datainsamlingsmetod då intervjuer ger ökad 

kunskap och förståelse samt skapar klarhet för forskare utifrån deltagares upplevelser och 

erfarenheter. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon istället för att antecknas på papper, 

på grund av att anteckningar kan leda till otillräcklig information och för att detaljer lätt 

kan missas. Studien hade även en tidsbegränsning, därför ansågs inspelning av intervjuerna 

vara enklast och mest tidsbesparande.  Intervjuerna utfördes enskilt för att vinna tid till 

analysprocessen. Det kan i sin tur innebära ett hinder enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) som förklarar att utföra intervjuerna enskilt kan medföra en osäkerhet i 

studiens tillförlitlighet då frågorna vid intervjutillfällena eventuellt kan formuleras på olika 

sätt och då få betydelse för resultatets utfall.  

Semistrukturerade intervjufrågor användes på grund av att trovärdigheten ökar eftersom 

frågorna inte behöver tas i samma ordning och deltagarna kan berätta fritt. Därmed kan 

forskaren ställa följdfrågor utifrån vad som framkommer i intervjun vilket Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) och Danielsson (2012a) bekräftar. Intervjufrågor med en 

öppen förberedande fråga användes samt följdfrågor (bilaga 4), vilket innebar att 

författarna kunde få fram varierande upplevelser som var betydande för analysen och 

resultatet. En del skolsköterskor beskrev sina upplevelser obehindrat utan följdfrågor 

medan andra behövde vägledas genom intervjun för att koncentrera sig på studiens ämne 

och inte hamna utanför ämnets kategori. Enligt Watson, McKenna, Cowman och Keady 

(2008) kan intervjuer med öppna frågor vara ett dilemma då svaren kan vara av olika 

kvalitet och kvantitet och kan på så sätt påverka trovärdigheten. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) beskriver att använda semistrukturerade intervjuer kan vara en vinst 

eftersom forskaren har formulerat samma frågor i förväg. På det sättet kan ett avstånd 

mellan intervjuare och deltagaren hållas, men samtidigt ändå vara närvarande. Därigenom 

kunde författarna lägga sin förförståelse åt sidan för att inte av misstag styra in intervjuerna 

på fel spår. Materialet transkriberades därefter var för sig, för att sedan sitta gemensamt 

och gå igenom allt material. Polit och Beck (2012) menar att den som intervjuat 

transkriberar sin egen text för att detaljer och förklaringar inte skall missförstås, av någon 

annan som inte utfört intervjun. Vid transkriberingen av texten framkom det tydligt att 

deltagarna fick tänka och fundera på frågorna som ställts för att känna sig trygga. 

Författarna plockade ut meningsbärande enheter från den transkriberade texten. För att 

sedan kondensera texten, ta ut koder och skapa underkategorier som i sin tur resulterade i 
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kategorier. Lundman och Hällgren- Graneheim (2012) menar att pålitligheten blir mer 

trovärdig om arbetet i en kvalitativ studie sker enskilt och i samarbete, då tid finns för 

reflektion och diskussion.  

Därefter analyserades materialet för att få fram ett resultat. Resultatet påverkades sannolikt 

eftersom båda intervjuarna är verksamma sjuksköterskor med flera års erfarenhet inom 

yrket. Förförståelse fanns då en av författarna har kunskap kring barn och ungdomar med 

NPF vilket kan ha medfört inflytande på materialet trots gemensamma diskussioner och 

reflektioner under analysprocessen. Lundman och Graneheim (2004) menar att en 

förförståelse är svår att undvika i en text. Genom att vara medveten som forskare om 

förförståelsen kan resultatets tillförlitlighet öka. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

skriver för att öka trovärdigheten kan det vara av vikt att forskarna är bekanta med det 

fenomen som skall undersökas.  

För att få ett resultat och svar på studiens frågeställningar var urvalet lämpligt. Deltagarna 

hade varierande erfarenheter och kunskaper inom ämnet vilket ökade giltigheten i 

studien.  Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver beroende på hur valet av 

deltagare har gjorts kan det ha betydelse för resultatets giltighet. Fortsättningsvis menar 

Kvale och Brinkman (2014) att tillförlitlighet och överförbarhet kan uppnås genom att 

inkludera ett mindre antal deltagare i studien eftersom det ökar möjligheten till att 

genomföra en mer grundlig analys. Danielsson (2012b) skriver att det är av vikt att 

analysprocessens alla faser är tydliga för att få en hög tillförlitlighet. 

Deltagarna i studien var alla kvinnor. Totalt deltog åtta skolsköterskor med olika 

erfarenheter vilket gav skilda resultat i det insamlade materialet. På så sätt fanns en 

giltighet i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Kvale (2014) belyser att fem till 25 

intervjuer i en studie är lämpligt. Resultatet kunde eventuellt påverkats om studien hade 

utförts till exempel på på landsbygd eller i storstadsområden. Det som eventuellt kunde 

påverkat resultatet ännu mera är om manliga skolsköterskor hade medverkat då andra 

aspekter kanske hade framkommit. Oavsett kön menar Granheim och Lundman (2004) att 

forskaren inte skall göra några egna tolkningar under en intervju vilket innebär att 

deltagarnas livsvärld är personlig och privat och den erfars som den upplevs. Det ger 

tillfälle för forskaren att få en djupare insikt i deltagarnas livsvärld genom deras 

upplevelser utan att värdera sin förförståelse. Därav bör forskaren inte knyta några egna 

värderingar under intervjun (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Miljön var central då deltagarna skulle känna sig trygga inför intervjuerna. Därför fick 

deltagarna själva utse plats och tidpunkt. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att 

intervjuerna skall resultera i att bli så informativa som möjligt utifrån den trygga miljön 

och anser att intervjuer bör genomföras i enrum. Dels för att ljudkvalitet på intervjuerna 

inte skall påverkas och med respekt till deltagarnas integritet i offentlig miljö. Enligt Trost 

(2010) skall intervjuaren skydda deltagarnas autonomi. All information på 

mobiltelefonerna överfördes på datorer för att där kunna förvaras på ett säkert ställe och 

skydda deltagarnas konfidentialitet.   

Polit och Beck (2012) beskriver att resultatets överförbarhet handlar om i vilken 

omfattning det kan överföras till andra grupper eller situationer. I föreliggande studie anses 
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resultatet överförbart, då metoden är grundligt utförd. Danielsson (2012b) bekräftar att om 

metodbeskrivningen är tydligt utförd i en studie, underlättar det för andra grupper att 

forska vidare.  

Fördel med datainsamlingen i föreliggande studie var att intervjufrågorna var öppna vilket 

medförde en bekvämlighet hos deltagaren och resulterade i ett avslappnat samtal. En annan 

fördel var att en av författarna tidigare har gjort en kvalitativ studie vilket innebar att viss 

kunskap och att erfarenhet fanns. Nackdel med studien ansågs vara att intervjuerna var 

tidsbegränsade samt att tid och resurser nyttjades från skolsköterskornas verksamhet. Det 

kan även ha varit en nackdel att det var relativt få deltagare då fler deltagare kanske hade 

gett ett bredare resultat. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) beskriver vid mindre 

antal deltagare kan studien tolkas på en djupare nivå och på så vis få ett bredare reusltat. 

Intervjustudie via e-post hade kunnat vara lämplig, dock är risken att dessa svar inte blivit 

tillräckligt utförliga och omfattande.  

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att inge hopp leder till att eleverna kan tro på sig själva och 

framtiden. Det framkommer framför allt att betydelsen av att se elevens styrkor och 

individen bakom diagnosen är stor och medverkar till att eleven kan stärkas som 

individ.  Wiklund (2008) menar att hoppet hänger samman med det som anses meningsfullt 

i livet och att upplevelsen av det i sin tur inger hopp och kraft. Genom att lyssna känner 

individen sig sedd, då någon finns där som vill väl, vilket i sin tur kan åstadkomma en 

känsla av hopp. Sveriges kommuner och landsting (2009) stödjer denna dela av studiens 

resultat och beskriver att när hopp inges och eleven bemöts med engagemang och 

lyhördhet kan en positiv känsla infinna sig, vilket kan inbringa styrka och framtidstro men 

även ge en känsla av att känna sig värdefull, behövd och delaktig.  Finns hoppet finns 

förutsättningar att en krävande situation kan förändras i positiv riktning, då det ofta kan 

kännas lättare att gå vidare i livet och planera för framtiden.  

I föreliggande studie framkommer det att vikten av att bevara det positiva och ”normala” 

och lägga fokus på att stärka och stödja det kan skapa tro på framtiden. Thorstensson och 

Ekström (2012) förklarar att om stödet uppfattas positivt, har det en positiv inverkan. 

Emotionellt stöd, som främjar en känsla av trygghet och känslor av att kunna, att duga och 

att räcka till beskrivs som viktigast för att stöd skall uppfattas positivt.  Thorstensson och 

Ekström (2014) beskriver vidare att det ibland har en positiv betydelse att själv få ta ansvar 

över och klara av jobbiga situationer, för att känsla av kontroll och välbefinnande skall 

kunna infinna sig. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det intressant hur en individ kan 

påverka en annan individ. Genom att se och lyfta styrkorna kan en känsla av tro, hopp och 

välbefinnande upplevas, vilket i sin tur skapar trygghet och genom att främja det positiva, 

och det som fungerar bra stärks individens delaktighet. Puolkka et al., (2011) menar att 

hälsan kan främjas genom en positiv skolmiljö och att elevernas styrkor kan stödjas med 

målet att eleven tror på framtiden och upplevelse av en positiv självbild. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att trygghet är något som uppkommer genom tillit och 

förtroende med hjälp av stöd och bekräftelse. Det framkommer i studiens resultat att 

skolsköterskorna skall bemöta den unika eleven med NPF i sitt stödjande och stärkande 
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arbete, genom att skapa och inge tillit, trygghet och förtroende till eleven. Det gör 

skolsköterskorna bland annat med hjälp av hälsosamtalet på mottagningen. Även Golsäter, 

Sidenvall, Lingfors och Enskär (2010) åsyftar att det förebyggande och hälsofrämjande 

arbetet börjar med hälsosamtalet. Golsäter (2012) och Olander och Koinberg (2017) 

påpekar att hälsosamtalet är ett optimalt instrument för det hälsofrämjade arbetet utifrån 

elevens behov, det är därför av vikt att se och bemöta den unika eleven. Bohnenkamp, 

Stephan och Bobo (2015) skriver att vara intresserad och uppmuntrande i samtalet kan tips 

på avslappningsövningar ges, vilket kan stödja till välbefinnande då eleverna får hjälp med 

att ta ansvar för sin egenvård. 

Resultatet i studien visar att skolsköterskan skall vara lyhörd och uppmärksam på det 

eleven uttrycker. Det vill säga att det som egentligen ligger bakom orsaken till samtalet 

kan uppmärksammas och komma fram trots att eleven i början inte alltid säger hur det 

ligger till. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att genom att stärka och stödja individen, 

främjas gömda resurser så att hälsa och välbefinnande kan upplevas och leda till att en 

ökad känsla av att kraft infinner sig, så att dolda tankar och känslor orkar komma upp till 

ytan. DeSocio och Hootman (2004) anser att i hälsosamtalet, men kanske framförallt i 

upprepade besök kan skolsköterskan uppmärksamma eventuella mönster i elevens 

beteende och upptäcka tidiga signaler på eventuell ohälsa. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) är det av stor betydelse att främja hälsa genom att lyssna och vara intresserad samt 

att ställa frågor i samtalet och reflektera över det som uttrycks.  

I föreliggande studie visar resultatet att korta spontana besök ingav trygghet hos eleverna. 

DeSocio och Hootman (2004) belyser i sin studie att de korta spontana samtalen är mycket 

värdefulla, då de kan vara ett andningshål för elever med känslomässiga och 

beteendemässiga problem. Dessa korta möten kan ge en grund till att en god relation 

skapas med skolsköterskan, där förtroende och trygghet ingår och där känslor och problem 

kan uttryckas. Vikten av skolsköterskornas tillgänglighet är något som framkommer i 

studiens resultat. Eleverna vet att de alltid är välkomna oavsett om besöken är planerade 

eller oplanerade. Då skolsköterskorna har öppen dörr till mottagningen skapas ett lugn hos 

eleverna, då de vet att de kan gå ifrån klassrummet en stund och komma till skolsköterskan 

om de känner behov av. Rising Holmström, Häggström Kristansen (2015) skriver genom 

att vara tillgänglig som skolsköterska skapas en trygghet för eleverna. Enligt resultatet är 

tillgänglighet betydelsefullt genom att skolsköterskan finns närvarande även utanför 

skolsköterskemottagningen. Skolsköterskan är en del av skolans insats vilket innebär att 

ibland vara tillgänglig och synas utanför mottagningen till exempel på rasterna eller i 

klassrummet. Johansson och Ehnfors (2006) beskriver att skolsköterskans närvaro är viktig 

för att komma eleverna nära och tidigt skapa en relation. Mötet med eleverna i deras 

vardagliga skolmiljö kan medverka till att en relation sinsemellan kan påbörjas redan 

utanför mottagningsrummet. Det kan ta lång tid att skapa en god relation med eleven och 

det är därför viktigt med kontinuitet för att på så sätt få bra förutsättningar att skapa en 

ömsesidig relation. Thorstensson, Egnell och Larsson (2018) beskriver för att 

skolsköterskan skall kunna arbeta hälsofrämjande är miljön på mottagningen viktig. 

Mottagningsrummet skall vara lättillgänglig och upplevas inbjudande med en hemtrevlig 

atmosfär. En trygg miljö kan leda till hälsa och främja lärandet för eleverna.  
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I studiens resultat berättar skolsköterskorna om betydelsen av att vara närvarande och visa 

engagemang i samtalet. Johansson och Ehnfors (2006) menar att visa intresse över det 

eleverna känner i sin situation medverkar till att de känner sig sedda och känner att 

skolsköterskan bryr sig om dem. Även att skolsköterskan själv visar känslor så som att 

skämta lite och visa sin personlighet anses värdefullt i mötet. Det bidrar till en lättare 

stämning i mötet och medverkar till att eleven känner sig mer bekväm trots att samtalets 

ämne kan vara tungt (ibid). I mötet med eleven har skolsköterskan enligt Golsäter et al., 

(2010) och Bohnenkamp et al., (2015) möjlighet att se den specifika eleven genom att vara 

lyhörd och tillgänglig fullt ut och då ge förutsättningar att skapa trygghet som i sin tur 

resulterar i en personlig hälsoplan. Bohnenkamp et al., (2015) beskriver att en hälsoplan 

utvärderas kontinuerligt så att den är aktuell samt att den ger resultat.  Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att det är en förutsättning att bjuda in och göra individen 

delaktig i samtalet för att en känsla av stöd skall uppnås. Även betydelsen av att vara 

öppen, följsam och finnas där är stor för att kunna möta elevens behov. Likaså att kunna 

bemöta känslor av oro och osäkerhet med stor respekt för att på så sätt vinna förtroende i 

samtalet.  

Enligt studiens resultat är det viktigt att som skolsköterska förstå elevens sammanhang och 

situation för att kunna stödja och stärka. Övreeide (2010) anser att genom sammanhang 

och stöd kan svårigheter ändras till det bättre. Barn och ungdomar behöver bekräftelse och 

förståelse vilket de kan få genom stödjande samtal. Målet är att eleven skall känna att de 

vuxna respekterar deras upplevelser och reaktioner för att de skall nå ett resultat. 

Skolsköterskan i det läget stärker elevens upplevelser genom att bekräfta, förklara det 

aktuella och normalisera utan att förändra elevens upplevelser på något sätt. För att 

skolsköterskan skall nå eleven i sitt stödjande och stärkande arbete är det av vikt att 

grunden för tillit och närhet har skapats genom att vara tillgänglig och närvarande. 

Eriksson och Ljungdahl (2010) skriver att individen föds anpassningsbar oavsett vilken 

diagnos eller sjukdom människan har. 

Skolsköterskorna lyfter i resultatet vikten av hälsofrämjande och förebyggande arbete, 

utifrån ett etablerat elevhälsoteam på arbetsplatsen. De lyfter även betydelsen av ett gott 

samarbete med pedagoger och föräldrar för att kunna fånga upp elevernas hälsa på bästa 

sätt. Även Bohnenkamp et al., (2015) skriver om betydelsen av samverkan med familjen, 

skolans personal och andra instanser. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar att ett 

ömsesidigt arbete mellan skolans olika professionella yrkeskategorier är betydelsefullt för 

ett optimalt hälsoförebyggande arbete. Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013) anser 

att teamarbete bör vara en självklarhet och ses som värdefullt, medan negativ inställning 

till samarbete kan leda till osämja och till försämrade arbetsförhållanden. Skolsköterskorna 

i resultatet framhåller att om ovisshet befinner sig i ett team blir det ett hinder för att arbeta 

preventivt. Barnes et al., (2004) framhäver i sin forskning att skolsköterskor upplever att 

det kan vara svårt att bli accepterade av andra yrkesprofessioner inom skolans miljö. Den 

riktning följer även Antonovsky (2005) som beskriver för att ha fokus i ett arbetsteam 

behövs en känsla av samhörighet där meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet som 

utgör grunden för ett gott bemötande människor emellan.  

Resultatet i föreliggande studie beskriver att ett bra samarbete kräver ett väl fungerande 

elevhälsoteam vilket kan bli svårt om teamet inte har förutsättningar att lära känna 



24 

 

varandra eller har svårigheter med att respektera varandras profession. På samma sätt 

beskriver Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson och Pittet (2010) att en gemensam 

dialog leder till väl fungerande arbetsteam.  Reuterswärd och Lagerström (2009) menar att 

skolsköterskorna behöver känna stöd och förtroende från elevhälsans organisation samt 

personal på skolan för att kunna genomföra hälsofrämjande åtgärder så bra som möjligt. 

Stöd och förståelse skapar möjligheter att utföra ett tillfredsställande jobb, medan brist på 

detta innebär begränsningar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Detta 

sammantaget pekar på vikten av ett välfungerande samarbete inom elevhälsoteamet för att 

kunna möta dessa elever utifrån deras behov och främja deras hälsa och lärande.  

Att samverka med föräldrar till elever med NPF gjordes kontinuerligt av alla 

skolsköterskor visar studiens resultat. Det framkommer i studien av Mäenpää, Paavilainen, 

och Åstedt-Kurki (2013) att grunden för hälsa och välbefinnande är familjen. Det är 

föräldrarna som känner eleven bäst och samverkan med föräldrarna ger därför ökad 

kunskap om elevens situation och individuella behov. Ett ömsesidigt utbyte mellan 

skolsköterska och föräldrar kan bidra till större möjligheter att främja elevens hälsa. 

Samverkan och stöd från skolsköterskan kan även innebära att föräldrarnas insikt om 

barnets hälso- och skolsituation blir tydligare. Puolakka et al., (2010) skriver att alla elever 

dock inte vill att föräldrarna skall få vetskap om att de har kontakt med skolsköterskan för 

att prata och få stöd och leder till att samverkan med föräldrarna då uteblir eller inte blir 

tillfredsställande.  

Konklusion 

Skolsköterskornas upplevelser i studien är att de hälsofrämjande och förebyggande 

samtalen är en central del av arbetet med elever med NPF. Att lyssna, finnas där och visa 

respekt för elevernas autonomi och värdighet kan leda till att tillit utvecklas och en känsla 

av stöd i samtalet då kan infinna sig. Det framkommer i studien att genom att lyfta dessa 

elevernas positiva tillgångar och styrkor och stötta och stärka dessa, kan de stärkas som 

individer, vilket kan leda till en känsla av att känna sig värdefull och att räcka till. 

Skolsköterskornas upplevelser är även att när hopp inges, när engagemang och lyhördhet 

visas kan integritet, styrka och framtidstro växa hos elever med NPF.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

 

• Resultatets praktiska betydelse för elever med NPF har visat hur viktigt det är att 

vara närvarande, lyhörd, skapa trygghet, frambringa tillit samt ha en god samverkan 

med personal och föräldrar för att främja en god hälsa och för att kunna nå 

lärandemålen. 

 

• Resultatet påvisade att ett väl fungerande teamsamarbete är betydelsefullt då det 

minskar osäkerheten för eleverna och då blir tydligare vem de skall vända sig till 

inom elevhälsan.  
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• Att finnas med mer ute i klassrummen och skapa goda relationer till eleverna redan 

utanför mottagningen har stor betydelse då det innebär att eleverna känner sig 

tryggare när de behöver uppsöka skolsköterskan vid annat tillfälle.  

 

• Det behövs mer forskning kring ämnet då ny och uppdaterad kunskap och 

forskning kan öka möjligheterna att stödja och stärka elever med NPF. 
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Bilaga 1 

 

Information om genomförande av studie kring 
Skolsköterskans upplevelse att stödja och stärka elever i skolan med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Ungdomars hälsa är idag ett högaktuellt område. Ingen tidigare forskning har gjorts på 

skolsköterskans upplevelser kring ämnet om att stödja och stärka elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar det vill säga ADHD, ADD och 

autismliknandespektrum. För att få veta mer om skolsköterskans upplevelser av att stödja 

och stärka ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns därför ett stort 

behov av mer forskning inom området, då skolsköterskan dagligen möter dessa ungdomar.  

Vi vill med detta brev fråga dig om godkännande av att skolsköterskorna i din verksamhet 

tillfrågas om deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via intervjuer 

med skolsköterskor på gymnasiet och grundskolans årskurs sju till nio, i Borås stad och 

dess kranskommuner. Intervjun kommer att spelas in med mobil med mikrofon. Dessa 

ljudinspelningar kommer efter att studien är färdig och godkänd, att förstöras. Det är enbart 

författarna och handledare som kommer ha tillgång till grundmaterialtexten från 

intervjuerna. Intervjun kommer att ske under ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta 

cirka 45 minuter. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

att uppge varför. Vi garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter skolsköterskor 

lämnar till oss författare kommer att behandlas med sekretess. Ingen kommer att få veta 

vad skolsköterskorna har sagt till oss.  

Skolsköterskorna kommer att vid intervjutillfället att få lämna ett skriftligt samtycke till 

deras medverkan. Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplever att stödja och 

stärka elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då det är viktigt med ökad 

kunskap inom området. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra 

kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. Om 

du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet.  

Vi vore tacksamma om du har möjlighet att besvara detta brev så snart som möjligt. 

Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna. 

Med vänliga hälsningar 

Högskolan I Skövde 

Suzanna Karlsson och Petra Cederqvist 

Handledare för studien är:  

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

Högskolan i Skövde.  

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

Information om deltagande i en studie avseende: Skolsköterskans 

upplevelse av att stödja och stärka elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 

 
Ungdomars hälsa är idag ett högaktuellt område. Ingen tidigare forskning har gjorts på 

skolsköterskans upplevelser kring ämnet om att stödja och stärka elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar det vill säga ADHD, ADD och 

autismliknandespektrum. För att få veta mer om skolsköterskans upplevelser av att stödja 

och stärka dessa elever finns därför ett stort behov av mer forskning inom området, då 

skolsköterskan dagligen möter ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie. Studien kommer att genomföras via 

intervjuer med skolsköterskor på gymnasiet och grundskolans årskurs sju till nio, i Borås 

och dess kranskommuner. Din verksamhetschef har givit sitt godkännande till att du 

tillfrågas om deltagande i studien. Vi vill gärna intervjua dig om dina erfarenheter inom 

detta område, och skulle se det som värdefullt om du vill deltaga i vår studie.  

 

Intervjun kommer att spelas in med mobil. Ljudinspelningen kommer efter att studien är 

färdig och godkänd att förstöras. Det är enbart vi och vår handledare som kommer ha 

tillgång till grundmaterialstexten från intervjuerna. Det kommer inte vara möjligt att 

identifiera vad just du har sagt i sammanställningen av resultatet. Intervjun kommer att ske 

under ett tillfälle och vi beräknar att det kommer ta ca 45 minuter. Vi kommer kontakta dig 

via telefon inom några dagar för att boka in ett ev möte. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför.  Vi garanterar strikt 

konfidentialitet. Alla de uppgifter du lämnar kommer att behandlas med sekretess. Ingen 

kommer att få veta vad du har sagt till oss.  

 

Med detta brev följer ett svarsbrev för skriftligt samtycke som du lämnar vid 

intervjutillfället. Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplevelser av att stödja 

och stärka elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då det är viktigt med ökad 

kunskap inom området. Resultatet ska kunna användas och komma till nytta för våra 

kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor.  

 

Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet.  

Önskar du ytterligare information kontakta oss gärna. 

Med vänliga hälsningar 

Högskolan I Skövde 

Suzanna Karlsson och Petra Cederqvist 

Handledare för studien är:  

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

Högskolan i Skövde 
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Samtyckesblankett till studien 
 

Högskolan i Skövde (datum)  

 

Härmed intygas att jag tagit del av information om studien Skolsköterskans upplevelse av 

att stödja och stärka elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har kunskap 

om tillvägagångssättet och studiens syfte. Samtycke ges till deltagande i en intervju. Jag är 

medveten om att jag när som helst utan att ange anledning kan avbryta mitt deltagande. 

 

Ort: 

Namn: 

Datum: 

 

 

 

_______________________________________________ 

Underskrift: 

 

 

Vänligen kontakta Petra Cederqvist eller Suzanna Karlsson.  
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Bakgrundsfrågor: 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur många år har du varit yrkesverksam inom området? 

 

Intervjuguide: 

 
Huvudfråga: 

 
Hur upplever du som skolsköterska hur du kan stödja och stärka elever med NPF? 

 

Följdfrågor: 

 
1. Kan du utveckla svaret mer? 

2. Vad innebär…? 

 


