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Bakgrund: Alla skolor skall ha tillgång till ett elevhälsoteam där skolsköterskan står för 

medicinska insatsen. Skolsköterskan sammarbetar dels inom teamet och dels med lärare. 

Skolsköterskan är ofta ensam i sin profession i skolans pedagogiska kontext, detta kan leda 

till att skolsköterskans roll uppfattas som otydlig ur ett lärarperspektiv.   

Syfte: Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av skolsköterskans arbete. 

Metod: För att uppnå syftet valdes fenomenografisk metod med induktiv ansats. 

Datamaterialet bygger på nio semistrukturerade telefonintervjuer med lärare.  

Resultat: Resultatet mynnar ut i fyra beskrivningskategorier, vilka påvisar lärares 

uppfattning om skolsköterskans arbete, dessa är att skolsköterskans arbete består av 

medicinsk omhändertagande av elever, att skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och 

stödjande, att skolsköterskan arbetar förebyggande samt att skolsköterskans arbete är en 

del av sambandet mellan hälsa och lärande.  

Konklusion: Denna studie bidrar med ökad kunskap om hur lärare uppfattar 

skolsköterskans arbete inom kommunala grundskolor i Sverige samt hur lärarna uppfattar 

sambanden mellan hälsa och lärande. Föreliggande studie indikerar att ett fungerande 

samarbete mellan skolsköterska och lärare är grundläggande för att nå god hälsa hos 

eleverna och gott studieresultat.  
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Background: All schools have access to a student health team where the school nurse is 

responsible for medical intervention. The nurse co-operates partly within the team and 

partly with the teachers. The school nurse is often lonely in their profession in the 

educational context of the school, which can lead to the role of the school nurse being 

unclear from the teacher’s perspective. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate the teachers’ perception of what they 

understand to be involved in the school nurses’ daily work. 

Method: To achieve the purpose of this study, the phenomenographic method was chosen 

with an inductive approach. The data material is based on nine semi structured telephone 

interviews with teachers. 

Results: The findings of the study are presented through four descriptive categories which 

demonstrates the teachers perception of the school nurses’ daily work. The categories are: 

The school nurse has medical skills. The school nurse is promoting good health and that 

the school nurse is working preventively. The nurse is a component of the connection 

between health and learning.  

Conclusion: This study has contributed with knowledge of how teachers perceive the 

school nurse's work in Swedish municipal elementary schools and how the teachers 

perceive the relationships between health and learning. The present study indicates that 

good cooperation between the school nurse and teacher is essential for achieving good 

health for students and good school study results. 
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INLEDNING 

Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen är att arbeta med hälsofrämjande omvårdnad, 

vilket innebär att stärka faktorer som påverkar elevens hälsa i en positiv riktning samt 

förebygga ohälsa (SFS 2010:800).  Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och arbetet med 

elevhälsa bör ses som en del av skolans uppdrag. För att lyckas med det hälsofrämjande 

arbetet krävs en god samverkan mellan skolans olika yrkesgrupper (Markkula & Hellström 

Muhli, 2013; Törnsén, 2009). 

 

Skolsköterskan är ofta ensam i sin profession på skolan, vilket kan medföra svårigheter att 

få förståelse och erkännande för sitt hälsofrämjande arbete. Övriga professioner har ofta en 

annan förväntan eller bild av skolsköterskans uppdrag, att vara medicinskt fokuserad. Det 

finns förväntningar på att skolsköterskan ska finnas tillgänglig för medicinska insatser, 

vilket kan göra det svårt att se det hälsofrämjande arbetet som är skolsköterskans 

huvuduppdrag (Morberg, Lagerström & Dellve, 2012). 

 

I samband med den verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammades att 

skolsköterskor upplever en brist på förståelse från övriga professioner samt upplever det 

svårt att synliggöra sitt arbete på skolan. Syftet med denna studie är därför att undersöka 

hur lärarna uppfattar skolsköterskans dagliga arbete. Detta för att ge skolsköterskor en 

ökad kunskap om varför de ibland upplever en bristande förståelse från lärare samt belysa 

eventuella svårigheter med att synliggöra det dagliga arbetet på skolan.  

 

BAKGRUND 

Hälsa 

Hälso- och sjukvården ska ha hälsa som mål för sin verksamhet. De som söker sig till 

verksamheten gör det när deras egna eller närståendes hälsa påverkas av sjukdom eller 

lidande, och de vill ha hjälp med att återfå sin hälsa eller eliminera det som hotar den. 

Hälso- och sjukvården ska därför stödja och stärka människans hälsoprocesser.  Begreppet 

hälsa tolkas på många olika sätt och innebörden av begreppet ses utifrån olika synsätt och 

aspekter. Hälsa kan ses som ett tillstånd som rör hela människan och att det är en känsla av 

balans och jämvikt. Hälsa bör betraktas utifrån att innebörden av begreppet är olika för 

olika människor och att hur man ser på begreppet är föränderligt utifrån den livssituation 

man befinner sig i. (Dahlberg & Segesten, 2015). Världshälsoorganisationen (1948) 

definierar hälsa som: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom eller handikapp”. I Ottawadeklarationen 

(1986) beskrivs vidare hälsa som en resurs, och därmed en människas möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Deklarationen var en tydlig markering för kommande 

hälsofrämjande politik. Begreppet hälsofrämjande arbete lanserades och beskrevs som den 
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process som ger människor möjlighet att ta kontrollen över sin hälsa och att förbättra den. 

Hälsan ska ses som en resurs i vardagslivet och inte som målet i tillvaron.  

Rooke (1991) menar att begreppet hälsa har en central plats i de flesta 

omvårdnadsteorierna, detta eftersom hälsa ofta är målet med omvårdnad. Nightingale 

förespråkade hälsa som målet för omvårdnad, och hon anses vara den första som 

utvecklade ett omvårdnadsteoretiskt resonemang. Det råder konsensus om att hälsa är ett 

essentiellt begrepp inom omvårdnad, hälsan anges inte alltid explicit vilket sannolikt beror 

på att det inte råder konsensus om innehållet i begreppet hälsa. Samtidigt kan hälsa mycket 

möjligt vara specifikt kontext- och kulturberoende. 

Barn använder inte själva begreppet hälsa, men de vet att den som inte röker, äter rätt mat 

och rör på sig, oftare är friskare, än de som inte gör det (Bremberg, 2004). Backett-Milburn 

(2003) visar i sin studie att barn kan berätta vad som får dem att må dåligt respektive bra. 

Den viktigaste faktorn för att barn ska må bra, är att de har föräldrar som har tid, som 

lyssnar och ger god omvårdnad. Barn förstår i unga år att om deras föräldrar utsätts för 

påfrestningar i form av ohälsa så blir konsekvensen att de själva mår dåligt. 

Det salutogena perspektivet 

Ordet salutogenes kommer från latinets salus, som betyder hälsa och från det grekiska 

ordet genesis vilket betyder ursprung eller uppkomst. Själva begreppet utvecklades av 

professor Aaron Antonovsky (1991) som förklarade hälsa som en punkt i ett kontinuum 

där den ena ytterligheten är absolut ohälsa och dess motsats är absolut hälsa. Antonovsky 

studerade framförallt hur människor, trots misär, på olika sätt kunde uppleva hälsa. Han 

fann att människans copingförmåga hade stor betydelse för upplevelsen av hälsa samt att 

känslan av mening var grundläggande. Medin och Alexandersson (2000) förklarar 

begreppet salutogenes som något som skapar hälsa, och därmed kan sättas i ett 

motsatsförhållande till begreppet patogenes, det som skapar sjukdom och ohälsa. 

Guvå och Hylander (2017) menar att det idag finns ett växande intresse för vad det är som 

gör att människan upplever hälsa och friskhet. Fokus har gått från att titta på hälsa utifrån 

riskfaktorer till att mer studera “friskfaktorer” och vilka faktorer som gör att en god hälsa 

uppnås, både fysiskt, psykiskt och socialt. Detta innebär ett salutogent synsätt eller 

perspektiv. 

Det salutogena perspektivet innebär även att man ser individen i sin helhet som människa, 

att det inte endast är en faktor som avgör huruvida individen upplever sig att vara vid god 

hälsa. Den nya skollagen som infördes 1 juli 2011, innebar en ny benämning, elevhälsa, 

istället för de gamla benämningarna skolhälsovård och elevvård. Namnbytet kan tolkas 

som startskottet för ett paradigmskifte kring arbetet med elever. Begreppet hälsa tog större 

plats och skolan skulle fokusera mer på det friska. Elevhälsan fick en ny inriktning utifrån 

ett vidgat hälsobegrepp enligt världshälsoorganisationen, vilket resulterade i en 

förskjutning från ett sjuk-perspektiv till ett frisk-perspektiv, det vill säga från ett patogent 

perspektiv till ett salutogent perspektiv (Guvå & Hylander, 2017). Detta bekräftas även av 

Sjöberg (2010) som menar att en viktig del i arbetet med hälsofrämjande skolutveckling är 

att utgå från ett salutogent perspektiv där det friska ställs i fokus. Det är väsentligt att de 

som arbetar runt eleven ser olika resurser som finns, både hos eleven och i miljön runt 

omkring och inte bara hinder. Målet är att arbeta hälsofrämjande, innan ett problem har 

inträffat och minimera ohälsa. 
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Det ställs krav på det hälsofrämjande arbetet som utförs i skolans värld. All personal på 

skolan ingår i elevhälsan och ska verka för elevernas hälsa och lärande. För att kunna göra 

detta behöver vi utgå från samma grund och se på eleverna från ett medvetet och 

gemensamt synsätt (Guvå & Hylander, 2017). 

I skolan finns olika professioner som var och en företräder sitt perspektiv och är 

betydelsefull vid samverkan inom elevhälsan. Olika inriktningar och synsätt synliggörs 

vilket kan innebära att olika synsätt kommer i konflikt med varandra. Professionerna 

behöver insikt i varandras roller och när samsyn finns, kan arbetet börja med det som 

behöver utvecklas och förändras för att optimera för antingen gruppen eller individen 

(Guvå 2009). 

Sambandet hälsa och lärande 

När den nya skollagen trädde i kraft år 2011, infördes ett nytt sätt att se på sambandet 

mellan lärande och hälsa och hur de två företeelserna påverkar varandra (Guvå & 

Hylander, 2017). 

Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att uppnå lärandemålen och gå ut 

ur skolan med godkända betyg. Nyckeln till elevhälsa är därför att sätta det hälsofrämjande 

arbetet i relation till skolprestation (Sjöberg, 2010). Skolan kan ses som elevernas 

arbetsplats där arbetsmiljön kan påverka deras hälsa i båda riktningarna såväl positivt som 

negativt. Det finns forskning som visar att elevernas psykiska hälsa påverkas av 

klassrumsmiljön, arbetsklimatet och den sociala strukturen (Danielsen, Samdal, Hetland & 

Wold, 2009). Gustafsson et al. (2010) visar i en systematisk forskningsöversikt att 

sambandet mellan lärande och psykisk hälsa, att flera olika faktorer påverkar elevens hälsa 

och därmed skolprestation.  De påverkande faktorerna var bland annat betydelsen av 

klasskamrater och lärare samt pedagogiskt stöd. Forskningsöversikten visar även att det 

finns en begränsad kunskap om sambandet mellan skola och psykisk hälsa när det gäller 

faktorer som organisation, undervisning och skolans övriga resurser. Warne (2013) menar 

att det finns ett behov av ökade kunskaper om hur skolans organisation, dess undervisning, 

aktiviteter och resurser är relaterade till elevers hälsa och lärande. 

Kungliga vetenskapsakademiens kunskapsunderlag (2010), visar orsakssambanden mellan 

skola, lärande och psykisk hälsa. Elever som har svårt att följa med i skolundervisningen 

löper större risk att drabbas av ett lågt självförtroende och sämre psykisk hälsa än övriga 

elever. Det visar även en omvänd effekt att lågt självförtroende eller en bristande psykisk 

hälsa ökar risken för att eleven ska prestera sämre i skolan. Svaga prestationer i skolarbetet 

kan även leda till beteendeproblem, som skolk och mobbning, vilket i sin tur ökar risken 

för sämre kamrat- och lärarrelationer och därmed ännu svagare skolprestationer. Goda 

skolprestationer kan bidra till en känsla av ökad kompetens och upplevelse av kontroll. 

Positiva skolresultat ger eleven ökat självförtroende som i sin tur kan leda till att öka 

motivationen, ge ett starkare engagemang som resulterar i fortsatt höga eller högre 

prestationer (ibid.).   

Elevhälsa 

På varje skola ska det enligt skollagen (SFS 2010:800) finnas ett elevhälsoteam som med 

olika professioner arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa, samt bidra till en miljö 

som är gynnande för elevens lärande utifrån olika aspekter. Skolsköterskan står för den 

medicinska delen tillsammans med skolläkaren och regleras av både Skollagen (SFS 



4 

 

 

2010:800) och hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Övriga aktörer i elevhälsoteamet 

är skolpsykolog, kurator, specialpedagog, och rektorn som har det övergripande ansvaret 

på skolan (L. Gustafsson, 2009). 

 

Elevhälsan som ett begrepp kom till efter att regeringen gjort en kartläggning av 

elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och den funktion de hade. Kartläggningen 

mynnade ut i att de två verksamheterna gick ihop som en samlad verksamhet, nämligen 

elevhälsa. Skollagen menar att elevhälsan ska arbeta för att främja elevers hälsa, utveckling 

och lärande men också att lärande och hälsa har ett samband och är beroende av varandra. 

Utifrån ett salutogent perspektiv är elevernas förutsättningar för lärande att de har en 

förståelse, en delaktighet och ett inflytande för att uppnå en god hälsa. Med 

barnkonventionens paragrafer i ryggen ska barn och ungas bästa vara i centrum för all 

verksamhet i skolan och vi vuxna ska tillsammans bidra till att skapa de bästa 

förutsättningarna för barnet (Clausson & Morberg, 2012).   

Socialstyrelsen och Skolverket (2016) skriver att elevhälsan ska ses som en resurs för en 

hälsofrämjande skolutveckling. Skolan ska inte bara skapa en bra lärandemiljö utan också 

bidra till en positiv personlig utveckling hos eleven. Skolans uppdrag är att anpassa sin 

verksamhet efter varje enskild elevs förmågor och stödja eleven att nå de pedagogiska mål 

som finns uppsatta.  

 

Höög (2010) har i sin studie funnit att organisationen av elevhälsan är mycket varierande, 

det mest påtagliga är att elevhälsan kan vara starkt centraliserad eller decentraliserad. 

Uppsättningen av tjänster kan också variera kraftigt, skolsköterskornas profession är den 

som är starkast reglerad och mest homogen i sin utformning även om antalet elever per 

skolsköterska kan variera kraftigt. Vem som är chef för elevhälsan varierar mellan olika 

kommuner, ibland är det rektorn men det förekommer även att rektorn överlåter chefskapet 

till någon annan profession i teamet. Studien visar även att få skolor har gemensamma mål 

för elevhälsoarbetet, kunskapsmål och sociala mål. När det inte finns några gemensamma 

mål så blir elevhälsans arbete mer händelsestyrt och inte integrerat i kvalitetsarbetet. 

Studien visar även att fler elever söker de skolor som har en välutvecklad sammanhållen 

elevhälsa.   

Skolsköterskan 

Den första skolsköterskan anställdes i Stockholm 1919. Införandet av skolsköterska 

inspirerades av England där det fanns en mer utvecklad skolhälsovård och som ansågs vara 

ett föregångsland inom området. De första skolsköterskorna i Sverige hade till en början 

relativt okvalificerade arbetsuppgifter, som att medverka vid skolläkarens mottagning samt 

att närvara vid bad och bekämpa ohyra som huvudlöss. 1944 tog riksdagen beslut om att ge 

statsbidrag till skolhälsovård vilket skapade möjligheter för samtliga skolor i Sverige att 

anställa skolsköterskor och skolläkare. Skolhälsovården blev därmed en del av den svenska 

skolan och välfärdssamhället och för sjuksköterskor blev skolhälsovård ett nytt och 

lagstadgat arbetsområde. Skolsköterskans arbete mottogs inte bara positivt utan under 50-

talet hördes många kritiska röster från framför allt lärare att skolsköterskan gjorde intrång i 

skolans verksamhet och att skolsköterskans verksamhet tog för mycket tid från 

undervisningen. Eftersom det var viktigt för den nya professionen att anpassa sig till 

skolans ramar tog skolsköterskorna genast åt sig av kritiken och ett arbetssätt som var 

snabbt, effektivt och strukturerat började ta form. Efter några års arbete med att förbättra 
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elevernas fysiska hälsa utvidgades arbetsuppgifterna till att även innefatta elevernas 

psykiska och sociala hälsa. Dessvärre stannade därefter det svenska 

skolhälsovårdssystemets utveckling av under en tid för att nu sista åren utvecklas till en 

komplex verksamhet som styrs av författningar och präglas av hälsofrämjande och 

förebyggande arbete som ska utföras i team och med ett nära samarbete med skolans 

övriga aktörer (Dahlberg & Segesten, 2015). Skolsköterska och skolläkare står för 

elevhälsans medicinska insats, EMI. Det är ett eget verksamhetsområde som lyder under 

andra lagar än skolans verksamhet i övrigt eftersom EMI innefattar delar som tillhör hälso- 

och sjukvård. Skolsköterskan ska finnas med i skolans vardag och skapa regelbundna 

kontakter med eleverna under alla skolåren för att bedriva ett hälsofrämjande och 

förebyggande arbete på både individnivå och på gruppnivå (Clausson & Morberg, 2012).   

Hälsofrämjande omvårdnadsarbete 

Att arbeta hälsofrämjande innebär att åtgärder görs för att stärka eller bibehålla människors 

psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Hälsofrämjande arbete ska vara långsiktigt, 

bygga på samverkan, innefatta delaktighet och inflytande och utgå från att minska 

ojämlikhet bland befolkningen (Wramner, 2017). Det hälsofrämjande arbetet beskrivs av 

Ottawadeklarationen som en process som gör att människan själv kan ta ansvar och 

förbättra sin hälsa (Clausson & Morberg, 2012). 

Rising-Holmström, Häggström och Kristiansen (2015) beskriver skolsköterskans 

hälsofrämjande arbete som ett arbete med eleverna innan något bekymmer uppstått. Syftet 

med det hälsofrämjande arbetet är att stödja eleverna till självhjälp baserat på att individen 

har förmågan att lösa mycket själv med rätt verktyg och stöd, och med en tro på att 

eleverna har möjlighet att uppnå hälsa. Enligt Sjöberg (2010) är en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet i skolan att utgå från ett salutogent perspektiv.  

Förebyggande arbete  

Ett förebyggande arbete är enligt WHO inte bara att förebygga sjukdom och ohälsa utan att 

även att förhindra utbredning av sjukdomstillstånd eller konsekvenser av sjukdom 

(Clausson & Morberg, 2012). Wramner (2017) beskriver det förebyggande arbetet som 

åtgärder för att förhindra uppkomst av sjukdomar, skador, fysiska eller sociala problem, 

eller för att påverka förlopp i dessa sammanhang. Det rör sig ofta om kända problem eller 

risker som ska undanröjas och arbetet är kortsiktigt. Beslut om åtgärd tas av någon form av 

expert och de som berörs av åtgärden är sällan tillfrågade eller involverade i beslutet. 

Vaccinationer, lag om cykelhjälm för barn och informationsdagar om alkohol narkotika 

och tobak i skolan är exempel på förebyggande insatser. (ibid.). Skolsköterskan ska genom 

sitt förebyggande arbete minska de risker som kan leda till någon form av ohälsa (Rising-

Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015).   

Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent synsätt, vilket innebär att fokus ligger på 

sjukdom och riskfaktorer (Guvå & Hylander, 2017). 

Skolsköterskeprofessionen är i ett paradigmskifte där arbetet går från ett sjukdomsrelaterat 

(patogent) perspektiv, med fokus på att förebygga risker till ett mer hälsofrämjande 

(salutogent) perspektiv där arbetet utgår från hälsofrämjande faktorer. Detta arbete är lika 

viktigt att bedriva såväl på individnivå och gruppnivå som på organisationsnivå där hela 

ledningsgruppen och alla medarbetare är delaktiga (Rising-Holmström, Häggström & 

Kristiansen, 2015).  
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Samarbetet elevhälsa och lärare 

Petri Partanen (2012) skriver att elevhälsans aktörer inte har någon möjlighet att “äga” 

ansvaret för lärandeuppdraget på skolan. Det ansvaret ligger hos lärarna och styrs av 

läroplanen. Men beskrivningen av elevhälsans uppdrag är formulerat på ett sådant sätt att 

elevhälsan ändå är en integrerad del i lärandeuppdraget. Detta för att kunna följa det som 

lagen säger, nämligen att “elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas 

lärande, utveckling och hälsa” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Enligt Partanen (2012) behöver elevhälsan utveckla ett gemensamt ansvarstagande 

tillsammans med lärarna för att kunna nå upp till dessa mål. Det kommer i detta arbete att 

uppstå och krävas en överlappning mellan elevhälsans uppdrag och lärarnas. Det är möjligt 

att lärare uppfattar det som att elevhälsan lägger sig i frågor om lärandet, men antagligen 

händer även det motsatta, det vill säga att elevhälsan upplever att lärarna lägger sig i deras 

arbete och hur deras arbetsformer och metoder ser ut. Enligt Partanen bör öppenhet 

bejakas, då det kan skapa en samsyn på det gemensamma arbetet och på det gemensamma 

uppdraget. Först när detta är gjort kan ett framgångsrikt elevhälsoarbete utvecklas på 

skolan, där samtliga professioner och aktörer är delaktiga och har tydliga förväntningar på 

varandra och får en uppdragsförståelse. 

Enligt Einarsson (2011) upplever lärarna att de får arbeta länge med en elevs problematik 

innan hjälpinsatser från elevhälsoteam kan sättas in. Detta bidrar till att lärare ibland 

anmäler ett ärende innan det blivit ett problem, av rädsla för att det annars kommer ta för 

lång tid. Lärare upplever också att det är väldigt formellt att lägga in ett ärende till 

elevhälsoteamet, vilket kan göra att man drar sig för att göra det. Enligt Hylander (2011) 

ser inte lärare sig som en del av elevhälsan utan ansåg att elevhälsoteam var som en 

verksamhet utanför sin egen. De uttalade sig mest om förväntningar på hela elevhälsan och 

inte på enskilda aktörer, som till exempel skolsköterskan. De var inte alltid medvetna om 

vilken specifik profession i elevhälsan de träffat och att lärarna ansåg att elevhälsans 

uppdrag var otydligt och att de inte visste vad de kunde förvänta sig. 

Samarbetet skolsköterska och lärare 

I Reutersvärd och Lagerströms (2010) studie intervjuades skolsköterskor i Sverige, och de 

ansåg att en god samverkan mellan professionerna är av stor vikt för att elevhälsans arbete 

ska bli framgångsrikt. Faktorer som har betydelse för att en fungerande samverkan är att 

organisationen förstår skolsköterskans roll, att det finns ett nätverk och stöd från övriga 

yrkesgrupper i skolan, samt kunskap om metoder och teorier för hälsoarbete i skolmiljö. 

 

Morberg (2008) skriver att skolsköterskans roll är otydlig och att det är svårt för 

skolsköterskorna att kommunicera sin kompetens med lärare eftersom de inte har samma 

profession. Att vara ensam i sin profession i skolans kontext kan innebära svårigheter i 

form av legitimitet och utrymme för arbetet som att hävda vikten av sitt arbete i 

förhållande till övriga professioner när prioriteringar ska göras för elevhälsan i förhållande 

till skolans övriga verksamhet. Croghan, Johnson och Aveyard (2004) menar att 

skolsköterskan får begränsat stöd och liten förståelse från skolans övriga personal.   

Maughan och Adams (2011) skriver om vikten av att skolsköterskan är en del av teamet på 

skolan och bygger upp en bra relation med lärarna. Studien visar att skolsköterskan 

behöver förstå den pedagogiska kulturen på skolan utöver sin egna medicinska värld. I 

diskussionen behandlar man det faktum att trots att lärare och föräldrar ser på 

skolsköterskan som värdefull och viktig, finns brister i vetskapen om exakt vad en 
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skolsköterska har för ansvar och arbetsuppgifter. Ökas kunskapen ökar förståelsen för 

skolsköterskans arbete. 

För att skolsköterskan ska kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande på skolan med 

samtliga elever i fokus krävs ett samarbete med övriga aktörer på skolan (Gustafsson, 

2009). Skolsköterskan har en specialistsjuksköterskeutbildning och ska i sin roll som 

specialistsjuksköterska kunna arbeta samspelande, stödjande och kommunicerande samt 

med uppfattningen att arbetet kring patienten optimeras och utvecklas genom teamarbete 

(Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlen, 2013).  

. 

PROBLEMFORMULERING  

I skollagen ingår relationen mellan hälsa och lärande, vilket ger en kontext där pedagogik 

och elevhälsans medicinska insats möts. Skolsköterskan har en viktig roll inom elevhälsan 

att främja hälsa och att arbeta med medicinska åtgärder vid ohälsa. Flera studier visar att 

skolsköterskor upplever begränsningar av att vara ensam och har svårigheter med att 

synliggöra sitt uppdrag. Skolsköterskor upplever ofta att de inte alltid är förstådda av 

övriga professioner inom skolan. Mot denna bakgrund väcks frågan om vilken uppfattning 

lärare har om skolsköterskans arbete. Kunskap som är av intresse för att skapa förståelse 

för varför skolsköterskor har svårt att synliggöra sitt arbete i skolan, vilket kan vara av 

betydelse i samverkan med övriga professioner i skolan för att främja hälsa och lärande. 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av skolsköterskans arbete. 
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METOD 

För att uppnå syftet valdes en kvalitativ fenomenografisk metod, vilket innebär tolkning 

och organisering av icke numerisk data (Polit & Beck, 2012). En fenomenografisk induktiv 

ansats valdes för att kunna studera hur lärare uppfattar, tolkar och formar sin egen 

verklighet, i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter (Sjöström & Dahlgren, 2002) 

om skolsköterskans arbete. Fenomenografi är en vetenskaplig forskningsinriktning och 

används dels inom pedagogisk forskning och dels inom vårdforskning (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2012). 

Fenomenografi 

Fenomen betyder ”att göra manifest” eller ”att bringa i dagen”, grafi betyder ”beskriva”. I 

den fenomenografiska forskningsmetoden ligger fokus på hur människor uppfattar ett visst 

fenomen istället för på fenomenet som sådant, detta synsätt kallas “andra ordningens 

perspektiv”. 

Den fenomenografiska metoden syftar till att kartlägga betydelsefulla skillnader i hur 

människor förstår ett visst fenomen i vår värld. Det vanligaste sättet för denna kartläggning 

är individuella intervjuer. Informanterna bör väljas med hjälp av strategiskt urval för att 

täcka in en variation av olika infallsvinklar. Den fenomenografiska utgångspunkten bygger 

på grundantagandet att en grupp personer uppfattar ett visst fenomen i omvärlden på ett 

begränsat antal olika sätt och att dessa uppfattningar ligger bakom det sätt som personerna 

hanterar det specifika fenomenet.  Fenomenografin vill lyfta fram förändring av 

förståelsen som en viktig del av att tillgodogöra sig kunskap (Henricson, 2012). 

Urval 

Urvalet är ett så kallat strategiskt urval vilket innebär att informanterna bör ha en variation 

av kön, ålder, antal år i yrket, lärare i praktiska, estetiska eller teoretiska ämnen. Detta för 

att få en rik och varierad bild av de olika uppfattningar av fenomenet som finns. Antalet 

informanter måste vara tillräckligt stort för att täcka in så många aspekter som möjligt av 

fenomenet men samtidigt måste det begränsas så att analysarbetet av textmaterialet blir 

hanterbart (Henricson, 2012).  För att få tillräckligt många informanter för att variationen 

av uppfattningar ska framkomma anges 5-25 stycken deltagare vara rimligt (Henricson, 

2012; Kvale & Brinkmann, 2009). För denna studie gjordes bedömningen att åtta till tio 

deltagare vore rimligt för att få en bild av lärares uppfattning av skolsköterskors arbete. 

Inklusionskriterierna är behöriga lärare som arbetar i grundskolan och som har minst två 

års erfarenhet av att arbeta som lärare, den erfarenheten bedöms behövas för att läraren ska 

kunna skapa sig en uppfattning om skolsköterskans arbete. 

De tillfrågade rektorerna arbetade samtliga på skolor utanför författarnas egna kommuner. 

Skolorna hittades på respektive kommuns hemsida där rektorerna presenterades med namn 

och mailadress och den första kontakten togs via mail. I det första utskicket tillfrågades 13 

rektorer se bilaga 1, om tillåtelse att tillfråga respektive skolas lärare om deltagande i 

studien, av dessa 13 gav två sitt godkännande att fråga lärarna. Två av de tillfrågade 

rektorerna tackade nej och nio rektorer svarade inte. Efter ca tio dagar skickades 

påminnelser till de rektorer som inte svarat utan resultat. På de två skolornas respektive 

hemsida fanns kontaktuppgifter till lärarna. Och förfrågan om deltagande i studien 
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skickades till 28 lärare, se bilaga 2. De tillfrågade lärarna ombads läsa bifogad information 

om studien och därefter ta ställning till eventuell medverkan. De deltagare som samtyckte 

till deltagande fick frågeguiden, bilaga 3, utskickad några dagar innan intervjutillfället (så 

de kunde förbereda sig och fundera kring de olika frågorna.) Två lärare tackade ja till 

deltagande i studien, resterande 26 svarade inte. Eftersom detta resulterade i endast två 

intervjuer skickades förfrågan ut till ytterligare 17 rektorer, varav fyra svarade att de själva 

skulle fråga sina lärare om de var intresserade av att delta i studien och två gav oss 

tillåtelse att skicka förfrågan vidare till lärarna direkt. De skolor där rektorerna själva 

frågade sina lärare gav inga deltagare. I de övriga skolorna där förfrågan skickades ut 

direkt till lärarna svarade fem lärare från olika skolor att de ville delta. Eftersom det var 

svårt att få lärarna intresserade av att delta via mail gjordes även ett besök på en skola för 

att skapa intresse för studien på plats vilket resulterade i två deltagare till. Totalt 

tillfrågades 53 lärare via mail och åtta lärare vid skolbesöket. Totalt tackade tio stycken ja 

till att delta men en deltagare ändrade sig och deltog inte.  

Datainsamling 

I fenomenografiska studier är öppningsfrågan central för att skapa samma förutsättningar 

för alla intervjuer. Intervjuarens önskan är att intervjupersonen talar fritt och öppet utifrån 

egna erfarenheter (Henricson, 2012). Aktuell studie inriktar sig på uppfattningar kring ett 

fenomen, och har ingen existentiell inriktning, detta gör det möjligt att intervjua via telefon 

istället för i ett direkt möte. Detta bekräftas av Skärsäter och Ali (2012), som menar att 

frågeställningar av mer existentiella inriktningar kräver det fysiska mötet eftersom det då 

blir en mer synlig bild av vad deltagaren menar i det han säger och skiftningar i 

kroppsspråket och mimiken kan hjälpa forskaren att veta när och om vad han mer behöver 

fråga.  

Frågorna (bilaga 3 och 4) skickades till deltagarna innan intervjun så att deltagarna kunde 

förbereda sig på vilka frågor som skulle ställas. Intervjufrågorna var semistrukturerade. 

Telefonkontakt togs för att boka tid för intervjuer. Intervjuerna skedde över telefon och tog 

ca 15-30 minuter att genomföra. Hänsyn togs till att de olika deltagarna hade olika 

önskemål om tid för intervju, sex deltagare ville bli intervjuade under arbetstid och tre på 

kvällstid. En provintervju genomfördes och efter den lades två frågor till för att styra 

intervjun ytterligare mot studiens syfte se bilaga 4. Intervjuerna följde intervjuguiden, 

bilaga 4, varje intervju inleddes med en öppen fråga och sedan följde sex frågor inom 

samma tema. Öppna frågor valdes då det möjliggör för informanterna att delge sina 

upplevelser för att förklara sin uppfattning av fenomenet (Polit & Beck, 2012). Valet av 

frågor skedde utifrån syftet med studien och avgränsades till sex stycken för att 

arbetsinsatsen vid analysarbetet skulle bli rimlig.  Intervjuerna spelades in med 

inspelningsapplikation i mobilen och de transkriberades i direkt anslutning till respektive 

intervju. 

Deltagarna var i åldern 37-64 år och de har arbetat som behöriga lärare i 6-33 år. Samtliga 

lärare var av kvinnligt kön och undervisade i följande ämnen, svenska, engelska, 

samhällsorienterande ämnen, matematik, naturorienterande ämnen, idrott och hälsa, samt 

slöjd.  Både små och stora skolor finns representerade och samtliga stadier från 

förskoleklass till nian var representerade. 
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Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och analyserades sedan i sju steg enligt Sjöström 

och Dahlgrens metod. Forskaren söker efter mönster som sedan kategoriseras, varpå 

kategoriernas inbördes relation undersöks och presenteras i ett så kallat utfallsrum. Baserat 

på skillnader och likheter delas uppfattningarna in i ett antal kategorier. I varje kategori 

görs en beskrivning, och dessa så kallade beskrivningskategorier bör vara tydligt åtskilda 

från varandra. Beskrivningskategorierna syftar till att beskriva tankemönster inom de 

åtskilda grupperna och används när forskaren lämnat de enskilda intervjuerna. Den sista 

delen i analysen är utfallsrummet vilket är en presentation av beskrivningskategorierna och 

deras inbördes relation. Ett sätt att presentera utfallsrummet är att skapa en hierarki med 

det enklaste sättet att förstå fenomenet på i botten och bygga på med mer komplexa och 

utvecklade uppfattningar (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). 

 

Sjöström och Dahlgren (2002) betonar vikten av att i analysen avgöra vad kärnan är i varje 

deltagares svar. Analysfasen innebär att läsa och studera hela intervjun och därefter hitta de 

delar som lyfter fram det som är kärnan och det som svarar till syftet eller frågeställningen. 

Sjöström och Dahlgren (2002) beskriver hur analysen kan göras i sju steg, och dessa sju 

steg har valts i föreliggande studie: 

 

Steg 1. Bekanta sig med data genom att läsa igenom utsagorna. Flertalet genomläsningar 

av utsagor sker för att bekanta sig med data och ett helhetsintryck bildas. Intervjuerna 

lästes igenom flera gånger först enskilt av båda författarna och sedan gemensamt, 

noteringar och markeringar gjordes allt eftersom i intervjuerna. Steg 2. Sammanställning – 

finna de signifikanta delarna/uppfattningarna. Signifikanta uppfattningar ströks under och 

klipptes sedan ut av författarna tillsammans. En aktiv diskussion fördes kring vilka delar 

som kunde tolkas som specifika för studiens syfte. Steg 3. Kondensation – finna de 

centrala delarna. De utklippta uppfattningarna studerades och befanns utgöra det viktiga i 

texterna. Författarna till föreliggande studie studerade de olika uppfattningarna och 

diskuterade uppfattningarnas likheter och olikheter. Steg 4. Preliminär gruppering – finna 

likheter. Författarna klistrade tillsammans upp uppfattningarna i grupper utifrån de som 

liknade varandra och uppfattningarna kategoriserades preliminärt. Steg 5. Preliminär 

jämförelse – finna skillnader/gränser. Författarna studerade de preliminära kategorierna 

närmare för att tydligt avgränsa dem och göra eventuella förändringar. Steg 6. Namnge 

kategorier – finna kärnan. Författarna satte gemensamt namn på de olika kategorierna. Steg 

7. Jämförelse och beskrivning av det unika i varje kategori och dess likheter dem emellan.  

 

Kategorierna som framkom var: skolsköterskan arbetar förebyggande, skolsköterskans 

hälsofrämjande och stödjande funktion, skolsköterskans medicinska omhändertagande av 

elever samt sambandet mellan lärande och hälsa. Dessa kategorier ledde fram till att 

författarna sedan kunde beskriva ett utfallsrum. Författarna till föreliggande studie arbetade 

gemensamt med hela analysprocessen.    

Etiska överväganden 

Forskning är ett viktigt bidrag till att skapa ny kunskap. Det finns olika krav för att få 

forska, dels det så kallade kunskapskravet, som bygger på att öka kunskap, och dels att 

göra gott (MFR-rapport, 2003). 
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Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs år 1964 av 

World Medical Association och innehåller etiska principer för forskning som inbegriper 

människor.  De grundläggande principerna i deklarationen är bland annat att omsorgen om 

individen alltid måste gå före vetenskapens och samhällets intressen, samt att samtycke ska 

inhämtas för forskning som använder sig av identifierbara prover och data för insamling, 

analys, lagring och användning för nya ändamål. Helsingforsdeklarationen menar även att 

informanternas privatliv måste respekteras och att deras information måste behandlas 

konfidentiellt (www.wma.net). Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram fyra etiska principer 

som är viktiga inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen: 

Informationskravet - Deltagarna får tydlig information om syftet med studien och vad 

deras deltagande innebär samt vad uppgifterna och resultatet kommer att användas till. De 

får även information om att deltagandet är frivilligt. I förliggande studie har information 

om syftet delgivits informanterna skriftligt. 

Samtyckeskravet - Forskarna inhämtar samtycke från varje deltagare och ger även 

information om att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill utan att drabbas av 

negativa följder. I föreliggande studie har samtycke inhämtats i samband med att 

informanterna aktivt givit sitt svar att medverka.  

Konfidentialitetskravet - Deltagarna ska få största möjliga konfidentialitet och försäkran 

om att personuppgifter ej lämnas ut och att inga deltagare ska kunna identifieras. Samtligt 

material från intervjuer och efterarbete kommer att förstöras när uppsatsen blivit godkänd 

av examinator.  

Nyttjandekravet - De insamlade uppgifterna ska endast användas till forskningsändamål 

och får inte sparas eller utlånas till andra.  

Vid kvalitativa studier med relativt få deltagare, vilket föreliggande studie har, skall extra 

försiktighet iakttas så att de medverkandes identitet skyddas (Polit & Beck, 2012). 

 

  

http://www.wma.net/
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RESULTAT 

Analysen av intervjumaterialet mynnade ut i fyra kategorier. Citat har använts för att 

illustrera informanternas uppfattningar och styrka resultatet.  

Skolsköterskan arbetar förebyggande 

Kategorin beskriver lärarnas uppfattning om skolsköterskans arbete som förebyggande. 

Skolsköterskan arbetar med att förebygga ohälsa och lärarna kan se vinsten med att 

insatser görs för att förebygga ohälsa. Lärarna ser även sin del i att upplysa och arbeta 

förebyggande, men ser skolsköterskan som den viktigaste personen i det arbetet då hen har 

omvårdnad som profession. 

Den allra viktigaste uppgiften för skolsköterskan är att förebygga ohälsa 

hos eleverna.    

Lärarna uppfattar att skolsköterskan behöver arbeta ännu mer med detta än vad som redan 

görs då de ser en ökad ohälsa bland eleverna, bland annat när det gäller psykisk hälsa och 

osund livsstil. De ser att eleverna behöver information om till exempel pubertet, ANT- 

frågor och värdegrundsfrågor för att kunna motverka dåligt självförtroende och 

självkänsla, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Lärarna ser att skolsköterskan 

arbetar förebyggande med rökning på högstadiet, och som har varit mycket framgångsrikt 

då antalet rökare sjunkit dramatiskt bland eleverna. 

Det finns två olika uppfattningar om hur mycket skolsköterskan kan arbeta förebyggande 

på gruppnivå. Den ena är att lärarna önskar att skolsköterskan hann vara mer i klassrummet 

och arbeta förebyggande på gruppnivå. Flera lärare uppfattar att skolsköterskan inte har tid 

och utrymme som behövs för att kunna göra detta. De uppfattar även att skolsköterskan 

själv upplevde detta som något negativt och önskade att det fanns ett större utrymme. 

Jag hade önskat att skolsköterskan hade hunnit vara mer med i 

klassrummet. Jag tror att vår skolsköterska hade velat det också men hon 

kan inte prioritera det då de uppgifter som är specifika för hennes yrkesroll 

måste gå före och hinnas med. 

Den andra uppfattningen är att skolsköterskan gör ett stort och omfattande arbete på 

gruppnivå. 

Hon är mycket ute hos eleverna och samtalar med dom, samlar in dom och 

jobbar väldigt mycket förebyggande. Hon jobbar i alla årskurser (f-9) med 

olika förebyggande teman. 

Lärarna uppfattar att skolsköterskan även arbetar med information och utbildning till 

personal på skolan. Det kan handla om att använda handskar vid kontakt med blod och 

vilka rekommendationer det finns vid magsjuka. 
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Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och har en stödjande funktion 

Kategorin beskriver lärares uppfattning av att skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och 

har en stödjande funktion. I kategorin blev tre olika uppfattningar av riktat stöd synliga, 

dessa var hälsofrämjande stöd för elever, lärare samt föräldrar. 

Skolsköterskan är en vuxen person på skolan som eleven kan vända sig till för stöd av 

olika slag. Lärarna uppfattar att elever behöver ha tillgång till skolsköterskan för att kunna 

prata om sådant som berör fysisk, psykisk eller psykosocial hälsa. Den öppna 

mottagningen uppfattas som en viktig del av skolsköterskans arbete och ett forum där 

eleverna har möjlighet att ta kontakt med skolsköterskan. 

Det är viktigt med den öppna mottagningen, för elevernas skull. 

Genom att finnas för eleverna i deras vardag kan skolsköterskan bygga relationer med 

eleverna och arbeta för att stärka deras egen förmåga att handskas med det som 

uppkommer i olika livssituation, hemma eller i skolan. Lärarna har uppfattningen om att 

skolsköterskan har olika sorters samtal med elever och att dessa samtal är av stor 

betydelse. Lärarna uppfattar att det kan vara lättare för eleverna att prata med 

skolsköterskan för att hen upplevs vara neutral och inte ha någon relation till lärandet eller 

föräldrar till skillnad med läraren. Lärarna uppfattar också att det kan var en trygghet för 

eleverna att skolsköterskan har tystnadsplikt och att det som sägs stannar där.  

De kunde smita in där och prata lite, ganska odramatiskt och faktiskt veta 

att det de säger där inne faktiskt stannar där inne.  

Hälsosamtalen som skolsköterskan har uppfattas av lärarna som viktiga tillfällen för samtal 

och olika samtalsgrupper hade kunnat vara ett forum för hälsofrämjande arbete enligt 

lärarna. En uppfattning är att elever likaväl kan gå till skolsköterskan som till kuratorn för 

stödjande samtal beroende på vem av dessa som har tid eller beroende på vem av dessa 

eleven har bäst relation till. 

Lärarna uppfattar att det är viktigt att skolsköterskan syns på skolan, att elever och lärare 

ser att skolsköterskan finns tillgänglig. Placeringen av skolsköterskans rum har betydelse 

för tillgängligheten och känslan av närvaro. Lärarna har olika uppfattningar om 

skolsköterskan är synlig på skolan, några uppfattar att skolsköterskan är synlig och 

delaktig i skolmiljön medan andra uppfattar att hen är väldigt osynlig och inte finns 

tillgänglig när eleverna har behov. 

Eleverna träffar henne i olika sammanhang inte bara inne på hennes rum i 

någon form av hälsoundersökning eller så. 

Många elever uttrycker att skolsköterskan inte är på skolan när de vill gå 

till henne. 

Lärarna uppfattar att skolsköterskan är den person på skolan som har en övergripande 

uppfattning av gruppkonstellationer mellan elever samt har en helhetsbild om hur det 

fungerar i skolan för den enskilde eleven. Lärarna anger även att om det satsas mer på att 

främja elevernas psykiska hälsa så skulle resultatet bli att elevernas välbefinnande ökar och 

därmed skulle möjligheten att lyckas i skolan öka. 
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Lärarna uppfattar att ett samarbete skapar förutsättningarna för att kunna stödja eleverna. 

Detta samarbete beskrivs både som att det måste finnas mellan skolsköterskan och läraren 

men också mellan skolsköterskan och andra professioner på skolan såsom kurator, rektor 

och specialpedagog. Lärarna uppfattar det som viktigt med flera olika professioners 

perspektiv på en situation eller elevärende. Det har stor betydelse att skolsköterskan är 

delaktig i olika möten såsom EHT och klasskonferenser. 

Det är liksom inte så att hon gör sitt på sitt rum och sen så är det bra 

liksom, det är ju en del i ett större sammanhang, att vi är flera professioner 

gör att man tillsammans kan få en holistisk bild på eleven och då är 

skolsköterskans del viktig. 

Samarbete med skolsköterskan uppfattades av lärarna som en trygghet för dem själva. 

Skolsköterskan fungerar som ett bollplank som kan ge stöd i många olika frågor när det 

gäller elevens mående eller situation, eller när lärarna behöver fatta ett svårt beslut som till 

exempel en orosanmälan till socialtjänsten. 

Lärarna uppfattar att skolsköterskan kan var ett stort stöd för vårdnadshavare, särskilt för 

familjer med sämre förutsättningar. Lärarna uppfattar att föräldrar önskar att få mer direkt 

stöd från skolsköterskan och inte bli hänvisade till andra vårdinstanser. Lärarna uppfattar 

även att föräldrar ibland saknar konkreta tips från skolsköterskan. Genom mer direkt stöd 

till föräldrar i ett tidigt skede, innan något egentligt hälsoproblem uppkommit, kan 

föräldrar bli tryggare i sin föräldraroll, vilket gagnar barnets utveckling och hemmiljö. 

Utifrån lärarnas uppfattning har detta en positiv påverkan på hur eleven mår och kan 

prestera i skolan. Hälsobesöket i förskoleklassen är ett exempel som en lärare tar upp som 

ett sådant tillfälle. Skolsköterskan träffar då alla elever med föräldrar vilket skapar 

möjlighet för att dels skapa en relation med föräldrar och dels för att kunna ge stöd. 

Läraren uppfattade detta som av stor vikt och att tillfället kanske skulle upprepas 

ytterligare någon gång under låg- eller mellanstadietiden. 

Skolsköterskans medicinska omhändertagande av elever 

Kategorin beskriver lärares uppfattning om skolsköterskans betydelse för det medicinska 

omhändertagandet av elever i såväl planerad verksamhet som i akuta situationer. Lärarna 

uppfattar skolsköterskan som en viktig profession på skolan med medicinsk kunskap och 

utbildning. 

Lärarna uppfattar att skolsköterskan genomför medicinska undersökningar såsom syn och 

hörsel, längd och vikt, ryggkontroller och utför vaccinering. Lärare har kännedom om att 

ett program följs för att upptäcka de elever som har någon form av avvikelse. Lärarna 

uppfattar att de får information om det är något de behöver ha kännedom om. Annars litar 

de till att skolsköterskan sköter den delen av sitt arbete och har inte någon större 

uppfattning om just upplägget, mer än att de uppfattar den delen av skolsköterskans arbete 

som betydande och tidskrävande. 

Också tänker jag att deras huvudsakliga uppgift är ju att ha koll på det här 

med vaccinationer, vikt och längd och sånt som en pedagog verkligen inte 

har någon utbildning i. 
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Lärarna uppfattar skolsköterskans kunskap i akuta medicinska situationer som en trygghet 

eftersom skolsköterskan har den kompetens som krävs för att ta beslut vid olika typer av 

olycksfall. En lärare exemplifierar med en händelse då en elev har slagit i huvudet och 

skolsköterskan gör bedömningen att barnet behöver transporteras till vårdcentralen för 

fortsatt vård. 

Det kändes så tryggt att ha henne med i allt det som hände. 

Med sin medicinska kompetens kan skolsköterskan bidra till att göra skolan till en trygg 

och säker plats för till exempel de barn som har medicinska problem eller någon kronisk 

sjukdom. Det finns en uppfattning hos lärarna att det hade varit önskvärt att skolsköterskan 

har ett större ansvar för elever med olika typer av diagnoser som kräver medicinering i 

skolan såsom epilepsi och diabetes. Lärarna uppfattar att det kan vara stressande att ha 

elever med dessa problem i klassen. 

Lärarna litar på att skolsköterskan har kunskap och ett kontaktnät för de elever med 

kronisk sjukdom som behöver anpassa skolmiljön. Detta för att ge eleverna goda 

möjligheter till att nå kunskapsmål och för att säkra att alla elever har samma 

förutsättningar för en likvärdig utbildning. 

Sambandet mellan lärande och hälsa 

Kategorin beskriver uppfattningen av lärarnas syn på relationen mellan hälsa och lärande 

samt skolsköterskans roll i den kontexten. Lärarna uppfattar skolsköterskan som viktig för 

elevernas lärande. 

Jag tänker att hennes roll här är att framför allt säkerställa att hänsyn tas 

till elevernas hälsa kopplat till inlärning och eventuella svårigheter. 

Lärarna uppfattar sambandet mellan hälsa och lärande utifrån två olika synsätt. Det första 

är att de ser att hälsan påverkar lärandet, de uppfattar att elever som mår psykiskt eller 

fysiskt dåligt har svårare att tillgodogöra sig undervisningen och därmed får svårt att nå 

kunskapsmålen. Lärarna uppfattar att en god psykisk hälsa är en grundsten för att det ska 

kunna ske något lärande. Den andra uppfattningen är att det finns ett flöde mellan lärande 

och hälsa som sker åt båda hållen, när en elev känner att det går bra i skolan så genererar 

det en känsla av välbefinnande och tvärtom, om det går dåligt i skolan så mår eleven 

sämre. Lärarna uppfattar att det antingen kan bli en negativ spiral där sämre hälsa leder till 

misslyckanden i skolan som i sin tur leder till ännu sämre hälsa eller så kan det bli en 

positiv spiral där god hälsa leder till att eleven lyckas och det i sin tur leder till att eleven 

upprätthåller en god hälsa. 

Ja det är väl att de två hör ihop, ett barn som inte mår väl gör inte bra ifrån 

sig i skolan och ett barn som det går bra för tror jag upplever en bra hälsa. 

Lärarna uppfattar att skolsköterskans roll är att försöka påverka elevernas förutsättningar 

för god hälsa för att kunna prestera bra i skolan. Det kan handla om att synliggöra 

betydelsen av goda levnadsvanor som sömn och kost, i kontexten att hälsan påverkar 

lärandet. Lärarna uppfattar att skolan som helhet påverkar elevernas hälsa. 
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Utfallsrum 

I analysen framkom fyra kategorier som beskriver lärarnas uppfattning om skolsköterskans 

arbete. Kategorierna illustreras nedan i hierarkisk ordning utifrån lärarnas tankemönster 

kring fenomenet och dessa är: Sambandet lärande hälsa, Att skolsköterskan arbetar 

hälsofrämjande och stödjande, Att skolsköterskan arbetar förebyggande samt Att 

skolsköterskan arbetar med medicinskt omhändertagande. 

 

 

Fig.1 Fynden i relation till utfallsrummet och den hierarkiska ordningen av kategorierna. 

 

I den hierarkiska ordningen ovan bedöms det förebyggande arbetet som den enklaste 

tolkningen av skolsköterskans arbete. Lärarna uppfattar att skolsköterskan arbetar 

förebyggande bland annat på gruppnivå, men det finns två olika uppfattningar om 

skolsköterskans arbete på gruppnivå. Dels att hen inte hinner med detta eftersom hen har 

mycket annat arbete som är tidskrävande och dels motsatsen, att skolsköterskan gör detta i 

stor utsträckning och är mycket aktiv. Lärarna exemplifierar här med arbete med 

rökavvänjningsgrupper. Lärarna uppfattar att skolsköterskan behöver jobba mer 

förebyggande än det görs idag, särskilt kring frågor som rör ungas psykiska hälsa. Lärarna 

uppfattar även att skolsköterskan arbetar med utbildning till lärare. 

Det andra steget i hierarkin bedöms vara att skolsköterskan arbetar för att främja hälsa hos 

eleverna samt att skolsköterskan har en stödjande roll. Lärarna uppfattar att skolsköterskan 

arbetar hälsofrämjande och har en stödjande funktion. I resultatet ses tre olika områden när 

det gäller skolsköterskans stödfunktion, dessa är, stöd för elever, lärare och 

vårdnadshavare. Den öppna mottagningen uppfattas som mycket viktig för eleverna som 

då kan söka hjälp för olika typer av frågor eller funderingar, och även att tystnadsplikten är 

en trygghet för eleverna. För lärarnas egen del så uppfattar de skolsköterskan som ett 

viktigt bollplank när de vill diskutera enskilda elevers mående eller när de behöver göra 

orosanmälan. Stödet till vårdnadshavare uppfattar lärarna som extra betydelsefullt när det 

gäller familjer med sämre socioekonomiska förutsättningar. De uppfattar även att 

vårdnadshavare kan behöva riktat stöd och inte bli hänvisade till andra vårdinstanser. 
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Vidare uppfattar lärarna att det är viktigt att skolsköterskan är synlig på skolan både för 

elever och för lärare, samt att placeringen av skolsköterskans mottagning är avgörande för 

känslan av tillgänglighet och närvaro.   

Uppfattningen att skolsköterskan arbetar med medicinskt omhändertagande löper vid sidan 

av den hierarkiska ordningen eftersom denna del av skolsköterskans arbete kan komma in i 

alla delar av hierarkin. Lärarna uppfattar att skolsköterskan har medicinsk kompetens och 

att det är en trygghet både i akuta situationer som vid olycksfall eller sjukdom men också i 

att säkerställa en trygg miljö för de elever som har behov av anpassning eller där 

information behöver nå ut på skolan. De uppfattar också skolsköterskans arbete som en del 

i att hitta de elever som har syn- eller hörselnedsättning, de som har ryggproblem eller 

tillväxtavvikelser. Lärarna uppfattar också att skolsköterskan har en viktig arbetsuppgift 

med att vaccinera elever. 

Sambandet mellan hälsa och lärande tolkas som den mest komplexa beskrivningskategorin 

eftersom det beskriver ett samband där olika utgångspunkter möts. Lärarna uppfattar att det 

finns ett samband mellan hälsa och lärande och ser skolsköterskans roll i det sambandet. 

De uppfattar skolsköterskan som en viktig profession på skolan då de ser att det arbetet 

utgör en grund för att eleverna ska må så bra som möjligt och få bästa förutsättningar för 

att prestera i skolan. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kunskap och data som samlats in ska alltid granskas kritiskt, för att försäkra att den är 

giltig och tillförlitlig, oavsett vilken datainsamlingsmetod som använts (Polit & Beck, 

2012). Sandelowski och Barosso (2007) menar att begreppet validitet, som ofta används i 

kvantitativa studier, kan ersättas med begreppen pålitlighet, trovärdighet eller 

tillförlitlighet i kvalitativa studier. Inför arbetet med föreliggande studie har författarna läst 

ett flertal artiklar där fenomenografisk metod använts för att öka förståelsen av metoden, 

och få kunskap i hur metoden används i praktiken. Detta för att tillförsäkra att studien är 

genomförd gentemot vald metod. Detta kan anse öka studiens trovärdighet. 

Syftet med studien var att studera lärares uppfattning av skolsköterskans arbete och en 

kvalitativ forskningsmetod med induktiv ansats användes för att undersöka det valda 

ämnet. Enligt Henricson och Billhult (2017) ger en kvalitativ forskningsmetod med 

induktiv ansats författarna möjlighet att få en förståelse för deltagarnas uppfattningar kring 

fenomenet. För att tolka och förstå de uppfattningar som finns bland lärare användes 

fenomenografisk metod. Analys av materialet gjordes utifrån Sjöström och Dahlgrens 

(2002) sju steg. Enligt Peterson och Lindskog (2012) bör författarna ställa sig frågan om 

metodens relevans för studiens syfte för att på så vis stärka studiens trovärdighet. 

Författarna till föreliggande studie anser att fenomenografi är en användbar metod 

eftersom syftet med studien var att undersöka en grupp människors uppfattningar kring ett 

visst fenomen. Författarna önskade upptäcka ett mönster i informanternas tankevärld vilket 

är grunden i fenomenografisk metod enligt Larsson och Knutsson Holmström (2012). 

I föreliggande studie lästes insamlad data igenom flera gånger av båda författarna både var 

för sig och tillsammans för att skapa en gemensam bild av arbetsmaterialet. Enligt 

Wallengren och Henricson (2012) ökar trovärdigheten av studien när fler författare 

deltagit, fyra ögon ser mer än två. När detta var gjort koncentrerades analysen till de delar 

av textmassan som verkligen innehöll informanternas uppfattningar om det undersökta 

fenomenet. Detta görs enligt Larsson och Knutsson Hellström (2017) för att få en mer 

hanterbar textmassa. Sedan arbetade författarna fram de olika beskrivningskategorierna 

genom att söka gemensamma nämnare, och uttolkade sedan en inbördes hierarki mellan 

beskrivningskategorierna. Denna hierarki innebär enligt den fenomenografiska metoden att 

det går att tolka vissa uppfattningar kring ett fenomen som mer avancerade, komplexa och 

innehållsrika (ibid.).  

Henricson och Billhult (2017) menar att när en kvalitativ studie ska göras så bör forskarna 

fundera kring sin egen erfarenhet och kunskap om det fenomen som ska studeras. Att 

diskutera sin egen förförståelse för fenomenet med andra forskare kan bidra till en ökad 

medvetenhet om vilken betydelse förförståelsen kan ha för resultatet av studien. 

Författarna till föreliggande studie hade en kort tids erfarenhet som verksamma 

skolsköterskor vilket gjorde att en viss förförståelse fanns för fenomenet som studerades. 

Detta kan ha en negativ eller positiv inverkan på resultatet trots försök till att analysera och 

bearbeta informationen förutsättningslöst. Författarna har kontinuerligt fört en diskussion 

om detta faktum och på så vis blivit medvetna om eventuell förförståelse.  I arbetet med 

denna uppsats har handledarna och studenter i kursen kontinuerligt läst varandras 
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uppsatser, denna arbetsmetod stärker såväl trovärdigheten som pålitligheten enligt 

Henricson (2012).  Enligt Priebe och Landström (2012) är en studie generaliserbar 

(överförbar) när resultatet har giltighet även utanför det aktuella ämnet, detta innebär att 

forskaren har universella kunskapsanspråk, vilket innebär att kunskapen är giltig i alla 

situationer, i alla tider och för alla människor. Denna studie kan inte anses generaliserbar 

enligt Priebe och Landströms tolkning av generaliserbarhet. Polit och Beck (2012) skriver 

att författare till kvalitativa studier inte oroar sig för generaliserbarhet då syftet med 

kvalitativa studier är att tillföra kunskap och förståelse för det undersökta fenomenet. 

Författarna har i föreliggande studie beskrivit analysprocessen detta för att  öka 

möjligheten att överföra studiens resultat till andra grupper samt för att stärka föreliggande 

studies trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Genom att ett strategiskt urval användes, fanns en variation bland informanterna. 

Informanterna bestod av lärare i olika åldrar och med olika lång arbetserfarenhet som 

behöriga lärare. Samtliga lärare var kvinnor och undervisade i de flesta förekommande 

ämnen. Både små och stora skolor finns representerade liksom samtliga stadier från 

förskoleklass till nian. Antalet informanter i föreliggande studie hölls inom rimligheten, det 

vill säga 5-25 informanter enligt Henricsson (2012) samt Kvale och Brinkman (2009). Det 

hade dock varit önskvärt att även män deltagit i studien. Enligt Henricson och Billhult 

(2012) samt Polit och Beck (2012) är det oftast ett mindre antal informanter i kvalitativa 

studier än i kvantitativa studier. Det är viktigare att hitta personer med olika erfarenheter 

som kan ge rika beskrivningar av fenomenet än ett stort antal som inte har samma rika 

erfarenhet i kvalitativa studier. Tidsramen för arbetet gjorde det svårt att fortsätta sökandet 

av informanter och samtidigt avsluta arbetet i tid. Båda författarna upplevde att det inte 

framkom fler uppfattningar om det studerade fenomenet efter sju intervjuer, utan att de två 

sista intervjuerna snarare bekräftade det som redan sagts eller berättats i de tidigare 

intervjuerna. Detta gjorde att författarna kände sig nöjda med antalet informanter och 

upplevde stöd för detta i forskning om kvalitativa studier.  

Diskussion kring varför det var så svårt att få fram informanter kan föras. Uppfattningen är 

att informationsbrev och kontakt med rektorer var tydlig och av hög kvalité, men att 

informationen fastnade hos rektorn, utan att nå ett större antal lärare, som själva kunde ta 

ställning till deltagande. Det hade varit önskvärt att rektorerna efter de givit sitt samtycke 

hade skickat lärarnas mailadresser till författarna för att skapa direktkontakt för att skicka 

informationsbrevet som riktade sig till lärarna. Flera rektorer ville istället själva informera 

sina lärare om studien med uppmaning att höra av sig till författarna vid intresse. Detta kan 

ha gjort att informationsbrevet riktat till lärarna inte lästes i önskad utsträckning och det 

var svårt att påverka vilken information lärarna fick av sin rektor. Enligt polit & Beck 

(2012) är det vanligt att forskaren stöter på så kallade grindvakter. Grindvakt är någon som 

forskaren behöver få godkännande ifrån för att gå vidare med till exempel intervjuer till sin 

studie. I föreliggande studie verkade rektorerna på skolorna som grindvakter då författarna 

behövde få deras godkännande för att få kontakta lärare. Enligt Polit och Beck (2012) är 

det bästa sättet att få godkännande av grindvakter att övertyga dessa om att de har något att 

vinna på att ge godkännandet. Flera rektorer i föreliggande studie gav sitt godkännande 

men författarna kunde kanske tydliggjort att direktkontakt med lärare hade varit önskvärt 

och då lättare kunnat nå informanter. Efter flera misslyckade försök att få kontakt med 

lärare via mail ändrades strategin till att ta kontakt i fysiskt möte, Polit och Beck (2012) 
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beskriver att det kan vara lättare att få kontakt med presumtiva informanter i ett fysiskt 

möte.    

Metoden som valdes för att genomföra intervjuerna var telefonintervjuer vilket 

möjliggjorde att en geografisk bredd kunde erhållas och även var tidsbesparande eftersom 

författarna inte behövde transportera sig till och från de olika intervjuerna. Musselwhite, 

Cuff och McGregor (2007) beskriver telefonintervjun som en metod som är effektiv såväl 

ekonomiskt som tidsmässigt. Telefonintervju kan vara begränsande när det gäller 

möjligheten för intervjuaren att se och tolka informantens kroppsspråk men samtidigt kan 

metoden ge informanten en större känsla av anonymitet och därför kan svaren bli mer 

uttömmande. Telefonintervju kan göra att informanten känner sig mer avslappnad än vid 

ett fysiskt möte eftersom intervjuaren och informanten inte påverkar varandra i lika stor 

utsträckning som vid ett fysiskt möte (Musselwhite, Cuff & Mc Gregor, 2007). I 

föreliggande studie uppfattades informanterna avslappnade och svaren genuina. Båda 

författarna upplevde att telefonintervjuerna fungerade bra för att få svar på studiens frågor.  

Författarna delade upp intervjuerna och intervjuade fyra respektive fem lärare var. En 

intervjuguide med semistrukturerade frågor användes och upplevdes av författarna till 

föreliggande studie som en trygghet då båda hade en begränsad erfarenhet av att 

genomföra intervjuer. Intervjuerna utfördes av två olika intervjuare på varsitt håll vilket 

kan ses som en svaghet då Paulsson (2008) menar att när en och samma person intervjuar 

ökar trovärdigheten och pålitligheten. Varje intervju transkriberades i denna studie av den 

som utfört intervjun, något som Paulsson (2008) menar är en styrka. I början av processen 

diskuterades det om fanns något värde i att endast en författare genomförde intervjuerna 

men på grund av risken för eventuell ojämn arbetsbelastning valdes det arbetssättet bort. 

Frågorna i intervjun var breda och gav informanterna möjlighet att prata fritt, detta i 

enlighet med den fenomenografiska metoden. Intervjuarens önskan är att intervjupersonen 

talar fritt och öppet utifrån egna erfarenheter (Henricson, 2012). Frågorna hade mailats i 

förväg, detta gav informanterna möjlighet att förbereda sig vilket kan leda till att svaren 

blev mer genomtänkta. Efter att en provintervju hade utförts kompletterades intervjuguiden 

med två frågor i syfte att bredda det insamlade materialet och för att få ett fylligare resultat. 

Provintervjuer ger enligt Danielsson (2012) författarna möjlighet att komma in i 

situationen som intervjuare. Provintervjun användes i studien och i resultatet, då den 

ansågs stödja studiens syfte och tillföra värdefull information för resultatet. Diskussion 

fördes angående frågan om sambandet lärande och hälsa i intervjun. Frågan tillkom efter 

att författarna läst igenom det första intervjumaterialet och där sett att svaren i övriga 

frågor till viss del rörde relationen mellan hälsa och lärande. Detta skapade en nyfikenhet 

hos författarna som då valde att lägga till en separat fråga i detta ämne. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar hur lärare kan uppfatta skolsköterskans arbete. Resultatet visar 

att olika områden av arbetsuppgifter lyfts fram, och att dessa kan vara av varierande 

komplexitet och mer eller mindre synliga för lärare. 

Lärarna uppfattar att skolsköterskan arbetar med olika typer av medicinskt 

omhändertagande och att det känns tryggt att ha skolsköterskan på plats när någon elev gör 

sig illa och behöver ett akut omhändertagande. I enlighet med skollagen (2010:800), 2 kap 
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§ 28, så ska eleverna vid behov få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Detta innebär enligt 

Regeringens proposition (2009/10:165 s 658) i praktiken preliminära bedömningar vid 

lindriga olyckor och omplåstring under skoltid Lärarna i föreliggande studie uppfattar det 

som en trygghet när skolsköterskan fanns på plats vid olycksfall, men en del av skolorna 

har bara skolsköterska på deltid.  Biag, Srivastava, Landau, och Rodriguez (2015) lyfter 

fram att lärare anser att skolsköterskan behövs på heltid och att hens närvaro ökade 

relaterat till tid hen befann sig fysiskt på skolan. Resultatet i föreliggande studie visade att 

lärare känner stor uppskattning och tilltro till skolsköterskans arbetsuppgifter och roll. 

Enligt Leier, Cureton och Canham (2003) uppfattar lärare generellt att skolsköterskans 

arbete är viktigt, men att de graderar arbetsuppgifternas betydelse olika. Akutvård för 

elever som råkat ut för olycksfall på skolan graderas som mycket viktigt, (Biag et al., 

2015) vilket bekräftar lärarnas uppfattning i föreliggande studie. Skolsköterskan ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande men missförstånd kan lätt uppstå när lärarna och 

skolsköterskan inte ser på skolsköterskans uppdrag på samma sätt. Enligt Partanen (2012) 

kan samarbetet mellan lärare och elevhälsan bli framgångsrikt först när alla inblandade 

parter förstår varandras arbetsuppgifter och roller samt då förväntningar på varandra är 

tydliga och kända av alla. Föreliggande studies resultat visar att lärare uppfattar att en del 

av skolsköterskans arbete är att ha ett medicinskt omhändertagande av elever på skolan, 

bland annat de som råkat ut för olycksfall men samtidigt uppfattar de vikten av att 

skolsköterskan arbetar hälsofrämjande. Det blir viktigt för skolsköterskan att tydliggöra 

hur hen prioriterar uppgifter och varför, för att förväntningar från lärare ska bli rimliga och 

en förståelse för uppdraget ska erhållas.   

Lärarna i föreliggande studie uppfattar även att skolsköterskan utför olika typer av 

medicinska undersökningar såsom längd-, vikt-, syn- och hörsel- kontroller och att detta 

sker med ett visst tidsintervall. Intervallet för hälsobesöken kan skilja sig något mellan 

olika kommuner men alla elever i grundskolan ska enligt skollagen erbjudas minst tre 

hälsobesök. Hall och Ellimen (2006) menar att i hälsobesöket bedöms elevens allmänna 

hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Syftet med hälsobesöket är att tidigt 

upptäcka om eleven behöver stöd i någon form, samt att snabbt kunna fånga upp de elever 

som ger uttryck för ohälsa, har avvikande utveckling eller andra riskfaktorer som kan hota 

deras hälsa. Hälsobesöket innehåller även olika screeningundersökningar för att upptäcka 

avvikande tillväxt, syn eller hörselnedsättningar och ryggdeformitet (ibid). Enligt Leier, 

Cureton och Canham (2003) så graderar lärarna hälsobesök med hörsel- och syntest som 

”mycket viktigt”, när det gäller skolsköterskans arbetsuppgifter. Syn- och 

hörselundersökningar uppfattas av lärarna som viktiga för att det påverkar elevernas 

möjlighet att ta till sig kunskap. Biag et al. (2015) bekräftar detta, deras studie visar att 

lärarna tyckte att skolsköterskan var viktig för att följa upp de elever som hade någon form 

av hälsoproblem till exempel hörsel eller synnedsättning. Lärarna i föreliggande studie 

nämner även vaccinationer som en del av det medicinska arbetet. Lärarna uppfattar även 

att skolsköterskan arbetar för att elever med olika typer av kroniska sjukdomar ska ha 

samma möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen som de elever som inte har någon 

kronisk sjukdom. Lärarna uppfattar att skolsköterskan har goda kontakter när det gäller att 

ge de kroniskt sjuka eleverna anpassningar av skolans miljö. Detta bekräftas av Biag et 

al.(2015) som lyfter fram lärarnas uppfattning av vikten av att skolsköterskan kunde stödja 

barn med kroniska sjukdomar, så att de kunde öka sin förmåga att må bra i skolan och 

prestera kunskapsmässigt. 
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Lärarna i föreliggande studie uppfattar att skolsköterskan arbetar förebyggande och att det 

arbetet har betydelse för att motverka uppkomsten av ohälsa hos eleverna. Lärarna tar upp 

vikten av att skolsköterskan är närvarande i klassrummen, att det är då skolsköterskan gör 

ett förebyggande arbete. De uppfattar inte i samma utsträckning att skolsköterskan arbetar 

förebyggande på andra sätt till exempel inne på mottagningen, kanske för att det är mer 

“osynligt” för lärarna. Leier et al. (2003) beskriver att de arbetsuppgifterna som är synliga 

och återkommande för lärarna blir också betydelsefulla eftersom lärarna då kan se och 

förstå vad skolsköterskan gör och vad arbetsuppgiften har för syfte. Lärarna uppfattar att 

hälsorådgivning i förebyggande syfte är en viktig arbetsuppgift som skolsköterskan har. 

Lärarna i vår studie uppfattar att skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och att detta är en 

stor del av skolsköterskans arbete. Samtalets betydelse i det hälsofrämjande arbetet 

uppfattas som stort och det framkommer att lärarna uppfattar skolsköterskan som en 

samtalspartner för eleverna. Lärarna ser det som en del i det hälsofrämjande arbetet att 

skolsköterskan bland annat kan ha samtalsgrupper och stödjande samtal med elever, men 

hur de uppfattar skillnaden mellan skolsköterskans roll kontra kuratorns roll är svårt att se. 

Skolsköterskans arbete och kuratorns arbete flyter ihop i uppfattningarna och lärarna har 

svårt att särskilja professionerna åt. Enligt Golsäter (2012) har skolsköterskans hälsosamtal 

en hälsofrämjande och stödjande funktion. Det ska inte förväxlas med kuratorns roll, det 

vill säga den psykosociala insatsen av elevhälsan, som innefattar stöd-, motivations- och 

krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

För att samarbetet mellan skolsköterskan och lärare ska bli så bra som möjligt behöver 

skolsköterskans roll tydliggöras så att lärare kan särskilja kuratorns och skolsköterskans 

roll. Om inte detta görs kan lärarnas förväntningar på skolsköterskan bli orimliga utifrån 

den hälsofrämjande och stödjande roll skolsköterskan har enligt Golsäters (2012) 

beskrivning. 

Lärare uppfattar att det förebyggande arbetet är viktigt i skolsköterskans arbetsuppgifter 

samtidigt så lyfter de även det hälsofrämjande. Det kan vara svårt för lärarna, som har ett 

pedagogiskt perspektiv och utbildning att se skillnad på förebyggande respektive 

hälsofrämjande arbete. Speciellt eftersom skolsköterskans arbete är mindre synligt för 

läraren när hen inte utför det i till exempel klassrummet. Utifrån det salutogena 

perspektivet så är det hälsofrämjande arbetet mer ett arbete som stärker människors 

möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Det utgår från friskfaktorer. 

Förebyggande lutar sig mer mot det patogena synsättet att förebygga uppkomst eller risker 

för ohälsa. För att få ett nära samarbete mellan skolsköterskor och lärare är det viktigt att 

förståelse finns för dessa två arbetsmetoder och från vilket synsätt de härstammar, detta för 

att få en gemensam syn på arbetet kring eleverna.  Det hälsofrämjande arbetet härstammar 

från begreppet salutogenes och är det lärarna och skolsköterskan behöver utgå ifrån när 

arbetet kring elevernas hälsa bedrivs. Enligt Reuterswärd och Lagerström (2010) känner 

skolsköterskor att de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete är 

att skolans organisation ger möjlighet för ett hälsofrämjande arbete. Att det finns en 

samsyn på skolan bland lärare om vad som är hälsofrämjande och en samsyn på rollen som 

skolsköterskan har i detta arbete. Det ligger i skolans intresse att skapa bra forum för 

samarbete mellan skolsköterska och lärare för att uppnå denna samsyn. Detta kan göras 

genom att tydliggöra förväntningar på varandras professioner. 

Lärare uttrycker i föreliggande studie att många elever lider av psykisk ohälsa och att det 

ökar i skolorna, att många elever inte trivs och inte klarar kunskapsmålen. Det kan vara 
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positivt att lärare och skolsköterskor tillsammans undersöker vad det som gör att elever 

trivs i skolan och mår bra. Enligt Partanen, (2012) ligger det i professionernas 

gemensamma intresse att titta på vilka faktorer det är som gör att många av skolans elever 

faktiskt går till skolan, mår väl och presterar bra och sedan lyfta dessa faktorer och bygga 

vidare på dem, detta blir då ett salutogent perspektiv och ett hälsofrämjande arbete som 

skolsköterska och lärare kan göra tillsammans. 

Lärarna i föreliggande studie uppfattar att placeringen av skolsköterskans expedition har 

betydelse utifrån ett hälsofrämjande perspektiv eftersom skolsköterskan genom att vara 

synlig uppfattas som tillgänglig. Enligt Morberg, Dellve, Karlsson och Lagerström (2006) 

är skolsköterskans tillgänglighet är en förutsättning för att ha en stödjande funktion för 

elever, vårdnadshavare och personal på skolan. Morberg, Lagerström och Dellve (2012) 

menar att tillgängligheten kan ses som grunden i skolsköterskornas arbete.  Lärarna i vår 

studie uppfattar att det inte endast räcker med att veta var skolsköterskan befinner sig eller 

hur de kan nå henne för att uppfatta att hon är tillgänglig utan de behöver även se henne 

fysiskt. Detta innebär att placeringen av skolsköterskans expedition får en betydande roll 

för det hälsofrämjande arbetet och bör tas i beaktning. 

Relationen mellan hälsa och lärande undersöktes för att skolsköterskan arbetar i den 

pedagogiska kontexten, skolsköterskan befinner sig i och verkar i ett pedagogiskt 

sammanhang. Att undersöka lärares uppfattning om skolsköterskans arbete och lärarnas 

uppfattning om relationen hälsa - lärande, innebär indirekt att förhållandet mellan det 

pedagogiska ämnet och elevhälsans medicinska insats undersöks. Lärarna i föreliggande 

studie uppfattar att det finns ett tydligt samband mellan elevernas hälsa och deras 

möjligheter att prestera i skolan.  De ser att en elev som mår dåligt har sämre 

förutsättningar för att ta tillgodogöra sig kunskap och att detta även leder till ytterligare 

sämre hälsa. Lärarna ser även det omvända perspektivet, om än i något mindre grad, att 

god hälsa gör att det går lättare att prestera i skolan och att känslan av att nå framgång 

genererar bättre hälsa. När den nya skollagen trädde i kraft år 2011, infördes ett nytt sätt att 

se på sambandet mellan lärande och hälsa och hur de två begreppen påverkar varandra 

(Guvå & Hylander, 2017). Kungliga vetenskapsakademin (2010) har i sitt uttalande om 

skola, hälsa och psykisk hälsa sett att skolan har en stor betydelse för barns psykiska hälsa. 

Sämre skolprestationer leder till en låg självkänsla och kan leda till utagerande beteenden, 

som i sin tur förstärks om lärare och kamrater reagerar negativt på barnets beteende. 

Forskning visar även att orsakssambandet går i andra riktningen att en låg självkänsla och 

utagerande beteenden ökar risken för att barnet ska prestera sämre i skolan. Det finns 

belägg för att en ond cirkel av psykisk ohälsa och dåliga skolprestationer ofta följer barnet 

från tidiga skolår och upp i ungdomsåren (ibid.).  Gustafsson et al. (2010) belyser att i 

skolans värld måste de vuxna hantera både elevernas lärande och deras hälsa och hälsan 

har stor betydelse för de enskilda elevernas prestationer, välbefinnande och möjlighet att 

fungera i den sociala kontext som skolan innebär. 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om hur lärare uppfattar skolsköterskans arbete i 

svenska grundskolor och sambandet mellan hälsa och lärande. Lärarna uppfattar 

skolsköterskans arbete som viktigt på skolan och omfattas av medicinskt omhändetagande, 

öppen mottagning, vaccinationer och utförande av olika hälsoundersökningar. 

Skolsköterskan uppfattas också arbeta förebyggande för eleverna genom att minska 
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riskfaktorer generellt, eller bland olika riskgrupper. Lärarna uppfattar att skolsköterskan 

arbetar med hälsofrämjande insatser på både individ- och gruppnivå som en del av 

sambandet mellan hälsa och lärande. Denna studie indikerar att ett bra samarbete mellan 

skolsköterska och lärare är grundläggande för att främja hälsa och lärande hos eleverna. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet av föreliggande studie kan användas till att öka skolsköterskors medvetenhet om 

hur lärare ser på deras arbete. Det kan öppna upp för dialog mellan skolsköterskor och 

lärare samt övrig personal i skolan för att samverkan kring insatser som främjar elevernas 

hälsa och lärande. 

Fortsatt forskning föreslås om hur skolsköterskor och lärare kan få en ökad förståelse av 

varandras professioner och dess betydelse i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i 

skolan. En studie utifrån skolsköterskans perspektiv om hens uppfattning av lärares arbete 

kunde bidra till helheten och som ett underlag för fortsatta diskussioner inom skolan. 

Vidare forskning av betydelse kan vara att utveckla teoretiska resonemang kring hälsa och 

lärande till praktisk verksamhet från individ- till organisationsnivå och skulle sannolikt ge 

positiva effekter på hälsa ur ett samhällsperspektiv.  

  



25 

 

 

REFERENSER 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Lund: Natur och Kultur.  

 

Backett-Milburn, K., & Cunningham-Burley, S.(2003). Contrasting lives, contrasting 

views? Understandings of health inequalities from children in differing social 

circumstances. Soc Sci Med 2003;57 (4): 613-23 

 

Biag, M., Srivastava, A., Landau, M., & Rodriguez, E. (2015). Teachers perceptions of 

full- and part-time nurses at school. The journal of school nursing. Vol 3 (3) 183-195. 

 

Bremberg, S. (2004). Elevhälsa -teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Clausson, E., & Morberg, S. (2012). Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Croghan, E., Johnson, C., & Aveyard, P. (2003). School nurses: policies, working 

practices,  roles and value perceptions. Journal of Advanced Nursing, 47(4), 377_385. 

 

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2015). Hälsa och vårdande i teori & praxis. Stockholm: 

Natur & kultur. 

 

Danielsen, A. G., Samdal, O., Hetland, J., & Wold, B. (2009). School-related social 

support and students' perceived life satisfaction. Journal of Educational Research, 102(4), 

303-320.  

 

Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod, Från idé till examination inom omvårdnad (s.163–173). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Edberg, A.-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk., H. & Öhlen., J. (2013). 

Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans 

specialistområden. Lund: Studentlitteratur 

 

Einarsson, C. (2011). Ett ärende blir till - föreställningar om hur problem hanteras inom  

elevhälsan. FOG rapport, 71. Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap 

och lärande. 

 

Erikson, R., Åberg, R., Grann, M., Tube, K., Åsman, B., & Egelund, N. (2010). Uttalande 

om skola, lärande och psykisk hälsa. Stockholm: Kungliga vetenskapsakademien. 

 

Golsäter, M. (2012). Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa - en 

utmanande uppgift. Doktorsavhandling. Högskolan Jönköping, Hälsohögskolan serienr. 26. 

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2012) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och  sjukvård.  (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur. 

 



26 

 

 

Gunnarsson, R., & Billhult, A.(2012).  Mätinstrument och diagnostiska test. I  M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad. (s 151-159). Lund: Studentlitteratur. 

 

Gustafsson, L. (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. 

Gustafsson, J.-E., Allodi Westling, M., Ahlin Åkerman, B.. Eriksson, C.. Eriksson, L., & 

Fischbein, S. (2010) School, Learning and Mental health. Stockholm: Kungliga 

Vetenskapsakademien.  

 

Guvå, G. (2009) Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik och 

praktik.  (Fograpport nr. 65) Linköping: Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Linköpings Universitet.  

 

Guvå, G., & Hylander, I. (2017). Elevhälsa som främjar lärande: om professionellt 

samarbete i retorik och praktik.  Lund: Studentlitteratur. 

 

Hall, D., & Ellimen, D. (2006) Health for all children. 4 upplagan. Oxford University 

Press New York hämtad från http://www.worldcat.org/title/health-for-all-children-report-

of-the-third-joint-working-party-on-child-health-surveillance/oclc/33818221 

 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Henricson, M., & Billhult, A. (2012) Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s 129-137). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Hylander, I. (2011). Elevhälsans professioner egna och andras föreställningar. FOG 

rapport, 70. Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

 

Höög, J. (2010). Elevhälsan i den svenska skolan- teman med variationer. Hämtad 

2017-11-01 från:https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/ 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsson, J., & Knutsson-Holmström, I. (2012) Fenomenografi. I  M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s 389-404). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Leier, J., Cureton Young, V., & Canham, D. (2003). Special day class teachers perceptions 

of the role of the school nurse. The journal of school nursing. Vol  19 (5) 294-300. 

 

Markkula, V., & Hellström Muhli, U. (2013). Diskursen om den svenska skolsköterskans 

hälsostödjande arbete i kvalitativ forskning: En kvalitativ metasyntes. Vård i  Norden, 

33(1), 22-27. 

 

http://www.worldcat.org/title/health-for-all-children-report-of-the-third-joint-working-party-on-child-health-surveillance/oclc/33818221
http://www.worldcat.org/title/health-for-all-children-report-of-the-third-joint-working-party-on-child-health-surveillance/oclc/33818221


27 

 

 

Maughan, E., & Adams, R. (2011). Educators and parents perception of what school nurses 

do: the influence of school nurse/student ratios. The journal of nursing, Vol 27 (5) 355-

363. 

 

MFR-rapport (2003). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk 

humanforskning.  Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. Uppsala: Almqvist, & 

Wiksell Tryckeri. 

 

Medin, J., & Alexandersson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande: En 

litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur.  

 

Morberg, S. (2008). Ensam i sin profession i skolans värld – skolsköterskans upplevelser 

av förutsättningar att utöva och utveckla yrket.  Licentiatavhandling: Stockholm: 

Karolinska institutet. 

 

Morberg, S., Dellve, L., Karlsson, B., & Lagerström, M. (2006). Constructed space and 

legitimacy for health work in the educational system: Perspectives of school nurses. 

International journal of qualitative studies on health and well-being, 1, 236-244. 

 

Morberg, S., Lagerström, M., & Dellve, L. (2012). The school nursing profession in 

relation to Bourdieu´s concepts of capital, habitus and field. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 26(2), 355-362. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00941.x 

 

Musselwhite, K., Cuff, L., & McGregor, L. (2007) The telephone interview is an effective 

method of data collection in clinical nursing research: a discussion paper. Int J Nurs Stud 

2007;44: 1064-70 

 

Partanen, P. (2012) Att utveckla elevhälsa. Skolutvecklarna, Sverige. 

 

Paulsson, G. (2008). Fenomenografi. I. M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.). 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 73–84). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Pellmer-Wramner, K., Wramner, H., & Wramner, B. (2017) Grundläggande 

folkhälsovetenskap.  (4:e  uppl.). Kina: Liber AB. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing Research. Generation and Assessing Evidence 

for  Nursing Practice. (9th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Pribe, G., & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar -grundläggande vetenskapsteori. I  M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s 31-50). Lund: Studentlitteratur. 

 

Regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och 

trygghet. s 658 hämtad från 



28 

 

 

http://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-

skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165  

 

Reuterswärd, M., & Lagerström, M. (2010) The aspects school health nurses find 

important for successful health promotion. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 

156-163. DOI: 

 

Rising-Holmström, M., Häggström, M.,  & Kristiansen, L. (2015). Skolsköterskans 

rolltransformering till den nya hälsofrämjande positionen. Nordic journal of nursing 

reseach. Vol. 35 (4) 210-217. 

 

Rooke, L. (1991) Omvårdnad, teoretiska ansatser i praktisk verksamhet. Arlöv:Almqvist 

& Wiksell 

 

Sandelowski, M., & Barosso, J. (2007) Handbook of Synthesising qualitative research. 

New York: Springer.  

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 29 december 

2017 från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

SFS 2017:30. Hälso-och sjukvårdslagen. Stockholm. Hämtad 29 januari 2018 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm. 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 29 december 2017 från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

 

Sjöberg, I. (2010). Hälsofrämjande skolutveckling – en satsning på relationer, 

förhållningssätt och bemötande.  Skolverket, Inget slår en skicklig lärare. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Sjöström, B.& Dahlgren, L.O. (2002) Applying phenomenography in nursing 

research.  Journal of Advanced Nursing, 40(3), 339-345. 

 

Skärsäter, I., & Ali, L. (2012) Att använda internet vid datainsamling.  I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (s 251-

265). Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen & skolverket. (2016). Vägledning för elevhälsan. Socialstyrelsen. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4:e uppl). Lund: Studentlitteratur.  

 

Törsèn (2009) Rektor, elevhälsa och elevers lärande och utveckling. Skolverket. 

Stockholm. hämtad från www.skolverket.se/elevhalsa 

http://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165
http://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://www.skolverket.se/elevhalsa


29 

 

 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Hämtad 9 dec -17 från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 
Wallengren, C., Henricson, M. (2012) Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 
examensarbete.  I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till 
examination inom omvårdnad. (s 481-495). Lund: Studentlitteratur. 
 

Warne, M. (2013). Där eleverna är -Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö 

för hälsa. Doktorsavhandling, Mittuniversitetet. Avdelningen för hälsovetenskap. 

Östersund.  

 

WHO (1948)  Definition av hälsa. hämtad från http://www.who.int/about/en/ 

WMA (1964) Declaration of Helsinki – Etical principles for medical research involving 

human subjects. hämtad 11 dec -17 från https://www.wma.net/policies-post/wma-

declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

 

World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion: First 

International Conference on Health Promotion. (WHO/HPR/HEP/95.1). Ottawa: WHO. 

Hämtad från:  http://www.euro.who.int/   

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
http://www.euro.who.int/


 

Bilaga 1 

 

Information om genomförande av studie kring lärares uppfattning av skolsköterskans 

arbete. 

Samarbetet mellan elevhälsan och lärare är centralt i den nya skollagen. Forskning visar att 

en ökad samsyn och förståelse för våra olika professioner är gynnsamt för arbetet kring 

elevernas hälsa och lärande. Genom att få kunskap om lärares förståelse för 

skolsköterskans arbete kan vi optimera förutsättningarna för ett gott samarbete. 

Du tillfrågas i detta brev om godkännande av att lärare i din verksamhet tillfrågas om 

deltagande i en studie i ämnet. Studien kommer att genomföras via intervjuer med lärare i 

flera kommuner. Intervjun kommer att spelas in på ljudfil. Dessa ljudfiler kommer efter att 

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

kommer att ha tillgång till grundmaterialstexten från intervjuerna. Intervjun kommer att 

ske via telefon under ett tillfälle och beräknas ta ca 30 minuter. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att deltagaren 

behöver uppge varför. Insamlade data kommer att hanteras konfidentiellt och inga svar 

kommer att kunna härledas till enskild person. Vi garanterar strikt konfidentialitet, ingen 

kommer att få veta vad lärarna har sagt till oss. Medverkan i studien innebär samtycke till 

att delta. Risker med att delta bedöms som mycket små och en fördel är att ett deltagande 

kan skapa reflektion kring ämnet. 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av skolsköterskans arbete 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 och lärare. Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet. 

Önskar du ytterligare information kontakta gärna oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Stålnacke Fejde   Kerstin Muhic 

b16lisst@student.his.se a16kermu@student.his.se 

XXX – XXXX XX   XXX – XXXX XX 

Högskolan i Skövde 

Handledare för studien är 

Stina Thorstensson Biträdande professor i omvårdnad, Institutionen för Hälsa och lärande 

vid Högskolan I Skövde 

stina.thorstensson@his.se 

  



 

Bilaga 2 

 

Information om genomförande av studie kring lärares uppfattning av skolsköterskors 

arbete. 

Samarbetet mellan elevhälsan och lärare är centralt i den nya skollagen. Forskning visar att 

en ökad samsyn och förståelse för våra olika professioner är gynnsamt för arbetet kring 

elevernas hälsa och lärande. Genom att få kunskap om lärares förståelse för 

skolsköterskans arbete kan vi optimera förutsättningarna för ett gott samarbete. 

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

intervjuer med lärare. i flera kommuner. Rektorn på din skola har givit sitt godkännande 

till att du tillfrågas om deltagande i studien. Vi vill gärna intervjua dig om dina 

erfarenheter inom området, och skulle se det som värdefullt om du vill deltaga i vår studie. 

Intervjun kommer att spelas in på ljudfil. Dessa ljudfiler kommer efter att studien är färdig 

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

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

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

under ett tillfälle och beräknas ta ca 30 minuter. Jag kommer kontakta dig för att bestämma 

en tid för intervju om du väljer att delta. 

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 till oss kommer att 

behandlas med sekretess. Ingen kommer att få veta vad du har sagt till oss. Medverkan i 

studien innebär samtycke till att delta. 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning av skolsköterskans arbete 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 och lärare. Om du är intresserad kommer vi gärna att delge dig resultatet. 

Önskar du ytterligare information kontakta gärna oss. 

Var vänlig återsänd svar till Lisa eller Kerstin, mailadress se nedan. 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Stålnacke Fejde              Kerstin Muhic 

b16lisst@student.his.se  a16kermu@student.his.se 

Högskolan i Skövde    Högskolan i Skövde 

Handledare för studien är 

Stina Thorstensson Universitetslektor I omvårdnad, institutionen för vård och natur vid 

Högskolan I Skövde 

stina.thorstensson@his.se 

  



 

Bilaga 3 

 

Hur länge har du varit verksam lärare? 

Kön? 

Ålder? 

Ämnen? 

Årskurs? 

 

 

1. Hur uppfattar du skolsköterskans arbete? 

 

2. Vilken är enligt dig, skolsköterskans viktigaste uppgift? Vad och varför? 

 

3. Vilka eventuella arbetsuppgifter anser du att skolsköterskan borde göra som inte 

görs idag? Beskriv vilka och varför? 

 

4. Tycker du att skolsköterskan är synlig på din skola? Delaktig? 

 

 

  



 

Bilaga 4 

 

Hur länge har du varit verksam lärare? 

Kön? 

Ålder? 

Ämnen? 

Årskurs? 

 

 

1. Hur uppfattar du skolsköterskans arbete? 

 

2. Vilken är enligt dig, skolsköterskans viktigaste uppgift? Vad och varför? 

 

3. Vilka eventuella arbetsuppgifter anser du att skolsköterskan borde göra som inte 

görs idag? Beskriv vilka och varför? 

 

4. Tycker du att skolsköterskan är synlig på din skola? Delaktig? 

 

5.  Hur ser du på sambandet hälsa och lärande? 

 

6. Kan du berätta om en händelse eller situation då du samverkat/jobbat tillsammans 

med skolsköterskan? 

 

 


