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___________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund: Stress är ett ökande problem för barn i Sverige. Den psykiska ohälsan ökar och 

rapporter om skolbarns hälsa visar på en ökning av huvudvärk och magont.  

Skolsköterskan möter dessa barn i skolan och kan utifrån dessa möten arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande med stress hos skolbarnen. 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande med stress hos skolbarn. 

 

Metod: En kvalitativ metod användes och resultatet analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Asynkrona intervjuer med öppna frågor skickades ut via e-post. Tolv 

skolsköterskor medverkade i studien. 

 

Resultat: I studiens resultat framkom ett tema och tre huvudkategorier som mynnade ut i 

sju underkategorier. Temat för resultatet är: Skolsköterskors hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med stressade skolbarn bygger på erfarenhet, tillgänglighet, samtal 

och samarbete. Huvudkategorierna är: Skolsköterskors erfarenhet av stress på skolan, 

Skolsköterskans arbetssätt med stress och Samarbete med de vuxna kring barnet. 

 

Slutsats: Skolsköterskorna arbetar med barnens stress genom att se symtom och hitta orsak 

till varför barnen är stressade. Genom tillgänglighet och samtal hjälper skolsköterskorna 

barnen att hantera sin stress. Vidare sker ett omfattande samarbete mellan de vuxna kring 

barnen och där ingår elevhälsans professioner, pedagoger och föräldrar. Resultatet i denna 

studie kan hjälpa skolsköterskor i den dagliga verksamheten då resultatet visar på många 

olika sätt att arbeta med stress.   
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___________________________________________________________________________ 

Background: Stress is growing problem for children in Sweden. Mental illness increases 

and student’s health shows a growth of headache and stomach pain. The school nurse 

meets these children at school and can, based on these meetings, work on health promotion 

and prevention with stress in school children. 

 

Aim: The aim of this study was to investigate school nurses' experience of working with 

schoolchildren's stress. 

 

Method: A qualitative method was used and the result was analyzed with a qualitative 

content analysis. Asynchronous interviews with open questions were sent out by e-mail. 

Twelve school nurses answered. 

 

Results: In the study results one theme, three major categories and seven subcategories 

emerged. The theme was: School nurse´s health promotive and preventive work with 

stressed schoolchildren is built on experience, availability, conversations and cooperation. 

The major categories were: the school nurse's experience of stress in the school, the school 

nurse's way of working with stress and cooperation with the adults around the child. 

 

Conclusion: School nurses work with children's stress by seeing symptoms and finding 

reasons why the children are stressed.  In terms of accessibility and conversation, the 

school nurses help the children to deal with stress. Furthermore, there is extensive 

collaboration between the adults around the children and that includes the children’s health 

professions, teachers and parents. The result in this study can help school nurses in their 

daily activities as the result shows many ways to work with stress. 
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INLEDNING 
Stress är en del av livet för oss människor, även för barn. Stress är inte farligt men när 

stress finns i barnens liv mest hela tiden och det inte finns någon tid för återhämtning kan 

den bli skadlig för dem. Stress kan ha många orsaker och tillvaron kring barnen påverkar 

dem. Föräldrar är stressade och tiden räcker inte till. Sociala medier sprider ideal som är 

svåra att uppfylla vilket leder till att barn har höga krav på sig själva och sitt utseende. 

Skolan ger barn möjlighet att lära och utvecklas, men skolan är också en plats som i 

perioder kan skapa stor press. Barn kan bekymra sig mycket för att inte få tillräckligt höga 

betyg och har ibland orimliga krav på sig själva i förhållande till sin egen förmåga. Stress 

kan leda till fysiska besvär som ont i magen, huvudvärk och spända muskler vilket i sin tur 

resulterar i att barn upplever ökad psykisk ohälsa. Skolbarn söker hjälp hos skolsköterskan 

för att de inte mår bra och därför har skolsköterskan en viktig uppgift att stödja de 

skolbarnen och erbjuda verktyg till hälsosamma val i hälsofrämjande och förebyggande 

syfte. Hur skolsköterskan arbetar med stressen hos barn på skolan är därför intressant att 

undersöka. 

BAKGRUND 

Hälsa 
Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 

handikapp. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan hälsa ses utifrån den livssituation som 

en människa befinner sig i och de resurser som människan har att använda. Resurser är de 

förmågor och styrkor som människan kan använda för att påverka sin hälsa genom aktiva 

och medvetna val för hälsan. En människa kan uttrycka sin hälsa genom prestationer eller 

handlande, men också genom känslor och attityder. Genom att förebygga ohälsa kan hälsa 

främjas (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Eriksson (2014) menar att hälsa inte är ett 

statiskt tillstånd utan hälsa är ett tillstånd i ständig rörelse och är beroende av flera olika 

faktorer. Upplevelsen av hälsa handlar om vem människan är, hur väl hon känner sig själv 

och förstår sig själv och samspelet med andra människor skriver Dahlberg och Segesten 

(2011).  

 

Barns hälsa - och ohälsa 
Hälsosituationen i Sverige är i de flesta avseenden en av de bästa i världen. Låg 

spädbarnsdödlighet, hög del ammande spädbarn, lågt antal barnolycksfall och hög andel 

vaccinerade barn. Dock har den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat 

(Socialstyrelsen, 2018) och 15-åringar som uppvisat återkommande psykosomatiska 

symtom har fördubblats sedan 1980-talet (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 

Barnkonventionen (Unicef, 2009) är tydlig med att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa 

och sjukvård. I januari 2020 kommer barnkonventionen bli lag i Sverige och det ger 

domstolar och myndigheter större skyldighet och ökad möjlighet att sätta barns rättigheter i 

fokus.  

 

Psykisk ohälsa täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom, olika former av psykiska 

besvär och kliniskt definierade sjukdomstillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2017). Ett 

tillstånd då en människa visar tecken på besvär som oro, ångest, sömnsvårigheter eller 

nedstämdhet och dessa tillstånd kan påverka människans funktionsförmåga i olika grad. 

Psykisk ohälsa innefattar symtom som inte alltid är så omfattande att det går att ställa en 
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psykiatrisk diagnos. Dessa symtom kan vara naturliga reaktioner på en påfrestande 

livssituation och kan vara övergående (Bremberg & Dalman, 2015). Ur ett kliniskt 

perspektiv är psykisk ohälsa i huvudsak symtombaserad och för att kunna klassificera 

symtomen finns flera system för att kunna ställa diagnos (Petersen, Bergström, Cederblad, 

Ivarsson, Köhler, Rydell, Stenbeck, Sundelin & Hägglöf, 2010). 

 

Stress 
Stress är en naturlig del av livet och är till en viss nivå positiv då prestationsförmågan höjs 

(Mörelius, 2014). När en människa utsätts för påfrestningar reagerar kroppen med stress 

som skapar goda förutsättningar för överlevnad. Människan behöver stress för att snabbt 

kunna fly faror och slåss för sitt liv (Bjärås & Kanström, 2009). Det kan därför vara viktigt 

med stress, men erhåller kroppen inte återhämtning efter perioder av stress finns risk för 

ohälsa och stressen blir då negativ (Mörelius, 2014). Stress under lång tid kan ge symtom 

som beteendestörningar, kronisk trötthet, depression, hypertoni, övervikt, diabetes, stroke 

och hjärtinfarkt (Bjärås & Kanström, 2009). Barns kroppar påverkas särskilt mycket av 

stress under lång tid, då de fortfarande växer och utvecklas (Mörelius, 2014). Barn som 

utsätts för stress och psykisk ohälsa i barndomen löper större risk att drabbas av hjärt-

kärlsjukdom och diabetes i vuxen ålder skriver Winning, Glymour, McCormick, Gilsanz 

och Kibzansky (2015).  

 

Stressorer är det som framkallar stress och det kan vara av inre och yttre karaktär. Yttre 

stressorer kan vara en ovan situation eller relationsproblem men kan också handla om det 

fysiska, organisatoriska, psykiska och sociala hos en person (Olofsson, 2001). Inre 

stressorer kan vara smärta eller att ställa höga krav på sig själv (Larsson & Setterlind, 

1994). De vanligaste stressorerna för barn mellan 9 och 13 år är i fallande ordning 

skolbetyg, utseende, problem i hemmet, att inte vara omtyckt eller passa in, övervikt, 

framtiden, att vara en besvikelse för sin familj och problem relaterade till kompisrelationer. 

Även puberteten kan skapa stress på grund av alla förändringar som sker i kroppen och alla 

tankar kring identitet och sociala sammanhang (Mörelius, 2014). 

 

Stressade barn kan ha många olika symtom där ont i magen, huvudvärk och spända 

muskler är bland de vanligaste (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Symtomen kan delas upp i 

känslomässiga och fysiska symtom där ilska, oro, känna sig ledsen, nervös och rädd är de 

fem vanligaste känslomässiga symtom enligt Ryan-Wenger, Sharrer och Campbell (2005).   

Andra symtom är trötthet, värk, depression, ångest, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, 

tillbakadragenhet, sömnproblem, utåtagerande beteende och aggressivitet. Att komma för 

sent till skolan eller somna under lektionen kan också vara tecken på stress. Barn som 

sedan tidigare är ängsliga eller lider av någon psykosomatisk symtom kan få en kraftigare 

reaktion på stress och behöver längre tid för återhämtning (Mörelius, 2014; Folkman, 

Lazarus, Pimley & Novacek, 1987).  

 

Hos flickor i tonåren är huvudvärk det vanligaste tecknet på långvarig stress. Därefter ont i 

magen eller värk i kroppen. Hos pojkarna ses nedstämdhet, sömnsvårigheter, irritabilitet 

och värk i kroppen som vanligaste symtom (Mörelius, 2014). Enligt Haldorsen, Hasle Bak, 

Dissing och Petersson (2014) är stress den gemensamma nämnaren hos barn, både flickor 

och pojkar, som lider av psykisk ohälsa. Flickor påverkas mest av trivsel i skolan medan 

pojkar anser att stämningen hemma är viktigast för hälsan (Mörelius, 2014). Barns hälsa 

försämras mellan årskurs sju och årskurs nio, framförallt för flickor. Runt 20 procent av de 
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äldre barnen sover dåligt flera gånger i veckan vilket kan tyda på stress eller leda till stress 

(Mörelius, 2014; Folkman, 2010). Förmågan att hantera stress hos barn ökar med åldern 

och förändras allt eftersom barnet utvecklas. Ett litet barn kan uppleva att ett gosedjur 

hjälper mot stress medan det äldre barnet vill prata med en vuxen menar Rew, Principe och 

Hannah (2012). Att hitta orsaken till stressen och bryta dåliga vanor är viktigt (Bjärås & 

Kanström, 2009; DeSocio, Stember & Schrinsky, 2006).  

 

Skolstress 
Folkhälsomyndighetens rapport (2018c) visar att barn trivs sämre i skolan jämfört med 

tidigare undersökningar. Den självrapporterade skolstressen har ökat för flickor i 11-, 13- 

och 15 års åldern och för 15-åriga pojkar.   

 

Barn upplever att de ofta eller väldigt ofta har för mycket skolarbete och en ökning syns 

även på antal barn som tycker att skolarbetet ofta eller väldigt ofta är svårt. 

Psykosomatiska besvär är ungefär dubbelt så vanligt hos tonåringar som uppger att de är 

ganska eller mycket stressade över skolarbetet, jämfört med de som är lite eller inte alls 

stressade (Folkhälsomyndigheten, 2016). Orsakerna till att allt fler skolbarn upplever 

psykisk ohälsa kan vara många, men en återkommande faktor är stressen över att prestera i 

skolan.  Låga prestationer kan leda till ökad skolstress vilket i sin tur ökar risken för 

psykosomatiska symtom (Folkhälsomyndigheten, 2018b). Bremberg och Eriksson (2010) 

pekar på brister i det sätt grundskolan och gymnasieskolan förbereder ungdomar för 

förvärvsarbete eller fortsatta studier, som en förklaring till skolstressen. Skolbarn är inte 

förberedda för vad som väntar och det tillsammans med en ökad medvetenhet om kraven 

på arbetsmarknaden, kan vara en bidragande orsak till den ökade psykiska ohälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2018b). Skolbarn idag har många möjligheter och det leder till en 

lägre grad av förutsägbarhet. Samhället ställer krav på barn att själva forma och ta ansvar 

för sina liv (SOU 2006:77). Krav på att vara duktig, få höga betyg och samtidigt hinna med 

många fritidsaktiviteter är potentiella stressorer för barn. Ibland kommer kraven från 

skolan och/eller från föräldrar, men i de flesta fall kommer kraven från barnet själv 

(Mörelius, 2014).  

 

Flickor är mer utsatta i skolan och upplever en högre stressnivå än pojkar (Strömbäck, 

Wiklund, Salander-Renberg & Malmgren Olsson, 2014). Skolans personal spelar en viktig 

roll för om barn med stressrelaterad ohälsa ska upptäckas och få stöd (Socialstyrelsen, 

2018a). Folkhälsomyndigheten (2018b) påvisar att höga krav i skolan har ett samband med 

psykosomatiska besvär, något som har starkare hälsoeffekter för flickorna. Skolbarn 

upplever skolstress när skolarbetet är ojämnt fördelat, med flera prov och inlämningar 

samtidigt under perioder (Almqvist et al., 2004). Även miljön i skolan kan bidra till stress. 

Buller och höga ljud i klassrum och matsal kan orsaka stressreaktioner som huvudvärk och 

trötthet, men också förhöjd puls och förhöjda kortisolvärden (Wålinder, Gunnarsson, 

Runeson & Smedje, 2007). 

 

Hälsa och lärande har ett starkt samband och det psykiska mående påverkar 

skolprestationer, välbefinnandet och möjligheten att fungera i skolans sociala miljö 

(Gustafsson, 2009). Skolan är inte bara viktig för barns inlärning utan är också viktig ur ett 

socialt perspektiv (Ahrén, 2010). 
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Barn och sociala medier 
Barn och unga tillbringar mycket tid på nätet och för många barn är gemenskapen där lika 

viktig som att träffas i den fysiska världen (Bris, 2019). Av barn som är tio år använder 

hälften av dem sociala medier (Svenskar och internet, 2018). Sociala medier finns i de 

flesta sociala sammanhang och det finns ett behov att ha en social identitet och agera som 

denna person, både på och utanför nätet (Nyberg & Wiberg, 2014). Sociala medier minskar 

avståndet mellan det privata och det offentliga och reglerna inom de sociala medierna är 

inte samma som i det verkliga livet. Här definieras spelreglerna av relationer, 

kommunikationsmönster, språkliga koder och intressen. När reglerna medvetet och 

utstuderat bryts kan det upplevas psykiskt påfrestande och stressande (Nyberg & Wiberg, 

2014; Solfors, 2016). 

 

Denq, Denq och Hsu (2018) skriver i sin studie att barn upplever sig mer stressade nu än 

för några år sedan och användandet av sociala medier pekas ut som en stark orsak. Att 

ständigt söka bekräftelse och att vara tillgänglig visade sig vara stressorer hos barn. 

Närvaron på sociala medier skapade oro och rädsla att missa något viktigt om de loggade 

ut och inte var tillgängliga där (Alt, 2016; Denq et al., 2018). Rädda Barnen (2018) menar 

att sociala medier ger snabba gensvar vilket leder till oerhörda kickar, som i sin tur gör att 

barnen vill lägga ut fler och fler inlägg på sociala medier. Barnen anpassar sig snabbt efter 

den norm som gäller för bilder och vilka poser som ger flest likes. 

 

Tillgång till sociala medier för barnet medför risker som nätmobbning och näthat. Detta 

tillsammans med att ständigt vara närvarande är stressande för barnen (Dunkelz, 2016; 

Solfors, 2016). Minst ett av tio skolbarn har upplevt nätmobbning och nätmobbning kan 

upplevas mycket tuffare än annan mobbning då mobbningen på nätet kan vara anonym. 

Det finns ett samband mellan nätmobbning och kroppsuppfattning. De som varit utsatta för 

nätmobbning var mer missnöjda med sin kropp (Frisén & Berne, 2016). 

 

Elevhälsans arbete 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla barn i skolan ha tillgång till medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Dessa kompetenser, som 

ingår i elevhälsan, ska komplettera varandra för att främja alla barns utveckling och 

lärande. Den medicinska delen innefattar både skolsköterska och skolläkare och 

psykosociala kompetensen besitter skolkuratorn. 

 

Arbetet inom elevhälsan ska främst vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning 

med syfte att skapa en god lärmiljö för att stödja eleverna till att nå utbildningsmålen 

(Clausson & Morberg, 2012). Det individuellt riktade arbetet ska bidra till att varje enskilt 

barn ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Elevhälsan ska undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. Även uppmärksamma 

och utreda orsaker till ohälsa och inlärningsproblem. Elevhälsans uppdrag är också att 

bidra med åtgärder och anpassningar för varje barn med behov av särskilt stöd 

(Socialstyrelsen, 2016). Studier visar dock att elevhälsan huvudsakliga arbete är inriktad på 

skolbarns ohälsa. Elevhälsans stöd är ofta inriktad på problem som uppstår och måste lösas 

på individnivå, inte på det förebyggande och hälsofrämjande arbete som är tänkt att nå 

flera barn på skolan (Törnsén, 2013; Guvå 2010).  
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Skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 
1986 beskrev WHO i Ottawadeklarationen att hälsofrämjande arbete är en process om 

innebär att med rätt vägledning kan människor vara delaktiga och förbättra sitt 

hälsotillstånd (WHO, 1986). Skolsköterskan ska stödja och medverka till att barn utvecklar 

hälsosamma levnadsvanor och ska också arbeta för att stödja skolbarns utveckling mot 

utbildningens mål (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Skolsköterskan har en viktig och 

central roll i skolan eftersom hon finns tillgänglig för barn i deras skol- och vardagsmiljö 

och det är grunden för skolsköterskans arbete menar Clausson och Morberg (2012). 

Skolsköterskan har också en övergripande roll som hälsorådgivare åt både skolbarn, 

föräldrar och pedagoger menar Lightfoot och Bines (2000). Tillgänglighet är en 

förutsättning för den stödjande roll som skolsköterskan har till barn, vårdnadshavare och 

skolpersonal, vilket bidrar till barns allmänna välmående (Johansson & Ehnfors, 2006) och 

skolsköterskans mottagning bör ligga i anslutning till de lokaler där skolbarn finns för att 

skapa förutsättningar för spontana möten (Mörelius, 2014; Gustavsson, 2009). 

 

Vid sjukdom relaterat till skolmiljö ska skolsköterskan stödja eleven och vårdnadshavare 

och i dialog med barnet och vårdnadshavare ge verktyg till hälsosamma val i 

hälsofrämjande och förebyggande syfte (Riksföreningen för skolsköterskor och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Orlick och Solin (2000) menar att för att hjälpa barn mot 

självkänsla och mindre stress göras genom att visa kärlek, acceptans och respekt för 

barnets behov. Barns åsikter och tankar ska lyssnas på när det gäller frågor som rör barnet i 

förhållande till mognad, utveckling och ålder (Unicef, 2009). Hälsofrämjande arbete bör 

fokusera på att stötta barn till att ta kontroll över sin hälsa identifiera sina behov och jobba 

med dem (Jormfeldt & Svedberg, 2011).   
 

Hälsosamtal  
Hälsosamtal sker under besöken hos skolsköterskan och används som redskap för att hjälpa 

skolbarn i form av hälsofrämjande råd och stöd för att må bättre. Barn i den svenska skolan 

ska erbjudas minst tre hälsosamtal under grundskoletiden jämt fördelat under enligt 

skollagen (SFS 2010:800). Dessa planerade hälsosamtal ska omfatta allmänna 

hälsokontroller för att hitta oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar eller andra 

hälsoproblem. Tillväxt-, hörsel- och synkontroller är exempel på den traditionella 

undersökningen. Hälsosamtal har också som syfte att främja barns hälsa och hitta tecken på 

psykisk ohälsa (Clausson & Morberg, 2012). Hälsosamtal är en viktig del i det 

hälsofrämjande arbetet menar Golsäter (2012) eftersom hälsosamtalet är ett tillfälle då 

skolsköterskan träffar alla elever och under samtalet skapas möjlighet att uppmärksamma 

dåligt mående hos barnen. Fokus under hälsosamtalet bör vara på den enskilda individens 

situation för att få ut så mycket som möjligt ur hälsosamtalet. Enligt Tvieten och 

Severinsson (2004) ska ett hälsosamtal innefatta information, rådgivning och lärande 

utifrån individens egna behov och resurser. Socialstyrelsen (2016) menar att 

utgångspunkten för hälsosamtalen inom elevhälsan ska vara skolbarnens styrkor och 

svagheter med inriktning på att barnet ska bli medveten om sin egen hälsa och eventuella 

hälsoproblem. Skolsköterskans uppgift blir i detta att handleda dem till att bättre kunna ta 

kontroll över sin hälsa (Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008).  

 

Empowerment och Känsla av sammanhang 
Empowerment är ett centralt begrepp inom hälsofrämjande arbete. Empowerment är en 

ansats där barnet har en aktiv roll i sin egen vård och ordets betydelse handlar om att de 
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bemyndigas och ges möjlighet att ta kontroll över sitt eget liv. Det finns ingen accepterad 

översättning av ordet empowerment men det innefattar självförstärkning, vardagsmakt och 

maktmobilisering (Medina & Alexandersson, 2000). Denna teori bygger på ett synsätt och 

en människosyn där utgångspunkten är att alla människor har resurser och kapacitet att 

definiera sina problem och utveckla en handlingsstrategi för att lösa sina problem. 

Omvårdnadsarbete med tydlig ansats av empowerment kan ses som en stödjande process 

som har fokus på samarbete och att ge barnet en chans att ta kontroll över sitt eget liv 

(Crane–Ross, Lutz & Roth, 2006). Genom att skolsköterskan uppmuntrar barn att ta ansvar 

och kontroll över sitt liv kan barn uppnå ett meningsfullt liv och en känsla av samhörighet i 

samhället (Lloyd, 2007). En del av grundtanken i ett empowerment-pedagogiskt program 

är att stödja en person att uttrycka känslor och värderingar i grupp. Barn behöver få 

utforska och reflektera sitt sätt att tänka, göra och känna samt få möjlighet att pröva och 

utvärdera nya och förändrade beteenden i sin egen takt (Funnell, Nwankwo, Gillard, 

Anderson & Tang, 2005).  

 

För att begreppet empowerment skall kunna utnyttjas till fullo för skolbarnet bör en 

förståelse om individens omgivning föreligga. Känslan av sammanhang, KASAM, är ett 

begrepp från salutogenesteorin och menar att en individ kan vara vid god hälsa om denna 

kan känna sig delaktig i ett sammanhang som är förståeligt och meningsfullt. Människor 

kan anses ha god hälsa trots att de är fysiskt sjuka. Känslan av sammanhang avgör hur en 

individ klarar av stressituationer, och detta avgör i sin tur det allmänna hälsotillståndet. 

KASAM är uppbyggt av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om en känsla av att det som händer i världen, både inom och utanför 

individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. Att ha en känsla av hanterbarhet 

handlar om att de resurser som krävs för att hantera omgivningen finns tillgängliga. Den 

tredje delen inom begreppet KASAM är meningsfullhet. Individen känner här att 

upplevelserna och utmaningarna i livet känns meningsfulla att engagera sig. Dessa tre delar 

skall inte ses som separata storheter, utan det är i samspelet mellan dem som KASAM 

skapas. Vid negativa upplevelser måste individen konfrontera utmaningar och i detta söker 

individen en mening för att orka ta sig igenom det svåra. Utan meningsfullhet blir 

begriplighet och hanterbarhet särskilt långvarigt i processen (Antonovsky, 2005).  

 

 

PROBLEMFORMULERING                         
Att skolbarn upplever och visar symtom på stress är tydligt i både nationell som 

internationell forskning samt att det finns ett samband mellan upplevd hälsa och lärande. 

Det psykiska måendet påverkar skolprestationerna, välbefinnandet men också förmågan att 

fungera i skolans sociala miljö. Flera nationella rapporter visar på en ökad stress bland 

skolbarn i skolan men också på fritiden. Stress kan leda till psykosomatiska besvär och 

vidare till att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom. Symtomen på stress visar sig som 

psykosomatiska symtom som huvudvärk, magont, oro och sömnbesvär. Barnkonventionen 

är tydlig med att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och vård och i skolsköterskans 

uppdrag ingår att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, stödja skolbarn med symtom på 

ohälsa för att främja lärande. Därför är det av intresse att beskriva skolsköterskors 

erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med stress hos skolbarn och med  

denna kunskap hjälpa skolbarnen att hantera stress. 
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SYFTE 
Syftet är att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande med stress hos skolbarn. 
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METOD 
För att svara på syftet i studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats. En 

kvalitativ innehållsanalys har använts för att förstå ett fenomen som den upplevs av 

informanterna genom att belysa olika aspekter av hälsa och vårdande (Granheim & 

Lundman, 2004). Inga upplevelser är fel utan studien sökte förståelse för fenomenet i dess 

naturliga miljö (Henricson, 2012). En induktiv ansats innebär att gå in förbehållslöst och 

inte ha en idé eller teori om hur resultatet kommer att bli (Henricson, 2012). Författaren 

bör ha ett flexibelt förhållningssätt mot det som ska undersökas och genom detta få fram 

ny kunskap om ämnet. Data samlades in genom asynkrona intervjuer med öppna frågor via 

e-post och vid behov kompletterande frågor. Materialet analyserades med Granheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys som handlar om att beskriva variationer 

genom att finna likheter och skillnader i datamaterialet som samlats in.  

 

Urval 
Ett bekvämlighetsurval användes till studien, då en viss yrkeskategori eftersöktes, i detta 

fall skolsköterskor. Fördelen med ett bekvämlighetsurval är att det är lätt för författarna att 

finna informanter till studien och bekvämlighetsurval är en möjlig urvalsmetod när 

informanterna ska finnas inom en viss organisation eller sammanhang. (Polit & Beck, 

2017). 

 

Kvale och Brinkman (2014) rekommenderar 5 till 25 informanter då risk finns att 

intervjumaterialet blir för stort vid för många informanter. Intervjumaterialet kan då vara 

svårt att analysera på djupet. Fokus i kvalitativa studier är inte antalet informanter utan 

innehållet i intervjumaterialet som kan variera med tanke på den varierade erfarenheten hos 

informanterna. Inklusionskriterie var att skolsköterskan skulle vara yrkesverksamma på 

grundskolor, med elever från förskoleklass till nionde klass och ha arbetat inom yrket i 

minst ett år. Detta bedömdes vara tillräckligt för att ha den erfarenhet som krävdes för att 

svara på studiens syfte. Ett annat inklusionskriterie var att skolsköterskan skulle vara 

specialistutbildad inom barnsjukvård, distriktssköterska eller som skolsköterska.  

En exklusionskriterie var skolsköterskor som arbetade på gymnasiet. 

 

Sammanlagt deltog sålunda tolv informanter i denna studie. Skolsköterskorna som 

medverkade i studien hade alla specialistutbildning, två skolsköterskor var utbildade 

barnsjuksköterskor, åtta var distriktsköterskor och två hade vidareutbildat sig till 

skolsköterskor. Åldern på skolsköterskorna varierade från 35 till 72 år. Informanterna i 

studien var verksamma skolsköterskor inom grundskolan och hade från 2 till 30 års 

erfarenhet av yrket och var verksamma på både kommunala skolor och friskolor. Sex 

skolsköterskor från kommunala skolor och sex från friskolor deltog i studien. Informanter 

med olika erfarenheter ökar chansen att få ett bredare perspektiv på forskningsfrågan 

(Granheim & Lundman, 2004). 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen startade med att fyra verksamhetschefer inom elevhälsan kontaktades via 

telefon och e-post, för att komma i kontakt med skolsköterskor. En blankett via e-post 

(bilaga 1) skickades ut till verksamhetschefer om samtycke att medverka i studien. Fyra 

verksamhetschefer tillfrågades och tre svarade med samtycke. En del skolsköterskor valdes 
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ut via personliga kontakter och deras verksamhetschefer kontaktades i efterhand om 

samtycke.  

 

De utvalda skolsköterskorna kom från tre närliggande mellanstora städer och sammanlagt 

tillfrågades 45 skolsköterskor att delta i studien. De tillfrågade skolsköterskor fick ett 

informationsbrev och samtycke (bilaga 1) till studien skickat till dem via e-post. Av de 45 

tillfrågade skolsköterskorna svarade 15 med samtycke. 

 

Författarna till studien valde asynkrona intervjuer med öppna frågor via e-post för 

insamling av data. Intervjuer via e-post är praktiska och enkla för de flesta eftersom 

frågorna kan besvaras när deltagaren har tid, vilket kan vara till fördel för svarsfrekvensen. 

Datavana är viktigt för att kunna genomföra intervjuerna. Genom att använda e-post som 

metod kunde ett större antal informanter nås på ett lättare sätt. Eftersom informanterna 

själva valde tid för deltagande i studien fanns möjlighet till reflektion över sina svar, vilket 

kunde innebära ett mer omfattande svar (Henricsson, 2012). Frågorna till intervjuerna 

framkom efter diskussion mellan författarna till studien och handledaren. Detta för att 

säkerställa att frågorna skulle svara på studiens syfte. En pilotstudie utfördes med hjälp av 

en skolsköterska, även detta för att säkerställa att intervjufrågorna svarade på syftet. 

Pilotstudie föll väl ut och inga ändringar gjordes och den användes sedan i studien.  

 

Efter erhållit samtycke från 15 skolsköterskor skickades intervjuformulär ut till 

skolsköterskorna. De första frågorna till informanterna handlade om skolsköterskans ålder, 

antal verksamma år inom yrket och vidareutbildning. Därefter följde fyra öppna frågor 

med syfte att svara på studiens syfte. Frågorna i studien var: Är stress ett problem på din 

skola? Utveckla gärna ditt svar med mer än ett ja eller nej. Beskriv hur du arbetar för att 

främja barns hälsa när det gäller stressade skolbarn. Hur jobbar ni inom elevhälsoteamet 

för att stödja stressade barn? Hur ser det förebyggande arbetet ut när det gäller stress på 

skolan?  

 

Tio skolsköterskor svarade på frågorna inom en vecka medan två skolsköterskor svarade 

efter tre veckor, då en påminnelse skickades ut. Tre svarade inte på intervjufrågorna trots 

påminnelse. Slutligen medverkade 12 skolsköterskor i studien, sex skolsköterskor från 

friskolor och sex skolsköterskor från kommunala skolor. Genom att använda e-post som 

insamlingsmetod gav det möjlighet att följa upp intervjun med följdfrågor via telefon 

(Skärsäter & Ali, 2012), vilket krävdes i tre fall. Följdfrågorna handlade om att be 

skolsköterskorna utveckla de svar som redan skrivits ner. Efter insamling av materialet 

avkodades all data för att skydda informanternas identitet. 

  

Analys 
Kvalitativ innehållsanalys är en väletablerad metod inom omvårdnadsforskningen (Polit & 

Beck, 2017). För att få struktur på underlaget, analyseras studiens transkriberade material 

enligt den kvalitativa innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) beskriver. 

Innehållsanalys innebär att det bearbetade materialet ständigt analyseras, både som delar 

och som helhet. Fokus för denna analysmetod ligger på granskning och tolkning av den 

insamlade data för att få fram ett latent innehåll med en djupare tolkning av materialet 

(Henricson, 2012). 
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Samtliga svar från informanterna lästes igenom flera gånger för att få en känsla för 

innehållet i sin helhet. Utifrån studiens syfte valdes därefter meningsenheter ut, vilket är en 

meningsbärande del av texten som utgörs av ord, meningar eller stycken. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna för att texten skulle bli kortare och mer 

lätthanterlig. Vidare beskriver Graneheim och Lundman (2004) att kondensering är den 

process som används för att korta ner texten men bevara kärnan. Allt material koncentreras 

till en mer lätthanterlig text, utan att det centrala innehållet försvinner. Efter 

kondenseringen sätts en kod på varje meningsenhet. Liknande koder förs samman och 

bildar kategorier med tillhörande underkategorier som besvarar studiens syfte.   

 

Exempel från analysprocessen: 

Del av 

text/meningsbäran

de enhet 

Kondense

ring 

Kod Underk

ategori 

Kategori 

-Vi brukar använda 

oss utav MI-

metoden samt 

KASAM vid samtal 

med skolbarnet. 

  

-Jag försöker finnas 

i miljön runt 

skolbarnet så 

mycket som möjligt 

tex på raster, i 

matsalen samt 

korridoren. 

  

 -Ibland behöver jag 

ge skolbarnet 

konkreta råd för att 

minska stressen, tex 

skriva dagbok eller 

spalta ner saker på 

papper. 

Stödjande 

och 

förebygga

nde samtal 

  

Att finnas 

tillgänglig 

för eleven 

  

Hur man 

kan 

hantera 

stress 

  

Att hjälpa 

eleven att 

planera 

och 

strukturera 

sina 

studier 

  

Hälsosamtal 

  

  

  

  

  

 

Studieteknik 

  

  

  

  

  

  

Struktur 

  

  

  

  

  

 

 

 

Samtal 

som 

arbets-

sätt 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Skolsköterskors 

arbetssätt med stress 

 

Kategorierna visar på studiens resultat på en manifest nivå. Manifest innehåll är det 

synliga, det som direkt uttrycks, i texten. Genom att fortsätta reflektera och diskutera om 

det underliggande budskapet i innehållet, kan ett eller flera tema formuleras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Ett tema beskrivs enligt Polit och Beck (2017) som en röd tråd som 

återkommer i kategorierna med underkategorier. Att utforma ett tema beskriva som 

analysens latenta del. Att skapa kategorier och teman är kärnan i kvalitativ innehållsanalys. 

Diskussion mellan författarna kommer fördes under hela analysprocessen då en öppen 

dialog ökar tillförlitligheten (Granheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 
En forskare är skyldig att följa lagar och förordningar för att skydda personer som 

medverkar i forskningen (Sandman & Kjellström, 2012). Lagen om etikprövning av 
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forskning som avser människor (SFS 2003:460) tar upp att deltagarna i studien har rätt till 

information och samtycke ska införskaffas innan studiens start. Examensarbete på 

avancerad nivå behöver dock inte genomgå någon etikprövning. Forskning ska vara till 

nytta för individen, samhället och professionen (Polit & Beck, 2017). För att 

individskyddskravet skall uppfyllas ställer Vetenskapsrådet fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiell kravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2018). För att uppfylla de kraven skickades ett informationsbrev (bilaga 

2) till de berörda verksamhetscheferna där syftet med studien framgick samt vilka frågor 

som ingår i intervjun. Efter att ett godkänt tillstånd mottagits skickas därefter e-post till 

skolsköterskorna innehållande information om studiens syfte och samtycke till medverkan 

i studien. Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna kunde närsomhelst avbryta 

medverkan utan att ange skäl. Allt datamaterial behandlades konfidentiellt och materialet 

avkodades. Nyttjandekravet uppfylldes då datamaterialet endast användes för denna 

studien. Materialet förvarades utan åtkomst för obehöriga. I enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (2008) erbjöds alla medverkande skolsköterskor och 

verksamhetschefer att ta del av studien när den är avslutad. Risker som kan upplevas av 

informanterna är ovälkomna reflektioner som kan ge obehag. Vissa tekniska risker som 

avsaknad av säkerhet, datorkrascher, buggar, hackare eller virus bör även tas i beaktande 

(Skärsäter & Ali, 2012). En fördel med att delta i studien var att få chans att utveckla den 

egna professionen och ett avbrott i vardagen kunde uppfattas som en fördel. 

 

Förförståelse 
Då en induktiv ansats användes gick författarna in förbehållningslöst utan idéer om hur 

resultatet blev och författarna har i största möjliga mån åsidosätta sina egna värderingar 

och sin förståelse (Granskär & Höglund-Nielsen, 2010; Forsberg & Wengström, 2008). 

Författarna har vid insamling och analys av datamaterialet löpande diskuterat den egen 

förförståelse för att viktig information inte skulle gå förlorad i enlighet med Dahlberg 

(2014). Förförståelse är en förutsättning för möjlighet att upptäcka och utveckla ny 

förståelse och kunskap inom ett ämne, men kan också bli ett hinder för att se nya saker 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2010). Forskaren kan ha en förförståelse och vänta sig vissa 

svar i studien och det kan leda till att forskaren tolkar resultatet felaktigt genom att läsa in 

svar som inte finns. Därför har forskaren ett stort ansvar i att vara medveten om sin 

eventuella förförståelse (Dahlberg, 2014). Författarna i denna studie har båda erfarenhet av 

att arbeta som skolsköterska på grundskola och har båda arbetat med stressade barn och 

båda författarna är föräldrar och har barn som går på grundskolan. Under analysarbetet har 

författarna ständigt påmint varandra om att vara textnära och vara medveten om 

förförståelsen. 
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RESULTAT 
Analysen av materialet mynnande ut i ett tema, tre kategorier och sju underkategorier. 

Temat för resultatet är: Skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete med 

stressade skolbarn bygger på erfarenhet, tillgänglighet, samtal och samarbete. De tre 

huvudkategorierna och sju underkategorierna illustreras i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skolsköterskors erfarenhet av stress på skolan 
Skolsköterskorna beskrev att det fanns många stressade barn på skolorna och att behovet 

var stort av att arbeta med stress hos skolbarnen och hjälpa dem. De såg olika symtom på 

stress hos barnen, både fysiska och psykiska och det fanns många olika orsaker till att 

barnen var stressade. Skolsköterskorna såg att orsakerna var åldersrelaterade och att 

stressen gav sig i uttryck på olika sätt, beroende på ålder och mognad hos barnet.  Denna 

kategori ledde till två underkategorier: Skolsköterskors erfarenhet av ökande stress hos 

barn på skolan och Skolsköterskors erfarenhet av symtom på och orsaker till stress. 

  

Skolsköterskors erfarenhet av ökande stress hos barn på skolan 

Enligt skolsköterskorna hade antalet stressade barn ökat med åren och att fler barn sökte 

hjälp för stressrelaterade symtom. De äldre skolsköterskorna med lång erfarenhet inom 

yrket erfor att de tyckte att kraven inom skolan hade ökat och att skolbarnen kände sig mer 

stressade nu, än tidigare. Det beskrevs av informantgruppen med många års erfarenhet av 

yrket var positivt och att det underlättade för dem i mötet med barnen då de med sin 

erfarenhet snabbare upptäckte stressen hos barnen och visste vilka frågor de skulle ställa. 

Skolsköterskorna såg att det fanns ett stort behov av att hitta de barn som var stressade och 

att det också fanns ett stort behov av att hjälpa barnen med att hantera stressen.  

•Skolsköterskors erfarenhet av ökande stress hos barn på 
skolan

•Skolsköterskors erfarenhet av symtom på och orsaker till 
stress

Erfarenhet av stress 
på skolan

•Tillgänglighet som arbetssätt

•Samtal som arbetssätt

Skolsköterskors 
arbetssätt med stress

•Samarbete inom elevhälsan

•Samarbete för arbete på gruppnivå

•Samarbete för arbete på individnivå

Samarbete med de 
vuxna kring barnen

Skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete med stressade 

skolbarn bygger på erfarenhet, tillgänglighet, samtal och samarbete.  
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Stress är ett problem bland många barn och ungdomar idag, även på vår skola. Jag 

kommer ofta i kontakt med barn som känner sig stressade över något. 

 

Skolsköterskorna såg att stress påverkade barnen på skolan. I mellanstadiet ökade kraven i 

skolan och här beskrev skolsköterskorna en ökning av stressade barn. Betygen i sjätte klass 

skapade stor oro för många och det ledde till stress vilket syntes tydligt i de möten 

skolsköterskorna hade med barn i årskurs sex. 

 

Ofta kom mentorer, pedagoger och fritidspersonal och informerade att vissa barn i deras 

klasser verkade vara stressade och att det fanns önskemål från dem att skolsköterskorna 

skulle söka upp barnen för att hjälpa dem. Skolsköterskorna blev också kontaktade av 

föräldrar som sökte stöd för att hjälpa sitt barn som de upplevde var stressade och att 

barnens stress påverkade skolan.  

 

Skolsköterskors erfarenhet av symtom på och orsaker till stress 

Stressen hos barnen visade sig på olika sätt och enligt skolsköterskorna var det svårare att 

identifiera stress hos de yngre barnen då de ofta använde andra ord för att beskriva sin 

stress. De yngre barnen tyckte att de var stressade om de inte hann äta frukost innan skolan 

eller behövde skynda sig till något. Skolsköterskornas beskrev att yngre barn sökte hjälp 

för olika symtom, men använde sällan ordet stress i samtal mellan parterna.   

 

Skolsköterskorna hade erfarenhet av flera symtom på stress där magont och huvudvärk var 

de vanligaste och tydligaste symtomen för både yngre och äldre barn. Skolsköterskorna såg 

även oro som ett symtom på stress. Däremot beskrev skolsköterskorna att det var svårt för 

dem att avgöra om oron berodde på stress eller på något annat. Återkommande besök hos 

skolsköterskan av olika anledningar ansåg skolsköterskorna ett symtom på stress.  

 

Jag har barn som kommer till mig flera gånger i veckan och varje gång är det en ny 

sak. Jag upplever att de inte mår bra och många gånger är det stress som orsakar det 

dåliga måendet. 

 

För att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande med skolbarns stress ansåg alla 

skolsköterskorna i studien att det var viktigt att hitta orsakerna till stressen. 

Skolsköterskornas erfarenhet av de yngre barnen var att de blev stressade av för många 

fritidsaktiviteter, att göra något otäckt/jobbigt/nervöst, kompisrelationer eller att de var 

otrygga i skolan av någon anledning. Skolsköterskorna såg att barn uttryckte att stressade 

föräldrar som jobbade för mycket ledde till stress hos barnet. När det gällde äldre barn, 12–

16 år, erfor skolsköterskor att stressorerna var studieresultat, höga krav på sig själv och sitt 

yttre. De skolsköterskor som arbetar på högstadiet såg att barnen kände sig stressade över 

sina betyg och att komma in på det önskade gymnasieprogrammet. Höga ambitioner och 

krav var två orsaker till att barnen var stressade enligt skolsköterskorna i studien. Hög 

ljudnivå och stora klasser såg skolsköterskorna också var en orsak till att barn upplevde 

stress och detta gällde barn i alla åldrar.  

 

Många upplever att det är jobbigt med betygen. Barnen stressar upp sig när det 

börjar bli dags för betygssättning.  
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Kunskap om stress hos barnen och dess orsaker och symtom beskrev skolsköterskorna som 

en viktig start på arbetet med stress på skolan.  

 
 

Skolsköterskors arbetssätt med stress  
Denna kategori handlar om skolsköterskans arbetssätt på skolan kring stress. Studiens 

resultat visar att alla skolsköterskor arbetade aktivt för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa hos skolbarnen och kring arbetet med stress blev det tydligt att skolsköterskorna 

behövde vara tillgängliga för barnen. Tillgänglighet var en viktig del för relationsskapandet 

som behövdes i de hälsofrämjande och förebyggande samtal som skedde mellan barnen 

och skolsköterskorna. Resultatet mynnade ut i två underkategorier; Tillgänglighet som 

arbetssätt och Samtal som arbetssätt. 

 

Tillgänglighet som arbetssätt 

Skolsköterskorna såg att tillgänglighet var viktigt för att skapa de viktiga relationerna som 

behövdes för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med de stressade barnen. 

Tillgänglighet var viktig för att barnen skulle söka hjälp hos dem och få hjälp. Genom att 

skolsköterskorna var tillgängliga på skolan hade barnen stora möjligheter att känna sig 

trygga och vågade söka upp skolsköterskorna. 

 

Tillgänglighet skapades genom att vara synlig för barnen, men också för de vuxna på 

skolan. Skolsköterskorna lyfte fram att tillgänglighet var en förutsättning för att kunna 

hjälpa skolbarnen. Att skapa goda relationer var en förutsättning för ett bra samtal och för 

att skapa detta arbetade flera skolsköterskor med att skapa tillit och förtroende hos barnet. 

För allt detta var tillgänglighet en förutsättning. Resultatet visade att en öppen dörr till 

deras mottagning var ett sätt som skolsköterskorna beskrev kunde öka tillgängligheten för 

barnen. Genom den öppna dörren kunde barnen söka skolsköterskorna själv och det såg 

skolsköterskorna som något mycket viktigt.  Även att synas ute på rasterna och på andra 

platser i skolmiljön var exempel på sätt att arbeta för att finnas till för barnen.  

 

Jag försöker ofta äta tillsammans med barnen och ibland är jag ute och rastvaktar. 

Det tycker jag är så bra eftersom jag syns och barnen får träffa mig någon 

annanstans än i mitt rum. 

 

Skolsköterskorna hade pedagogiska luncher tillsammans med barnen i matsalen för att vara 

synlig för barnen och under dessa måltider kunde skolsköterskorna också observera barnet 

i måltidsmiljön och hur de agerade i olika situationer. Observationer av barnen kunde även 

ske under de tillfällen då skolsköterskorna var ute på rasterna eller i sammanhang på 

skolan.  Skolsköterskorna fanns också med i klassrumsmiljön och det beskrev som positivt. 

I klassrummet kunde de medverka i undervisningen men också informera om vaccinationer 

eller någon annan del av skolsköterskornas verksamhet.  

 

Samtal som arbetssätt  

Skolsköterskorna träffade barnen fler gånger under skoltiden för att ha hälsosamtal 

tillsammans med dem och de vanliga kontrollerna som ingår. Genom hälsosamtalen kunde 

ohälsa och i detta fall, stress fångas upp, kartläggas och barnet kunde slussas vidare till 

andra professioner om behov fanns. Skolsköterskorna i denna studie upplevde att 
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hälsosamtalet var det bästa sättet att finna de stressade barnen och arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande med stressen. Dels för att hälsosamtalet berör många delar i skolbarnens 

liv men också för att det fanns möjlighet att ställa direkta frågor kring hälsa och livsstil. 

Hälsosamtalet var också en möjlighet för barnen att lära känna skolsköterskan och få 

förtroende för henne vilket var viktigt för framtida tillfällen menade skolsköterskorna. 

Samtalen med barnen kunde vara förebyggande, stödjande men också uppföljning i ett 

arbete för att motverka stress. 

 

När väl stressen upptäckts kunde skolsköterskorna tillsammans med barnen samtala vidare 

kring orsak och vilka symtom stressen hade hos barnen. Att tillsammans med barnet hitta 

de positiva faktorerna i deras liv och genom det hjälp dem minska stressen i deras liv. 

Hälsosamtalet blev också en screening av skolbarnens behov då kost, sömn, fysisk 

aktivitet, psykiskt- och fysiskt mående berördes. Skolsköterskorna beskrev att 

hälsosamtalet både var kartläggande, hälsofrämjande och förebyggande.  

  

Dåliga mat- och sovrutiner främjar inte hälsa eller minskar stress. Detta vet 

eleverna om men lever inte alltid efter det. 

  

I vissa årskurser använde skolsköterskorna enkäter som alla barn fick fylla i. Där fanns det 

frågor kring bland annat stress och det hjälpte skolsköterskorna att finna de barn som led 

av stress. Svaren i enkäten ledde till att problemet följdes upp och skolsköterskorna fick 

möjlighet att ställa följdfrågor under hälsosamtalet.   

 

Alla skolsköterskor arbetade hälsofrämjande och förebyggande genom samtal och ofta var 

samtalen stödjande, riktade samtal när det fanns misstanke om stress. Skolsköterskorna 

anpassade samtalet efter barnens behov och barnen fick ta upp vilka samtalsämnen de ville. 

I dessa stödjande samtal användes metoden Motiverande samtal (MI-metoden) där öppna 

frågor användes. Skolsköterskorna tog även upp KASAM (känsla av sammanhang) som en 

arbetsmetod för att främja hälsan hos barnen de mötte. I samtalen kunde skolsköterskorna 

uppmuntra barnen att ta kontroll över sin situation och tillsammans med barnet samtala om 

hur barnet ska hitta stunder att återhämta sig. 

  

Skolsköterskorna fanns till förfogande för att stötta barnen och hjälpa med studieteknik och 

planering av sina studier bättre då studierna var orsaken till stressen. 

  

Ibland behöver jag ge skolbarnet konkreta råd när hen känner sig stressade över 

skolarbetet. Det kan tex vara att skriva dagbok, spalta ner saker på ett papper för att 

få struktur. Jag ber även skolbarnet att prata med någon kompis, kanske känner den 

samma sak och kan ge tips. 

 

Samarbete med de vuxna kring barnen 
I denna kategori finns resultatet om skolsköterskornas samarbete med de olika professioner 

som finns på skolan men även samarbete med föräldrar. Samarbetet med elevhälsan 

underlättade skolsköterskornas arbeta och var en tillgång för dem. Genom samarbete med 

personal på skolan kan skolsköterskorna hjälpa barnen på både gruppnivå och individnivå. 

Underkategorierna är: Samarbete inom elevhälsan, Samarbete för arbete på gruppnivå och 

Samarbete för arbete på individnivå. 
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Samarbete inom elevhälsan 

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande kring stress innebar för skolsköterskorna att 

samarbeta med olika professioner på skolan och då främst de professionerna inom 

elevhälsan. Skolsköterskorna erfor att samarbetet med elevhälsan var viktig för att kunna 

hjälpa skolbarn med stress, men samarbetet med elevhälsan underlättade också det egna 

arbetet. De övriga professionerna i elevhälsan beskrevskolsköterskorna var en tillgång för 

dem. Elevhälsan var också ett viktigt forum för att diskutera stressrelaterade problem hos 

barnen på skolan, både på grupp- och individnivå. I elevhälsan kunde skolbarnens problem 

diskuteras och tillsammans kunde de försöka ta reda på orsaken till problemet. 

Skolsköterskorna beskrev arbetet som att lägga pussel och alla de olika professionerna kom 

med sina bitar. Skolsköterskorna beskrev ett bra samarbete med kuratorn, 

specialpedagogen, studievägledaren, skolpsykolog och rektorn.  Ingen utav 

skolsköterskorna tog upp att de samarbetade med skolläkaren när det gällde 

stressrelaterade problem hos barnen. 

 

Samarbetet med elevhälsan är guld värd för mig. De är mina närmaste 

arbetskamrater och jag springer ofta till kuratorn eller specialpedagogen för lite råd 

och stöd när jag möter tuffa situationer. 

 

Skolsköterskorna beskrev att kuratorn var den person de sökte för att få råd och stöd av i 

svåra frågor och med specialpedagogen samarbetade skolsköterskorna med när det gällde 

råd kring studier och anpassningar. 

 

Samarbete för arbete på gruppnivå 

Genom att samarbeta mellan professionerna inom elevhälsan och övrig personal på skolan 

beskrev skolsköterskorna att de tillsammans kunde arbeta för att skapa trygga mötesplatser 

för barnen på skolan för att skapa en bättre arbetsmiljö. Skolgården var, för en del barn, en 

otrygg plats som kunde skapa stress och skolsköterskorna såg att fler vuxna på skolgården 

som såg och bekräftade barnet, var en insats att motverka stress hos barnen. 

Skolsköterskorna beskrev ett bra samarbete mellan pedagogerna och fritidsledarna. 

  

Vi jobbar för att skapa trygga miljöer på skolan för att minska stressen för barnen 

som är oroliga inför att gå ut på rast, eller kanske till matsalen. 

  

Arbetsmiljön i klassrummet var ett område som skolsköterskorna samarbetade med 

pedagoger för att minska stress genom att sänka ljudnivån och minska barngrupperna. 

Lugn musik och bra belysning i klassrummen och matsal kunde också minska stressen 

beskrev skolsköterskorna vilket främjande arbetsmiljön. Som exempel lyfte vikten av 

hälsosam mat fram som en insats för att motverka stress och främja hälsa hos barnen. 

Skolsköterskorna hade tillsammans med kökspersonalen ett gott samarbete och anordnande 

varje termin hälsodagar. 

  

Vidare samarbete med pedagogerna skedde under klasskonferenser för att ta del av 

information om klassen, olika elever men också för att få höra kring planering av prov och 

läxor. Här hade skolsköterskorna en möjlighet att påverka planeringen men också få ta del 

av pedagogernas oro kring vissa elever som upplevdes stressade. Om det framkom under 

dessa konferenser att klassen var rörig och högljudd tyckte skolsköterskorna att det fanns 
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ett bra samarbete med pedagoger men också med specialpedagogen för att hitta lösningar 

för att lärmiljön för barnen skulle bli bättre. 

  

En miljö som inte fungerar stressar många elever och kostar energi som istället 

skulle kunna ha lagts på inlärning. 

  

På flera skolor hade skolsköterskorna och andra ur personalen ordnat kamratföreningar, 

trygghetsteam och kamratstödjare för att engagera skolbarnen till gott kamratskap och 

detta ökade tryggheten på skolan vilket skolsköterskorna beskrev att det bidrog till 

minskad stress. Att jobba med värdegrundsfrågor lyfte skolsköterskorna fram som ett 

hälsofrämjande och förebyggande arbete.  

 

Samarbete för arbete på individnivå 

Skolsköterskorna beskrev att det tillsammans med andra ur personalen på skolan kunde 

arbeta med barnen på individnivå. Det var framförallt tillsammans med kuratorn som ett 

viktigt samarbete skedde. Under skolsköterskornas samtal med barnen framkom det både 

orsaker och symtom på barnets mående och ibland fanns det behov hos barnet att få 

möjlighet att samtala vidare med någon. Skolsköterskorna beskrev att de inte hade 

möjlighet att erbjuda längre och kontinuerliga samtal med barnet, mycket på grund av 

tidsbristen. Tillgången till kuratorer varierade mellan skolorna och på några skolor fanns 

inte kuratorer att tillgå alls. Detta ledde till att skolsköterskorna ibland behövde prioritera 

fler stödjande samtal än vad arbetstiden tillät. När skolbarnen inte mådde bra och det fanns 

indikationer på ytterligare insatser hade skolsköterskorna samarbete med skolpsykologen 

för att utreda barnet och barnets behov vidare. 

 

Ibland framkom det i arbetet med stress att skolbarnen behövde hjälpmedel i skolan. 

Exempel på det var hörlurar, hörselkåpor, timstockar och avskärmningar vid bänken som 

skolsköterskan tillsammans med specialpedagogen hjälpte barnen med. När det gällde 

speciella hjälpmedel var det specialpedagogen som skolsköterskan samarbetade med. 

Hörlurar, hörselkåpor, timstockar, avskärmningar vid bänken var exempel på hjälpmedel 

som kom fram i studien. Vidare beskrev skolsköterskorna att de samarbetade med 

specialpedagogen när det gällde studieanpassningar, åtgärder och extra studiehjälp för att 

minska stressen hos barnen. 

  

Ett bra samarbete med föräldrarna såg skolsköterskorna som något som främjade barnens 

hälsa och var en viktig del i arbetet med stressen. Genom att hjälpa föräldrarna att skapa 

kommunikation mellan dem och barnen såg skolsköterskorna att detta samarbete var 

viktigt för barnen. Att också involvera föräldrar att hjälpa barnet med läxor såg 

skolsköterskorna minskade stressen hos barnet. 

  

Ett gott samarbete och god kommunikation mellan vårdnadshavare och mig skadar 

aldrig och på så sätt är det lättare att föra en dialog om vad som stressar deras barn. 

 

Skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete med stressade 

skolbarn bygger på erfarenhet, tillgänglighet, samtal och samarbete  
Skolsköterskorna ser en ökning av stress hos barn och att det finns ett behov att hjälpa dem 

hantera stressen. I studien framkommer vilka symtom på stress som skolsköterskorna ser 

hos skolbarnen. Barn är stressade av många anledningar och varierar efter barnens ålder. 
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Yngre barn känner sig stressade av att behöva skynda sig till skolan medan äldre barn 

påverkas av höga krav på sig själv och betyg i skolan.  Skolsköterskornas arbetar med 

stress hos barn och här framkommer det att skolsköterskorna använder tillgänglighet som 

arbetssätt. Tillgänglighet handlar om att ha en öppen dörr till mottagningen och att finnas 

ute i olika miljöer på skolan för att skapa relationer och se barnen i skolmiljön. Genom 

samtal arbetar skolsköterskorna för att hjälpa barnen hantera sin stress. I hälsosamtalen kan 

stressen fångas upp och barnen kan då få hjälp med sin stress. Skolsköterskorna beskriver 

vikten av samarbetar med olika vuxna på och utanför skolan för att främja hälsa och 

förebygga stress. Samarbete sker med de olika professionerna på skolan men också med 

föräldrar till barnen. I de professioner som ingår i elevhälsan har skolsköterskorna tillgång 

till stöd och elevhälsan är ett viktigt forum att diskutera stressrelaterade problem. Genom 

samarbete med övrig personal kan skolsköterskorna skapa trygga mötesplatser på 

skolgården för att hjälpa fler barn. På individnivå samarbetar skolsköterskorna med 

kuratorn på skolan för att erbjuda barn vidare samtal. Tillsammans med specialpedagogen 

sker ett samarbete för att hitta hjälpmedel för att kunna hantera stress bättre.   

  

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande med stress hos skolbarn och för att få svar på det 

användes en kvalitativ metod med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Denna metod skapar en öppenhet mot det som ska studeras genom att författarna till 

studien kan arbeta förutsättningslöst (Kvale & Brinkman, 2014). En kvalitativ metod med 

induktiv ansats lämpade sig att användas då datamaterialet skapar förståelse om 

informanternas samlade erfarenhet (Henricsson, 2012). Att använda sig av en kvantitativ 

metod kom aldrig upp som ett alternativ då informanterna i studien förväntades beskriva 

sina erfarenheter och en kvantitativ metod skulle förmodligen försvåra och begränsa en 

nyanserad bild av ämnet (Polit & Beck, 2017).  

 

Urvalet av informanter skedde genom ett bekvämlighetsurval som är ett enkelt sätt att få 

tag i informanter och det lämpade sig väl för denna studie då en viss yrkeskategori söktes. 

Könsfördelningen i studien speglar skolsköterskornas yrkeskår i allmänhet, då endast 

kvinnliga skolsköterskor fanns i urvalsgruppen. Urvalet till studien bestod av 12 

informanter som alla levde upp till inklusionskriterierna när det gällde yrkesverksamma år, 

vidareutbildning och arbetande på grundskola med barn mellan 6 till 16 år. Antalet 

informanter i en kvalitativ studie är av mindre betydelse utan det viktiga är hur väl 

resultatet svarar på syftet (Graneheim & Lundman, 2004: Malterud, Siersma & Guassora, 

2015). Urvalet bidrog med en variation då informanternas arbetslivserfarenhet varierade 

mellan 2 till 30 år (Skärsäter & Ali, 2012).  

 

Av 45 tillfrågade skolsköterskor svarade endast 15 med samtycke att medverka i studien. I 

skolsköterskans kärnkompetenser står det beskrivet att bedriva evidensbaserad vård vilket 

borde medföra en högre svarsfrekvens (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) eftersom 

vetenskaplig forskning inom området leder till ökad evidens. 
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Författarna till studien är båda verksamma som skolsköterskor och detta kan ha påverkat 

forskningsfrågorna när de utformades utifrån tidigare erfarenhet och kunskap (Henricsson, 

2012). Författarna har varit medvetna om förförståelsen under hela arbetets gång.  

 

Vid insamling av data användes asynkrona intervjuer med öppna frågor via e-post. Valet 

att utföra intervjuer via e-post ansågs som tidseffektivt då intervjuerna redan var 

nedskrivna och tid för att transkribera materialet inte krävdes (Kvale & Brinkman, 2014). 

Vid en kvalitativ metod kan dataanalysen påbörjas direkt efter första intervjun vilket kan 

ses som en fördel (Henricsson, 2012).  Att använda intervjuer via e-post har en fördel i att 

informanterna kan bestämma vilken tid de vill medverka (Skärsäter & Ali, 2012). Flera av 

skolsköterskorna som medverkade i studien uttryckte att användande av intervjuer via e-

post underlättande för deras medverkan på grund av valfriheten i att välja tidpunkt för 

medverkan i studien. Även en känsla av anonymitet kan infinna sig hos informanterna då 

de kan genomföra intervjun på sin arbetsplats eller där de själva valt att genomföra den. 

Anonymiteten kan leda till att informanterna blir mer öppna och uppriktiga i svaren. Vid 

svar på känsliga frågor kan anonymitet skapa större öppenhet (Hewson, 2007). 

 

Dock fanns en svaghet i att svaren i vissa fall var kortfattade och bristfälliga (Skärsäter & 

Ali, 2012) och Watson, McKenna, Cowman och Keady (2008) menar att öppna frågor kan 

medföra att svaren kan variera i kvalitet och mängd. Genom att komplettera intervjuerna 

via e-post med telefonintervjuer stärktes resultatet i studien. Uppföljande frågor och 

specifika frågeställningar fördjupar intervjun menar Skärsäter och Ali (2012). 

Datamaterialet var tillräckligt omfattande efter 12 intervjuer via e-post och ytterligare 

intervjuer hade inte tillfört studien något mer (Kvale & Brinkman, 2014).  Intervjufrågorna 

validerades genom att en pilotstudie genomfördes innan frågorna skickades ut till 

informanterna via e-post, vilket är en styrka för resultatet eftersom frågorna som ställdes 

svarade på syftet.  

 

För att få svar på trovärdigheten inom den kvalitativa innehållsanalysen används tre 

begrepp, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Granheim & Lundman, 2004). 

Författarna till denna studie har beskrivit urval och analysarbetet noggrant och har använt 

citat från intervjuerna vilket ger läsaren en möjlighet att bedöma giltigheten. Författarna 

har också tydliggjort resultatet genom att presentera resultatets underkategorier, kategorier 

och tema i en figur. I en kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att hitta likheter och 

skillnader i texterna och en induktiv ansats handlar om att texterna analyseras 

förutsättningslöst. Vid analys av texter kring erfarenheter används den med fördel och har 

använts i denna studie. Analysprocessen har författarna gemensamt genomfört och 

resultatet har diskuterats mellan författarna, vilket ökar tillförlitligheten enligt Granheim 

och Lundman (2004) och en öppen dialog mellan författarna har funnits. Genom att göra 

detta tillsammans finns möjlighet för författarna att också reflektera kring sin egen tolkning 

och förförståelse vilket stärker tillförlitligheten i studien. Genom att informanterna i 

studien har stor variation i ålder, yrkesår, bakgrund, vidareutbildningar och är 

yrkesverksamma inom olika verksamheter, både inom de kommunala skolorna och 

friskolorna, stärks studiens tillförlitlighet enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Under analysen skapades meningsenheter som varken var för fragmenterade eller för breda 

för att visa på en ökad tillförlitlighet. Meningsenheterna presenterades i en figur för att 
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illustrera analysprocessen och citat valdes ut för att öka tillförlitligheten. Under analysen 

tolkades texten och flera gånger gick författarna tillbaka till materialet för att diskutera och 

reflektera för att få fram kategorier vilket författarna gjorde då de upplevde att kategorierna 

ofta gick in varandra. Under studiens gång har författarna också haft kontakt med en 

handledare som granskat studien vilket ökar tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökar om det 

är fler som tolkar det insamlade materialet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 

2017). Studiens trovärdighet påverkas också genom författarnas medvetenhet om den egna 

förförståelsen (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017).  

 

Författarna till denna studie har beskrivit grundligt urval, datainsamling, analys så tydligt 

som möjligt för att läsaren ska uppleva en hög trovärdighet och överförbarhet. Det är upp 

till läsarna att bedöma om studien är överförbar till andra sammanhang menar Granheim 

och Lundman (2004). Informanterna i denna studie var yrkesverksamma på skolor med 

barn från sex till 16 år vilket kan vara till fördel för överförbarheten till andra professioner 

som arbetar med stress och barn i dessa åldrar.  

 

 

Resultatdiskussion  
I analysen framkom ett tema, skolsköterskors hälsofrämjande och förebyggande arbete 

med stressade skolbarn bygger på erfarenhet, tillgänglighet, samtal och samarbete.  

 

Studiens resultat visade att skolsköterskor såg stress som ett ökat problem på skolorna och 

att stress påverkade hur barnen i skolan upplevde sin hälsa.  Socialstyrelsen (2017) skriver 

att den psykiska ohälsan hos barn mellan åldrarna 10–17 år har på tio år ökat med 100 

procent och enligt Folkhälsomyndigheten (2018d) har den självrapporterade skolstressen 

ökat för flickor i alla åldersgrupper och för 15-åriga pojkar. Statistiska Centralbyrån (2013) 

skriver att två av tre barn känner sig stressade av skolan vilket visar på att skolsköterskorna 

erfarenhet stämmer väl med statistiken.    

  

De skolsköterskor med många års erfarenhet såg erfarenheten som positivt och det 

underlättade för dem när de mötte skolbarn som inte mådde bra. Enligt Wiklund (2003) ska 

vårdandet vara evidensbaserat och utifrån barnets behov ska sjuksköterskan tillhandahålla 

metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, så kallad evidensbaserad vård. 

Lång erfarenhet hos sjuksköterskor utvecklar den kliniska blicken som växer fram och 

utvecklas succesivt (Brenner, 1993) vilket skolsköterskorna i föreliggande studie upplevde. 

 

Symtom på stress hos barnen på skolan kunde både vara fysiska och psykiska men kunde 

också visa sig som upprepade besök hos skolsköterskan enligt föreliggande studie. 

Skolsköterskorna i denna studie lyfte fram magont och huvudvärk som symtom på stress 

och det styrks av folkhälsorapporter och publikationer (Almqvist et al., 2014; 

Folkhälsomyndigheten, 2016; Mörelius, 2014; SOU, 2006). Skybo och Buck (2007) 

skriver att trötthet är det vanligaste symtom på stress bland barn vilket ingen av 

skolsköterskorna i föreliggande studie nämnde. Att ta reda på vad som var stress eller 

annan ohälsa kunde vara svårt enligt skolsköterskorna då barn uttrycker stress på olika sätt, 

beroende på ålder och symtombilden så olika ut. Brobecks (2007) forskning visar hur olika 

skolbarn upplever stress och vilka ord de använde för att beskriva den upplevda stressen. 

Skolsköterskan behöver ha stor kunskap om stress och känner igen tecken på psykisk 

ohälsa och barnets behov av stöd, innan problem har hunnit utvecklas (Haddad, Butler & 
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Tylee, 2010; Morberg, 2012). Det krävs mer utbildning, stöd, bedömningsverktyg, 

riktlinjer, tid och bemanning för skolsköterskor, då arbetet med psykiska och emotionella 

problem bland barn upptar en stor del av arbetet (Haddad et al., 2010).  

 

Skolsköterskorna beskrev att yngre barn var stressade av läskiga saker och för många 

fritidsaktiviteter vilket alla är yttre omständigheter. Enligt Ryan-Wenger, Sharrer och 

Campbell (2005) och Skybo och Buck (2007) blir yngre barn stressade av yttre 

omständigheter och äldre barn blir mer stressade av inre orsaker vilket stämmer bra 

överens med vad skolsköterskorna i föreliggande studie hade erfarenhet av. De äldre 

barnen beskrev skolsköterskorna var stressade av betyg i skolan. Även för många prov och 

läxor under samma period skapade stress hos barnen och många barn led av 

prestationsångest. Hillman (2010) menar att prestationskrav hos skolbarn är en av de 

vanligaste orsakerna till stress. Orsakerna till de äldre barnens stress i studien berodde både 

på inre och yttre omständigheter.  

 

Hög ljudnivå i skolan och stora klasser beskrev skolsköterskorna var en orsak till stress 

som barn i alla åldrar upplevde. Währborg (2009) skriver att barn som inte kan kontrollera 

eller påverka sin situation riskerar att drabbas av vanmakt vilket kan leda till stress och 

eftersom barn inte har möjlighet att välja om de vill gå i grundskola kan en dålig 

arbetsmiljö för barn leda till stor stress. Höga ljud orsakar inte bara stress utan bidrar även 

till påverkan av barns funktioner negativt, som koncentration, uppmärksamhet och 

språkutveckling, vilket är negativt för hälsan. Föreliggande studies resultat visar även att 

höga ambitioner och krav på sig själv är orsak till att barn blir stressade enligt 

skolsköterskorna och Währborg (2009) skriver att till och med barns oro inför, eller 

föreställning om hur någonting är eller ska bli, kan leda till stress såväl som den faktiska 

situationen. 

 

Tillgänglighet var en viktig del i arbetet med stress på skolan beskrevs av skolsköterskorna 

i föreliggande studie. Tillgänglighet är en förutsättning för att kunna ha en stödjande roll 

för barnen, men också för personal och föräldrar menar Morberg, Dellve, Karlsson och 

Lagerström (2006). Tillgängligheten skapar goda förutsättningar för en relation med 

barnen och enligt Maskrosbarn (2016) är en god relation en förutsättning för barn att känna 

förtroende och vilja berätta om sig själv. Barn vill att den vuxne ska vara snäll för att ett 

samtal ska bli bra menar Socialstyrelsen (2018b) och genom att visa stöd och att lyssna på 

barnet skapar skolsköterskan det kommunikativa rummet (Borup, 2002; Gustafsson, 2009). 

Tillgänglighet skapar relationer som kommer till användning i de samtal som 

skolsköterskorna har och tillgänglighet påverkar möjligheten för skolsköterskan att 

identifiera hälsoproblem (Guttu, Keehner-Engelke & Swanson, 2004). Även Eriksson 

(2002) betonar hur viktigt det är att vara tillgänglig, till förfogande och att vara intresserad 

av elevens värld. 
 

Enligt skolsköterskorna i studien var hälsosamtalen ett utav de bästa sätt att lära känna 

barnet och skapa en relation för att få reda på barnets mående. Golsäter (2012) beskriver 

hälsosamtalet som en process som både kan ge kunskap och insikt om den egna hälsan och 

därmed skapa en möjlighet att påverka den och avgörande var att samtalet var 

barncentrerat. Hälsosamtalet blir oftast grunden till skolsköterskans fortsatta arbete för att 

bejaka skolbarnets hälsa (Lightfoot & Bines, 1998). Enligt skolsköterskornas 

kompetensbeskrivning ska skolsköterskan arbeta och ge information utifrån barnets nivå 
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och behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) och detta styrker det arbetssätt som 

skolsköterskorna i denna studie hade. Både i hälsosamtal och stödjande samtal behövdes 

detta tas i åtanke. Ekstam (2001) skriver att det krävs att omgivningen är uppmärksam, 

lyhörd och har goda kunskaper om stress för att upptäcka stressymptom. Bonell, Fletcher, 

Jamal, Wells, Harden, Murphy och Thomas (2013) menar att om skolsköterskan fokuserar 

på hälsa i stället för ohälsa, kan elevernas stressnivå sänkas och få barnen att fokusera på 

hälsa. 

 

I föreliggande studie framkom att skolsköterskorna använde olika metoder för att arbeta 

hälsofrämjande. Skolsköterskorna lyfte fram KASAM och metoden Motiverande samtal. 

Skolsköterskorna i denna studie beskrev att de i samtal försökte hjälpa barnen identifiera 

stressorer och ge barnen en chans att få kontroll på sitt liv. KASAM handlar om att få 

barnen att göra det bästa av situationen och kunna se vilka möjligheter som finns i deras liv 

till ett gott liv menar Hwang och Nilsson (2011). Motiverande samtal (MI-metoden) är en 

metod som lägger fokus på uppmuntran samt bekräftelse, vilket ger skolbarnen möjlighet 

att själv reflektera över beteenden samt värderingar. Samtalets syfte är att individens egen 

motivation ska stärkas för att på sikt leda till en självförvållad positiv förändring (Barth & 

Näsholm, 2006). Motiverande samtal handlar om att ha ett empatiskt förhållningssätt, utgå 

från elevens perspektiv, lyssna aktivt och ställa öppna frågor till barnet. Metoden är 

evidensbaserad och har en positiv effekt när det gäller att bryta mönster hos skolbarn 

menar Holm Ivarsson (2013).  Lökholm (2006) menar att motiverande samtal är bra att 

använda när barnet vill göra en livsstilsförändring genom att utgå från barnets egna 

resurser. Skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev hur de tillsammans med barnet 

kunde samtala kring orsak till stress och tillsammans hitta lösningar för att minska stressen. 

Utan att skolsköterskorna nämnde att de använde empowerment som hälsofrämjande 

metod syntes det tydligt i resultatet att skolsköterskorna ofta uppmuntrade barnen att ta 

kontroll över sina handlingar. Empowerment beskrivs av Crane-Ross et al. (2006) att syfta 

till en individ som kan känna att denne har makt över sin egen situation, sina 

arbetsuppgifter samt sin närmiljö. Empowerment är en process som ger möjlighet att öka 

barnets förmåga att ta egna beslut och ta eget ansvar för sin hälsa (Hillman, 2010).  

 

I föreliggande studies resultat framkom det att skolsköterskorna samarbetade med de olika 

professionerna på skolan i arbetet med stressade skolbarn. I kompetensbeskrivningen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016) är samverkan ett krav för skolsköterskan för sin egen 

yrkesutövning men också för att kunna se ett helhetsperspektiv. Några brister i samarbetet 

på skolan framkom bara i studien när det gällde tillgång till skolkurator på skolan. Enligt 

skollagen (SFS 2010:800) ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykologer 

och skolkuratorer och specialpedagoger inom elevhälsan. Med de professionerna inom 

elevhälsan samarbetade skolsköterskorna mest, både för att få stöd och råd, men också för 

att dela med sig av sin kunskap enligt föreliggande studie. Berg Kelly (2014) och 

Gustavsson (2009) menar att en väl fungerande elevhälsa är ett värdefullt tillskott till 

skolans samlade resurser. Olikheterna hos professionerna inom elevhälsan kan medföra en 

fördel kunskapsmässigt men kan även bidra till att svårigheter i samarbetet kan uppstå 

(Hylander & Guvå, 2017) vilket också lyfts i föreliggande studies resultat. Yrkesrollerna 

har olika värderingar, uppfattningar och erfarenheter som kan utgöra en utmaning för 

elevhälsoarbete. Detta framgick inte i denna studie då de svårigheter som kom fram endast 

var på grund av personalbrist. En stor styrka med samarbetet inom elevhälsan var att få 

dela kunskap och få råd och stöd i svåra situationer och att kompetenserna inom elevhälsan 
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blir en resurs. Detta är en nödvändighet för att kunna åstadkomma hållbara förändringar i 

olika sammanhang då ett förändringsarbete med gemensamt ansvar blir framgångsrikt 

(Konstenius & Schillaci, 2016). Ett bra samarbete inom elevhälsan gör att barn tidigare kan 

identifieras när behöv av stöd finns och tillsammans kan de olika professionerna inom 

elevhälsan utbyta erfarenheter och med ett gemensamt arbetssätt ge barnen goda 

förutsättningar. Varje profession bidrar med sina speciella kunskaper och samarbetar 

tvärprofessionellt (Socialstyrelsen, 2016). 

 

I föreliggande studies resultat nämns inget samarbete med skolläkaren i det hälsofrämjande 

och förebyggande arbete med stress hos barn. Detta kan förstås som att skolläkarens 

uppgift är att vara skolsköterskans konsult i medicinska frågor och stress kanske mer 

uppfattas som omvårdnadsbaserad kunskap. Skolläkaren undersöker de skolbarn som 

skolsköterskan vill ha hjälp med att bedöma (Gustafsson, 2009). Skolläkaren ska enligt 

Socialstyrelsen (2016) kunna vara med i det individinriktade hälsosamtalet för att 

informera om barnens mat-, kost- och sömnvanor men detta kommer inte upp i studiens 

resultat. Förklaring till detta kan vara att skolläkarna är medvetna om elevhälsans 

förebyggande ansvar, men anger att basutredningar upptar stor del av deras arbetstid 

(Inspektion för vård och omsorg, 2015). Samarbete med de övriga professionerna inom 

elevhälsan sker hela tiden och ofta finns dessa professioner att tillgå större delen av tiden 

på skolan. Tidigare fanns inga bestämmelser om tillgång till skolkurator, men detta har 

ändrats för att elevhälsan ska ha tillräckligt med kompetens för att ge skolbarn det stöd de 

behöver (Socialstyrelsen, 2016). Detta kan vara en orsak till att skolläkaren inte nämns i 

det hälsofrämjande och förebyggande arbete med stress.  

 

Att hjälpa barnen att planera sina liv och studier framkom i föreliggande studies resultat. 

Detta gjordes bland annat genom att samarbete med pedagoger. I vissa fall var det viktigt 

att minska läxor och prov under perioder men också att hjälpa barnen att planera studierna. 

Dålig arbetsmiljö kan leda till stress och skolsköterskorna i studien hade erfarenhet av att 

flera delar i barnens arbetsmiljö påverkade barnen och ledde till stress. Gustavsson (2009) 

menar att skolsköterskor kan påverka arbetsmiljön genom att som exempel skapa mindre 

barngrupper. Lugn musik användes i klassrum och matsalar för att minska stress hos barn 

och musik har använts för att öka välbefinnandet, minska smärta och lindande sedan långt 

bak i tiden (Kemper & Danhauer, 2005). Enligt forskning har musik en smärtlindrande 

effekt och är stressreducerande när det gäller provtagning på barn (Caprilli, Anastasi, 

Grotta, Abeti, Messeri, 2007) vilket ger visst stöd för användning av musik i klassrum och 

matsalar.   

 

Skolsköterskorna i föreliggande studie beskrev ett bra samarbete med specialpedagogen 

när det gällde att hjälpa skolbarnen med hjälpmedel i undervisningen och lärandet. 

Bremberg (2004) skriver att skolbarn har rätt till stödjande insatser, vilket innefattade 

avskärmningar på bänken, hörselkåpor, alternativa studiemedel, allt detta för att underlätta 

skolarbetet och minska stressen under skoldagen. Skolsköterskorna arbetade med att skapa 

trygga mötesplatser genom att främja god arbetsmiljö för barnet i föreliggande studie. 

Enligt Socialstyrelsen (2016) ska varje barn erbjudas en god arbetsmiljö samt en allmän 

trygg miljö, fri från utsatthet och minimal skaderisk. Vidare beskrev skolsköterskorna att 

det var viktigt att samarbeta med vårdnadshavare kring skolbarnets hälsa och upplevde 

stress. Milerad och Lindgren (2017) menar att genom att visa respekt och intresse, både 

gentemot vårdnadshavare och mentorer, uppnår skolsköterskan ett gott samarbete.  
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Föreliggande studies resultat visar att skolsköterskor har en viktig roll i det hälsofrämjande 

och förebyggande arbete med stress hos barn på skolan. Skolsköterskan har tidigare arbetat 

med att förebygga fysisk ohälsa men samhället förändras och det är viktigt att också ge 

barnen psykosocialt stöd menar Clausson och Morberg (2012), vilket föreliggande studies 

resultat visar att skolsköterskorna gör.   

 

Konklusion 
Resultatet i denna studie visar att skolsköterskorna arbetar hälsofrämjande och 

förebyggande på flera olika sätt med stress hos skolbarn. Skolsköterskorna möter barnen 

och i mötet framkommer symtom och efter det kan orsaken till stress klargöras. Genom att 

vara tillgängliga på skolan och i hälsosamtal samt stödjande samtal skapas goda relationer 

där skolsköterskorna kan hjälpa barnen med stressen. Samarbete med andra vuxna kring 

barnen är också viktigt i arbete med stress hos barnen, vilket innefattar samarbete med 

elevhälsan, pedagoger och föräldrar.   

 

Kliniska implikationer 
Resultatet från denna studie kan hjälpa skolsköterskor att se vilka redskap som finns i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbete med stress hos barn på skolan. Skolsköterskor 

behöver se barns symtom på stress och sedan hjälpa dem finna orsaker till den upplevda 

ohälsan. Genom att vara tillgänglig för barnen på skolan, både på mottagningen med öppen 

dörr till att finnas ute bland barnen på skolan kan skolsköterskorna skapa goda relationer 

som ger hälsosamtal och stödjande samtal bättre resultat. Det framkommer att 

skolsköterskorna använde sig av två olika samtalsmetoder för att hjälpa barnen och av 

detta resultat kan det vara av nytta för andra skolsköterskor att utbildas i dessa och andra 

metoder som förebygger stress. Skolsköterskorna lyfter också fram betydelsen av 

välfungerande samarbete mellan de vuxna kring barnen på skolan där elevhälsan är 

inkluderad. Detta kan med fördel användas som stöd för att stärka vikten av den samlade 

elevhälsans samarbete i arbete med stress hos skolbarnen. Resultatet kan hjälpa 

skolsköterskor i den dagliga verksamheten på skolan i arbetet med barns stress då resultatet 

visar på många olika sätt att arbeta med stress på.  

 

Fortsatt forskning 
Utifrån studiens resultat vore det av intresse att studera samarbetet mellan pedagoger och 

skolsköterskor och se hur de tillsammans kan arbeta för att hjälpa barn med stress. 

Intressant hade också varit att undersöka skolbarnens egen upplevelse av stress och vilka 

strategier de har för att hantera stress, både i skolan och hemma. Kanske finns det andra 

möjligheter till stresshantering för skolbarnen. Musik har god inverkan på hälsan och har 

en stressavlastande effekt och det vore intressant att forska vidare kring hur skolsköterskan 

kan arbeta med musik och stress. Fortsatt forskning skulle också kunna innebära att se hur 

skolsköterskan kan arbeta med stress utifrån andra hälsofrämjande och förebyggande 

metoder än de som kom upp i studiens resultat.  
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Bilaga 1: 

 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för empirisk studie inom elevhälsa 

 

Information om genomförande av studie kring 

skolsköterskors erfarenhet av att stödja stressade elever. 
  
Stress är en del av livet för oss människor och även för barn. Stress är inte farligt men det 

är när stress finns i barnens liv mest hela tiden som den kan bli skadlig. Stress kan leda till 

fysiska besvär som ont i magen, huvudvärk och spända muskler vilket i sin tur resulterar i 

att barn upplever ökad psykisk ohälsa. Skolbarn söker hjälp hos skolsköterskan för att de 

inte mår bra och därför har skolsköterskan en viktig uppgift att stödja elever och erbjuda 

verktyg till hälsosamma val i hälsofrämjande och förebyggande syfte.  

                                         

Du tillfrågas i detta brev om samtycke till att skolsköterskan/orna i din verksamhet 

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

med skolsköterskor verksamma i grundskolan i mellansverige. Intervjun kommer att ske 

via fyra frågor som skickas till skolsköterskorna via e-post. Det är enbart vi och vår 

handledare som kommer ha tillgång till texten från intervjuerna.  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 

Vi garanterar strikt konfidentialitet. Alla uppgifter skolsköterskor lämnar till oss kommer 

att behandlas med sekretess.  

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att stödja stressade 

skolbarn, då en ökad kunskap inom området är viktigt. Resultatet av studien ska kunna 

användas och komma till nytta likväl för kommande som redan verksamma skolsköterskor. 

Om intresse finns kan resultatet delges.  

  

Önskar du ytterligare information kontakta gärna någon av oss: 

Med vänliga hälsningar Anna Johansson och Elin Nilsson 

  

Tel: 073-6318554 

Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till c17annbo@student.his.se 

eller till a17elini@student.his.se 

Handledare för studien är 

Stina Thorstensson, bitr. professor i omvårdnad. Institutionen för vård och natur vid 

Högskolan i Skövde 

Stina.thorstensson@his.se 
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Bilaga 2: 

 

Information om genomförande av studie kring 

skolsköterskors erfarenhet av att stödja stressade elever. 

 
Stress är en del av livet för oss människor och även för barn. Stress är inte farligt men det 

är när stress finns i barnens liv mest hela tiden som den kan bli skadlig. Stress kan leda till 

fysiska besvär som ont i magen, huvudvärk och spända muskler vilket i sin tur resulterar i 

att barn upplever ökad psykisk ohälsa. Skolbarn söker hjälp hos skolsköterskan för att de 

inte mår bra och därför har skolsköterskan en viktig uppgift att stödja elever och erbjuda 

verktyg till hälsosamma val i hälsofrämjande och förebyggande syfte.  

  

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

intervjuer med skolsköterskor verksamma i grundskolan i mellansverige. Din 

verksamhetschef har givet sitt godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien, 

men att medverka är självklart frivilligt. 

Intervjun kommer att ske via fyra frågor som skickas till dig via e-post. Det är enbart vi 

och vår handledare som kommer ha tillgång till texten från intervjuerna. Det kommer inte 

vara möjligt att identifiera vad just du har sagt i sammanställningen av resultatet. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför.  

Vi garanterar strikt konfidentialitet. Alla de uppgifter du lämnar kommer att behandlas 

med sekretess. Ingen kommer att få veta vad du har svarat på frågorna.  En eventuell risk 

med att delta i studien skulle kunna vara att frågor som ställs via e-post kan ge obehag. 

Den största fördelen med att delta anser vi vara att deltagarna får reflektera över syftet med 

studien och arbetet kring det. 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande 

med stressade skolbarn, då en ökad kunskap inom området är viktigt. Resultatet av studien 

ska kunna användas och komma till nytta likväl för kommande som redan verksamma 

skolsköterskor. Om intresse finns kan resultatet delges.  

Önskar du ytterligare information kontakta gärna någon av oss: 

Med vänliga hälsningar Anna Johansson och Elin Nilsson 

Tel: 073-6318554 (Anna) och 070-4561173 (Elin) 

 

Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till c17annbo@student.his.se 

eller till a17elini@student.his.se 

Handledare för studien är 

Stina Thorstensson, Bitr professor i omvårdnad.  Institutionen för vård och natur vid 

Högskolan i Skövde 

Stina.thorstensson@his.se 
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