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Bakgrund: Skolsköterskors uppdrag har förändrats med tiden. Uppdragets fokus har ändrats 
från ett patogent perspektiv till ett salutogent perspektiv, vilket innebär att fokus har ändrats 
från det sjuka till det friska. Samverkan med övrig personal på skolor är en förutsättning för 
att skolsköterskor ska kunna arbeta hälsofrämjande. Tidigare forskning visar att det finns en 
diskrepans mellan det som lärare förväntar sig av skolsköterskor och dess faktiska uppdrag.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka förväntningar lärare har på skolsköterskor. 
Metod: En fenomenografisk metod med induktiv ansats har använts. Dataanalysen bygger 
på sex semistrukturerade intervjuer med lärare.  
Resultat: Lärarnas förväntningar på skolsköterskor spänner över ett brett område. Analysen 
av intervjuerna mynnade ut i fyra beskrivningskategorier; hälsofrämjande arbete, social 
betydelse, medicinskt omhändertagande och tillgänglighet. Beskrivningskategorierna 
ordnades hierarkiskt i ett utfallsrum. 
Konklusion: Denna studie bidrar med kunskap om lärares förväntningar på skolsköterskor. 
Studiens resultat tydliggör ett förväntningsgap mellan lärares förväntningar på 
skolsköterskor och dess uppdrag från socialstyrelsen och skolverket som främst är 
förebyggande och hälsofrämjande. Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare 
forskning i ämnet.  
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Background: School nurses' mission have changed over time. The mission's focus has been 
changed from a pathogenic perspective to a salutogenic perspective, which means that the 
focus has changed from the sick to the healthy. Collaboration with other staffs within the 
schools is a prerequisite for school nurses to be able to work with health promotion. Previous 
research shows that there is a discrepancy between what teachers expect from school nurses 
and the school nurses´ actual mission. 
Purpose: The purpose of the study was to describe what expectations teachers have in school 
nurses. 
Method: A phenomenographic method with inductive approach has been used. The data 
analysis is based on six semi-structured interviews with teachers. 
Results: The teachers' expectations of school nurses span a wide area. The analysis of the 
interviews resulted in four description categories: health promotion, social importance, 
medical care and accessibility. The description categories were arranged hierarchically in a 
outcome room. 
Conclusion: This study contributes with knowledge of teachers' expectations of school 
nurses. The study's results clarify an expectation gap between the teachers' expectations in 
school nurses and its assignments from the National Board of Health and Welfare, and the 
Swedish Institute of Education, which is primarily preventative and health-promoting. The 
study's results are in good agreement with previous research on the subject. 



1 
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
INLEDNING ......................................................................................................................... 2 
BAKGRUND ......................................................................................................................... 2 

Hälsa och skolprestationer ............................................................................................................ 2 
Skolsköterskors uppdrag då och nu ............................................................................................... 3 
Hälsofrämjande och förebyggande arbete .................................................................................... 5 
Skolsköterskors hälsofrämjande arbete ........................................................................................ 5 
Teoretisk anknytning - KASAM ...................................................................................................... 6 
Definition av förväntning ............................................................................................................... 6 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................ 7 
SYFTE ................................................................................................................................... 7 
METOD ................................................................................................................................. 8 

Förförståelse .................................................................................................................................. 8 
Fenomenografi............................................................................................................................... 8 
Urval ............................................................................................................................................... 8 
Datainsamling ................................................................................................................................ 9 
Dataanalys ................................................................................................................................... 10 
Etiska överväganden .................................................................................................................... 10 

RESULTAT ......................................................................................................................... 12 
Hälsofrämjande arbete ................................................................................................................ 12 

Skolsköterskors kompetens förväntas komplettera lärares undervisning ............................................. 12 
Skolsköterskor förväntas vara delaktiga i flera hälsofrämjande moment inom skolan ......................... 13 

Social betydelse ........................................................................................................................... 13 
Skolsköterskor förväntas ha relationer med elever ............................................................................... 14 
Skolsköterskor förväntas ge trygghet ..................................................................................................... 14 

Medicinskt omhändertagande .................................................................................................... 15 
Skolsköterskor förväntas ha medicinsk kompetens ............................................................................... 15 
Skolsköterskor förväntas ha en avlastande funktion ............................................................................. 16 

Tillgänglighet ................................................................................................................................ 16 
Skolsköterskor förväntas finnas på skolan alltid .................................................................................... 16 
Skolsköterskor förväntas vara synliga på skolan .................................................................................... 16 

Utfallsrum .................................................................................................................................... 17 
DISKUSSION ...................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion .......................................................................................................................... 19 
Urval ....................................................................................................................................................... 19 
Datainsamling ......................................................................................................................................... 19 
Dataanalys .............................................................................................................................................. 20 
Etiska överväganden .............................................................................................................................. 20 
Förförståelse .......................................................................................................................................... 20 

Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 21 
Konklusion ................................................................................................................................... 23 
Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet.......................................................... 23 

REFERENSER .................................................................................................................... 25 
 
BILAGOR 

1. Informationsbrev till deltagare 
2. Intervjuguide 



2 
 
 

INLEDNING 

Skolsköterskors uppdrag har förändrats med tiden. Efterhand som svenska folkets 
levnadsförhållande och fysiska hälsa har förbättrats har skolsköterskors uppdrag gått från ett 
patogent perspektiv till ett salutogent perspektiv. Det innebär att fokus har ändrats från det 
sjuka till det friska. Trots att skolsköterskors uppdrag tydligt beskrivs som att främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande framkommer det bland skolsköterskekollegor och i forum 
riktade mot skolsköterskor i sociala medier att många skolsköterskor upplever att de främst 
förväntas vara tillgängliga för att ta hand om mer eller mindre akuta medicinska åkommor. 
Att skolsköterskor känner dessa förväntningar på sig bekräftas även i vetenskaplig litteratur 
(Hylander, 2011; Morberg, Lagerström & Dellve, 2012). Denna diskrepans kan skapa 
konflikter och påverka skolsköterskors möjlighet att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande, då forskning visar att ett gott samarbete är en förutsättning för detta (Rising-
Holmström, Häggström & Kristiansen, 2015). 

Det behövs mer kunskap kring vilka förväntningar lärare har på skolsköterskor. Utifrån 
denna kunskap kan skolsköterskor och centrala elevhälsor se hur väl de nått ut med 
budskapet om skolsköterskors uppdrag. Det är då lättare att ta ställning till om och i så fall 
hur de kan förmedla uppdraget på ett bättre sätt. Detta med syfte att skapa ett bättre 
samarbete mellan lärare och skolsköterskor, vilket i sin tur skulle gynna elever.  

BAKGRUND 

Hälsa och skolprestationer 

Det finns en uppsjö av definitioner av begreppet hälsa. År 1948 definierade WHO 
(Världshälsoorganisationen) hälsa som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och inte enbart som frånvaro av sjukdom. Denna definition utgör, för oss inom 
hälso- och sjukvården, grunden för vår uppfattning av begreppet hälsa (Pellmer Wramner, 
Wramner & Wramner, 2017).  

Skolan har ett stort inflytande på barns liv och det finns samband mellan elevers hälsa och 
skolresultat (Boman, 2016; Clausson & Morberg, 2012). I och med den nya skollagen knyts 
elevhälsans och skolans uppdrag närmare varandra och regeringen betonar särskilt 
korrelationen mellan hälsa och skolprestation (Prop. 2009/10:165). Kungliga 
Vetenskapsakademin har i en kunskapsöversikt (2010) belyst sambandet mellan prestation i 
skolan och psykisk hälsa. Sambandet mellan skolprestation och psykisk hälsa visade sig vara 
ömsesidigt, en god psykisk hälsa ger bättre förutsättningar för goda skolprestationer och att 
gå ut skolan med godkända betyg leder till minskad psykisk ohälsa i livet. Även om inte 
orsakssambandet är helt klargjort konstaterar den Kungliga Vetenskapsakademin (2010) att 
sambandet mellan svårigheter i grundskolan och psykisk ohälsa och utanförskap i unga år är 
starkt. Sambandet bekräftas även i Socialstyrelsens sociala rapport (2010) som visar att de 
som lämnar grundskolan med låga betyg i betydande större utsträckning vid 20 års ålder har 
ett alkoholmissbruk och är inblandade i allvarlig kriminalitet. Omvänt menar Bremberg och 
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Eriksson (2010) att hälsa i sig är en förutsättning för att kunna klara skolan då ohälsa till 
exempel kan bidra till ökad frånvaro och svårigheter att koncentrera sig. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) syftar skolors arbete, bland annat, till att främja elevers 
utveckling av kunskaper och lust att lära. Svenska skolor ska även ge elever respekt för 
mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Utöver detta ska skolor i samverkan 
med hemmen främja elevers personliga utveckling och sociala gemenskap. Genom att sträva 
för att uppväga skillnader i elevers förutsättningar ska elever ges möjlighet att utvecklas så 
långt det är möjligt.  I läroplanen (Lgr 11) framgår att uppdraget att stödja elevers utveckling 
mot målen är gemensamt för rektor, lärare och elevhälsopersonal vilket ställer krav på 
samarbete personalkategorier emellan. Enligt Bourdieu (Broady, 1989) kan det bli en ojämn 
maktfördelning mellan skolsköterskor och lärare i skolors kontext då lärare har övertag både 
i antal och i kunskap inom skolors huvudsakliga område, utbildning. Det gemensamma målet 
ska vara att arbeta hälsofrämjande och preventivt för att undvika ohälsa som i sin tur kan 
leda till icke uppfyllda måluppfyllelser pedagogiskt (Guvå & Hylander, 2017).  

Skolsköterskors uppdrag då och nu 

År 1913 anställdes den första skolsköterskan i Sverige, drygt 100 år efter den förste 
skolläkarens intåg i den svenska skolan. Skolläkare hade från början ett väldigt nära 
samarbete med lärare och när skolsköterskor kom in i bilden tog de över många av de 
arbetsuppgifter som lärare och lärarinnor hade utfört, såsom att väga, mäta och göra 
hörselkontroller på elever (Hammarberg, 2014). Syftet med skolhälsovården har från allra 
första början varit att förbättra folkhälsan i landet. I skolhälsovårdens begynnelse var det 
fokus på hygien, hälsokontroller och på att förhindra smittspridning. 1944 beslutade den 
svenska riksdagen om statsbidrag till skolhälsovård. Förutsättningen för detta bidrag var att 
alla barn skulle omfattas och att både skolläkare och skolsköterskor var anställda. Vid 
samma tid styrdes verksamheten upp och blev mer likvärdig över landet genom att det kom 
bestämmelser om att varje elev skulle ha ett hälsokort och alla elever skulle hälsoundersökas 
tre gånger under skoltiden. Direktiven till skolhälsovården var vid denna tid att värna om 
elevers hälsa och endast i undantagsfall skulle skolhälsovården behandla sjukdomar. Från 
skolhälsovårdens begynnelse på 1800-talet fram tills idag har svenska folkets 
levnadsförhållande och fysiska hälsa avsevärt förbättrats och skolhälsovårdens fokus ändrats 
från kroppsliga besiktningar på hälsokontroller till en mer salutogen syn på hälsa. 
Hälsokontrollerna kallas numer för hälsosamtal och har mer fokus på de psykosociala 
aspekterna av elevers hälsa (a.a.).  Inte alla skolsköterskor har följt med fullt ut i denna 
rolltransformering. En faktor som anses vara en viktig förutsättning för att skolsköterskor 
ska kunna arbeta hälsofrämjande är samverkan med övrig personal på skolan (Rising-
Holmström et al., 2015). 

Idag är skolsköterskor en del i samlingsbegreppet elevhälsa. Elevhälsa omfattar medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsa som begrepp är 
resultatet av en utredning initierad av regeringen i slutet av 1990-talet. Syftet med 
regeringens utredning var att grundligt gå igenom dåvarande elevvård och skolhälsovårds 
roller och arbetsuppgifter. Detta för att kunna komma med förslag på åtgärder för att höja 
kvaliteten och effektiviteten i verksamheten (Elevvårdsutredningen, 2000). Den 1 augusti 
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2010 trädde den nya, nuvarande, skollagen (SFS 2010:800) i kraft och i dess 25:e paragraf 
framgår tydligt att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever 
i svenska förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, sameskolor, specialskolor, 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor ska nu enligt skollagen ha tillgång till alla 
professioner som innefattas i begreppet elevhälsa. Skollagen (SFS 2010:800) ger elever i 
svenska grundskolor rätt till att erbjudas tre hälsobesök, tidigare kallade hälsokontroller, 
jämt fördelade under grundskoletiden. Samma lag ger även elever rätt att vid behov anlita 
elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. Begreppet enkla sjukvårdsinsatser definieras inte 
närmare i skollagen men en förklaring till vad det innebär går att finna i regeringens 
proposition (2009/10:165) där det framgår att enkla sjukvårdsinsatser till exempel kan vara 
omplåstring eller preliminär bedömning av skador uppkomna under skoltiden. 

Socialstyrelsen har tillsammans med skolverket (2016) gett ut en vägledning till elevhälsan 
utifrån skollagen och dess förarbeten. I denna vägledning beskrivs elevhälsans och 
skolsköterskors uppdrag tydligare och mer specifikt än i skollagen som är mer övergripande. 
Här framgår att elevhälsans uppdrag sammanfattningsvis syftar till att främja elevers 
lärande, utveckling och hälsa, förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att 
skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans uppdrag sätter 
sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsans uppdrag knyts därmed närmare 
skolans uppdrag (Socialstyrelsen, 2016). Vikten av att alla yrkeskategorier som arbetar i 
skolan samverkar belyses i läroplanen, lgr 11, (Skolverket, 2016) i vilken det framgår att alla 
yrkeskategorier i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande. Skolsköterskors uppdrag och arbetsuppgifter beskrivs av socialstyrelsen och 
skolverket (2016) som att de ska bidra med sin medicinska kompetens och insamlade 
kunskap om elevers hälsotillstånd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande 
planeringen av skolors elevhälsoarbete. Vidare ska skolsköterskor genom sina hälsobesök 
tidigt upptäcka elever som kan vara i behov av särskilt stöd, bevaka elevers 
vaccinationstäckning och tillsammans med övrig personal på skolan verka för att elever får 
sunda levnadsvanor. 

I den kommun där denna studie utförts finns en lokal uppdragsbeskrivning för elevhälsans 
medicinska insats, EMI, skriven av enhetschefer på den centrala elevhälsan i kommunen. 
Den lokala uppdragsbeskrivningen är skriven på en övergripande nivå och stämmer väl 
överens med både skollagen (SFS 2010:800) och skolverket och socialstyrelsens vägledning 
för elevhälsan (2016). Ytterst ska skolsköterskor, enligt den lokala uppdragsbeskrivningen, 
genom att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, stödja elevers lärande, utveckling och 
hälsa. Skolsköterskor väntas bistå skolans övriga personal i det övergripande hälsofrämjande 
arbetet på skolor och arbeta för att elever ska ha en god arbets- och lärandemiljö. 
Skolsköterskors hälsosamtal beskrivs som det viktigaste verktyget i detta arbete. 

Riksföreningen för skolsköterskor har tillsammans med svensk sjuksköterskeförening gett 
ut en kompetensbeskrivning för skolsköterskor (2016) vars syfte bland annat är att klargöra 
skolsköterskors roll. I riksföreningens kompetensbeskrivning (2016) beskrivs 
skolsköterskors roll som central i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och målet 
med den omvårdnad som skolsköterskor bedriver är hälsa utifrån den enskildes perspektiv.  
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Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Hälsofrämjande arbete definieras enligt Ottawadeklarationen (WHO, 1986) som den process 
som gör att människor i högre grad kan ta kontroll över och förbättra sin hälsa.  För att uppnå 
ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande behöver den enskilde 
eller gruppen kunna identifiera och realisera mål, tillfredsställa behov och förändra eller 
hantera omvärlden. Utifrån detta kan hälsa ses som en resurs och inte ett mål. 
Hälsofrämjande arbete syftar till att minska ojämlikheter i hälsa och till att ge människor lika 
möjligheter till att nå upp till sin fulla hälsopotential. För att nå sin fulla hälsopotential 
behöver människan en stödjande miljö, tillgång till information, livsfärdigheter och 
möjlighet att göra hälsosamma val (WHO, 1986). Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
kan ske universellt, riktat till alla, selektivt, riktat till riskgrupper eller indikerat, riktat till 
personer som har utvecklat ett problem.  

Skolsköterskor ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande (SFS 2010:800). 
Förebyggande arbete är det arbete som görs i syfte att förhindra att sjukdomar, olyckor och 
psykosociala problem uppkommer eller utvecklas. Förebyggande arbete kan ske på tre olika 
nivåer: primärt förebyggande arbete som avser att förebygga att sjukdom och riskbeteende 
uppstår, sekundärt förebyggande arbete som syftar till att hitta och begränsa sjukdomar och 
riskfaktorer i ett tidigt skede och tertiärt förebyggande arbete vars syfte är att förhindra 
återfall av sjukdom och förhindra att fysiska och psykosociala funktionsnedsättningar 
uppstår (Clausson & Morberg, 2012).  

Skolsköterskors hälsofrämjande arbete 

Skolsköterskor träffar samtliga elever i skolan flera gånger under deras skoltid, vilket ger 
skolsköterskor goda möjligheter att bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete på 
individ-, grupp- och generell nivå. Hälsosamtalet är skolsköterskors främsta verktyg i det 
hälsofrämjande arbetet (Clausson & Morberg, 2012). I hälsosamtalet kan skolsköterskor, 
utifrån elevens individuella behov, med varsam och försiktig rådgivning, uppmuntra elever 
till hälsosamma levnadsvanor (Golsäter, 2012). Resultatet från hälsosamtalen kan 
sammanställas och användas som underlag för skolors hälsofrämjande utveckling 
(Socialstyrelsen, 2016). Även elevers spontana besök hos skolsköterskor ger möjlighet till 
förebyggande och hälsofrämjande arbete då det vid dessa besök ges möjlighet till 
egenvårdsundervisning, tidig upptäckt av fysiska och psykiska hälsoproblem och 
elevcentrerade, salutogena, samtal (Clausson & Morberg, 2012). Vidare kan skolsköterskor 
arbeta hälsofrämjande genom att med sin kunskap påverka elevers lärandemiljö och 
skolklimat. En studie har visat på faktorer som skolledare anser viktigt för att skolor ska vara 
hälsofrämjande. Flera av dessa faktorer är insatser som skolsköterskor bedriver, 
hälsoundervisning, kompetens, omsorg, förtroende och stöd till elever (Persson & 
Haraldsson, 2017). Skolsköterskors förebyggande arbete består bland annat av att vaccinera 
elever i enlighet med det svenska barnvaccinationsprogrammet, bistå lärare i undervisningen 
om matvanor, fysisk aktivitet, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) samt vara 
med och utarbeta rutiner för skolors arbete mot kränkande behandling (Socialstyrelsen, 
2016). 
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Teoretisk anknytning - KASAM 

Begreppet KASAM - Känsla av sammanhang, myntades på 1970-talet av den 
amerikanskfödde sociologen Aaron Antonovsky. Teorin lutar sig mot ett salutogent synsätt, 
vilket betyder “hälsans ursprung”. Det salutogena synsättet fokuserar på de faktorer som 
leder till och vidmakthåller hälsa, snarare än de faktorer som orsakar ohälsa. Antonovsky 
(2005) var under största delen av sitt yrkesverksamma liv bosatt i Israel, där han bland annat 
studerade hälsotillståndet hos kvinnor som överlevt koncentrationsläger under förintelsen. 
Utifrån dessa studier upptäckte Antonovsky (2005) att vissa kvinnor, trots plågorna de 
genomlidit, hållit sig friska och utifrån detta frågade han sig; Vad är det som gör att vissa 
individer håller sig friska genom livet? Antonovsky (2005) menade att en individs hälsa 
beror på en känsla av sammanhang - KASAM.  

Enligt Antonovsky (2005) är en person aldrig 100 % frisk eller sjuk, utan befinner sig 
någonstans mitt emellan genom livet. Graden av friskhet bestäms enligt Antonovsky (2005) 
med hjälp av teorin KASAM. I denna teori finns det tre begrepp som är centrala. Begriplighet 
är vad som händer inom och utom individen, det vill säga känslan av vad som händer i 
världen runt omkring människan, att det finns en struktur som är greppbar. Hanterbarhet 
innebär att det finns resurser att ta till inom sig själv eller med hjälp av andra om något 
oväntat och svårt skulle inträffa. En individ som har tillgänglighet till resurser kan hantera 
orättvisor bättre än andra. Meningsfullhet i livet kan påverka hur människan hanterar 
utmaningarna i livet och om de känns värda att engagera sig i. De tre delarna ska inte ses 
som separata enheter utan de ska samspela och i samspelet skapas KASAM. Antonovsky 
(2005) menade själv att delen meningsfullhet var den viktigaste delen för hälsa.  

På arbetsplatser kan kunskap om sin egen och andras roll, arbetsinnehåll, omvärlden och 
organisationen ge begriplighet. En tydlig organisation, riktlinjer och en god förmåga att 
kommunicera kan ge hanterbarhet och goda relationer, visioner och mål kan ge 
meningsfullhet (Hultberg et al., 2018). Forskning visar att skolsköterskor och lärare ibland 
har svårt att förstå och kommunicera med varandra, då de i grunden tillhör olika paradigm, 
samt att det finns begränsad förståelse för skolsköterskors arbete bland övriga professioner 
i skolan (Croghan, Johnson & Aveyard, 2004; Descoteaux, 2001). Brister i kommunikation 
och förståelse på arbetsplatser bidrar till minskad känsla av sammanhang (Hultberg et al., 
2018). Lärare upplever ofta ohälsosam arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2017) och 
skolsköterskor känner krav på sig att ständigt vara flexibla och tillgängliga (Morberg, 
Dellve, Karlsson & Lagerström, 2006). Detta är stressorer som Antonovsky (2005) skulle 
kalla för kroniska stressorer som påverkar känslan av sammanhang negativt. Om lärares 
förväntningar på skolsköterskor överensstämmer med dess uppdrag kan det bidra till en 
känsla av sammanhang för både skolsköterskor och lärare.  

Definition av förväntning 

Att ha en förväntning innebär att tro eller anta att något är eller kommer att vara på ett visst 
sätt (Svenska akademiens ordlista, 2015). Inom revision talas det om förväntningsgapet med 
vilket menas gapet mellan det som intressenten uppfattar att revisorn kan och får göra och 
vad revisorn i verkligheten kan och får göra enligt gällande lagar och riktlinjer. För att 
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minska förväntningsgapet anses det viktigt att utbilda och ge information till intressenterna 
(Jenning, Dan & Reckers, 1993).  Översatt till aktuellt ämne är intressenten läraren och 
revisorn skolsköterskan. Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsorsakade besvär (2018) visar 
att otydliga och motstridiga krav i arbetet är den tredje största orsaken till arbetsorsakade 
besvär såsom trötthet, oro och ångest.  

PROBLEMFORMULERING  

Skolan har ett stort inflytande på barns liv och det finns samband mellan elevers hälsa och 
skolresultat. Skolsköterskors roll är väl beskriven i skollagen, vägledning för elevhälsan, 
lokal uppdragsbeskrivning och från riksföreningen för skolsköterskor som främst 
förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskor känner delvis  andra förväntningar på sig 
i sin yrkesroll och har haft svårt för att synliggöra sin roll och sitt arbete i skolans kontext. 
Mot bakgrund av detta är det angeläget att undersöka vilka förväntningar lärare har på 
skolsköterskor. Denna kunskap är betydelsefull då det finns ett starkt samband mellan hälsa 
och skolprestationer och samarbete mellan skolsköterskor och lärare är en förutsättning för 
att kunna bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva vilka förväntningar lärare har på skolsköterskor. 
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METOD 

Då syftet med denna studie var att beskriva lärares förväntningar på skolsköterskor valdes 
en kvalitativ fenomenografisk metod med induktiv ansats. Kvalitativ forskningsmetod ger 
författare möjlighet att tolka innebörder av  människors upplevelser. Med induktiv ansats 
menas att forskaren utifrån förutsättningslösa studier av ett fenomen beskriver detta så 
korrekt som möjligt. Utifrån detta kan sedan teoretiska begrepp skapas eller slutsatser dras.  
Fenomenografisk  forskningsmetod kartlägger pedagogiskt betydelsefulla skillnader i hur 
människor förstår vissa fenomen i tillvaron (Henricson, 2017).  

Förförståelse 

Forskaren kan ha en förförståelse och förvänta sig eller vilja ha vissa svar av informanten, 
som leder till att denne läser in svar från informanten som egentligen inte finns. Detta kan 
vara svårt att bevisa i resultatet, men forskaren måste se till att ta ett så stort ansvar som 
möjligt och också vara medveten om sin eventuella förförståelse (Dahlberg, 2014). 
Författarnas egen förförståelse inför föreliggande studie är utifrån upplevda erfarenheter att 
lärares förväntningar på skolsköterskor inte alltid överensstämmer med dennes uppdrag. 
Genom att författarna diskuterar sin förförståelse med varandra, sin handledare och andra 
studenter minimeras risken för att resultatet påverkas av förförståelsen.  

Fenomenografi 

Fenomenografi är en metod som beskriver kvalitativa företeelser genom att möta en person, 
oftast i en enskild intervjusituation. Det som skiljer den fenomenografiska 
forskningsansatsen mest från andra kvalitativa metoder är dess kraftiga betoning på att 
beskriva och lyfta fram olika aspekter av det undersökta fenomenet. Den fenomenografiska 
metoden lägger tyngdpunkten på att kartlägga betydelsefulla skillnader i hur olika människor 
upplever och uppfattar fenomen i världen. Metoden riktar in sig på relationen mellan det 
som erfars (objektet) och den som erfar (subjektet). Fenomenografi går inte ut på att upprepa 
vad en person i en intervjusituation säger med ord, utan att fånga upp och upptäcka 
innebörder som ligger djupare hos personen (Dahlberg, 2014). Inom fenomenografisk 
forskning används begreppen första och andra ordningens perspektiv. I första ordningens 
perspektiv riktas fokus mot fenomenet i sig medan det i andra ordningens perspektiv ligger 
fokus på människors sätt att uppfatta eller förstå ett visst fenomen. Fenomenografiska studier 
riktar sig mot andra ordningens perspektiv (Henricson, 2017).  

Urval 

Studien genomfördes på två skolor i en kommun i södra Sverige. Kommunen har cirka       
150 000 invånare och det finns totalt 59 grundskolor i kommunen. Skolorna som valdes till 
denna studie är kommunala, respektive skola har cirka 450 elever, 25 pedagoger och en 
skolsköterska. Inklusionskriterier för att delta i studien var: två års erfarenhet av arbete som 
behörig lärare i årskurs F-6.  
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Det finns enligt Polit och Beck (2017) ingen lägre gräns för antalet informanter gällande 
kvalitativ forskning. Det viktiga är ett omsorgsfullt val av informanter och kvalitén på 
information som kommer fram i intervjuerna. Urvalet skedde på ett strategiskt sätt så att 
fenomenet, det vill säga lärarnas förväntningar på skolsköterskor, skulle bli så omfångsrikt, 
brett och varierat beskrivet som möjligt (Dahlberg, 2014). Strategiskt urval är målinriktat, 
vilket innebär att informanter handplockas efter sin kunskap och erfarenhet inom området 
som ska undersökas. Forskaren väljer de informanter som kan tänkas ge störst värde för 
studien (Dahlberg, 2014; Polit & Beck, 2017). För att uppnå variation i urvalet valde 
författarna  att intervjua lärare av olika kön, ålder och med olika arbetslivserfarenhet. 
Informanternas ålder varierade mellan 30-65 år, deras arbetslivserfarenhet var 10-45 år som 
behörig lärare och av de totalt sex intervjuade lärarna var en av manligt kön. Utöver 
pilotintervjun intervjuades fem lärare.   

Datainsamling 

Författarna kontaktade rektorn på de tänkta skolorna, så att intervjuerna sanktionerades från 
denne och för att få tid utsatt till intervjuer med deltagande lärare. I nästa steg tillfrågades 
fem lärare via mejl, där information om studien bifogades, om de ville delta i en intervju, 
bilaga 1. Deltagarna informerades om att det var frivilligt att delta i studien och att de när 
som helst kunde avbryta sin medverkan. Samtliga tillfrågade lärare samtyckte till att delta i 
studien. Intervjuerna genomfördes i ett ostört rum på lärarnas arbetsplats vilket för dem 
innebar en välkänd och trygg miljö. Varje intervju varade i cirka 30-45 minuter, 
ljudinspelning skedde med en smartphone.  

En semistrukturerad intervjumetod användes, vilket innebär att frågorna är förutbestämda. 
Informanterna får samma huvudfrågor, men följdfrågorna kan variera utifrån informantens 
svar, bilaga 2. Fördelen med denna intervjuform kan vara att situationen upplevs tryggare, 
mer förtrolig och inte lika uppstyltad och strikt. En semistrukturerad intervjumetod kräver 
att den som intervjuar håller den röda tråden, då variationen i följdfrågorna kan leda till att 
samtalet flyter iväg till icke relevant information (Malterud, 2014). Intervjuns fördel 
gentemot skriftliga frågor och svar är att de ger möjlighet till nyansrika följdfrågor. 
Intervjuformen främjar en levande social interaktion mellan två personer och ger stora 
möjligheter att förstå hur något kan upplevas, erfaras eller uppfattas (Dahlberg, 2014). För 
att forskningen ska vara trovärdig och komma så nära sanningen som möjligt måste 
forskaren ställa sina frågor på ett relevant sätt och informanten måste tala sanning. I en 
intervjusituation finns ett samspel och informationsutbyte mellan den som intervjuar och 
informanten, inte enbart i ord, utan även i form av kroppsspråk, nickningar, ögonkontakt och 
tonfall. Detta går inte att dokumentera i form av ljudinspelning, men kan ändå vara viktiga 
att påtala och beskriva. I en intervjusituation finns det alltid risker för missförstånd och för 
att dessa inte ska uppkomma är det viktigt att intervjuaren är flexibel, lyhörd och lugn och 
under intervjun försäkrar sig om att denne har uppfattat svaret rätt i form av följdfrågor som 
till exempel “Menar du att…?” eller “Uppfattade jag dig rätt när…?”. Författarna 
genomförde intervjuerna tillsammans. 
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För att säkerställa att intervjufrågorna svarade på syftet genomfördes en pilotintervju med 
en lärare. Utfallet av pilotintervjun visade att intervjufrågorna gav svar på studiens syfte och 
därför gjordes inga justeringar i intervjuguiden.  

Dataanalys 

De data som samlades in transkriberades ordagrant. Då en fenomenografisk metod valdes 
och syftet var att beskriva hur informanterna tänker i förhållande till ett visst fenomen är det 
viktigt att koncentrera sig på de betydelsefulla delarna av transkriptet där den intervjuade 
personen verkligen talar om sin egen erfarenhet av fenomenet, vilket innebär att forskaren 
till en början bör fokusera på de delarna där dessa mönster syns och att hitta kärnan. 
Analysprocessen  följde  Henricssons (2017) fem steg: 

Steg 1. Hela materialet av intervjutexter lästes igenom.  

Steg 2. Markeringar i texten gjordes i varje intervju där intervjupersonen beskrev egna 
reflektioner och egna erfarenheter av fenomenet.  

Steg 3. De markerade avsnitten lästes igenom igen och sedan gjordes en sammanfattande 
beskrivning på hur personen beskrev och förstod fenomenet - detta steg kallas preliminärt 
sätt att förstå fenomenet.  

Steg 4. Ett mönster utkristalliserades bland de markerade preliminära sätten att förstå 
fenomenet och sedan formulerades en beskrivning av dessa - dessa kallas 
beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna gjordes distinkta, ömsesidigt uteslutande 
och kvalitativt skilda från varandra. Tillsammans gjorde beskrivningskategorierna utfallet 
av den fenomenografiska studiens resultat.  

Steg 5. Beskrivningskategorierna strukturerades hierarkiskt i ett utfallsrum.  

För att kunna koncentrera analysen till avsnitten där den intervjuade personen beskriver sin 
egen erfarenhet av fenomenet och få en hanterbar textmassa var det viktigt att göra en tidig 
gallring av texten. För att få möjlighet att få ett preliminärt sätt att förstå fenomenet var det 
viktigt att hålla isär de individuella intervjuerna/transkripten tills detta var uppnått 
(Henricson, 2017). 

Etiska överväganden 

Forskning är nödvändig och viktig för samhällets och individens utveckling. Den 
internationella Helsingforsdeklarationen är det grundläggande dokumentet gällande 
forskningsetiska riktlinjer, ursprungligen antagen av World Medical Association 1964. 
Deklarationen är allmänt hållen då riktlinjerna ska tillämpas på forskning i en vid mening. 
Det nationella medicinska forskningsrådet (MFR) sammanställde, utifrån 
Helsingforsdeklarationen, första gången 1996 en skrift med forskningsetik, då ett behov av 
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svensk tolkning fanns.  Det är av stor vikt att forskningen riktar sig mot väsentliga och 
viktiga områden. Den ska hålla en hög kvalité så att kunskaper och metoder utvecklas, 
fördjupas och förbättras. Forskare har alltså ett krav på sig själva - forskningskravet, men 
också ett krav gentemot individen/informanten som inte får kränkas, förödmjukas eller 
utsättas för fysisk eller psykisk skada - individskyddskravet. God forskning börjar alltid hos 
forskaren själv, varför det är viktigt med en hög etisk moral och medvetenhet hos den som 
forskar (MFR, 2000). 

Enligt vetenskapsrådet (2002) ska forskaren förhålla sig till fyra etiska principer, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I studien 
inhämtade forskarna samtycke från alla informanter och informerade dem om att de när som 
helst under studiens gång hade rätt att avbryta sitt deltagande. De informerades om att allt 
som sades skulle hanteras konfidentiellt, vilket innebär att allt som sagts, spelats in och 
transkriberats raderas efter arbetets slut och godkännande av examinator. Eftersom 
informanterna var få och att det är en kvalitativ studie var det extra viktigt att informera dem 
om att materialet skulle hanteras med noggrannhet och att det skulle ske en direkt 
avidentifiering av personerna. Författarna bad om lov att få citera informanterna i texten och 
informerade dem om att uppgifterna som framkom inte skulle komma att nyttjas, lånas ut 
eller sparas till andra ändamål än just denna studie. Informanterna informerades om att efter 
att arbetet blivit godkänt av examinator skulle alla sex intervjupersoner få tillgång till varsitt 
exemplar av uppsatsen (Polit & Beck, 2017).  
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RESULTAT 

Analysprocessen mynnade ut i fyra beskrivningskategorier: hälsofrämjande arbete, social 
betydelse, medicinskt omhändertagande samt tillgänglighet. Beskrivningskategorierna 
består av olika preliminära sätt att förstå, uppfattningar. Dessa fyra beskrivningskategorier 
och uppfattningar  har hierarkiskt ordnats i ett utfallsrum. För att förstärka och illustrera 
lärarnas förväntningar används citat.  

 

Hälsofrämjande arbete 

Kategorin hälsofrämjande arbete beskriver de intervjuade lärarnas förväntningar på 
skolsköterskors hälsofrämjande arbete. Skolsköterskors hälsofrämjande arbete värderas högt 
av lärarna som intervjuades, då detta ses som en förutsättning för att elever ska må bra fysiskt 
och psykiskt och kunna lyckas socialt och prestationsmässigt i skolan. Denna 
beskrivningskategori består av två uppfattningar vilka är; skolsköterskors kompetens 
förväntas komplettera lärares undervisning och skolsköterskor förväntas vara delaktiga  i 
flera hälsofrämjande moment inom skolan.  

Skolsköterskors kompetens förväntas komplettera lärares undervisning 

Lärarna påtalar att elever lyssnar på och tar in vad skolsköterskor säger bättre än när en lärare 
talar om till exempel kroppen. Detta anser de bero på att skolsköterskor har en högre 
kompetens och är mer uppdaterade i dessa ämnen. 

“Skolsköterskor har en helt annan kompetens och brukar vara ajour i sina ämnen… då vet 
ju skolsköterskan lite mer om de senaste rönen… undersökningar visar att elever lyssnar 
bättre när man är påläst.”  

Hälsofrämjande 
arbete

Skolsköterskors 
kompetens förväntas 
komplettera lärarens 

undervisning

Skolsköterskor 
förväntas vara 
delaktiga i flera 
hälsofrämjande 

moment inom skolan

Social betydelse

Skolsköterskor 
förväntas ha relationer 

med elever

Skolsköterskor 
förväntas ge trygghet

Medicinskt 
omhändertagande

Skolsköterskor 
förväntas ha medicinsk 

kompetens

Skolsköterskor 
förväntas ha en 

avlastande funktion

Tillgänglighet

Skolsköterskor 
förväntas finnas på 

skolan alltid

Skolsköterskor 
förväntas vara synliga 

på skolan
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Lärarna förväntar sig att skolsköterskor besitter en annan, högre, kompetens än lärare i 
ämnen som berör skolsköterskors kompetensområden såsom kost, fysisk aktivitet och sömn. 
Även om dessa ämnen ingår i kursplaner i skolans läroplan anser lärarna att skolsköterskor 
är mer lämpade och har mer kompetens att undervisa elever i dessa ämnen. Lärarna 
uppskattar när skolsköterskor engagerar sig och bidrar som ett komplement i deras 
undervisning.  

Skolsköterskor förväntas vara delaktiga i flera hälsofrämjande moment inom skolan 

På frågan vad lärare förväntar sig när det gäller skolsköterskors hälsofrämjande arbete 
förväntar sig lärarna att skolsköterskor är delaktiga i undervisningen i klassen. De förväntar 
sig att skolsköterskor kompletterar och förstärker lärarnas undervisning om sex och 
samlevnad, pubertet, hygien, sömn, kost och fysisk aktivitet. 

“Till exempel i NO… sexualkunskapen, och det är inte alltid lätt att ta den själv utan det 
kan vara bra om även skolsköterskan kommer ut och hjälper till… så de inte bara hör från 
oss NO-lärare.” 

Lärarna som intervjuades förväntar sig ett pedagogiskt samarbete med skolsköterskor 
gällande ämnen med gemensamma beröringspunkter. Det finns enligt lärarna ingen 
begränsning i hur samarbetet kan utvecklas och de ser möjligheter för skolsköterskor att vara 
delaktiga i många ämnen i skolan.  

“... vara med i utförandet av arbetsområden om kroppen… man kan prata om sömn och 
mat… men det ju livet på något vis… en pusselbit, det medicinska och kroppen… en bred 
front de får en helhetsbild och verklighetsförankring.” 

Annat hälsofrämjande arbete som lärarna förväntar sig av skolsköterskor är deltagande i 
antimobbningsarbete, deltagande på föräldramöten, vara med på utvecklingssamtal, främja 
elevers deltagande i föreningsliv. Gällande förväntningar på hälsofrämjande arbete på 
organisationsnivå nämndes endast skolsköterskors deltagande i elevhälsoteamsarbetet.   

Det finns höga förväntningar på skolsköterskor och deras hälsofrämjande arbete bland 
lärarna, men även en förståelse för dennes begränsade möjligheter att hinna med det 
hälsofrämjande arbetet utöver utförandet av basprogrammet.  

“ Har man bara några timmar och för många elever… hur ska man hinna med allt?... med 
vaccinationer med mäta och väga och allt… då blir det nog svårt för skolsköterskor att 
hinna med kan jag tänka mig.” 

Social betydelse 

Beskrivningskategorin social betydelse beskriver lärarnas förväntningar gällande 
skolsköterskors sociala betydelse på skolor. Det finns skillnader bland de intervjuade lärarna 
i denna kategori. En del av lärarna lägger stor vikt vid skolsköterskors sociala betydelse på 
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skolan. De anser att det är viktigt för elever att ha en vuxen på skolan, i detta fall 
skolsköterskan, att känna förtroende för och kunna vända sig till med känsligare frågor. 
Denna beskrivningskategori består av två uppfattningar; skolsköterskor förväntas ha 
relationer med elever och skolsköterskor förväntas ge trygghet. 

Skolsköterskor förväntas ha relationer med elever 

Lärarna betonade betydelsen av skolsköterskors sociala funktion och menade att dennes 
goda relationer med elever är av stor vikt för elevers välbefinnande i skolan. 

“Barn som har det jobbigt t.ex. socialt, de går ju inte till någon om man inte har den 
relationen.” 

Lärarna har upplevt skillnader mellan skolsköterskor som har, respektive inte har, skapat 
relationer med elever. De upplever det som positivt när skolsköterskor har en närvarande 
relation med barnen då det underlättar vid till exempel vaccinationer. Lärarna beskriver det 
som positivt när elever vid flera tillfällen fått träffa och skapa relation med skolsköterskan 
inför till exempel vaccination. Lärarna har upplevt skillnader i skolsköterskors sätt att arbeta 
och de menar att utfallet för barnen blir betydligt sämre där skolsköterskor inte har relationer 
med elever. En jämförelse gjordes med ett tidigare vaccinationstillfälle där skolsköterskan 
var känd och hade en relation med elever och vid detta tillfälle  avlöpte vaccinationen på ett 
positivt och tryggt sätt.  

“Jag träffade någon gång en skolsköterska som var väldigt “effektiv” till exempel vid 
vaccinationer… det var liksom inte så att hon tog mjukt hand om barnen utan pang på och 
sedan var det gjort… och det blev inte så bra.” 

Skolsköterskor förväntas vara synliga och rör sig bland elever, vilket anses skapa goda 
förutsättningar för skolsköterskor att skapa goda relationer med elever. En del av lärarna 
betonade inte alls betydelsen av skolsköterskors relationer med elever, men förväntar sig 
ändå att skolsköterskor ska vara en känd person på skolan, vilket får anses skapa goda 
förutsättningar för att lära känna barnen och skapa relationer.  

De intervjuade lärarna ansåg att det krävs tid och kontinuitet av skolsköterskor för att kunna 
skapa relationer med elever och de såg och förstod att det finns svårigheter för skolsköterskor 
då de är begränsade av sina arbetsförhållanden. 

“Om man inte är här jämt… precis som jag sa innan… så är det inte lika lätt att skapa 
relationer.” 

Skolsköterskor förväntas ge trygghet 

Skolsköterskor förväntas bidra till att elever känner sig trygga på skolan. Skolsköterskor 
förväntas vara trygga och välkända personer som elever känner förtroende för och vågar 
vända sig till när det uppstår behov av olika slag som till exempel oro, fysiska-, psykiska- 
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och sociala problem. Det nämns även förväntningar på att skolsköterskor ska ha 
samtalsgrupper och individuella stödjande samtal med elever som har behov av det. 

“... att ha en lite omhuldande roll… en liten klapp på axeln… skolsköterskan kan väl kallas 
lite för en skolmor på något vis.” 

Skolsköterskor förväntas även ge trygghet gentemot lärare. Lärarna menar att de känner 
trygghet bara av att veta att skolsköterskor finns på plats på skolor. Det är också en trygghet 
för lärarna att kunna be skolsköterskor om hjälp i kontakten med vårdnadshavare då lärare i 
vissa situationer är rädda för att skada den fortsatta relationen med vårdnadshavare.  Lärarna 
känner sig tryggare i sitt arbete i och med att skolsköterskor kan vara behjälpliga  i komplexa 
situationer gällande till exempel orosanmälningar till socialtjänsten.  

Medicinskt omhändertagande 

Kategorin medicinskt omhändertagande beskriver lärarnas förväntningar på skolsköterskors 
medicinska omhändertagande. Samtliga intervjuade lärare beskriver att de förväntar sig att 
skolsköterskor finns till hands vid sjukdom och olycksfall hos elever. I intervjuns första 
övergripande fråga om vilka förväntningar de som lärare har på skolsköterskor svarade 
samtliga att de främst förväntade sig att skolsköterskor tog hand om elevers medicinska 
åkommor. Denna beskrivningskategori består av två uppfattningar; skolsköterskors 
medicinska kompetens och skolsköterskors avlastande funktion.   

Skolsköterskor förväntas ha medicinsk kompetens  

Lärarna har en stor tilltro till skolsköterskors medicinska kompetens och förväntar sig att få 
medicinsk hjälp när skolsköterskan är på skolan. Det inger dem trygghet att veta att 
skolsköterskor finns på plats och handgripligen kan hjälpa till, rådfrågas eller bekräfta deras 
egna bedömningar vid olycksfall och sjukdom. Även om det inte rör sig om avancerad 
sjukvård i skolan nämner  lärarna att de inte har kompetens eller utbildning för att hjälpa 
elever som har blivit sjuka eller skadat sig och de förväntar sig därför att skolsköterskor ska 
finnas som hjälp och stöd när medicinska bedömningar behöver göras.  

“... vi lärare har ju inte den kompetensen… ska jag ringa en ambulans?... ska vi bara lägga 
om den här foten eller vad handlar det om?...” 

De intervjuade lärarna förväntade sig främst hjälp av skolsköterskor vid större olycksfall. 
Lärarna uttryckte att de trots allt kände att de kunde hantera och ta hand om elever vid svårare 
olycksfall där skolsköterskan inte finns på plats då de istället kontaktar vårdnadshavare 
och/eller ambulans.  

“Det känns alltid tryggt när skolsköterskan är på plats liksom… ee.. men är hon inte där så 
ringer man ju bara en ambulans.” 
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Skolsköterskor förväntas ha en avlastande funktion  

Lärarna uttryckte förväntningar på att skolsköterskor skulle ta hand om det medicinska 
omhändertagandet på skolan så att de som lärare kunde ägna sig åt sitt pedagogiska arbete 
även om de samtidigt uttryckte en viss förståelse för att skolsköterskor även hade annat att 
göra. 

“...det vardagliga med plåstrandet och det tar jättemycket tid för oss pedagoger… att ta 
hand om barn som har skadat sig, som är ledsna, som mår dåligt….” 

“ och skolsköterskan skulle kunna ta hand om barnet, ringa föräldrar, … det är ett jätte 
mankemang att ta hand om ett barn som är ledset och gråter och har ont, kräks, blöder 
näsblod eller vad det nu är liksom.” 

Lärarna ger också uttryck för att förväntningar på skolsköterskor och det medicinska 
omhändertagandet handlar om en rädsla för att själva bli smittade av löss, blodsjukdomar 
och maginfluensa. De önskar i dessa fall att skolsköterskor med sin kompetens ska ta hand 
om barnen i dessa situationer. 

Tillgänglighet 

Kategorin tillgänglighet beskriver lärarnas förväntningar på skolsköterskors tillgänglighet. 
Samtliga lärare uttryckte förväntningar på att skolsköterskor ska ha hög tillgänglighet. 
Denna beskrivningskategori består av två uppfattningar; skolsköterskor förväntas finnas på 
skolan alltid och skolsköterskor förväntas vara synliga på skolan. 

Skolsköterskor förväntas finnas på skolan alltid  

Lärarna förväntar sig att skolsköterskor ska finnas på skolan hela dagen varje dag oavsett 
antal elever på skolan. De menade att skolsköterskor borde finnas tillgängliga under elevers 
hela skoldag, även under fritidstiden. Detta utifrån att lärarna anser att det är svårt att hålla 
reda på när skolsköterskor är på skolan eller inte. De förväntar sig att alltid kunna få tag på 
skolsköterskor när de finns på plats i fall någonting skulle inträffa men de visar också 
förståelse för att skolsköterskor kan vara upptagna med annat hälsofrämjande arbete. Lärarna 
förväntar sig enkla och snabba kontaktvägar för att kunna få tag på skolsköterskor. De menar 
att det är svårt att veta vad som kan förväntas av skolsköterskor när de inte alltid finns på 
plats.  

“Skolsköterskor ska för det första vara tillgängliga på skolan” 

Skolsköterskor förväntas vara synliga på skolan   

Lärarna förväntar sig att skolsköterskor ska vara tillgängliga för att kunna röra sig fritt bland 
elever och övrig personal ute på skolorna. Detta i syfte att skapa naturliga och spontana möte 
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och kontaktytor med elever och övrig personal. Lärarna menar att genom att skolsköterskor 
är synliga på skolor blir de kända och trygga personer för både lärare och elever. När de då 
och då möter skolsköterskor i till exempel korridoren blir de varse om att skolsköterskan 
finns på plats vilket ger dem trygghet. Lärarna gav uttryck för att skolsköterskor borde vara 
en del i rastvärdsschemat för att kunna observera barnen i lek och sociala sammanhang.  

“Alltså, jag ser dem aldrig på rast,  jag ser dem aldrig på… Sen vet jag ju att de har ett 
fullspäckat program… det är inte så… men jag ser dem aldrig och barnen ser dem väldigt 
sällan.”  

Utfallsrum 

Analysen utmynnade i fyra kategorier som beskriver lärarnas förväntningar på 
skolsköterskan. De fyra kategorierna hälsofrämjande arbete, social betydelse, medicinskt 
omhändertagande och tillgänglighet illustreras i hierarkisk ordning i figuren nedan. 

 

Överst i den hierarkiska ordningen är hälsofrämjande arbete placerad. Detta för att analysen 
visar att det är den mest komplexa beskrivningskategorin eftersom lärarna värderar det 
hälsofrämjande arbetet högt och då deras förväntningar på skolsköterskors hälsofrämjande 
arbete spänner över ett stort område. Lärarna förväntar sig att skolsköterskor, utöver det 
hälsofrämjande arbetet i basprogrammet, är delaktiga inom gruppundervisning inom flera 
olika ämnen i skolan. Skolsköterskor förväntas att nå fram till elever på ett annat sätt än 
lärare. 

Under kategorin hälsofrämjande arbete placeras kategorin social betydelse. Social betydelse 
bedöms vara en mindre komplex kategori än hälsofrämjande arbete då det är mer avgränsat 
och tydligt. Lärarna förväntar sig att skolsköterskor har relationer med elever och inger 
trygghet. Lärarna ser gärna att skolsköterskor har en omhuldande roll och tar hand om barnen 
på ett moderligt sätt vilket anses skapa trygghet för barnen. 

Tillgänglighet

Hälsofrämjande 
arbete

Social betydelse

Medicinskt 
omhändertagande
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Den enklaste beskrivningskategorin är medicinskt omhändertagande då det är den enklaste 
tolkningen av skolsköterskors arbete. Samtliga intervjuade lärare förväntar sig att 
skolsköterskor finns till hands för barn som blir sjuka eller skadade i skolan. Kategorin är 
viktig för lärarna då skolsköterskors medicinska kompetens ger dem trygghet och 
bekräftelse. Förväntningen handlar om att få praktisk och handgriplig hjälp med omplåstring 
då detta ses som tidskrävande och störande i det pedagogiska arbetet. 

Parallellt, vid sidan av, med den hierarkiska ordningen löper beskrivningskategorin 
tillgänglighet. Lärarnas förväntningar på skolsköterskors tillgänglighet är hög. 
Skolsköterskors tillgänglighet är en förutsättning för att lärarnas förväntningar inom de 
övriga beskrivningskategorierna ska kunna införlivas. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att säkerställa studiens trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 
diskuteras nedan studiens urval, datainsamling, dataanalys, etiska övervägande och 
författarnas förförståelse (Henricson, 2017). 

Urval 

Urvalet skedde på ett strategiskt sätt vilket anses vara en fördel vid fenomenografiska studier 
(Henricson, 2017). Ett strategiskt urval ska vara variationsrikt för att få en så omfattande 
bild av fenomenet som möjligt (Dahlberg, 2014). Därför valdes informanter av olika kön, 
ålder och arbetserfarenhet. Eventuellt kan antalet informanter vara en svaghet i studien. Polit 
och Beck (2017) menar däremot att det i kvalitativ forskning inte är antalet informanter som 
är av största vikt, utan vilka som intervjuas, kvaliteten på frågorna som ställs och den 
information som framkommer i intervjuerna. Enligt Kvale (2009) kan det till och med vara 
att föredra att göra få intervjuer då författarna kan gå djupare in i dessa under arbetet med 
kondensering och analys av texten. Henricson (2017) menar att i fenomenografiska studier 
är 20 informanter ett lämpligt antal att intervjua, men ofta framkommer inga nya 
uppfattningar efter analys av 10-12 intervjuer. Det kan därför antas att fler utförda intervjuer 
skulle tillföra fler uppfattningar till denna studie vilket innebär att studiens trovärdighet kan 
ha påverkats. 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade individuella intervjuer. Denna 
datainsamlingsmetod valdes utifrån att det anses vara den mest lämpliga metoden när det 
gäller fenomenografiska studier (Sjöström & Dahlgren, 2002). För att säkerställa att 
intervjuguiden var rätt utformad gjordes en pilotintervju. Det gav möjlighet att bedöma om 
frågorna var adekvata och svarade mot studiens syfte. Pilotintervjun gav också författarna 
möjlighet att komma in i rollen som intervjuare och bedöma tidsåtgången. Pilotintervjun föll 
väl ut och kunde därför inkluderas i analysen. Båda författarna var närvarande vid samtliga 
intervjuer och de alternerade i rollen som intervjuare och observatör. Detta gav författarna 
möjlighet att lära av varandra, känna trygghet och kunna få en gemensam bild av deltagarnas 
icke verbala kommunikation. Intervjuguiden utformades med en inledande och övergripande 
fråga som alla informanter fick för att skapa samma förutsättningar i alla intervjuer och för 
att leda in dem och fokusera på det fenomen som studien avser att undersöka (Henricson, 
2017). För att bekräfta att informanterna hade fått sagt allt de ville om fenomenet avslutades 
intervjuerna med frågan om de hade något ytterligare att tillägga av värde för studiens syfte. 
Vid den avslutande frågan framkom ingen ny information däremot gav det lärarna möjlighet 
att sammanfatta och bekräfta det de sagt i intervjun vilket upplevdes vara en bra avslutning 
på intervjuerna. De båda intervjuarna upplevde att samtliga lärare som intervjuades hade lätt 
för att dela med sig om sina uppfattningar om fenomenet. Vid några tillfällen tappade 
informanterna fokus från fenomenet och fick med hjälp av intervjuguiden ledas tillbaka. 
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Ljudinspelningen skedde med en smartphone och var av god kvalitet vilket gav goda 
förutsättningar att transkribera materialet ordagrant. Då intervjuerna inte filmades kan 
ansiktsuttryck och gester gå förlorade vid transkribering och därför transkriberades 
materialet i nära anslutning till intervjuerna med syfte att komma ihåg informanternas 
kroppsspråk i analysarbetet (Henricson, 2017). Detta diskuterades sedan kontinuerligt 
mellan författarna i analysarbetet. För att göra intervjuerna så givande, trygga och spännande 
som möjligt sörjde författarna för en god atmosfär genom att vara medvetna om sitt eget 
kroppsspråk och tonfall. Då intervjuerna genomfördes i en för lärarna trygg och välkänd 
miljö upplevdes deltagarna bekväma och avslappnade i intervjusituationen.  

Dataanalys  

Dataanalysen följde de i metoddelen utförligt beskrivna fem stegen. Att utförligt beskriva 
analysstegen gör det möjligt att upprepa studien vilket stärker studiens bekräftelsebarhet 
(Henricson, 2017). För att bekräfta äktheten, öka studiens tillförlitlighet, trovärdighet och 
bekräftelsebarhet har författarna i den preliminära tolkningen av data fortlöpande genom 
fasta handledningstillfällen och vid kollegiala möten låtit oberoende skolsköterskor, 
handledare och studiekamrater ta del av resultatet. Detta har tydliggjort och belyst resultatet 
ytterligare för författarna själva samt gett bekräftelse till att resultatet av analysen är rimlig 
och adekvat. 

Etiska överväganden  

Studien följde de tidigare beskrivna fyra etiska forskningsprinciperna, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Författarnas uppfattning gällande lärarnas deltagande i studien är att de gärna deltog, ingen 
av lärarna gav uttryck för att de skulle känna sig pressade eller tvingade att delta. Tvärtom 
så var författarnas upplevelse att lärarna gärna delade med sig av sina upplevda erfarenheter 
av fenomenet. Detta tillsammans med information till deltagarna om att när som helst, utan 
att ange orsak, under studiens gång kunna avbryta sin medverkan utan negativa 
konsekvenser får anses uppfylla principen om autonomi. Då studien har relativt få deltagare 
kan det tänkas att deltagarna tydligt känner igen sina egna uttalanden men då det i resultatet 
inte anges några uppgifter om kön, ålder eller vilken skola lärarna arbetar på får principen 
om att göra gott anses uppfylld.  

Utifrån sjuksköterskors etiska kod (Svensk skolsköterskeförening, 2014) har författarna 
värnat om att visa respektfullhet, lyhördhet, medkänsla samt värnat om deltagarnas 
integritet. Detta har intervjuarna gjort både genom att försäkra sig om att lärarna varit 
bekväma under intervjun och även genom att efter varje enskild intervju försäkrat sig om att 
den intervjuade läraren mår väl. 

Förförståelse   

För att minska risken för att författarnas förförståelse skulle påverka studiens resultat och 
pålitlighet skrev författarna ner sina förväntningar och tidigare erfarenheter av fenomenet. 
Under analysprocessen diskuterade och reflekterade författarna fortlöpande sin förförståelse 
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med varandra i syfte att minska dess inverkan på studiens resultat. Trots författarnas 
medvetenhet om sin förförståelse går det inte att utesluta att den har påverkat dataanalysen 
och resultatet av studien (Polit & Beck, 2017).  

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visar vilka olika förväntningar lärare har på skolsköterskor. Lärarnas 
förväntningar på skolsköterskor spänner över ett brett område. Analysen av intervjuerna 
mynnade ut i fyra beskrivningskategorier, hälsofrämjande arbete, social betydelse, 
medicinskt omhändertagande och tillgänglighet.    

Studiens resultat visar att lärarna uppfattar att skolsköterskor arbetar hälsofrämjande och att 
det är en viktig och stor del av dennes arbete. Det hälsofrämjande arbetet ger utifrån det 
salutogena synsättet elever möjlighet att känna tilltro till sin egen förmåga och stärker deras 
möjlighet att känna delaktighet och vara en del i ett sammanhang (Antonovsky, 2005). För 
ett lyckosamt hälsofrämjande arbete bör både lärare och skolsköterskor ha en samsyn i det 
salutogena perspektivet. Enligt Reuterswärd och Lagerström (2010) är det viktigt att skolans 
organisation förstår vikten av att ge skolsköterskor rätt förutsättningar. Så som att det finns 
en samsyn, kontaktytor mellan skolsköterskor och lärare samt att tydliggöra professionernas 
olika uppdrag för varandra. Detta för att kunna bedriva framgångsrikt hälsofrämjande arbete 
på skolor. Denna studies resultat visar att lärarna har höga förväntningar på att 
skolsköterskor ska vara delaktiga i pedagogiska moment och komplettera lärarna i deras 
undervisning. Lärarnas förväntningar på skolsköterskor visade sig vara till största delen 
fokuserat på elevnära hälsofrämjande arbete så som sex- och samlevnadsundervisning, 
antimobbnings arbete, undervisning om kost, motion, sömn och hygien. Leier, Cureton 
Young och Canham (2003) beskriver samma fenomen, att de arbetsuppgifter som är synliga 
för lärarna är de som anses mest betydelsefulla och det hälsofrämjande arbete skolsköterskor 
gör som lärarna inte ser uppskattas därför inte i samma grad.  En reflektion är att 
skolsköterskors övriga hälsofrämjande arbete såsom hälsosamtal, arbete för hälsofrämjande 
skolutveckling, arbete för en säker och god arbets- och lärandemiljö för elever nämns inte 
av lärarna, vilket kan tyda på att det finns en bristande kunskap om och förståelse för 
skolsköterskors arbete. Det bekräftas i Morbergs studie (2008) som visar att skolsköterskor 
upplever bristande förståelse och intresse för sin kunskap och kompetens. Skolsköterskor i 
Morbergs studie ansåg det nödvändigt för professionens framtid  att tydliggöra och öka 
förståelsen för sitt arbete i skolans kontext. Descoteaux (2001) menar att svårigheten med 
att synliggöra skolsköterskors arbete ligger i att skolsköterskor och lärare inte talar samma 
professionella språk och kommer ur olika paradigm. Höög (2014) menar precis som 
Descoteaux (2001) att det finns kultur- och språkskillnader mellan lärare och skolsköterskor, 
men Höög (2014) menar även att kulturen kan variera mellan olika skolor och även mellan 
olika lärare på samma skola. Detta kunde skönjas i våra genomförda intervjuer där lärarna 
från ena skolan lade betydligt mer vikt vid skolsköterskors sociala betydelse.  

Denna studies resultat visar att lärarna förväntar sig att skolsköterskor ska vara en välkänd 
och trygg person på skolan. Skolsköterskor förväntas vara relationsskapande så att elever 
kan känna sig trygga och bekväma med att vända sig till sin skolsköterska med känsliga och 
viktiga frågor. Det är enligt lärarna viktigt för det hälsofrämjande arbetet att skolsköterskor 
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har samtalsgrupper och individuella stödjande samtal med elever. En reflektion är att lärarna 
i studien har höga tankar om skolsköterskors sociala betydelse på skolor. Här är det värt att 
fundera över skillnader mellan skolsköterskors och kuratorers roller på skolor speciellt 
eftersom tidigare forskning visar att skolpersonal har svårt att skilja på skolsköterskors och 
kuratorers roller (Hylander, 2011). Även om skolsköterskors hälsosamtal är hälsofrämjande 
och stödjande (Golsäter, 2012) ska det inte förväxlas med kuratorns roll på skolan som 
innefattar stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal 
(Socialstyrelsen, 2016). Även här framgår vikten av att tydliggöra skolsköterskors uppdrag 
så att inte förväntningarna på skolsköterskor blir orimliga (Golsäter, 2012). Lärarna ser det 
som viktigt att skolsköterskor har en bra relation med elever, men icke att förglömma är att 
den viktigaste relationen elever har i skolan är med sin lärare (Hattie, 2009). Hattie (2009) 
menar till och med att en god relation mellan lärare och elever är avgörande för elevers 
framgång i skolan. Sambandet mellan hälsa och lärande är tidigare tydligt beskrivet (Boman, 
2016; Clausson & Morberg, 2012) och därför är det viktigt att lärare och skolsköterskor har 
kunskap och insikt i varandras professioner. 

Tidigare forskning visar att det är skolsköterskors medicinska omhändertagande som ger 
legitimitet till dess arbete bland övrig skolpersonal (Morberg, 2008). Eftersom samtliga 
intervjuade lärare nämner skolsköterskors medicinska omhändertagande allra först på 
intervjuns inledande övergripande fråga så får det anses vara i linje med tidigare forskning 
som visar att skolsköterskors medicinska kompetens värderas högt (Biag, Srivastava, 
Landau & Rodriguez, 2015). Det finns en tidigare kännedom om (Hylander, 2011) att 
skolsköterskor känner förväntningar på sig att vara “plåstersystrar”, ta hand om barn med 
lättare skador eller barn som blir sjuka. Skolsköterskor upplevde att det var nedvärderande 
och att det saknades förståelse för deras långa utbildning och dess uppdrag. I intervjuerna 
som gjordes i denna studie framkom att lärarna gärna vill att skolsköterskor tar hand om 
elever medicinskt. En reflektion kring detta är att även om det är mycket enkel sjukvård som 
gemene man bör kunna ta hand om känner lärarna en ängslan och osäkerhet och önskar 
därför bekräftelse från skolsköterskor som är medicinskt utbildade. Precis som det i denna 
studies intervjuer framkom, har det i en tidigare studie (Reuterswärd och Hylander, 2017) 
visat sig att lärare inte anser sig ha kompetensen att hantera dessa situationer. Önskan om att 
skolsköterskor ska ta hand om elever som behöver enkel sjukvård kan också härledas till att 
de inte anser sig ha tid då de har resten av elever i klassen att ägna sig åt. Lärare har en känd 
pressad arbetssituation vilket kan vara en bakomliggande orsak till detta resonemang 
(Arbetsmiljöverket, 2017). 

Skolsköterskor ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisation-, grupp- 
och individnivå (Socialstyrelsen, 2016). Om lärarna hade haft större förståelse för och 
kunskap om skolsköterskors uppdrag tros lärarnas förväntningar på skolsköterskors 
möjlighet att ta hand om allt medicinskt inte vara lika stark. Mycket av skolsköterskors 
arbetstid läggs på hälsofrämjande och förebyggande arbete såsom hälsosamtal och 
vaccinationer, vilket gör att skolsköterskors arbetssituation inte tillåter alltför många 
akututryckningar. Enligt Partanen (2012) blir samarbetet  mellan lärare och elevhälsan 
framgångsrikt först när det finns en förståelse för varandras roller och uppdrag. Vidare 
påtalas även att våra förväntningar påverkas av hur vi förstår varandras uppdrag. Liknande 
resonemang för Maughan och Adams (2011) som menar att om lärare inte förstår 
skolsköterskors uppdrag är sannolikheten mindre att de stödjer dennes insatser. 
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Lärarna i denna studie förväntar sig att skolsköterskor ska vara tillgängliga på skolan, vilket 
också är en förutsättning för att deras övriga förväntningar ska kunna uppfyllas. I begreppet 
att vara tillgänglig ligger även en förväntan från lärarna att skolsköterskor ska vara synliga. 
Det kan vara svårt för skolsköterskor att vara fysiskt synliga för alla på skolan eftersom 
lokalerna ofta är stora och utspridda. Att vara synlig för ett arbetslag innebär att vara osynlig 
för de andra. Morberg et al. (2012) menar att skolsköterskors tillgänglighet är grunden för 
att kunna utföra ett tillfredsställande och framgångsrikt hälsofrämjande arbete, men Morberg 
et al. (2012) menar också att tillgänglighet inte nödvändigtvis behöver innebära synlighet. 
Då skolsköterskors största hälsofrämjande insats är de individuella tidskrävande 
hälsosamtalen blir det oerhört svårt att ständigt vara tillgänglig och synlig för lärare. 
Lärarnas förväntning på skolsköterskor är att denne ska finnas på skolan heltid oavsett 
elevantal. Det har visat sig (Biag et al., 2015) att lärare anställda på skolor där skolsköterskan 
inte arbetar heltid är mindre nöjda med skolsköterskors arbete. I denna studies intervjuer 
framkom att förväntningarna på skolsköterskors tillgänglighet är stora. Samtidigt som 
skolsköterskor förväntas delta i klassundervisning och vara en del av rastvärdsschemat 
förväntas skolsköterskor även finnas tillgängliga vid akuta händelser. Tillsammans med 
utförandet av skolsköterskans basprogram blir detta en svår ekvation att lösa för 
skolsköterskor. Förväntningarna kan upplevas som övermäktiga och skapar ett underskott 
av resurser för uppgiften, vilket påverkar känslan av hanterbarhet, vilket i sin tur leder till en 
minskad känsla av sammanhang  (Antonovsky, 2005).  

Konklusion 

Denna studie bidrar med kunskap om lärares förväntningar på skolsköterskor. Lärare 
förväntar sig främst att skolsköterskor ska finnas tillgängliga och vara synliga på skolor. 
Skolsköterskors medicinska kompetens värderas högt av lärare och skolsköterskor förväntas 
ta hand om elever som skadas eller blir sjuka i skolan. Skolsköterskors medicinska 
kompetens bidrar med trygghet, bekräftelse och avlastning i lärares arbete. Vidare förväntar 
sig lärare att skolsköterskor är trygga, omhuldande och relationsskapande personer på skolor. 
Lärare förväntar sig att skolsköterskor, förutom att utföra sitt basprogram, ska vara delaktiga 
i undervisning som berör ämnet hälsa då skolsköterskor anses ha uppdaterad kunskap i dessa 
ämnen, samt att elever anses lyssna bättre på skolsköterskor än lärare i dessa ämnen.  

Utifrån studiens resultat tydliggörs ett förväntningsgap mellan lärarnas förväntningar på 
skolsköterskor och dess uppdrag från socialstyrelsen och skolverket som främst är 
förebyggande och hälsofrämjande. Studiens resultat stämmer väl överens med tidigare 
forskning i ämnet. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet är användbart i arbetet att minska förväntningsgapet mellan lärares förväntningar 
och skolsköterskors uppdrag. Genom att medvetandegöra lärares förväntningar skapas en 
förståelse för behovet av att tydliggöra skolsköterskors roll på skolor. Ett förtydligande 
skulle öka känslan av sammanhang i arbetet både för skolsköterskor och lärare. 
Skolsköterskors arbetsbeskrivning behöver förtydligas och regelbundet förmedlas till lärare 
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så att skolsköterskor och lärare får en samsyn på skolsköterskors arbetsuppgifter och 
uppdrag. 

Fortsatt forskning föreslås om hur förväntningsgapet ska kunna minskas och hur 
skolsköterskors roll kan tydliggöras. Genom att undersöka hur olika kommuner i Sverige 
arbetar med att tydliggöra skolsköterskors roll och uppdrag skulle det vara möjligt att 
identifiera framgångsfaktorer gällande detta. Resultatet av en sådan studie skulle kunna 
utmynna i en fungerande metod.  
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Bilaga 1 
 
Information om deltagande i en studie avseende lärares förväntningar på 
skolsköterskor 
 
Skolsköterskors roll är väl beskriven som främst förebyggande och hälsofrämjande. Trots 
det känner skolsköterskor ofta andra förväntningar på sig. Skolsköterskor har haft svårt för 
att synliggöra sin roll och sitt arbete i skolans kontext. Mot bakgrund av detta är det angeläget 
att undersöka vilka förväntningar lärare har på skolsköterskor. Denna kunskap är 
betydelsefull då det finns ett starkt samband mellan hälsa och lärande. Samarbete mellan 
skolsköterskor och lärare är en förutsättning för att kunna bedriva förebyggande och 
hälsofrämjande arbete i skolan. Förhoppningsvis bidrar denna kunskap till en ökad känsla 
av meningsfullhet och begriplighet för både skolsköterskor och lärare.  
 
Du tillfrågas i detta brev om deltagande i en studie. Studien kommer att genomföras via 
intervjuer med lärare på låg och mellanstadiet i Helsingborg. Din rektor har givit sitt 
godkännande till att du tillfrågas om deltagande i studien. Vi vill gärna intervjua dig om dina 
förväntningar på skolsköterskor och skulle se det som värdefullt om du vill delta i studien. 
 
Intervjun kommer att spelas in med en mobiltelefon. Efter att studien är färdig och godkänd 
kommer ljudinspelningen att raderas. Det är enbart vår handledare och vi som gör studien, 
som kommer att ha tillgång till texten från intervjun. Intervjun kommer att ske under ett 
tillfälle och kommer att ta ungefär 45 minuter. Vi kommer att kontakta dig per telefon inom 
några dagar för att boka in ett möte för intervju. Deltagandet i studien är helt frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Vi garanterar strikt konfidentialitet gällande uppgifterna som du 
lämnar till oss.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förväntningar lärare har på skolsköterskor. 
Resultatet kan komma att användas och vara till nytta för verksamma skolsköterskor. Om du 
är intresserad delger vi dig gärna resultatet efter studiens slut. 

Med vänliga hälsningar Anna Jansons, leg. Sjuksköterska och Sofie Lund, leg. 
Sjuksköterska. 

  

Handledare: 

Caroline Bäckström, leg. Barnmorska, filosofie doktor, lektor i omvårdnad.  

Caroline.backstrom@his.se 

Stina Thorstensson, leg. Barnmorska, Docent, Biträdande professor i omvårdnad. 

Stina.thorstensson@his.se  

 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
Kön 
Ålder 
Utbildning 
Antal år som verksam lärare 
 
Vilka förväntningar har du som lärare på skolsköterskor? 
 
Vilken är enligt dig skolsköterskors viktigaste uppgift? 
 
 

 Hur förväntar du dig att skolsköterskor tillgänglighet? På skolan? Per telefon? Tid? 
Plats? 

 
 Vad förväntar du dig av skolsköterskor vid olycksfall, skador och sjukdom? 

 
 Hur förväntar du dig att skolsköterskan deltar i det pedagogiska arbetet?  

 
 Vad förväntar du dig av skolsköterskan om du själv blir sjuk? 

 
 Vad förväntar du dig att skolsköterskor gör gällande hälsofrämjande arbete? 

 
 Lever skolsköterskor upp till dina förväntningar? 

 
 Hur förväntar du dig att samarbete mellan lärare och skolsköterskor ska fungera? 

 
 
 
 
 

Är det något som du tror kan vara av värde för vår studie som du vill tillägga? 
 


