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Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem i Sverige. 
Skolan arbetar för att främja hälsa och lärande och skolsköterskan har en viktig roll i att 
identifiera psykisk ohälsa. Att identifiera elever med psykisk ohälsa kan vara avgörande för 
att dessa elever inte ska utveckla psykisk sjukdom. Forskningen visar att det finns ett tydligt 
samband mellan skolprestationer och psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att alla som arbetar 
inom skolan strävar efter att försöka identifiera elever så tidigt som möjligt. Skolsköterskan 
har en viktig roll i detta då det är hen som träffar alla elever oftast vid flera tillfällen under 
skoltiden. Syfte: Studiens syfte är att beskriva skolsköterskans arbete med att identifiera 
psykisk ohälsa hos elever. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Det insamlade data 
materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Enskilda intervjuer genomfördes 
med fem skolsköterskor. Resultat: Resultatet visar på fyra huvudkategorier: att möta eleven, 
vikten av att vinna elevernas förtroende, att samarbeta mot gemensamma mål, att synliggöra 
könsskillnader. Konklusion: I arbetet med att identifiera psykisk ohälsa krävs att 
skolsköterskan har kompetens inom flera olika områden och samarbetar med andra 
professioner och föräldrar samt en medvetenhet om könsskillnader och könsspecifika 
strategier vid psykisk ohälsa. 
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___________________________________________________________________________ 
Background: Mental illness among children is a growing problem in Sweden. In order to 
promote health and learning, school nurse has an important role to identify mental illness.  
Research shows that there is a clear connection between school performance and mental 
health. Therefore, it is important for the school staff to cooperate and strives to identify 
mental illness in an early stage. The school nurse has an important role, she meets the 
students on several occasions during school. Purpose: To describe how school nurses work 
on identifying mental illness among pupils. Method: Qualitative method with inductive 
approach has been used and the data has been analysed according to qualitative content 
analysis. Individual interviews were conducted with five school nurses. Result: From the 
analysis four main categories with subcategories emerged: to meet the pupil, the importance 
of gaining the pupils’ confidence, to cooperate towards common objectives and to make 
gender differences visible. Conclusion: In order to identify mental illness the school nurse 
need competence in several different areas and to cooperate with other professions and 
parents, as well as knowledge of gender differences and gender-specific strategies in the case 
of mental illness.  
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INLEDNING  
 
Skolan är en viktig arena för att främja elevernas hälsa och förebygga ohälsa. Socialstyrelsen 
och Skolverket (2016) påpekar att alla som arbetar i skolan ska sträva efter att så tidigt som 
möjligt upptäcka psykisk ohälsa bland elever. Syftet med både planerade och oplanerade 
hälsobesök hos skolsköterskan är att tidigt upptäcka funktionssvårigheter, sjukdomar och 
andra hälsobesvär (Clausson & Morberg 2012). Det är därför viktigt att känna igen tecken 
på psykisk ohälsa innan omfattande problem har hunnit utvecklas och skolsköterskan har ett 
stort ansvar (Clausson & Morberg 2012). Alla kan oberoende av kön, etnicitet, ålder och 
socioekonomiska faktorer drabbas av psykisk ohälsa (Sveriges Kommuner och Landsting 
2016). Det är vanligt att använda begreppet psykisk ohälsa vid beskrivning av tillstånd som 
nedstämdhet, oro, sömnsvårigheter. Men även olika former av värk som magont, huvudvärk 
inkluderas som möjliga tecken på psykisk ohälsa (Eriksson & Ljungdahl 2010). Alla dessa 
tillstånd är samtidigt vanliga och ingår i ett normalt liv. Psykisk ohälsa uppfattats ofta som 
en integrerad del av människans existens, alltså normala reaktioner på olika situationer som 
händer under livets gång (Bremberg & Dalman, 2015). För skolsköterskan kan uppgiften att 
identifiera tecken på psykisk ohälsa vara svårt och komplext. Syftet med denna uppsats är 
att ge en ökad kunskap om hur skolsköterskan arbetar för att identifiera psykisk ohälsa bland 
elever.  

BAKGRUND 

Psykisk hälsa  

Det finns flera olika definitioner av psykisk hälsa. Psykologi, filosofi, sociologi och medicin 
har alla olika utgångspunkter. Men en sak som samtliga är överens om oavsett utgångspunkt 
är att psykisk hälsa är något annat än frånvaro av psykisk ohälsa. Psykisk hälsa kan definieras 
som ett tillstånd som innehåller flera olika aspekter som gör att individens tillvaro fungerar 
väl, att individen upplever glädje, mår bra både med sig själv men också med sin omgivning. 
De allmänna föreställningarna om vad psykisk hälsa är bygger på värderingar om upplevelse 
av livsglädje, individens förmåga att hantera olika livssituationer som stress och sorg, 
möjlighet att uppfylla olika mål i livet samt en känsla av samhörighet (Bremberg & Dalman 
2015). 

Enligt Folkhälsomyndighet (2017) beskriver WHO psykisk hälsa som ett tillstånd av 
psykiskt välbefinnande där den enskilde individen kan verkställa de egna möjligheter, kan 
hantera vardagliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och bidra till omgivningen som är 
det samhället som individen lever i. Psykisk hälsa inbegriper både den enskilde individens 
upplevelse men också relationen mellan individen och det sociala sammanhang som hen 
lever i (Folkhälsomyndighet 2017). Den amerikanska hälsomyndigheten, Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) menar att psykisk hälsa består av tre dimensioner: 
emotionellt välbefinnande, psykologiskt välbefinnande och socialt välbefinnande. 
Emotionellt välbefinnande består av lugn samt upplevelse av tillfredsställelse, glädje och 
lycka. Psykologiskt välbefinnande är en bred dimension som bland annat handlar om att ha 
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öppet sinne för nya erfarenheter, att acceptera sig själv, optimism, mål i livet, känsla av 
kontroll, andlighet samt att ha förmåga till att kunna utveckla positiva relationer med andra 
människor. Sista dimensionen handlar om att ha tilltro till samhället i sin helhet och känna 
acceptans och tillhörighet till samhället. (Bremberg & Dalman 2015). 

Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa omfattas av olika psykiska symtom som upplevs som negativa och ökar 
risken att utveckla psykisk sjukdom (Socialstyrelse 2008).  Några av de vanligaste symtomen 
vid psykisk ohälsa är nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter (Turner & Macay 2015). Dessa 
symtom klassificeras dock inte som psykisk sjukdom. Flertalet som upplever symtom på 
psykisk ohälsa utvecklar aldrig psykisk sjukdom (Socialstyrelse 2008). Psykisk ohälsa kan 
även visa sig i form av psykosomatiska symtom som huvudvärk, oro, sömnsvårigheter och 
ont i magen (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). Flera studier har visat att barn eller 
ungdomar upplever återkommande huvudvärk, magont, oro eller sömnsvårigheter oftare än 
andra (Folkhälsomyndigheten, 2017). Barn och ungdomar uppvisar ofta både psykiska 
symtom och somatiska besvär i form av värk och detta kan sannolikt kopplas till olika 
negativ faktorer i hens vardag (Hillman 2012). Inom forskning och klinisk verksamhet är det 
vanligt att psykisk ohälsa delas upp i två olika huvudkategorier, dessa två kategorier är 
utagerande och inåtvända problem. Utagerande problem innebär hyperaktivitet, impulsivitet 
samt aggressivt beteende. Inåtvända problem omfattar oro, depression och psykosomatiska 
symtom som huvudvärk, magont eller själviska beteende. Det finns även en tredje som 
handlar om uppmärksamhetsstörningar som inkluderar till exempel svårigheter med mental 
uthållighet samt att lätt bli distraherad av yttre stimuli (Bremberg & Dalman 2015). 

Psykisk sjukdom  
Psykisk sjukdom omfattas av olika varianter av psykisk ohälsa som tar sig i uttryck i olika 
symptom som man inom vården känner igen utifrån olika diagnostiska kriterier 
(Socialstyrelse 2013). Psykisk sjukdom kan beskrivas som ett tillstånd där flera olika typiska 
tecken uppvisas av en person och dessa tecken uppfyller kriterierna för en diagnos. Psykisk 
sjukdom avgränsas i dag utifrån diagnostiska kriterier i internationella diagnossystem. Två 
etablerade diagnossystem är WHOS:s International Classification of Diseases (ICD) och den 
amerikanska psykiatriska yrkesföreningen som står bakom Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM) (Folkhälsomyndighet 2018).  

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige  
Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa.  Detta har uppmärksammats i 
flera rapporter under 2000-talet. I studien Skolbarns hälsovanor har det gjorts en 
sammanställning av förekomsten av psykosomatiska symtom bland 11, 13 och 15 åringar 
sedan 1985/86.  Där framkommer det att andelen elever som uppger att de haft minst två 
psykosomatiska besvär som nedstämdhet eller ont i magen mer än en gång i veckan under 
en sexmånadersperiod har ökat konstant sedan mitten av 1980-talet. Det har visat sig att det 
har skett en fördubbling bland barn i 13 och 15 års ålder (Folkhälsomyndighet 2018). Denna 
bild bekräftas även i uttalandet Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige där 
konstaterar man att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat ända från mitten 
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av 1980-talet och till mitten av 2000-talet. Framförallt handlar det om psykisk ohälsa i form 
av oro och nedstämdhet (Kungliga Vetenskapsakademien, 2010). När det gäller flickor så 
har det i vissa avseende tre dubblats. Psykosomatiska och somatiska problem har ökat och 
mobbning samt skolk ligger på samma nivå flera decennier tillbaka (SOU 2010:80). Detta 
resultat visar tecken på att det har skett förändringar i samhället inom olika områden som 
påverkat utvecklingen av den psykiska ohälsan som kan få allvarliga konsekvenser på sikt 
för den enskilda individen som t ex svårigheter i skolan, etablering på arbetsmarknaden eller 
svår social tillvaro. Enligt Socialstyrelsen (2013) kan en ökning av andelen barn och 
ungdomar med psykisk ohälsa på lång sikt utgöra ett allvarligt samt växande problem även 
på samhällsnivå. Forskning visar att psykisk ohälsa i unga år ökar risken att leva under svåra 
ekonomiska förhållanden med andra ord att i vuxen ålder bli ekonomiskt beroende av 
sjukersättning eller annan ekonomisk hjälp från staten (Socialstyrelsen 2013). 
 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i åldrarna 10 till 17 har ökat med 100 procent de 
senaste tio åren. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn samt unga vuxna som har någon 
form av psykisk ohälsa. Det som också kan ses som anmärkningsvärt är att även om psykisk 
ohälsa är vanligare bland de som lever under svåra psykosociala förhållanden tyder de 
senaste undersökningar att allt fler från hela ungdomsgruppen omfattas av den här ökningen 
(Socialstyrelsen 2017). Barn och unga med psykisk ohälsa som nedstämdhet eller ångest 
riskerar att utveckla psykisk sjukdom och ökad risk för suicidförsök och suicid. Bland pojkar 
i åldrarna 10–17 som har nedstämdhet eller ångestsymtom är självmord 25 gånger vanligare 
än om man jämför med pojkar i samma ålder som aldrig har fått någon psykiatrisk diagnos. 
Socialstyrelsen (2013) påpekar vikten av att identifiera den psykiska ohälsan så tidigt som 
möjligt för att förhindra psykisk sjukdom.   

Familjen och psykisk ohälsa  
Situationen i familjen framförallt föräldrarnas relation med barnet samt föräldrarnas samspel 
med varandra påverkar barnets hälsa och utveckling. Föräldrarnas insatser för barnet är den 
absolut viktigaste resursen som barnet får ta del av (Bremberg & Eriksson 2010). Konflikter 
föräldrarna emellan påverkar barnets hälsa negativt. Forskning visar att det finns tydliga 
kopplingar mellan konflikter i familjen och psykiska problem i form av oro och nedstämdhet. 
Pryjmachuk, Graham, Haddad och Tyle (2012) menar att föräldrarnas skilsmässa är oftast 
en stressfaktor för barnen som ofta leder till psykisk ohälsa. Samtidigt gällde detta inte barn 
där en förälder hade avlidit. Dessa studier visar att de långsiktiga psykiska problemen var 
främst kopplade till konflikter och andra negativa förhållande i familjen (Bremberg & 
Eriksson 2010). Att barn som lever i svåra familjeförhållande där det finns problem med 
missbruk, psykisk ohälsa eller våld ökar risken att barnen i framtiden själva utvecklar 
psykisk ohälsa bekräftas av Statens folkhälsoinstitut (2011). Forskningen visar att familjen 
och föräldrar har störst inverkan på barnens både fysiska och psykiska hälsa och stor 
påverkan hur barnen kommer att klara sig även i det vuxna livet (Folkhälsomyndigheten 
2014). I Studien Skolbarns hälsovanor står det att psykosomatiska symtom förekommer 
oftare hos elever som har svårt att prata med en eller båda föräldrar om det är något som 
bekymrar dem (Folkhälsomyndigheten 2018). En sammanställning av den vetenskapliga 
litteraturen tyder på att barn med auktoritära föräldrar löper större risk att utveckla psykiska 
besvär i form av depressiva symtom och oro eller olika psykosomatiska besvär såsom 
huvudvärk, magont och självskadebeteende (Folkhälsomyndighet 2018). Att relationen 
mellan föräldrar och ungdomar är av vikt för ungdomars upplevelse av psykisk hälsa 
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bekräftas även av Oldfield Humphrey och Hebron (2016) som bland annat menar att 
ungdomar som har en trygg relation med sina föräldrar har större möjlighet att uppleva 
psykisk hälsa. 

Kön och psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa och dess symtom uppvisar skillnader mellan pojkar och flickor i skolåldrarna. 
En stor majoritet av dem som besöker Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) är 
pojkar med utåtagerande problem som aggressivt beteende och oförmåga att följa rådande 
normer och regler. När det gäller inåtvända problem handlar det oftast om depressiva 
symtom som är ungefär lika stora bland både pojkar och flickor fram till puberteten. Efter 
puberteten är flickor överrepresenterade när det gäller just inåtvända problem. Flickorna 
uppvisar även oftare olika psykosomatiska besvär som ökar med stigande åldern 
(Folkhälsomyndigheten 2018; Hillman 2012). Även Bor, Dean, Najman, Hayatbakhsh 
(2014) menar att en ökning av inåtvända problem hos tonårsflickor är överrepresenterade 
när det gäller psykisk sjukdom som depression och ångest. Enligt författarna kan en av 
anledningarna vara att flickorna känner större press att lyckas i skolan men det kan också 
bero på att flickor är mer fixerade vid sitt utseende än pojkar. Forskning tyder också på att 
den nuvarande generationen av flickor kan uppleva pubertetsbeteende tidigare än föregående 
generationer vilket i sig kan vara förenat med ökad risk för psykisk ohälsa. Att den psykiska 
hälsan tenderar att bli sämre bland flickor i takt med stigande ålder bekräftas även av 
(Larsson, Björk, Ekebergh & Johansson Sundler 2014).  
 
Skolbarns hälsovanor besvarades av nästan 8000 elever i Sverige vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 69 procent. I rapporten redovisas bland annat att majoriteten av eleverna 
skattar sin hälsa som god. Med stigande ålder skattar allt fler en lägre hälsa samt allt fler 
uppvisar symtom på både psykiska och somatiska besvär. Dessutom ökar skillnaderna allt 
mer mellan pojkar och flickor i samband med stigande ålder, där flickor upplever sig ha 
sämre hälsa. Enligt rapporten ökar återigen andelen elever med både psykiska och somatiska 
besvär, men den största ökningen är framför allt bland flickor. Tittar man på resultaten ser 
man att bland 15 åriga flickor är andelen med symtom på psykisk ohälsa den största sedan 
mätningarna började 1985/86 (Folkhälsomyndigheten 2018). 

Sambandet mellan skolprestationer och psykisk ohälsa  
Forskningen visar samband mellan psykisk ohälsa och studieresultat. Man följde upp barn 
och unga som hade fått psykiatrisk diagnos 2006, tio år senare hade dessa barn/ungdomar 
uppnått betydligt lägre utbildningsnivå än de i samma ålder som inte hade upplevt någon 
psykisk sjukdom (Socialstyrelse 2017). En omfattande systematisk litteratursökning gjordes 
där vetenskapliga artiklar systematiskt granskades och resultatet visade att det fanns belägg 
för att skolprestationer och psykisk hälsa påverkar varandra ömsesidigt (Clausson & 
Morberg 2012). Tidiga svårigheter i skolan, speciellt om det handlar om läs- och 
skrivsvårigheter är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Att anstränga sig mycket i skolan utan 
att det leder till önskade resultat är relaterat till utveckling av psykisk ohälsa i form av 
depression. Lärare har en viktig roll när det gäller att tidigt identifiera tecken på psykisk 
ohälsa bland elever då det är läraren som träffar eleverna dagligen (Wang, Ni, Ding, Yi, 
2014). Flera studier visar också samband mellan goda skolresultat och positiva aspekter av 
psykisk hälsa (Gustafsson et al, 2010). Forskningen visar att det finns ett samband mellan 
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skolstress och psykosomatiska symtom. Bland de elever som har känt sig stressade på grund 
av skolarbete har andelen med psykosomatiska symtom sett mer eller mindre varit 
oförändrad (Folkhälsomyndigheten 2016). Majoriteten av ungdomarna anser att skolan är 
den största orsaken till stress (Wilhsson, Högdin, Svedberg & Nygren, 2016). Stressen anser 
ungdomarna beror bland annat på att man ofta har många olika uppgifter som ska göras 
samtidigt i veckan och att detta skapar stress samt att fritidsaktiviteter blir lidande och det 
sociala livet med kompisar.  
 
Flera studier visar att lägre skolprestationer ökar risken för en sviktande självbild samt 
självförtroende som i sin tur ökar risken till psykisk ohälsa. Det finns dock studier som visar 
att den negativa trenden med psykisk ohälsa och skolprestationer kan brytas vid övergångar 
mellan olika nivåer i skolan t.ex. från högstadiet till gymnasiet då eleverna får nya 
valmöjligheter (Gustafsson et al., 2010). Författarna menar vidare att relationer med 
klasskamrater och lärare har ett samband som kopplar skolmisslyckande till psykisk ohälsa 
men påpekar också att relationer med både lärare och klasskamrater kan också fungera som 
skydd mot utvecklingen av psykisk ohälsa. En rapport från Kungliga vetenskapsakademien 
(KVA) (2010) visar tydligt att skolan är av stor vikt för barns psykiska hälsa. Speciellt viktigt 
är det att barn skaffar sig positiva erfarenheter i de första skolåren samt att barn lär sig läsa 
tidigt. Studier visar tydlig koppling mellan svaga skolprestationer och lågsjälvkänsla och att 
barnen med lågsjälvkänsla mår psykiskt sämre. Forskning på området visar även att stöd 
från familjen, skolan eller andra i omgivningen kan dämpa de negativa hälsoeffekterna av 
svaga skolprestationer (SOU 2010:80). Skolan är en viktig arena för att främja elevers 
psykiska hälsa samt att uppmärksamma om elever inte mår bra eller behöver stöd i någon 
form. Därför är det viktigt att alla som arbetar inom skolan strävar efter att försöka identifiera 
elever så tidigt som möjligt som visar tecken på psykisk ohälsa eller är i behov av stöd. Det 
är av stor vikt att försöka göra det så tidigt som möjligt innan de har fått mer omfattande 
problem (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). 

Elevhälsans uppdrag  

På uppdrag av regeringen gjordes en kartläggning av hur elevvården samt skolhälsovården 
fungerar och vad dessa har för uppdrag och funktion (Clausson & Morberg 2012). 
Kartläggningen visade på att de verksamheter som tidigare kallades elevvård och 
skolhälsovård i skolan bör benämnas som elevhälsa. Inom elevhälsan bör det finnas olika 
kompetenser inom socialt, psykologisk, medicinsk, omvårdnads, specialpedagogisk och 
studie- och yrkesvägledande områden. Målet med elevhälsan är att finnas tillgänglig för både 
elever och vårdnadshavare för att stödja elevens skolgång. Elevhälsans olika professioner 
ska samarbeta och sträva efter att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa 
hos varje elev. Personalen inom elevhälsa ska ha ett särskilt ansvar för att skapa miljöer som 
är individanpassade för varje enskild elevs hälsa och utveckling (SOU 2000:19). Denna 
kartläggning resulterade i skollagen (SFS 2010:800).  
 
Enligt Skollagen har alla barn från förskoleklass till och med gymnasieskola rätt till 
elevhälsa, vilket innebär rätt till medicinska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser 
(SFS 2010:800 Riksförening för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 2016). 
Elevhälsans mål är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål (SFS 2010:800).  
Först och främst ska elevhälsan arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt stödja eleven 
i dennes utveckling mot utbildningens mål. Genom elevhälsans uppdrag försöker man sätta 
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fokus på att hälsa och lärande går hand i hand. En god hälsa är en viktig förutsättning för att 
klara skolan och kunna uppnå goda resultat (Socialstyrelsen & Skolverket 2016). För att 
kunna stödja elever i att uppnå utbildningens mål utifrån egna förutsättningar krävs det att 
de olika professionerna inom elevhälsan samarbetar med varandra samt med övrig 
skolpersonal. Elevhälsans arbete ska bedrivas i alla miljöer, inte minst i klassrummet och i 
samarbetet med läraren (Socialstyrelsen & Skolverket 2016).  

Skolsköterskans uppdrag  
Skolsköterskans kunskap beskrivs genom de sex kärnkompetenserna som är personcentrerad 
vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård, 
säker vård och informatik inom elevhälsans medicinska insatser (Riksförening för 
skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Personcentrerad vård förutsätter att eleven och/eller dess vårdnadshavare ses som en person 
som är expert på sin egen hälsa i form av egna upplevelser och att hens önskemål och unika 
behov respekteras. Skolsköterskan är den enda professionella person som möter alla barn i 
skolan. Många barn som behöver någon att prata med kommer ofta till skolsköterskan 
(Turner & Macay 2015). Samverkan i team handlar om att det ställs krav på skolsköterskan 
att samverka med olika professioner genom öppen kommunikation, ömsesidig respekt samt 
gemensamt beslutsfattanden för att uppnå omvårdnad av hög kvalitet och patientsäkerhet 
(Riksförening för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 2016). Skolsköterskorna 
har samtal med elever både vid planerade och oplanerade besök. Målet med dessa är att 
stödja och motivera eleven till en hälsosamlivsstil, ge individuellt stöd till eleven för att 
utvecklas samt uppnå kunskapsmålen i skolan (Larsson, Björk, Ekebergh & Johansson 
Sundler 2014).  

Evidensbaserad vård innebär att skolsköterskan tillämpar de metoder med bästa aktuella 
evidens i enlighet med senaste forskning och beprövad erfarenhet i samförstånd med elev 
och/ eller dess vårdnadshavare. Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling handlar om att 
skolsköterskan använder statistik och data för att utvärdera resultatet av 
omvårdnadsprocessen och tillämpa förbättringsområde, pröva nya arbetsmetoder för att 
kontinuerligt sträva efter att förbättra både kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården. 
Skolsköterska ska tillämpa säker vård vilket innebär att skydda elev från att drabbas av skada 
vid vård och behandling genom att följa rätt rutiner, riktlinjer, evidensbaserade metoder och 
tekniker. Det förväntas av skolsköterskan ska kunna använda information och teknik för att 
kunna kommunicera på ett effektivt sätt. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är 
idag ett allt viktigare verktyg som skolsköterska måste kunna använda i sitt yrke för att kunna 
svara mot ökade krav på patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet (Riksförening för 
skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

Specialistsjuksköterska ska vara specialist i omvårdnad och sträva efter att identifiera 
områden som behöver förbättras för att förebygga ohälsa. Skolsköterskan ska arbeta mot 
bakgrund av att främja fysisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet 
handlar om att försöka minska risken för ohälsan samt stärka skyddsfaktorer utifrån 
individens behöv (Riksförening för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 2016). 



 

7 
 
 

Skolsköterskan medicinska insats inom elevhälsan omfattas av medicinsk kunskap, hantera 
och administrera vissa läkemedel som vaccinationer, utföra medicinska bedömningar samt 
screeningar. Vid hälsobesök ska skolsköterskan tidigt identifiera ohälsa, behov av särskilt 
stöd eller andra medicinska åtgärder. Den medicinska kunskapen omfattar även att förmedla 
kunskap till elever, vårdnadshavare samt skolpersonal om hälsosamma levnadsvanor och 
olika faktorer som kan bidra till hälsa eller förebygga ohälsa (Socialstyrelse & Skolverket 
2016).  

Skolsköterskans arbetet omfattas av etiska koden som är antagen av International Council of 
Nurses. Den etiska koden handlar om att omvårdnaden ska utövas med respekt för mänskliga 
rättigheter och med hänsyn till människors värderingar, vanor och tro. I praktiken innebär 
det att ta hänsyn till elevens och vårdnadshavarens intressen, att visa empati, respektera 
självbestämmande rätt samt ge information så att både eleven och vårdnadshavaren kan fatta 
väl grundade beslut (Riksförening för skolsköterskor och Svensk sjuksköterskeförening 
2011).   
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PROBLEMFORMULERING 

Flera studier visar att det är av största vikt att tidigt känna igen tecken på psykisk ohälsa samt 
sätta in relevanta åtgärder i tidigt skede innan omfattande problem har hunnit utvecklas. 
Forskningen visar även en ökning av antalet barn som visar symtom på psykisk ohälsa samt 
samband mellan lärande och hälsa. Här har skolsköterskan ett stort ansvar då det är hen som 
träffar alla elever. Men att känna igen tecken på psykisk ohälsa är en komplex uppgift. De 
allra flesta tillstånd som kan vara tecken på psykisk ohälsa är vanliga och ingår i ett normalt 
liv. Att identifiera psykisk ohälsa är en komplex uppgift då det inte finns någon naturlig 
avgränsning mellan problem och det som är normalt. Föreliggande studie belyser vikten av 
ökad kunskap hur skolsköterskor går tillväga när de ska tolka de ofta otydliga signalerna 
från elever. Syftet med studien är att med stöd av skolsköterskornas erfarenheter beskriva 
deras arbete med att tidigt identifierar psykisk ohälsa bland elever för att förhindra 
utveckling av psykisk sjukdom och utanförskap. Denna kunskap kan förhoppningsvis 
komma till nytta för yrkesverksamma skolsköterskor och där igenom främja hälsa hos elever.    

SYFTE 
Syftet är att beskriva skolsköterskans arbete med att identifiera psykisk ohälsa hos elever.   
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METOD  
 
Problemställningen är det som är avgörande för valet av metod (Malterud 2014). 
Föreliggande studie bygger på skolsköterskors erfarenhet och kvalitativ metod med 
kvalitativa forskningsintervjuer som datainsamlingsmetod ansågs relevant. Kvalitativ metod 
går ut på att forskaren använder sig själv som forskningsinstrument och integrerar med 
fenomen. När en forskare använder sig av kvalitativ metod är det viktigt att forskaren har ett 
öppet sinne, är flexibel och anpassningsbar mot forskningsfältet. Kvalitativa 
forskningsintervjuer är lämpliga att använda om målet är att utforska människors 
erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder (Malterud 2014). 
Studien har en induktiv ansats som enligt Henricson och Billhult (2012) innebär att forskaren 
drar slutsatser från deltagarens levda erfarenhet av ett fenomen. Om en forskare bestämmer 
sig för en induktiv ansats ska då forskaren studera det specifika fenomen så förutsättningslöst 
som möjligt och därefter beskriva detta så korrekt som möjligt. Utifrån det insamlade data 
ska sedan forskaren med stöd av resultatet dra slutsatser (Priebe & Landström 2012). 

Urval 
Inkluderingskriterierna som användes för studien var att deltagarna hade specialistutbildning 
som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska. Att deltagaren arbetade som 
skolsköterska inom en grundskola eller gymnasieskola samt ha minst ett års erfarenhet inom 
yrket. För att öka mångfald i studien valdes deltagare med olika lång erfarenhet inom yrket, 
som arbetar med elever i olika åldrar samt från olika upptagningsområden. Enligt Malterud 
(2014) kan ett urval med tonvikt på mångfald ge variationsbredd och möjligheter att beskriva 
fler nyanser av ett och samma fenomen. Även Henricson och Billhult (2012) menar att i en 
kvalitativ metod ska forskaren sträva efter att ha variation i det insamlade materialet av det 
aktuella fenomenet. För att tillfråga deltagare till studien användes bekvämlighetsurval, i 
praktiken innebär det att använda sig av deltagare som finns tillgängliga. Förfrågan 
skickades till verksamhetschef bilaga 1 samt informations och samtyckesbrev till deltagarna 
bilaga 2. Sammanlagt tillfrågades nio skolsköterskor via mail och telefon, av dessa tackade 
fyra ja till att delta i studien. Av de fyra blev en person långtidssjukskriven och kunde inte 
medverka. Eftersom tre deltagare ansågs för få användes även snöbollsteknik som enligt 
Trost (2010) kan liknas vid en snöboll som rullas i snön så den växer och blir större. De 
redan anmälda deltagarnas nätverk användes för att få tag på fler deltagare, vilket resulterade 
i ytterligare två deltagare. Exklusionskriterier har varit skolsköterskor som har ansvar för 
färre än 100 elever och de som arbetar med särskoleelever. 

Datainsamling 
För att uppnå syftet med studien intervjuades 5 yrkesverksamma skolsköterskor. För att 
samla in data användes enskilda intervjuer med deltagare på deras arbetsplats under deras 
arbetstid. Samtliga intervjuer genomfördes på skolsköterskornas rum. Intervjuerna varade 
mellan 30-40 min och spelades in elektroniskt. Antalet intervjuer bedömdes av författaren 
vara tillräcklig för att besvara syftet. Trost (2010) anser att fyra till åtta intervjuer är att 
föredra vid kvalitativ metod. Genomförs fler intervjuer än så kan materialet bli svårt att 
hantera och risken ökar för att viktiga detaljer som förenar eller skiljer materialet åt inte 
uppmärksammas. Vid kvalitativa studier skall kvalitén tillsammans med etiken sättas i första 
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rummet. Kvalitativa studier ses som ett subjektivt angreppssätt då forskaren integrerar med 
deltagaren som blir intervjuad.  Beskrivningarna ges av deltagare som har något att berätta 
om det som är i fokus (Danielson 2012). Under intervjuerna användes semistrukturerad 
metod som enligt Danielson (2012) bland annat innebär att intervjuaren använder sig av 
öppna frågor där de inte behöver användas i samma ordning, utan forskaren anpassar 
frågornas följd beroende på vad som kommer upp under intervjun. 

Analys 
För att analysera det insamlade materialet användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) innebär induktiv ansats en 
förutsättningslös analys av det insamlade materialet som handlar om människors upplevelser 
och erfarenheter. När en forskare tillämpar kvalitativ innehållsanalys handlar det om att 
beskriva skillnader och likheter i det insamlade materialet. Därefter redovisas skillnaderna 
och likheterna i olika kategorier och på olika tolkningsnivåer.  

Det första steget i dataanalysen var att författaren transkriberade det inspelade materialet. 
Om en forskare transkriberar själv sina intervjuer kan detta ses som en inledning till analytisk 
process (Kvale & Brinkmann 2014). Efter att ha transkriberat texten och läst den flera gånger 
bestämdes olika domäner som utgjorde en grovstruktur med låg grad av tolkning. Domäner 
är delar av texten som handlar om ett specifikt område (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). 
Nästa steg var att ta ut meningsenheter utifrån syftet med studien som utgjorde grunden i 
analysprocessen. Meningsenheter är bärande del av en text (Kvale & Brinkmann 2014). 
Under analysprocessen kondenseras dessa meningsenheter som i praktiken innebär att texten 
i meningsenheter förkortas så att den blir lättare att hantera samtidigt som det centrala 
innehållet bevaras. Därefter abstraherades den kondenserade texten som namngavs med en 
kod. En kod beskriver vad meningsenheten handlar om (Lundman & Hällgren Graneheim 
2012). Liknande koder fördes samman till underkategorier samt kategorier (tabell 1). I texten 
identifierades manifest innehåll samt latent innehåll. Det manifesta innehållet handlar om 
det textnära, det vill säga det som är uppenbart. Det uppenbara redovisades i beskrivande 
form i olika kategorier. Det latenta budskapet i texten handlar om det som kanske inte är så 
uppenbart, det handlar om det underliggande budskapet alltså det som sägs mellan raderna 
som forskaren ska sträva efter att identifiera. Det latenta budskapet redovisas på en tolkande 
nivå genom olika kategorier eller teman (Granskär & Höglund-Nielsen 2012). 
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Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Första dagen är 
jag med och 
säger hej och 
visar vem jag är 
som 
skolsköterska 
och talar om 
min roll och vad 
jag heter… … 
jag går ut i alla 
klasser och talar 
om hur jag 
jobbar och var 
jag sitter… … 
och så visar jag 
att jag finns där 
för dem och är 
lätt att få tag på. 
 

Betydelse av att 
presentera sig 
själv och sitt 
arbete tidigt. 
Visa att jag 
finns där för 
dem och är lätt 
att få tag på 

Personligt 
engagemang  

Lätt att nå  

Synlig 

Tillgänglig   Vinna elevernas 
förtroende 

Etiska överväganden 
Följande etiska riktlinjer tillämpades i studien: Informerat samtycke, konfidentialitet, 
konsekvenser och forskarens roll. Detta är etiska riktlinjer som bör tillämpas vid kvalitativa 
studier (Trost, 2010; Kvale & Brinkman 2014). Innan genomförandet av intervjun fick 
deltagarna ta del av och lämna informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att som 
forskare informera intervjupersonerna om det allmänna syftet med studien samt studiens 
upplägg i stort (Kvale & Brinkman 2014). Deltagarna fick information om studiens syfte 
och genomförande, att allt deltagande är frivilligt, rätten till att avbryta sitt deltagande utan 
att behöva ange något skäl, att all data kommer behandlas konfidentiellt och endast användas 
för studiens syfte. Informationen gavs muntligt och skriftligt samtycke inhämtades innan 
intervjun påbörjades. Deltagarna försäkrades om att deras utsagor inte kunde identifieras 
eller härledas till dem personligen genom att all data avidentifierats. För att bedöma 
eventuella konsekvenser av studien gjorde författaren etiska övervägande om möjliga 
konsekvenser för deltagarna i föreliggande studie. Författaren bedömde att det inte fanns 
några negativa konsekvenser utan såg nyttan med studien för aktuell grupp. Det har varit 
centralt att värna om deltagarnas välbefinnande, inte avsiktligt försökt manipulera det 
vetenskapliga arbetet samt läst på ordentligt kring forskningsetik för att kunna genomföra 
ett vetenskapligt arbete som grundar sig på etiska principer. Forskarens roll är helt avgörande 
för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet i de etiska beslut som fattas under 
studiens gång. Moraliskt ansvarsfullt beteende är viktigt och handlar om att tillämpa 
moralisk integritet, empati och att som forskare engagera sig i moraliska frågor (Kvale & 
Brinkman 2014).  
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RESULTAT 

Resultatet från analysen visar på fyra huvudkategorier: I första huvudkategorin Att möta 

eleven uppgav samtliga deltagare olika varianter av enskilda samtal med elever som det 
absolut viktigaste verktyget för att tidigt kunna identifiera tecken på psykisk ohälsa. Andra 
huvudkategorin Vikten av att vinna elevernas förtroende handlar om relationsinriktade 
insatser för att skapa tillit mellan elever och skolsköterskan. I tredje huvudkategorin Att 

samarbeta mot gemensamma mål påpekar deltagarna vikten av att samarbeta, sätta upp 
tydliga mål och sedan tillsammans arbeta strukturerat och målmedvetet för att uppfylla 
målen. Elevernas vårdnadshavare nämns också som potentiell tillgång. Sista huvudkategorin 
behandlar ett könsperspektiv i arbetet med psykisk ohälsa vilket resulterade i den fjärde 
huvudkategorin Att synliggöra könsskillnader.  

 
Tabell 2 Följande kategorier redovisas i resultatdelen 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att möta eleven Planerade samtal 

Spontana samtal 

Dokumentation som viktig 
informationskälla inför samtal med elever 

Vikten av att vinna förtroende och tillit Tillgänglig och synlig 

Skapa relation med elever 

Att samarbeta mot gemensamma mål Målinriktat och systematiskt arbete 

Läraren en nyckelperson 

Vårdnadshavaren en möjlig tillgång 

Att synliggöra könsskillnader Olika symptom beroende på kön 

Könsspecifika strategier 

Att möta eleven 
Planerade hälsosamtal uppgavs av deltagarna i föreliggande studie som viktiga tillfällen i 
deras arbete med att identifiera psykisk ohälsa hos elever. Det är då som skolsköterska får 
möjlighet att träffa eleven och få en uppfattning om eleven ligger i riskzonen för psykisk 
ohälsa menar deltagarna. Även spontana besök anses vara viktiga tillfällen att skaffa sig 
kunskap om elevens livssituation. Dokumentationen i form av elevhälsojournaler och 
hälsoenkäter anser deltagarna i föreliggande studie som viktig informationskälla inför 
hälsosamtal med elever.    
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Planerade hälsosamtal 
Deltagarna i studien uppger att de planerade hälsosamtalen är viktiga i arbetet med att 
uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa. Det faktum att skolsköterskor träffar alla elever, 
oftast flera gånger under deras skoltid anses av deltagarna som ett unikt tillfälle att lära 
känna eleven. Kännedom om eleven är en viktig förutsättning för att kunna identifiera 
psykisk ohälsa hos en elev. Deltagarna menar att det är under det planerade hälsosamtalet 
som eleverna får möjlighet att i lugn och ro prata med en vuxen professionell person. 
Tillfälle som kan stödja dem i att på ett konstruktivt sätt reflektera kring sin livssituation 
och sitt mående. Genom att eleven delar med sig hur hen upplever sin livssituation hjälper 
det skolsköterskan att göra en helhetsbedömning om elevens psykiska hälsa och eventuellt 
identifiera symptom på psykisk ohälsa. En annan anledning till att det planerade 
hälsosamtalen ansågs som ett effektivt verktyg i arbetet med att upptäcka tecken på 
psykisk ohälsa är all förarbete som görs inför samtalet.  Deltagarna brukar samla all 
dokumentation om eleven som de går igenom inför hälsosamtalet. Detta i sin tur 
underlättar menar deltagarna att identifiera de mest relevanta områden utifrån elevens 
behov som de sedan genom ett strukturerat samtal fördjupar sig i. Det som kommer fram 
under samtalet används sedan som underlag för bedömning om eleven är i riskzonen för 
psykisk ohälsa eller inte. 
 

koncentrera sig på elevens behov… man har oftast en bra grund att utgå ifrån 
inför ett planerat hälsosamtal i form av hälsoenkät… man är väl förberedd 1#  

 
En annan fördel med det planerade hälsosamtalet i deltagarnas arbete med att identifiera 
psykiska ohälsa är det avsatta tiden för samtalet. Deltagarna menar att de då kan koncentrera 
sig på elevens psykosociala välbefinnande utan att stressa. Att avsätta tid för den enskilde 
eleven är en viktig förutsättning för framgångsrikt hälsosamtal, speciellt när det handlar om 
psykisk hälsa som enligt deltagarna ofta består av många olika dimensioner som kräver tid 
att sammanställa och förstå rätt. Att ha tillräckligt med tid gör att det blir bra kvalité på 
samtalet och blir det bra kvalité på samtalet så ökar chanserna att eleverna själva på eget 
initiativ kommer tillbaka igen om behovet uppstår. Deltagarna menar att eleverna ofta känner 
sig sedda och bekräftade genom det faktum att skolsköterskan avsätter tid enbart för dem 
som ofta resulterar i att eleverna automatiskt blir mer delaktiga och det blir bra 
samtalsklimat. Att inte stressa fram olika svar som ibland händer vid spontana besök leder 
oftare till att det lättare uppstår dialog mellan skolsköterskan och eleven som enligt 
deltagarna är nödvändigt för att eleven ska känna sig delaktig och börja prata om det som 
kanske upplevs som jobbigt.  
 

När det gäller planerade hälsosamtal så sitter vi en hel timma med varenda elev 
… Att få eleven att prata om känsliga saker som familjen eller mobbning tar 
oftast tid … 3# 
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Spontana samtal  
Förutom planerade samtal så beskriver deltagarna även oplanerade besök som viktiga för att 
kunna identifiera psykisk ohälsa. Deltagarna påpekar vikten av att vara uppmärksam på att 
försöka identifiera den sanna anledningen bakom elevens återkommande besök som ofta har 
flera olika dimensioner. Deltagarna menar att det är viktigt att försöka få klarhet i orsaken 
till de spontana besöken så tidigt som möjligt. För att göra detta är det viktigt att 
skolsköterskan försöker kartlägga den enskilda elevens livssituation eller livsstil. Många 
gånger vet eleverna själva inte vad de befintliga kroppsliga besvären i form av magont, 
huvudvärk, känningar i bröstet beror på och då bör skolsköterskan ställa frågor inom flera 
olika områden som kan vara indirekt kopplade till de kroppsliga besvären. Frågorna kan till 
exempel handla om stress, sömn och relationsfrågor. Ofta är eleverna själva inte medvetna 
om att de är stressade eller har sömnproblem. Eleverna är medvetna om att de inte mår bra 
men förstår inte själva vad det beror på. Det handlar ofta om skolan, läxor, träning, olika 
relationer och sociala medier. Att ha många sysslor samtidigt upplevs av skolsköterskorna 
som normalt i dagens samhälle av både bland vuxna och elever fast det inte är hälsosamt 
livsstil. Risken finns att det uppstår obalans mellan krav som ställs på eleven och de resurser 
som är tillgängliga och när detta sker så befinner sig eleven i riskzonen för psykisk ohälsa. 
Därför blir det väldigt viktigt enligt skolsköterskan att vid dessa spontana besök är 
uppmärksam på varningsklockor som kan tyda på obalans och psykisk ohälsa.   
 

Sen kan det vara svårt för barnen själva att veta vad det beror på alla gånger, 
att det sätter sig i magen eller huvudet… det kan ta tid innan man lyckas ringa 
in det… man vill lägga ord i munnen på dem… 2#  
 

Skolsköterskorna beskriver fördelen med de spontana besöken är att de elever som kommer 
oanmälda är elever som oftast behöver och vill ha hjälp. Detta är en underlättande faktor 
menar deltagarna men poängterar samtidigt vikten av att som skolsköterska vara 
uppmärksam. Även om eleven har kommit för att hen vill ha hjälp kan det fortfarande vara 
svårt att identifiera det riktiga problemet, bakomliggande orsaker, samband samt vilka risker 
det medför för eleven. Att ställa en rak fråga till en elev om hur hen egentligen mår kan vara 
ett bra sätt att visa för eleven att skolsköterskan bryr sig och vill hjälpa till om behovet finns. 
Några deltagare i studien påpekar dock att ställa en rak fråga lätt kan misstolkas och därför 
anser att det kan vara bra att lära känna eleven någorlunda bra innan den direkta frågan ställs 
för att minska risken till missförstånd. Elevens ålder och mognad spelar också roll menar 
deltagarna. Det framkommer även att en utmaning vid spontana besök är att snabbt få en 
uppfattning kring elevens riktiga behov eller problem. Detta ska inte vara målet heller menar 
deltagarna. Det är viktigt att den som är professionell inte driver på för mycket till exempel 
på grund av tidsbrist så att eleven inte känner sig obekväm. Då är det bättre att boka en tid 
för uppföljningssamtal.  
 

Det är viktigt att våga fråga… bara det är en arbetsmetod i sig… är man 
uppmärksam så märker man oftast att eleven vill säga något, då är det viktigt 
att ta vara på chansen och fråga eleven hur han eller hon mår. 4# 
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Dokumentation som viktig informationskälla  
Dokumentation angavs av samtliga deltagare som viktiga redskap i arbetet med att tidigt 
upptäcka elever som är i riskzonen för psykisk ohälsa. Dokumentation i form av journaler är 
betydelsefulla då de ska innehålla all viktig information kring den enskilda eleven. Att ha all 
information kring en elev samlad på ett ställe underlättar arbetet med att upptäcka tecken 
som kan vara indikationer på psykisk ohälsa. Deltagarna understryker dock vikten av att 
medvetet söka efter riskfaktorer i en journal annars kan det ta längre tid än nödvändigt att 
upptäcka en elev med psykisk ohälsa. Journaler är extra viktigt verktyg med elever som ofta 
byter skola, deltagarna menar att med journalens hjälp kan skolsköterska relativt snabbt få 
en bild av elevens livssituation och bedöma om det behövs ett samtal med eleven.  

 
Journaler är väldigt viktiga, i dem står viktig information om eleven som kan 
ge dig vinkar på hur det ligger till… i en elevjournal har du allt samlat på en 
plats… 3#” 

 
Samtliga deltagare uppgav att journaler är viktig dokumentation i bedömningen om en elevs 
situation, flera deltagare nämnde dock även att det förekommer brister i elevernas journaler. 
Det kan handla om bristfällig information där det visar sig att viktigt underlag om eleven 
saknas men också gammal information. Ibland har eleven inte träffat skolsköterskan under 
lång tid och då kan journaler inte användas som bakgrundsunderlag. Bristfällig 
dokumentation kan leda till att det tar längre tid att identifiera en elev med tecken på psykisk 
ohälsa än om dokumentationen hade varit fullständig. Vid en bedömning av elevens 
livssituation strävar deltagarna efter att ha tillgång till både elevens historik men också hur 
det är i nu läget. För att få veta hur elevens aktuella livssituation är använder deltagarna olika 
hälsoenkäter som viktig underlag som används till att identifiera riskfaktorer hos den 
enskilda eleven, innan hälsosamtalet är gjort. Den insamlade informationen ligger sedan till 
grund för ett prioriteringsarbete, det vill säga elever som bedöms vara i riskzonen för psykisk 
ohälsa kallas till hälsosamtal före andra. Genom hälsoenkäter gör skolsköterskor en riktad 
kartläggning av elevens livssituation som kan hjälpa dem att snabbare upptäcka och komma 
i kontakt med de som är i behov av att samtala med en vuxen person. Dessa hälsoenkäter 
används även som stöd så att viktiga frågor inte glöms bort utifrån den enskildes elevs behov, 
vilket förhoppningsvis leder till att skolsköterskan får en bättre helhetsbild av elevens 
situations.  
 

Vi försöker kartlägga väldigt tidigt, så att vi har en grund när eleverna 
kommer… och sen svarar dem på en hel del frågor rent både fysisk och psykisk 
hälsa, utifrån det så gör jag en prioriteringslista… 1# 

Vikten av att vinna förtroende och tillit 

Att vara tillgänglig och synlig för eleverna är viktigt menar deltagarna i föreliggande 
studie. Att vara ute bland elever ökar chanserna att fler elever blir medvetna om att 
skolsköterskan finns där för dem och att detta kan leda till att fler elever själva väljer att 
kontakta skolsköterskan vid behov. Deltagarna i föreliggande studie påpekar att en av de 
viktigaste faktorer i arbetet med att upptäcka elever som inte mår psykisk bra är att skapa 
en relation med eleverna som präglas av tillit och ömsesidig respekt.  
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Tillgänglig och synlig  
Samtliga deltagare menar att det är av stor vikt att vara lättillgänglig för eleverna, genom att 
vara lättillgängliga ökar chanserna att fånga många problem tidigt. Deltagarna påpekar dock 
att det inte innebär att endast sitta på sitt rum och vänta på att elever dyker upp. Deltagarna 
poängterar vikten av tydlig information om hur och var man får tag på skolsköterskan för att 
nå så många elever som möjligt och kunna upptäcka eventuell psykisk ohälsa i tidigt skede. 
Skolsköterskan måste vara aktiv hela tiden på olika sätt, både att man är tillgänglig på sitt 
rum men också att röra sig ute bland elever och på det sättet bygga upp ett förtroende hos 
elever. Det är viktigt att skolsköterskan träffar elever på olika arenor som matsalen, ute på 
rasterna, klassrum, biblioteket etc. för att öka medvetenhet hos eleverna att skolsköterskan 
finns där för dem och att hen är lätt att få tag på. Att vara tillgänglig på skolan, att visa upp 
sig genom olika strategier anser deltagarna kan leda till att fler elever får möjlighet att lära 
känna skolsköterskan och bygga upp en relation som eventuellt underlättar för de att ta steget 
och kontakta skolsköterskan om behovet uppstår.  
 

jag rör mig i skolan, biblioteket, är i klassen ibland allt för att vara tillgängligt 
för mina elever… på det här sättet träffar jag många fler och visar mig för dem 
än att bara sitta på mitt rum… Ju fler elever jag träffar desto fler får chanser att 
lära känna mig och jag de så klart…#4 

 
Deltagarna angav att de strävar efter att inte ha fasta mottagningstider utan de försöker vara 
flexibla och ha öppen mottagning så mycket som möjligt just för att vara lätta att nå och för 
att finnas där när behovet uppstår. Att vara tillgänglig är ett viktigt steg i att vinna elevernas 
tillit menar deltagarna. Att finnas till hands för elever skapar en känsla av trygghet som kan 
göra att eleverna själva oftare väljer att ta kontakt med skolsköterskan vid behov. Detta i sin 
tur kan leda till att fler elever upptäcks med tecken på psykisk ohälsa.    
 

Jag har valt att inte ha några speciella tider för öppen mottagning, utan om jag 
inte har någonting bokat, så är det nästan alltid öppet så att dem kan komma 
lite som dem vill. 2#  

Skapa relation och förtroende  
Samtliga deltagare är medvetna om att det är svårt för ett barn att prata om en svår 
hemsituation. Att inte ha några vänner eller prestera dåligt i skolan vilket ofta leder till att 
barnet inte mår bra. Barn visar det på många olika sätt med både inåtvända och utagerande, 
tydliga som otydliga signaler och detta visar hur komplext arbete med att upptäcka barn med 
tecken på psykisk ohälsa är påpekar deltagarna. Vidare menar deltagarna att en av de 
viktigaste faktorerna i arbetet med att upptäcka elever som inte mår bra psykiskt är att skapa 
en relation som präglas av förtroende. Eleven måste lita på skolsköterskan för att våga och 
vilja prata om det som känns jobbigt. Flera deltagare uppgav att en bra början för att skapa 
en relation som kännetecknas av tillit kan vara att visa personligt engagemang och visa för 
eleverna att man verkligen vill lära känna de och på det sättet visa att man bryr sig. Detta 
kan man göra genom att vara med på olika samarbetslekar som anordnas ofta på skolor i 
början av skolåret. Att man är med på utflykter eller idrottsdagar och lär känna elever och 
börja skapa en relation med dem är ofta givande för att skapa förtroende hos elever som 
underlättar arbetet med att identifiera psykisk ohälsa i tidigt stadium.  
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Jag vill bli lika viktigt som deras lärare. De kommer till mig och pratar tidigt, 
det var inte så att jag behövde vänta in och kalla de utan jag blir en naturlig del 
för dem… 1# 
 

När eleven väl har kommit till skolsköterskans mottagning är det viktigt med ömsesidig 
respekt från första början, det är viktigt med bra start på samtalet poängterar deltagarna för 
att vinna elevernas tillit och respekt. Att visa respekt för eleven kan handla om att lyssna på 
vad eleven har att säga och inte avbryta samt vara ärliga mot varandra och inte inge falska 
förhoppningar.  
 

Jag önskar mig ju mer tid att vara bland elever, ju mer de känner mig så klart 
vågar de komma till mig, vågar öppna sig, vågar berätta om det som är jobbigt, 
allt vad det kan vara, övergrepp, självskadebeteende, hemförhållande osv. 3#  

 
Det är viktigt att eleven upplever att skolsköterskan har erfarenhet av det aktuella ämnet 
samt rätt kompetens för att kunna ge adekvat hjälp. Deltagarna betonar vikten av att förmedla 
en bild av sig själva till eleven att man är en professionell person med ett brett 
kompetensområde. Samt att man värnar om alla elever lika mycket oavsett vad man har för 
bakgrund eller bekymmer. Detta är viktigt menar deltagarna för att eleven ska känna 
förtroende för skolsköterskan som den vuxna professionella personen som är där för deras 
skull.    
 

visa att jag aldrig dömer någon utan, dels berättar jag ofta att jag, det vill säga 
min erfarenhet säger att det här kommer gå bra, att jag har varit om detta 
förut… 1#  

Att samarbeta mot gemensamma mål 
Det är viktigt att hela skolan har en utarbetad plan med tydlig struktur i arbetet med att 
upptäcka elever som inte mår psykisk bra menar deltagarna i föreliggande studie. 
Deltagarna påpekar även vikten av att alla som träffar eleverna under skoldagen 
samarbetar. Elevernas vårdnadshavare uppgavs som potentiell resurs i arbetet med att 
upptäcka riskfaktorer för psykisk ohälsa i elevernas vardag.  

Målinriktat och systematiskt arbete 
För att kunna identifiera psykisk ohälsa i ett tidigt skede anser samtliga deltagare att det är 
viktigt att all personal på skolan sätter upp mål och medvetet arbetar med att försöka 
upptäcka elever som riskerar psykisk ohälsa. Flera deltagare påpekar dock att detta inte är 
en självklarhet på alla skolor. För att samarbetet ska fungera ställer det krav på all personal 
på skolan inklusive skolledningen. Deltagarna menar att det är viktigt att hela skolan 
samverkar i arbetet med att upptäcka barn i riskzonen och för det krävs det ett strukturerat 
och långsiktigt plan där man har identifierat ett mål, i det här fallet handlar det om att 
upptäcka tecken på psykisk ohälsa så tidigt som möjligt. Det är viktigt med gemensamma 
mål och tydlig struktur som ska hjälpa personalen att agera snabbt och effektivt. De olika 
professionerna som jobbar på skolan har olika kompetenser som måste utnyttjas till fullo för 
att effektivisera arbetet med det aktuella ämnet menar deltagarna. Lärarna har det 
pedagogiska ansvaret men kan också ge mycket viktig information till skolsköterskan om 
elever både på individ och gruppnivå om hur de mår. Skolpsykolog utför psykologiska 
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insatser, specialpedagog arbetar med elever som har skolsvårigheter, kurator utför 
psykosociala insatser medan rektorn leder och samordnar allt arbete på skolan.   
 

måste tillsammans och bestämt jobba med att hitta barn som inte mår bra, ha 
en plan… personalen måste veta vad som gäller… vem de ska skicka barnet 
till i tidigt skede, allt detta är viktigt… 5#     
   

Viktiga medaktörer  
Enligt deltagarna är det viktigt med gemensamma riktade insatser på skolan för att upptäcka 
elever som ligger i riskzonen för psykisk ohälsa. Deltagarna påpekar vikten av samarbete 
mellan alla som träffar elever under skoldagen, där undervisande lärare kanske har den 
viktigaste rollen med tanke på att det är de som tillbringar mest tid med elever. Då är det 
viktigt att samarbetet mellan lärare och skolsköterska fungerar och att läraren kontaktar 
skolsköterskan i tidigt stadium så att hen kan boka ett samtal med eleven och försöka ta reda 
på om eleven visar indikationer på psykisk ohälsa.  Det är lärarna som oftast först av alla 
märker om en elev har ändrat sitt beteende, börjar prestera sämre i skolan eller uppvisar 
andra tecken som kan tyda på psykisk ohälsa menar deltagarna.  
 

Lärarna är de som träffar elever dagligen under olika former… det är lärarna 
som känner eleverna bäst… 1# 

 
Förutom all skolpersonal nämnde deltagarna även vårdnadshavare som kan vara till stor 
hjälp. Deltagarna menade att om skolsköterska har bra samarbete med vårdnadshavare blir 
förutsättningar mycket bättre. Med hjälp av vårdnadshavare får skolsköterskan tillgång till 
information om eleven både i skolan men också utanför vilket underlättar att få en 
helhetsbild som kan hjälpa att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Deltagarna 
betonade dock att det inte gällde alla vårdnadshavare, vissa vårdnadshavare sågs till och med 
som ett hinder i arbetet med att upptäcka elever som inte mår psykiskt bra.   
 

De flesta föräldrar som är närvarande de ser ju samma sak som vi gör i 
skolan… kontakt med föräldrar kan vara avgörande för att barn får hjälp… Då 
kan det vara svårt att ställa rät fråga när man inte får träffa dem… 2#   

Att synliggöra könsskillnader   

I det föreliggande studie framkommer det att pojkar och flickor som grupp ofta visar 
tecken på psykisk ohälsa på olika sätt och att det är viktigt att som skolsköterska vara 
medveten om detta. Deltagarna i föreliggande studie menar också att det ibland krävs 
könsspecifika strategier för att upptäcka elever med psykisk ohälsa.     

Olika symtom beroende på kön  
I studiens resultat framkommer det att i skolsköterskans arbete med att tidigt upptäcka tecken 
på psykisk ohälsa finns ett könsperspektiv som är viktig att ta hänsyn till. Deltagarna menar 
att pojkar och flickor som grupp generellt visar psykisk ohälsa på olika sätt. Vissa symptom 
på psykisk ohälsa är mer typiska för det ena könet än det andra menar flera deltagare. 
Deltagarna menar att uppförandeproblem, trotsigt beteende, aggressivt beteende kan vara 
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symtom på psykisk ohälsa och är mer karaktäristiska för pojkar som grupp. Medan flickor 
inte är lika utåtagerande, det kan handla istället om oro, ångest eller sömnsvårigheter. 
  

Flickor är allmänt mer oroliga än pojkar… pojkar tar mer plats, dem drar på 
sig uppmärksamhet … de olika grupperna har oftast inte samma beteende när 
det mår dåligt… 4# 
  

Att vara medveten om detta menar deltagarna är viktigt. Genom att vara medveten om 
könsspecifika symtom förbättras möjligheterna inte bara för skolsköterskan utan för all 
personal på skolan att förstå bättre olika situationer som uppstår och förhoppningsvis 
snabbare upptäcka elever som inte mår psykiskt bra. Deltagarna påpekar dock att det är 
viktigt att som skolsköterska alltid arbeta elevcentrerat vid bedömningen av en elevs 
psykiska tillstånd. Enskilda elever reagerar inte på samma sätt på olika känslomässiga 
påfrestningar oavsett vilken grupp de tillhör poängterar deltagarna.  

Könsspecifika strategier  
För att upptäcka psykisk ohälsa är det ibland nödvändigt att ha olika tillvägagångssätt som 
är mer karaktäristiska för flickor eller pojkar som grupp. Flickor som grupp har oftast lättare 
att prata om något känns jobbigt känslomässigt, medan pojkar oftare kommer och klagar på 
något fysiskt problem, ont i knät till exempel, men egentligen så är det något annat som de 
vill prata om. Då är det viktigt menar flera deltagarna att vara medveten om detta samt 
försöka ställa de rätta frågor för att få eleven att öppna upp sig och berätta varför eleven är 
där egentligen, vad det är som bekymrar eleven. Pojkar som grupp har fortfarande svårare 
att prata om sina känslor då de inte vill verka svaga och då krävs det ibland att man har 
annorlunda metoder för att komma dit man vill för pojkar respektive flickor.  
 

Ska man generalisera så tror jag tjejer har lite lättare att gå till skolsyster… 
medan killarna vill ju ofta ha kanske ett litet sår eller något annat som en 
anledning… då får man passa på och ställa lite frågor för att se hur de mår… 
2#  

 
Flera deltagare menar även att generellt sett är det svårare att få pojkar som har ett beteende 
som eventuellt kan bero på psykisk ohälsa att komma till skolsköterskans mottagning för ett 
samtal än flickor. Då får skolsköterskor anpassa olika strategier som kan ses som mer 
specifika för pojkar respektive flickor för att få dit eleven.  
 

Man kan lösa så mycket irritation och man kan lösa så mycket tunga känslor 
genom att faktiskt sätta ord på det att få prata... killar dem drar sig mer undan 
fortfarande och där försöker vi hela tiden fiska in dem… 3# 

  

Resultatsammanfattning 
Samtal med elever ansågs av deltagarna som en viktig del i arbetet med att identifiera 
psykisk ohälsa hos elever. Både planerade och spontana besök nämndes som viktiga 
verktyg. Samtal med elever bör präglas av tillit, ömsesidig respekt samt helhetssyn där 
eleven ges möjlighet till delaktighet. I studien framkommer det även att flickor och pojkar 
som grupp uppvisar ofta olika symtom på psykisk ohälsa. Detta anses vara betydelsefullt 



 

20 
 
 

då det kan underlätta att bättre förstå vissa situationer som uppstår i de olika grupperna 
som i sin tur kan bidra till att identifiera symptom på psykisk ohälsa. Deltagarna använder 
ibland olika strategier som kan beskrivas vara mer karaktäristiska för pojkar respektive 
flickor som grupp men påpekar samtidigt att utgångspunkten i deras arbete är att betrakta 
alla elever i första hand som enskilda individer med en egen livssituation med all vad det 
innebär. Att upptäcka elever som visar tecken på psykisk ohälsa är ett komplext arbete som 
ställer krav på kompetens och samverkan inom flera olika områden. Deltagarna i studien 
påpekar vikten av att arbetet kännetecknas av kontinuitet, struktur, samverkan och 
målmedvetenhet där hela skolan är delaktig, för att kunna uppnå framgång och effektivitet 
i arbetet med att identifiera psykisk ohälsa bland elever.  
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DISKUSSION   

Metoddiskussion 
För att besvara syftet med studien bedömdes kvalitativ metod som lämplig. Val av metod 
gjordes efter metodologisk planering som enligt Henricson och Billhult (2012) innebär att 
forskaren planerar hur forskning ska genereras, bearbetas och analyseras. Vidare menar 
författarna att kvalitativ metod avser att studera personers levda erfarenhet av ett fenomen. 
Kvalitativ forskningsintervju har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 
kvalitativa aspekter av deltagarens livsvärld i förhållande till ett fenomen. Malterud (2014) 
påpekar att det är viktigt att i första hand bestämma syftet med studien och i förhållande till 
det bestämma den mest relevanta metoden. 
 
Att använda sig av den kvalitativa metoden var en utmaning för författaren i föreliggande 
studie på flera olika sätt. Intervjun som datainsamlingsmetod är en viktig del i den kvalitativa 
metoden, men att behärska konsten att intervjua kräver tid och övning. Förutom noggrann 
praktisk planering om plats, tid, intervjufrågor, krävs det enligt Kvale och Brinkmann (2014) 
även att som intervjuare ha förmåga att skapa relation som bygger på tillit mellan deltagaren 
i studien och intervjuaren. Kvale och Brinkmann (2014)  ser intervjun i en kvalitativ studie 
som en aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar kunskap genom sin 
relation. För att skapa en relation med intervjupersonerna i föreliggande studie försökte 
författaren att visa respekt under hela intervjun genom att ha ögonkontakt med 
intervjupersonerna, att inte avbryta, att komma väl förberedd till intervjun, att inte ställa 
uppföljningsfrågor där ordet varför användes, utan snarare kan du berätta lite mer om detta. 
Detta gjordes i föreliggande studie vilket resulterade i att det blev en givande relation åt båda 
håll mellan intervjuare och deltagare. Under intervjuerna är det många olika dimensioner att 
tänka på, det kan handla om allt från explicita beskrivningarna till vad som sägs mellan 
raderna. För att öka tillförlitlighet försökte författaren av föreliggande studie vara observant 
på både det som sägs men också kroppsspråket och tonfall. Alla dessa faktorer är viktiga att 
ha med senare i analysprocessen menar (Kvale & Brinkmann 2014). Författarna kallar det 
för den levande intervjusituationen, som handlar om att den som intervjuar försöker vara 
observant på tonfall, ansiktsuttryck och kroppsuttryck för att få en så rättvis tolkning av det 
som sägs som möjligt för att öka studiens tillförlitlighet. 
 
Under planeringen av studien reflekterade författaren till föreliggande studie kring den egna 
förförståelsen och erfarenheten kring fenomenet som skulle undersökas för att öka studien 
tillförlitlighet. Författaren reflekterade över sin egen livserfarenhet, yrkeskunskap och 
teoretiska kunskap om det fenomen som skulle undersökas. Detta är enligt Henricson och 
Billhult (2012) viktigt vid en kvalitativ studie för att öka medvetenheten om vilken betydelse 
den egna förförståelsen kan indirekt ha på studiens resultat. Tillförlitligheten i studien kan 
ha påverkats av det faktum att en ensam forskare genomförde alla steg i studien, från 
planeringen hur syftet ska uppnås, datainsamlingen, transkriberingen, analysen och till slut 
redovisningen av resultatet. Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att det kan vara fördel 
för en forskare att skriva ut sina egna intervjuer för att säkra de många detaljer som är 
relevanta i analysprocessen som kan öka resultatens tillförlitlighet. Lundman och Graneheim 
(2012) menar att om intervjuerna genomförs av olika forskare kan det medföra att deltagarna 
får olika uppföljningsfrågor som kan ses som negativt när tillförlitlighet diskuteras.  Men det 
kan också medföra större möjlighet att fånga upp variationer i upplevelsen av det valda 
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fenomenet. För att öka studiens tillförlitlighet diskuterades studiens resultat kontinuerligt 
med handledaren under studiens gång. Det gjordes även en detaljerad beskrivning av de olika 
stegen i analysen som enligt Danielson (2012) är en viktig förutsättning för att en kvalitativ 
innehållsanalys ska kunna ha hög tillförlitlighet.  
 
För att öka studiens giltighet eftersträvades variation i urvalet i form av olika lång 
yrkeserfarenhet, deltagare från både grundskola och gymnasieskola samt olika 
upptagningsområden. Enligt Lundman och Graneheim (2012) har strategier för urvalets 
betydelse för resultatens giltighet i en kvalitativ studie då kvalitativ innehållsanalys syftar 
bland annat till att beskriva variationer. Stor variation i urvalet ökar möjligheterna till att 
belysa det aktuella fenomenet utifrån olika erfarenheter. I föreliggande studie användes citat 
från deltagarna som enligt Lundman och Graneheim (2012) ger läsaren en möjlighet till att 
själv bedöma giltigheten i studien.  
 
Att antalet deltagare i studien var fem och inte fler ansågs i efterhand vara klokt beslut med 
tanke på att transkriberingen och att analysen tog väldigt lång tid. Upplevelsen var att det är 
bättre att satsa på kvalité än kvantitet när det handlar om kvalitativ design. Även Henricson 
och Billhult (2012) menar att vid kvalitativa studier är det att föredra färre deltagare än fler 
men att då istället satsar på färre personer med olika erfarenheter som kan ge rika 
beskrivningar av fenomenet. Enligt Danielson (2012) kan inte resultat från en studie med 
kvalitativ innehållsanalys generaliseras men kan vara överförbar till liknande kontext, 
grupper eller situationer. För att öka överförbarhet i studien gjordes en så tydlig 
metodbeskrivning som möjligt. En tydlig metodbeskrivning kan underlätta för andra 
forskare att forska vidare på aktuell grupp (Danielson 2012).  
 
För att respektera deltagarnas privata integritet gjordes noggranna övervägande om viss 
information skulle utelämnas eller inte, som potentiellt kan kännas igen av andra. Detta 
medförde dock att forskaren i föreliggande studie ställdes inför etiska och vetenskapliga 
dilemman. Som forskare är det viktigt att skydda deltagarens privata integritet och inte uppge 
sådant som kan bryta mot det etiska kravet på konfidentialitet samtidigt är det viktigt att som 
forskare uppfylla grundläggande principer för vetenskaplig forskning, som att ge den 
nödvändiga specifika information som krävs för intersubjektiv kontroll (Kvale & Brinkmann 
2014). Författarens upplevelse under intervjuer var utmaningen att balansera mellan etik och 
strävan av att uppnå ett användbart och trovärdigt resultat. Det kan konstateras är att 
intervjuer som datainsamlingsmetod präglas av moraliska och etiska frågor under hela 
processen.  

Resultatdiskussion  

I föreliggande studien framkom det att samtal med elever är ett viktigt verktyg i arbetet med 
att identifiera tecken på psykisk ohälsa bland elever. Att samtal med elever är ett viktigt 
verktyg i arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland elever bekräftas även av Dina 
och Pajalic (2014).  Författarna menar att hälsosamtal är ett tillfälle att uppmärksamma 
psykisk ohälsa då skolsköterskor kan passa på och hjälpa eleven att sätta ord på olika känslor. 
Enligt Golsäter (2012) är en viktig förutsättning för att ett hälsosamtal ska vara givande att 
det är elevcentrerat och för att kunna vara elevcentrerat måste skolsköterskan vara väl 
förberedd inför hälsosamtalet både när det gäller syfte och innehåll vilket är i linje med 
föreliggande studiens resultat. I föreliggande studie framkommer det även att en av 
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anledningarna att det planerade hälsosamtalet ses som ett viktigt tillfälle att upptäcka psykisk 
ohälsa hos en elev är att skolsköterskor oftast är väl förbereda med hjälp av 
bakgrundsmaterial i form av hälsoenkäter samt elevernas hälsovårdsjournaler. Deltagarna i 
föreliggande studie använder sig av olika hälsoenkäter som eleverna får fylla i innan besöket 
för att kunna få en bild av vilka områden som är viktiga att gå igenom för den enskilda 
eleven. Golsäter (2012) menar att elever uppskattar möjligheten att besvara hälsoenkäten i 
förväg för att kunna reflektera i lugn och ro kring olika frågeområde och på det sättet 
förberedda sig inför samtalet. Enligt Hillman (2012) kan en hälsoenkät användas som 
hjälpmedel till att leda in samtalet in på områden som är viktiga för just den enskilda eleven. 
Hillman (2012) påpekar dock att det även finns svagheter med dessa hälsoenkäter då 
eleverna har en tendens att utelämna information som kan leda till samtal om det som känns 
jobbigt. Larsson, Björk, Ekebergh och Johansson Sundler (2014) menar att både planerade 
och oplanerade samtal mellan skolsköterskan och elever är viktiga och är bra tillfälle att 
identifiera både risk och skyddsfaktorer i eleven vardag.  
 
I föreliggande studie framgår det att dokumentation i form av skolhälsovårdsjournaler är en 
viktig informationskälla som kan ge indikationer på om en elev antigen ligger i riskzonen 
för psykisk ohälsa eller om eleven redan inte mår psykiskt bra.  Clausson, Berg och Janlöv 
(2014) skriver att skolsköterskor har svårt att dokumentera olika form av symtom för psykisk 
ohälsa och att arbetet med dokumentation präglas av etiska övervägande. Detta leder till att 
dokumentationen kan bli bristfällig och kan leda till att psykisk ohälsa hos elever upptäcks 
senare än nödvändigt. I föreliggande studie angavs bland annat elevernas journaler som 
viktig informationskälla inför hälsosamtalen som viktig bakgrundinformation. Enligt 
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) är journaler viktiga för skolsköterskan vid 
bedömningar av olika åtgärder, men kan också användas vid kvalitets och 
utvärderingsarbete. Clausson och Morberg (2012) menar att det finns det brister i dagens 
dokumentation och menar att dagens skolhälsovårdsjournaler består 80 % av retroperspektiv 
information. Författarnas anser att dokumentationen i form av skolhälsovårdsjournaler är 
viktig informationskälla på många olika sätt men att den behöver utvecklas där planeringen 
sätter eleven i centrum (Clausson & Morberg 2012).  
 
Samtliga deltagare i föreliggande studien anger tillit mellan skolsköterskan och elever som 
viktig förutsättning i arbetet med att identifiera psykisk ohälsa bland elever. Det 
framkommer även i studien utförd av Clancy och Svensson (2010) där elever anger att tillit 
är en viktig faktor för att hälsosamtalet ska kännas meningsfullt. För att eleven ska vilja prata 
om något som upplevs som jobbigt är det av största vikt att eleven litar på skolsköterskan 
menar flera deltagare i denna studie. Skolsköterskan kan vara den första vuxna som 
studenterna litar på när de upplever en beteendemässig eller psykisk kris (Schwind, Freeman, 
Garcia, & Roberts 2015). För att kunna skapa en relation som bygger på respekt och tillit är 
det viktigt att skolsköterskans handlingar präglas av respekt för barnets åsikter och behov 
där barnet får möjlighet till delaktighet (Golsäter, Enskär & Harder 2013).  
 
Deltagarna i föreliggande studie påpekade vikten av att lyssna på vad eleven har att säga och 
anpassa samtalet utefter elevens behov och på detta sätt visa respekt för eleven. Att denna 
strategi är viktig bekräftas även av Golsäter (2012) där elever i hennes studie uppgav bland 
annat att en viktig förutsättning för att samtalet ska kännas betydelsefullt var att det berörde 
områden som var relevanta utifrån just deras livssituation. Då kände sig eleverna delaktiga 
och samtalet kändes meningsfull.  
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En av förutsättningarna för att kunna vinna elevernas förtroende och få dem att berätta om 
sitt liv och eventuellt identifiera psykisk ohälsa angav deltagarna i studien tillgänglighet som 
viktig förutsättning. Deltagarna menar bland annat att genom tillgänglighet och att vara 
synlig för elever ökar chanserna till att vinna elevernas förtroende. Vikten av att 
skolsköterskan är lätt tillgänglig för elever och bjuder in de för samtal bekräftas även av 
Larsson, Björk och Ekebergh (2014) menar att skolsköterskan genom sin tillgänglighet 
bidrar till att eleverna får större möjlighet att lära känna skolsköterskan och skapa en 
tillitsfull relation som hjälper de att prata om privata saker. Deltagarna lyfter vidare att det 
är viktigt att skolsköterskan vistas bland elever samt träffar de på olika arenor för att lära 
känna de och på det sättet underlätta för eleverna att söka upp skolsköterskan vid behov. 
Detta bekräftas av Clausson och Morberg (2012) som menar att elever uppskattar om 
skolsköterskan sitter med vid matborden och pratar med de om vardagliga saker och visar 
intresse för deras liv. Eleverna vill gärna att skolsköterskan är tillgänglig i korridoren, är 
med på lektionerna eller i skolkafeterian.   
 
Resultatet i föreliggande studie visar att det är viktigt att all personal inom skolan arbetar 
tillsammans med att identifiera psykisk ohälsa. Enligt Pryjmachuk, Graham, Haddad, Tylee 
(2012) kan brist på förståelse för varandras roller vara ett hinder i arbetet med psykisk ohälsa 
bland elever. Skolsköterskorna i föreliggande studien menar att skolpersonalen ofta är osäkra 
hur de ska agera och vad skolsköterskor gör eller borde göra. Detta stämmer väl överens 
med Schwind, Freeman, Garcia och Roberts (2015) som hävdar i sin studie att skolsköterskor 
ofta inte får den stöd från skolledningen som behövs i deras arbete med elever som upplever 
psykisk ohälsa, vilket försvårar deras arbete med elever som upplever psykisk ohälsa.  
 
Samarbete med andra professioner på skolan anges som viktig del i arbetet med att identifiera 
psykisk ohälsa bland elever där läraren anges vara nyckelperson då det är läraren som träffar 
elever regelbundet och oftast känner elever bäst i skolan. Detta bekräftas även av 
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) som menar att den pedagogiska personalen som möter 
elever dagligen har störst möjlighet att upptäcka om en elev inte mår psykiskt bra. Deltagarna 
i föreliggande studie menar att det är viktigt att läraren kontaktar skolsköterskan tidigt vid 
misstankar om att en elev inte mår psykiskt bra. Skolsvårigheter som lässvårigheter, 
koncentrationssvårigheter, konflikter med lärare eller kamrater, skolfrånvaro kan relateras 
till internaliserande symtom på psykisk ohälsa (Westling Allodi 2010). Det som dock inte 
kommer fram i studien men är viktigt enligt Hillman (2012) är att deltagarna själva kontaktar 
elevens mentor/lärare för att stämma av inför det planerade hälsobesöket hur det går för 
eleven i skolan allmänt. Hillman (2012) menar vidare att det kan vara lämpligt för 
skolsköterska att kontakta undervisande lärare för att få en översiktlig bild av både den 
enskilda eleven men också hela klassen. Forskningen visar att skolprestationer och hälsa är 
sammanlänkade med varandra. Dåliga skolresultat eller höga förväntningar kan leda till 
dålig självkänsla och psykisk ohälsa hos elever. Samtidigt kan psykisk ohälsa i sin tur leda 
till sämre skolprestationer (Barnombudsmannen 2015).    
 
I föreliggande studie ansågs föräldrarna vara en viktig tillgång i arbetet med att identifiera 
psykisk ohälsa bland elever då det är föräldrarna som oftast känner barnen bäst och kan bidra 
med kunskap om hur eleven har det på sin fritid, vilket ger en bättre helhetsbild av eleven 
livssituation. Gustafsson (2009) påpekar vikten av att kontakta föräldrarna tidigt i förloppet. 
Allt för ofta blir föräldrarna kopplade in för sent, när problemen har blivit redan stora och 
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då är risken stor att det förtroendefulla samarbetet som är så viktigt mellan skola och hemmet 
försvåras (Gustafsson 2009). I föreliggande studiens resultat framkommer det även att det 
förekommer fall där föräldrarna inte upplevs som en tillgång utan snarare som ett hinder i 
arbetet med elever som upplever psykisk ohälsa. Att samarbetet mellan skolsköterskan och 
föräldrarna kan vara komplicerat bekräftats även av Turner och Macay (2015) som betonar 
att samarbetet mellan skolsköterskan och föräldrar är viktigt men att det finns stora 
utmaningar.  
 
Deltagarna i föreliggande studien påpekar att deras utgångspunkt vid bedömningen av en 
elevs psykiska tillstånd är att alla elever är enskilda individer med egna behov oavsett kön. 
Att sträva efter att bemöta alla elever som individer med egna behov oavsett kön kan vara 
viktigt för att inte missa elever som inte visar tecken på psykisk ohälsa som är könsspecifika. 
Enligt Westling Allodi (2010) finns det indikationer på att barn och ungdomar som inte 
uppvisar könstypiska symtom på psykisk ohälsa kan riskera att bli missförstådda på olika 
sätt. I föreliggande studie framkommer det även att deltagarna använder sig av vissa 
strategier som kan ses som könsspecifika som att pojkar inte söker stöd i lika stor 
utsträckning som flickor vid psykisk ohälsa. Enligt Moksnes, Eilertsen och Lazarewicz 
(2016) kan det vara så att flickor som grupp har lättare att prata om känslomässiga 
svårigheter än pojkar. Westling Allodi (2010) påpekar vikten av att uppmärksamma 
könsspecifik problematik när det gäller bland annat psykisk ohälsa, just för att få bättre 
förståelse hur pojkar och flickor hanterar olika problem eller stress och kunna erbjuda 
adekvat hjälp till de olika grupperna. För att kunna hjälpa både flickor och pojkar som inte 
mår psykisk bra kan det vara viktigt att ha kunskap om könsskillnader och andra 
maktfaktorer samt hur de tar sig i uttryck.  
 

Konklusion 
Skolsköterskan har en viktig roll när det gäller arbetet med att upptäcka elever med psykisk 
ohälsa. Psykisk ohälsa kan bero på många olika faktorer, det kan till exempel handla om 
skolprestationer, hemsituationen, olika relationer eller identitetsutveckling. Skolsköterskans 
arbete är komplext och ställer krav på erfarenhet och kompetens inom flera olika områden 
och att se eleven i sitt sammanhang. För att underlätta för skolsköterskor att utföra det 
komplexa arbete kan det vara nödvändigt med mer utbildning om psykisk ohälsa samt hur 
dem ofta otydliga symtom ska tolkas. Samverkan med andra professioner inom som utanför 
skolan samt med föräldrar ses som nödvändigt för att kunna utföra ett effektivt arbete. 
Gemensamt synsätt inom skolan är en viktig förutsättning samt samsyn hur arbetet med att 
tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos elever ska se ut. I resultatet anges både planerade och 
oplanerade samtal som viktiga verktyg. Men för att dessa ska vara givande måste de bygga 
på tillit mellan eleven och skolsköterskan. Att bygga upp tillit är en process i sig som kräver 
både tid och skicklighet. Skolsköterskorna upplever att flickor och pojkar som grupp ofta 
visar könsspecifika symtom på psykisk ohälsa och att det ibland krävs könsspecifika 
strategier. Samtidigt är det viktigt att påpeka både det som flera skolsköterskor i studien har 
påpekat och som forskningen visar, det vill säga vikten av medvetenhet om att 
könsskillnader är flerdimensionella, det vill säga kopplade till flera andra faktorer. Förutom 
kön så är det viktigt att ta hänsyn till flera andra omständigheter kring eleven och hens 
bakgrund. Det kan handla om socioekonomisk tillhörighet, etnicitet hur gamla eleverna är 
med mera. Att inte karaktärisera eleverna endast utifrån kön är viktigt för att till fullo kunna 
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förstå skillnader både när det gäller skolprestationer, psykisk ohälsa men också sambandet 
dessa emellan i de olika grupperna.  
 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Resultatet i föreliggande studie skulle kunna underlätta för skolsköterskor att identifiera 
elever med psykisk ohälsa både bland pojkar och flickor. Detta genom att göra 
skolsköterskorna mer medvetna om vikten av att det kan krävas könsspecifika strategier 
som skulle kunna leda till att arbetet med att identifiera psykisk ohälsa blir mer anpassad 
till respektive grupp. Tillit mellan skolsköterskan och elever angavs som en avgörande 
faktorn i arbetet med att identifiera psykisk ohälsa. Men för att få till en tillitsfull relation 
så krävs det skicklighet och kunskap om de rätta strategier. Denna studies resultat 
redovisar hur skolsköterskor går tillväga för att skapa denna tillit där olika praktiska tips 
och strategier redovisas. Att tillämpa dessa tips och strategier skulle kunna skapa 
gynnsammare förutsättningar för skolsköterskor att vinna elevernas förtroende som i sin 
tur skulle leda till att fler elever vågar och vill prata med skolsköterskor om det jobbiga. 
Detta i sin tur skulle kunna leda till att skolsköterskor upptäcker fler elever med psykisk 
ohälsa. Resultatet kan tolkas som att skolsköterskornas arbete skulle behövas 
omorganiseras så att skolsköterskor får mer tid med elever. Det kan till exempel handla om 
färre antal elever per skolsköterska eller att utveckla sättet att skriva elevernas journaler. 
Resultatet visar att det idag inte är helt ovanligt med bristfällig dokumentation som i sin tur 
försvårar för skolsköterskor att identifiera elever med psykisk ohälsa. Utveckling av 
dokumentationen genom homogen yrkesspecifikt språk skulle kunna öka kvalitén på 
dokumentationen, och underlätta arbetet. På det sättet skulle man även kunna spara tid som 
skulle kunna användas till att träffa elever på olika sätt och lättare skapa den tillitsfulla 
relationen som är så viktigt.  

Förslag på fortsatt forskning inom det valda ämnet är att undersöka om skolsköterskor har 
tillräckligt kompetens och förutsättningar som krävs för att ta sig an uppgiften med att 
identifiera elever med psykisk ohälsa. Vidare forskning inom detta område skulle kunna 
bidra till att identifiera skolsköterskornas utvecklingsområden inom ämnet och ge förslag på 
relevant vidare utbildning som skulle kunna öka skolsköterskornas kompetens och på det 
sättet stärka deras roll i att i ett tidigt stadium upptäcka elever med psykisk ohälsa.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef.  
 
Information om genomförande av studie kring skolsköterskans arbete med att 
tidigt identifiera psykisk ohälsa hos elever. 
 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i åldrarna 10 till 17 har ökat mycket de senaste tio 
åren. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn samt unga vuxna som har någon form av 
psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2013) påpekar vikten av att identifiera den psykiska ohälsan 
så tidigt som möjligt för att förhindra psykisksjukdom.  
Du tillfrågas i detta brev om samtycke till att skolsköterskan i din verksamhet deltar i en 
studie i det aktuella ämnet. Studien kommer att genomföras via intervjuer med 
skolsköterskor på grundskolor och gymnasiet. Intervjun kommer att spelas in elektroniskt. 
Inspelningar och datamaterial kommer efter att studien är färdig och godkänd att förstöras. 
Det är enbart jag och min handledare som kommer ha tillgång till texten från intervjuerna. 
Intervjun kommer att ske under ett tillfälle och jag beräknar att det kommer ta ca 40 minuter. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 
Jag garanterar strikt konfidentialitet. Endast jag och handledare kommer att ha tillgång till 
materialet. Skolsköterskorna kommer att vid intervjutillfället att lämna ett skriftligt 
samtycke till att medverka i studien. 
Syftet med studien är att belysa skolsköterskornas arbete med att tidigt upptäcka psykisk 
ohälsa hos elever. Resultatet ska förhoppningsvis kunna användas och komma till nytta för 
mina kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. 
Om du är intresserad delger jag dig gärna resultatet från studien.  
 
 
Önskar du ytterligare information kontakta mig gärna: 
 
Med vänliga hälsningar  
Maja Dautbegović  
 
a17majda@student.his.se  
Tel: 07XX-XXXXXX 
Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till a17majda@student.his.se  
 
Handledare för studien är: 
 
Marie Wilhsson, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid 
Högskolan i Skövde 
Marie.wilhsson@his.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2.  Informationsbrev till deltagare    
   
Information om genomförande av studie kring skolsköterskans arbete med att 
tidigt identifiera psykisk ohälsa hos elever.  
 
Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i åldrarna 10 till 17 har ökat mycket de senaste tio 
åren. Totalt handlar det om närmare 190 000 barn samt unga vuxna som har någon form av 
psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2013) påpekar vikten av att identifiera den psykiska ohälsan 
så tidigt som möjligt för att förhindra psykisksjukdom.  
Du tillfrågas i detta brev om samtycke till att skolsköterskan i din verksamhet deltar i en 
studie i det aktuella ämnet. Studien kommer att genomföras via intervjuer med 
skolsköterskor på grundskolor och gymnasiet. Intervjun kommer att spelas in elektroniskt. 
Inspelningar och datamaterial kommer efter att studien är färdig och godkänd att förstöras. 
Det är enbart jag och min handledare som kommer ha tillgång till texten från intervjuerna. 
Intervjun kommer att ske under ett tillfälle och jag beräknar att det kommer ta ca 40 minuter. 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge varför. 
Jag garanterar strikt konfidentialitet. Endast jag och handledare kommer att ha tillgång till 
materialet. Skolsköterskorna kommer att vid intervjutillfället att lämna ett skriftligt 
samtycke till att medverka i studien. 
Syftet med studien är att belysa skolsköterskornas arbete med att tidigt upptäcka psykisk 
ohälsa hos elever. Resultatet ska förhoppningsvis kunna användas och komma till nytta för 
mina kurskamrater på skolsköterskeutbildningen, men även till verksamma skolsköterskor. 
Om du är intresserad delger jag dig gärna resultatet från studien.  
 
 
Önskar du ytterligare information kontakta mig gärna: 
 
Med vänliga hälsningar  
Maja Dautbegović  
a17majda@student.his.se  
Tel: 07XX-XXXXXX 
Ditt samtycke till studien kan du skicka via e-post till a17majda@student.his.se  
 
Handledare för studien är: 
 
Marie Wilhsson, universitetslektor i omvårdnad, Institutionen för vård och natur vid 
Högskolan i Skövde 
Marie.wilhsson@his.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3. Intervjufrågor 
 
 

1. Kan du berätta om ditt arbete med att tidigt försöka identifiera psykisk ohälsa? 
2. Vilka arbetsmetoder upplever du som framgångsrika för att tidigt kunna identifiera 

tecken på psykisk ohälsa?  
3. Vilka är de stora utmaningar i arbetet med att tidigt identifiera psykisk ohälsa?  
4. Kan du berätta hur du arbetar med elever som du misstänker befinner sig i 

riskzonen för att uppleva psykisk ohälsa?  
5. Kan du berätta om hur du arbetar förebyggande mot psykisk sjukdom?  
 

 
 
Uppföljningsfrågor:  
 

1. Kan du berätta mer om…  
2. Skulle du kunna utveckla … 
3. Kan du ge mig ett exempel på …  

 
 
 


