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Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga. De ökade psykiska besvären hos 
elever kan knytas till den individualisering som är en del av den moderna utvecklingen. Att 
så tidigt som möjligt upptäcka och behandla psykisk ohälsa är angeläget. Skolsköterskan är 
central för skolhälsovården då hon är tillgänglig i elevernas vardagsmiljö. 
Syfte: Att belysa skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever. 
Metod: Som metod valdes semistrukturerad intervju. Materialet analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Analysresultatet beskriver fem skolsköterskors upplevelse av 
psykisk ohälsa hos elever.  
Resultat: Ur analysresultatet framträdde sex kategorier: Ont, Kommer, Överaktivitet, 
Trötta, Självskadebeteende och Kompisar. Resultatet visar på en hög frekvens av 
återkommande besök. Eleverna sökte mest för huvudvärk och ont i magen. Det är mest 
flickor som söker skolsköterskan, pojkar upplevs ha svårare att ta emot hjälp.  
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Background: The mental unhealth is increasing of children and youth.  The increased 
mental problems of students can be connected to the individualization that is a part of the 
modern development. It is urgent to detect and treat mental unhealth as early as possible.                 
The school nurse is central to school health nursing as she is available in the students’ 
everyday life. 
Aim: To illuminate the school nurse’s experience of mental unhealth of students. 
Method: As data collecting method semi structured interview was chosen. The material 
was analyzed with a qualitative content analysis. The result of the analysis describes five 
school nurse’s experiences of mental unhealth of students.  
Findings: The result of the analysis was six categories:  Pain, Coming, Overactivity, Tired, 
Self damaging behaviour and friends. The result shows on a high frequency of revisits. The 
students mostly visited for headache and stomach ache. It is mostly girls who visit the 
school nurse, for boys it is more difficult to accept help. 
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INLEDNING 

Den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar (Socialstyrelsen, 2004). Det har 
diskuterats olika orsaker till den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. Vissa 
utredningar visar att de ökade psykiska problemen kan bero på individualiseringen i dagens 
samhälle. Nya möjligheter har öppnats. Det är positivt men alla klarar inte av att hantera 
dessa. Det kan leda till psykisk ohälsa.  Om kraven i skolan ökar och eleverna inte kan leva 
upp till dem kan det leda till psykisk ohälsa.  
 
Skolsköterskan har i sin dagliga kontakt med elever möjlighet att tidigt upptäcka och även 
till viss del förhindra utvecklandet av psykisk ohälsa hos elever. Vården skolsköterskan 
erbjuder karaktäriseras av en hög tillgänglighet och ett begränsat medicinskt innehåll. 
Styrkan i denna kombination är det sociala stöd skolsköterskan kan erbjuda (Bremberg, 
2004). Att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos unga är mycket 
angeläget. Detta för att förhindra att de utvecklar allvarligare psykisk ohälsa.  Det är också 
viktigt att identifiera och om möjligt åtgärda riskfaktorer för att förhindra uppkomsten av 
psykisk ohälsa. 
 
För att vägleda och hjälpa eleverna att hantera sin ohälsa har skolsköterskan en viktig roll. 
Hon får naturligt kontakt med eleverna för att diskutera och ställa frågor vid hälsosamtalet. 
Hon kan då tidigt upptäcka hälsorisker och psykisk ohälsa.  Med sin specifika kunskap om 
hälsa och ohälsa kan hon vara ett stöd för eleverna. Med sin helhetssyn kan hon vägleda 
och stödja eleverna även för att förhindra ohälsa. 
 
Denna studie avser att belysa skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever.  
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BAKGRUND 

I bakgrunden kommer skolhälsovård, skolsköterskans roll och uppdrag, psykisk hälsa – 
ohälsa och omvårdnad vid psykisk ohälsa att beskrivas ingående. 

Skolhälsovård 
Skolhälsovården ger hälsovård till barn och ungdomar på samhällets uppdrag. Med sin bas 
i skolan nära eleverna ges möjligheter att bedriva en effektiv hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande verksamhet, dels för individen och dels på generell nivå. I de 
individuella insatserna ingår till exempel hälsoenkäter, hälsosamtal, 
screeningundersökningar och klinisk identifikation. Individuellt anpassad hälsoupplysning 
och att vara tillgänglig genom öppen mottagning anses som viktigt för att tidigt kunna 
upptäcka och åtgärda hälsoproblem (Backlund, 2007).  De generella insatserna riktar sig 
mot till exempel arbetsmiljö, arbete mot mobbning och hälsoundervisning för att påverka 
livsstil och hälsovanor. Tillsammans med skolläkaren är skolsköterskan ansvarig för 
skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Skolhälsovården regleras genom skollagen (SFS 1985:1100) och genom hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Skolhälsovårdens mål och medel som definieras i 
skollagen (SFS 1985:1100) är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga 
hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skollagen (SFS 1985:1100) anger att 
skolhälsovårdens arbete ska vara förebyggande och dess uppgift är också att identifiera 
individer i riskzonen. Negativa förhållanden i barns och ungdomars vardagsmiljö bör också 
uppmärksammas, enligt Backlund (2007). Det är särskilt viktigt att skolhälsovården är 
tydlig i det förebyggande hälsoarbetet då den främst ska vara förebyggande 
(Socialstyrelsen, 2004). 
 
Elever som är i behov av särskilt stöd för fysiska, psykiska, sociala och livsstilsrelaterade 
hälsorisker ska vara prioriterade arbetsområden. Samarbetet med andra aktörer såväl inom 
som utanför skolan och framförallt ett förtroendefullt samarbete med eleverna och deras 
vårdnadshavare är viktigt. Det anses också viktigt att skolhälsovården medverkar aktivt i 
det hälsopedagogiska arbetet i skolan genom att följa kunskapsutvecklingen på området 
och använda ny evidensbaserade metoder (Socialstyrelsen, 2004). 

Skolsköterskans roll och uppdrag 
Skolsköterskan har en viktig och möjlig roll i elevers dagliga liv i skolan. Genom att hon 
finns tillhands för eleverna kan hon utöva sin roll och sitt uppdrag för dem.  Enligt ICN:s 
etiska kod kan skolsköterskan genom sin specifika kompetens och grundläggande 
ansvarsområden inom omvårdnad främja hälsa, förebygga sjukdom, återupprätta hälsa och 
lindra lidande (Stryhn, 2007). 
 
Skolsköterskan är central för skolhälsovården och en viktig resurs för eleverna med sin 
öppna mottagning i deras vardagsmiljö. Skolsköterskans uppgift är bland annat att bevara 
och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. 
Det kan uppnås till exempel vid hälsoundersökningar och hälsobesök. Det är viktigt att 
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tidigt upptäcka problem eller symtom hos elever, vilket kan innebära att de är i behov av 
ytterligare stöd och insatser. Skolsköterskan kan vid behov länka vidare till övriga i 
elevvårdsteamet eller till andra stödinsatser (Backlund, 2007). 
 
Skolsköterskan är en viktig stödperson och kan se om en elev riskerar att fara illa. 
Skolsköterskorna ser det som betydelsefullt att vara en stödperson för eleverna. Som 
stödperson finns de tillgängliga för eleverna och tar emot dem med det som de har att 
komma med. I vissa fall slussar de vidare, internt eller externt. En viktig uppgift är också 
att fånga upp elever som är i behov av stöd av olika slag, även det som inte är direkt uttalat 
av eleverna. Detta betonas av Backlund (2007) och Barnes, Courtney, Pratt och Walsh 
(2004). 
 
Skolsköterskans värderar ett framgångsrikt hälsosamtal med elever högt. Många 
skolsköterskor upplever hälsosamtalet som ett viktigt verktyg för att etablera hälsa hos 
elever. Det beskrivs också att för att kunna nå framgång med hälsosamtalet är enligt Borup 
(2002) det nödvändigt att skapa ett kommunikativt rum. För att skapa ett kommunikativt 
rum behövs interaktion mellan kompetens, äkthet, reflektion, öppenhet och omgivningens 
stöd.  Borup (2002) konstaterar vidare att skolhälsovårdens personal måste förstå vad ett 
kommunikativt rum är och hur man skapar det. Miljön där hälsosamtalet sker har stor 
betydelse för hur framgångsrikt hälsosamtalet blir (a a). 
 
Eleverna presenterar en mängd problem för skolsköterskan, såsom känslomässiga problem, 
beteendeproblem och psykiska problem. Skolsköterskan anses behöva mera utbildning 
eftersom hennes roll utvidgats till att hantera psykisk ohälsa och skulle också tjäna på att 
samarbeta med specialistpersonal. Utbildningen bör vara anpassad och handla om psykisk 
ohälsa. Detta för att skolsköterskorna ska känna igen tidiga symtom för svårare psykiska 
sjukdomar som till exempel schizofreni, och för att kunna skilja dem från mindre allvarliga 
psykiska problem (Leighton, Worraker & Nolan, 2003). 
  
Det vedertagna begreppet elev kommer att användas i rapporten då syftet är att belysa 
skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa i sin kontakt med elever. 

Psykisk hälsa  - ohälsa 
Hälsa och psykisk hälsa relateras till känslan av välbefinnande och är inte enbart frånvaro 
av sjukdom. Hur tillstånden hälsa och ohälsa identifieras är ett resultat av en kombination 
av faktorer som vid en viss tidpunkt har effekt på individen. För att kunna främja hälsa 
måste  man först identifiera påverkande faktorer (Ewles & Simnett, 1995). 
 
Psykiska hälsofrågor har fått en kraftigt ökad betydelse i folkhälsoarbetet. Psykisk ohälsa 
har enligt Socialstyrelsen (2004) pekats ut som ett av de största folkhälsoproblemen. Enligt 
Socialstyrelsen (2008) har vi idag kunskap om både risk- och skyddsfaktorer. Vi kan också 
bättre än tidigare identifiera grupper som riskerar att utveckla psykisk ohälsa 
(Socialstyrelsen 2008). 
 
De flesta ungdomar mår bra, men under de senaste 10-20 åren har dock flera rapporter 
visat att det blivit vanligare att ungdomar är nedstämda och oroliga. De har också 
sömnsvårigheter och värk (SOU 2006:77). I den allmänna debatten beskrivs besvären som 
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tecken på stress. Stress kan definieras som vardaglig, psykologisk eller medicinsk och kan 
leda till psykisk ohälsa. En del ungdomar upplever otydliga mål och otydliga instruktioner 
i skolan som en källa till stress. Inlärningssvårigheter ger ökad risk för andra psykiska 
problem (SOU 2006:77). En försiktig uppskattning visar att minst 5-10 % av alla barn och 
ungdomar lider av psykiska problem och störningar vid en viss tidpunkt (Socialstyrelsen, 
2004).  
 
Psykisk ohälsa kan hindra ett barn från att tillgodogöra sig undervisning, utöva 
fritidssysselsättningar och ha glädje av umgänge med kamrater. Psykiska problem i barn- 
och ungdomsåren är ofta tecken på ökad risk för fortsatta problem i vuxen ålder.  Den 
kroppsliga hälsan har förbättrats och det moderna kunskapssamhället ställer höga krav på 
den psykiska funktionsförmågan (Socialstyrelsen, 2004). 
 
Bremberg (2004) skriver att psykisk ohälsa under uppväxtåren kan yttra sig bland annat i 
form av utagerande beteendeproblem, inåtvända känslomässiga störningar och försenad 
utveckling. Den psykiska ohälsan kan även yttra sig som vantrivsel, psykosomatiska 
symtom, oro, koncentrationssvårigheter, aggressivitet, depression, självdestruktivt och 
självskadande beteende eller relationsproblem. Den kan också yttra sig i bristande 
framgång i skolarbetet. Om kraven i skolan på en elev överstiger elevens förmåga att 
tackla dem, kan det leda till psykisk ohälsa. Vissa elever har en ökad sårbarhet för psykisk 
ohälsa. Orsaken till detta kan finnas i uppväxtförhållanden med olika negativa upplevelser 
eller bero på individfaktorer, till exempel utvecklingsförseningar, funktionshinder eller 
sjukdomar. Barn med ökad sårbarhet löper större risk att bli mobbade, vilket ytterligare 
förvärrar deras psykiska problem. (Socialstyrelsen, 2004). 
 
I den allmänna debatten har det framförts att tänkbara förklaringar till den försämrade 
psykiska hälsan är knutna till det offentliga. Personaltätheten inom förskolan minskade i 
början av 1990-talet och lärartätheten i grundskolan har fluktuerat under de senaste 20 
åren. Inget av detta kan dock förklara den ökade psykiska ohälsan bland unga. 
Alkoholkonsumtionen bland unga har ökat betydligt snabbare än konsumtionen bland 
vuxna. Under perioden 1982-2000 har den självrapporterade genomsnittliga 
årskonsumtionen bland ungdomar ökat i en takt motsvarande en fördubbling vart 20: e år. 
Bruket av illegala droger har ökat i samma takt (SOU 2006:77). 
 
Enligt SOU (2006:77) kan de ökade psykiska problemen knytas till den individualisering 
som är en del av den moderna utvecklingen. Nya möjligheter har öppnats, vilket gör livet 
mindre förutsägbart. Det är positivt men ställer också krav på ungdomar att själva välja 
vilka liv de vill leva. Förmågan att hantera denna öppna situation har inte utvecklats i 
samma takt som de nya möjligheterna har tillkommit. I sex svenska studier har jämförbara 
grupper av ungdomar i åldern 15-24 år tillfrågats vid upprepade tillfällen på samma sätt om 
olika former av psykiska besvär. Undersökningarna har genomförts under perioden 1980-
2005. Samtliga studier visar på ökade besvär i form av oro och nedstämdhet, sömnbesvär 
och trötthet samt anspänning och värk. Sådana besvär har ökat även i befolkningen i stort 
men ökningen är mest uttalad i åldern 16-24 år och ökningen saknas helt för de äldsta 
(SOU 2006:77). 
 
Skolsköterskor har svårt att dokumentera psykisk ohälsa, delvis beroende på att de är 
ovana men även för att de inte vill ”stämpla” eleverna. De använder hälsosamtalet för att 
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fånga elever med bland annat psykisk ohälsa. I början av hälsosamtalet leder de eleven. 
När eleven sedan tog över, upplevde skolsköterskorna att eleven drog slutsatser av vad som 
kommit fram under hälsosamtalet. Eleven blev motiverad till att agera i frågan utifrån råd 
från skolsköterskan. En del elever tog längre tid på sig och de tog först upp mindre 
problem som de sedan använde som ”ögonöppnare” för bakomliggande problem 
(Arnesdotter, Olander & Ragneskog, 2008). 

Omvårdnad vid psykisk ohälsa 
Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande 
åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en 
känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta eller stödja) 
hälsoprocesserna (Eriksson, 1989). Allmän omvårdnad omfattar det som är gemensamt för 
alla människor med hälsoproblem och deras behov av vård. Den allmänna 
omvårdnadskunskapen ger insikt om människors grundläggande behov, om hur ohälsa 
påverkar förmågan att själv hantera dessa behov och omvårdnadens möjligheter att 
kompensera den bristande förmågan. Den omfattar också engagemang och ansvar för 
omvårdnadsutövningen samt färdigheter för att utöva omvårdnad vid alla former av 
hälsoproblem (Lökensgård, 1997). 
 
Hälsa och välbefinnande utgör vårdandets centrala målsättningar. Vårdandets mål är att 
främja den enskildes hälsa och välbefinnande, förebygga sjukdom och ohälsa samt lindra 
lidande. Hälsobegreppet är ett helhetsbegrepp och innefattar både en subjektiv och objektiv 
dimension. Helhetssynen och människobilden har utvecklats och i dag bygger 
vårdprocessmodellen på en bild av människan som kropp, själ och ande (Eriksson, 1992). 
 
Den enskilda individen och hälsobeteendet är präglat av uppfostran och en många gånger 
ensidig påverkan. Hälsa är någonting ursprungligt och naturligt hos människan. Ohälsa är 
en följd av att människan mött hinder och misslyckats att bemästra dessa. Hälsan som 
helhet, integration innebär att man integrerar ny kunskap om sig själv i förhållande till sin 
omgivning. Hälsa är sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet betecknar den psykiska 
hälsan och friskhet den fysiska. Välbefinnandet kan beskrivas som ett upplevt tillstånd av 
välbehag. Hälsa är också rörelse, människan formar sitt liv. Hälsan som integrerad helhet, 
då bör integrationen även ha någon form av riktning. Individens öppna framtidsperspektiv 
bestämmer integrationen, utan framtidsperspektiv finns ingen integration. Det betyder 
också ingen hälsa (Eriksson,1989). 
 
Insikten om meningen med livet är den centrala drivkraften hos individen. Därmed sägs 
också att den psykiska hälsan är beroende av ett visst mått av spänning, spänningen mellan 
vad man redan har uppnått och vad man bör uppnå (Eriksson, 1989). 
 
Människan fungerar på tre olika systemnivåer, biologiskt, psykologiskt och som 
komponent i ett socialt system. Funktionen styrs av interaktionen mellan arv och miljö. 
Den integrerade människan fungerar som en helhet, där utvecklingsprocessen fortskrider. 
Graden av interaktion varierar beroende på mognad och utvecklingsnivå. Den påverkas 
också av integrationen mellan individ och miljö. Hälsan är relativ och unik för varje 
individ (Eriksson, 1989). 
 



 

 6

Tid ger oss möjligheter. Att ge en annan människa tid kan vara ett tillräckligt stöd i ett 
tillstånd av ohälsa. Målet för all hälsoverksamhet borde vara integration för individen. 
Samhällets hälsoverksamhet blir utan effekt om inte individen tar till sig och använder 
kunskapen som förmedlats. Det är viktigt att ha en livsplan, livsmål och livsmönster. För 
att livsplanen ska kunna förverkligas är vi beroende av vår omgivning. Det innebär att 
någon människa förstår den och upplever den som viktig (Eriksson, 1989). Här har också 
vår människosyn betydelse.  Om skolsköterskan inte intresserar sig för elevens hälsa och 
livssituation som helhet, utan fokuserar på den fysiologiska sjukdomsförklaringen, då 
kommer de förmodligen att prata förbi varandra. Då sker inget möte och då blir ingen 
dialog möjlig (Stryhn, 2007). 
 
Speciell omvårdnad innebär en vidareutveckling och komplettering av de kunskaper, 
attityder och färdigheter som tillämpas i allmän omvårdnad, så att utövaren kan identifiera 
och bemöta omvårdnadsbehov vid speciella former av hälso- och funktionsproblem. 
Specialisering kan också inriktas på människor i vissa åldersgrupper eller livsfaser, i olika 
stadier av sjukdom eller kriser och med olika grader av funktionsförmåga. Slutligen kan 
specialisering inriktas på uppgifter inom avgränsade kliniska områden eller kombinationer 
av omvårdnad och pedagogiska, administrativa eller andra funktioner (Lökensgård, 1997). 
 
Gränserna mellan grundvård och specialvård är flytande. Vi bör på samma sätt i relation 
till självvård uppfatta grundvård och specialvård som ett kontinuum. I en given 
vårdsituation förekommer olika grader av grund- och specialvård. Omvårdnad vid 
vantrivsel, oro och nedstämdhet kan t ex vara att ge tid, lyssna och visa respekt. Hjälpa 
personen att utveckla språk för känslor. Med dessa handlingar visar vårdaren omsorg, 
skapar trygghet och hjälper personen att neutralisera känslor. Genom att lyssna hjälper man 
personen att medvetandegöra och få insikt. Genom mötet med vårdaren ges utrymme för 
ett givande och tagande (Lindström, 1994). 
 
Ungdomars kompetenser har en avgörande betydelse för deras psykiska hälsa. De 
utvecklas i interaktionen mellan individen och miljön. Skolan bidrar till utvecklingen av 
barn och ungdomars kompetenser, det är skolans huvuduppdrag. Troligtvis bidrar ökade 
kompetenser till att minska utvecklingen av psykisk ohälsa. Det påverkar den psykiska 
hälsan positivt om det finns en god och nära relation mellan lärare och elever enligt 
Bremberg (2004) och SOU (2006:77). En god och nära relation kan förhindra stress, 
depressioner, mobbning och våldsyttringar.  Goda relationer eleverna mellan främjar 
psykisk hälsa. Det finns gott stöd för att vuxna som hjälper ungdomar att värdera sin 
situation bidrar till en god psykisk hälsa. Alla vuxna är inte medvetna om detta värde, detta 
behöver det informeras om ytterligare (SOU 2006:77). 
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PROBLEMFORMULERING  

Som bakgrunden visar ökar den psykiska ohälsan hos barn och unga. Undersökningar visar 
också på att vi idag bättre än tidigare kan identifiera grupper som riskerar att utveckla 
allvarliga psykosociala problem eller psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2008). 
 
En av de första som möter barn och unga är skolsköterskan. Hon finns tillhands i elevernas 
dagliga kontakt med skolan och hennes öppna mottagning beskrivs som en oas för elever 
med svårigheter och problem. Skolsköterskan kan bli en viktig stödperson och 
uppmärksamma om en elev riskerar att fara illa (Backlund, 2007). 
 
Trots detta finns inte mycket forskat på skolsköterskan och hennes upplevelse av psykisk 
ohälsa hos elever. Vid litteratursökning hittades ett fåtal studier som kan relateras till 
skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever. Tidigare studier kring ämnet 
psykisk ohälsa hos elever berör främst skolhälsovård, elevhälsa och elevvård övergripande 
(Clausson, 2008; Bremberg, 2004; Backlund; 2007). 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever. 
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METOD 

I den här studien används en kvalitativ ansats. Det innebär att fokus är på ett fenomens 
egenskaper, vilka innebörder som människor lägger i detta och vilken mening fenomenet 
har för människor. Det handlar om att fånga subjektiva erfarenheter och upplevelser 
(Friberg, 2006). Forskare som inriktar sig på ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade 
av att ta reda på hur människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statistisk 
analys (Bell, 1995). Patel och Davidsson (1994) beskriver att kännetecknande för 
kvalitativt inriktad forskning är att man då använder sig av verbala analysmetoder. 
 
Om man istället vill ta reda på en förekomst av något fenomen i befolkningen innebär det 
att den kunskap man söker kommer från ett kvantitativt synsätt (Friberg, 2006). 
Kvantitativt inriktade forskare samlar in fakta och studerar relationer mellan olika 
uppsättningar av fakta. De mäter och använder vetenskapliga tekniker som kan ge 
kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara slutsatser (Bell, 1995). Kvantitativt 
inriktad forskning menar man är sådan forskning som använder sig av statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. 

Datainsamlingsmetod 
Studiens syfte var att belysa skolsköterskors upplevelser. Kvalitativ intervju valdes som 
metod.  Metod med kvalitativ ansats handlar om att fånga subjektiva erfarenheter och 
upplevelser (Friberg, 2006). Semistrukturerad intervju valdes som datainsamlingsmetod. 
Denna metod ansågs lämplig då den kvalitativa intervjun är en känslig och kraftfull metod 
för att fånga erfarenheter och innebörder (Kvale, 1997). Företeelser inom hälso- och 
sjukvårdens verksamhet är inte lätt att mäta eller kvantifiera. Dessa företeelser existerar i 
ett livsvärldsperspektiv. Genom exempelvis intervjuer kan dessa företeelser belysas 
(Dahlberg, 1997). Jämfört med till exempel direkt observation, där man observerar vad 
som sker, enligt Bell (1995) är semistrukturerad intervju att föredra i denna studie för att få 
svar på syftet att belysa skolsköterskors upplevelser. Kvale (1997) säger också att genom 
intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. 
 
Enligt Polit och Beck (2004) vill forskare ibland vara säkra på att det specifika ämnet täcks 
in i deras kvalitativa intervjuer. De vet vad de vill fråga, men kan inte förutsäga vad svaret 
ska bli. Deras uppgift i processen är något strukturerad, medan deltagarna däremot inte är 
det. I semistrukturerade intervjuer förbereder sig forskaren i ämnet med att skriva frågor 
vilka blir besvarade av varje respondent. Intervjuarens funktion är att uppmuntra deltagare 
att tala fritt kring frågorna i ämnet, och att berätta med egna ord (a a). 
  
Enligt Kvale (1997) är samtalet en grundläggande form för mänskligt samspel. 
Forskningsintervjun bygger på vardagens samtal, och den är ett professionellt samtal. 
Intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt för 
intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt 
prövade kunskaper. Att använda intervju som metod är lämpligt om man har ett 
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problemområde där människors upplevelser och erfarenheter är i fokus. Då används en 
kvalitativ ansats (Kvale, 1997). 
 
Forskarens uppgift är inte att hitta på något själv utan via subjektet och 
livsvärldsperspektivet skapa ny kunskap om något i vår värld. Objektiviteten ligger på tre 
plan. För det första ligger den i strävan efter att förstå det som sägs i intervjun så noggrant 
som möjligt. Forskaren måste förhålla sig kritisk till det som sägs och inte ta det uttalade 
för givet (Dahlberg, 1997). Det innebär att ha förmåga till både närhet och distans under 
intervjun. Det är viktigt att ge en ram åt intervjun och att intervjuaren beskriver syftet med 
intervjun och användningen av bandspelare (Kvale, 1997). 

Urval 
Brev med information om och syfte med studien skickades i första skedet till 
verksamhetschefen för tänkta informanter, skolsköterskor. I brevet informerades om 
studien (bilaga 1). 
 
Därefter togs kontakt med verksamhetschefen per telefon. Verksamhetschefen gav sitt 
medgivande till att skolsköterskor kunde medverka i studien. Att skolsköterskor valdes 
som informanter är självklart då syftet med studien är att undersöka skolsköterskans 
upplevelse av  psykisk ohälsa hos elever. 
  
Kontakt togs därefter med samordnande skolsköterska som verksamhetschefen hänvisat 
till. Samordnande skolsköterska lämnade i sin tur information om verksamma 
skolsköterskor i kommunen via mail. Försökte ta kontakt med samtliga via telefon men 
bara fem svarade.  

Genomförande 
Fem utvalda skolsköterskor samtyckte till att medverka i studien efter att ha fått muntlig 
information om studiens syfte. Därefter bokades tid för intervjuer. Informanterna valde 
platsen. Alla informanter informerades innan intervjun påbörjades om studiens syfte och 
tänkta genomförande, dels muntligt och även skriftligt (bilaga 2).  
 
De utvalda skolsköterskorna arbetar inom åldersgrupperna 6-19 år, grundskola och 
gymnasium. Två  skolsköterskor arbetar inom gymnasiet, två arbetar inom låg- mellan- och 
högstadiet och en skolsköterska arbetar inom låg- och mellanstadiet. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive skolsköterskas expedition. Intervjuerna spelades in 
på bandspelare och tidsmässigt tog de mellan 25 och 30 minuter. Vid intervjuerna 
användes frågeställning med tre frågor som skolsköterskorna också fick skriftligt. 
 
Följande frågeställning användes:  

 
1. Upplever du psykisk ohälsa hos elever? 

a) Upplever du att den psykiska ohälsan förändrats under din yrkestid – i så fall hur? 
b) Vad tror du påverkar den psykiska hälsan? 
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Informanten fick innan intervjuns start övergripande information hur intervjun skulle gå 
till. Informanten fick även skriftlig information om frivillighet, rätt att avbryta och hur 
materialet ska hanteras under bearbetningen och efteråt (bilaga 2). 
 
Tid för noggrann information, eventuella frågor både före och efter intervjuerna, 
beräknades när tid för intervjuerna bokades. En timma avsattes för genomförandet. Detta 
för att skapa en så lugn och avslappnad atmosfär som möjligt. 
  
Informanterna uppmanades höra av sig till intervjuaren om frågor eller behov att prata om 
intervjun och syftet uppstår efteråt. Uppgifter om intervjuarens namn och telefonnummer 
lämnades på önskemål till några av skolsköterskorna efter intervjun. Samordnande 
skolsköterska har uppgift på namn och telefonnummer till intervjuaren. 
Verksamhetschefen har uppgifter om både intervjuarens och handledarens namn och 
telefonnummer. 
 
Det upplevdes av författaren som att informanterna hade stort behov att berätta om vissa 
svåra händelser efter intervjun, när inte bandspelaren var på. De både reflekterade och 
rådgjorde kring händelser och även om saker som de blivit medvetna om under intervjun.  
 
Intervjuerna avlyssnades och skrevs ut så noggrant som möjligt, tidsmässigt i nära 
anslutning till intervjuerna, samma dag eller nästkommande dag. Namn på skolor och 
namngivna kollegor uteslöts. Därefter lästes materialet igenom ett flertal gånger för att bli 
bekant med texten och för att hitta kvalitativa likheter och olikheter enligt den beskrivna 
analysmetoden. Kategorier urskiljdes som var relevanta till frågeställningen. Kategorierna 
skrevs ut och citat som hörde till kategorierna plockades ut. Citaten kodades sedan med 
olika symboler för att sedan fogas samman under den tillhörande kategorin. 

Analys 
För att forskningsdata och den kunskap som studien frambringar skall kunna beskrivas, 
förstås och användas av andra än forskaren, behöver de bearbetas. Bearbetningen innebär 
att data analyseras och struktureras, för att slutligen sammanställas i en resultatbeskrivning. 
Analys är enligt Polit och Beck (2003) en process som organiserar och framställer data så 
att den besvarar forskningsfrågor. 
 
Dataanalysen kan sägas bestå av tre faser, som schematiskt kan beskrivas som helhet – 
delar – helhet. Analysprocessen börjar med att de inspelade intervjuerna transkriberas. 
Transkriberingsförfarandet innebär att intervjun skrivs ned i sin helhet och så noggrant som 
möjligt. Transkriberingen är ett kritiskt moment i förarbetet av data inför analysen och 
forskaren måste försäkra sig om att transkriptionen är korrekt (Polit & Beck, 2003). Det 
medför att pauser, hostningar, skratt, tveksamheter etc. antecknas (Dahlberg, 1997).  
 
De transkriberade intervjuerna läses i sin helhet ett antal upprepade gånger, därefter riktas 
uppmärksamheten mot de kvalitativa likheter och skillnader som framträder i 
datamaterialet. Genom att arbeta med dessa likheter och skillnader uppstår ett mönster. 
Från dessa mönster framträder de kvalitativt skilda kategorierna (Dahlberg, 1997). Det 
mest vanliga enligt Polit och Beck (2003) är att utveckla ett kategorischema och därefter 
koda forskningsdata under dessa kategorier. Långa uttalanden reduceras till enkla 
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kategorier. Genom kategorisering kan en stor text reduceras och struktureras till några få 
tabeller och figurer (Polit & Beck, 2003). Kategorierna kan ha utvecklats i förväg eller 
växa fram under analysens gång. Till sist sammanfogar forskaren de tematiska delarna till 
en helhet  (Kvale, 1997). 
 
Inför slutbearbetningen bör forskaren läsa igenom textmaterialet flera gånger. 
Målsättningen med arbetet är att hitta mönster, teman och kategorier som sedan ligger till 
grund för det slutliga resultatet. När forskaren börjar se mönster, teman och kategorier är 
det nödvändigt att bearbeta och sortera ursprungstexten. Det kan göras på olika sätt. Ett 
exempel är att samla urklipp från intervjuerna i olika kuvert för de olika kategorier 
forskaren arbetar med. Då kan forskaren under genomläsningarna få en överblick över de 
olika kategorier han arbetar med och vad han tänker sig ingår i dem (Patel & Davidsson, 
1994). 
 
Forskaren bör ha objektiv hållning till datamaterialet, när det handlar om att förstå data så 
bra som möjligt. Forskaren ska vara så nära att innebörden kan gripas, å andra sidan hålla 
sådan distans att seendet inte fördunklas av ovidkommande detaljer. För det tredje är 
objektiviteten att som forskare själv kommunicera kunskapen så noggrant som möjligt, 
dvs. göra såväl subjekt som fenomen rättvisa (Dahlberg, 1997). 

Litteratursökning 
Litteratursökning gjordes för att samla material till studiens bakgrund och diskussion. 
Böcker och vetenskapliga artiklar söktes i högskolebibliotekets databaser och litteraturlista. 
Sökschema för vetenskapliga artiklar (bilaga 3). 

Forskningsetik 
Grundläggande etiska principer gäller i alla relationer mellan människor. Medicinska 
forskningsrådet (2003) skriver att vissa forskningsetiska regler kan relateras till dem för att 
få ökad tyngd. De grundläggande principerna är: 

Ø respekt för andra personer (autonomiprincipen)  
Det innebär att var och en ska respektera andras förmåga och rätt till 
Självbestämmande (autonomi), medbestämmande och integritet 

Ø godhetsprincipen 
att var och en ska sträva efter att göra gott och förebygga eller förhindra skada  

Ø principen att inte skada 
att andra inte bör utsättas för skada eller risk för skada 

Ø rättviseprincipen 
att alla personer bör behandlas lika, om det inte finns några etiskt relevanta 
skillnader mellan dem 

 
Informanterna i denna studie har enligt ovan nämnda principer: informerats om syftet, 
frivillighet med rätt att avbryta om de önskar utan att lämna någon förklaring. De har också 
informerats om att materialet, de inspelade banden, förvaras inlåsta. När materialet är 
utskrivet, transkriberat, raderas banden. All medverkan är anonym, inget som 
informanterna sagt kan härledas till dem. Om de önskar kan de få ta del av det 
transkriberade materialet. 
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 RESULTAT 

Resultatsammanfattning 

 
Studiens resultat beskriver fem skolsköterskors upplevelse av ohälsa hos elever. 
 
Ur datamaterialet framträdde sex kategorier. Kategorierna är Ont, Kommer, Överaktivitet, 
Trötta, Självskadebeteende och Kompisar. Varje kategori beskrevs och exemplifierades 
med citat. 

Ont 
Eleverna kontaktar skolsköterskan på grund av huvudvärk, ont i magen och ont i nacken, 
berättar informanterna Om eleverna kommer och har ont i huvudet så nöjer sig inte 
skolsköterskan med att ge en tablett och sedan låta eleven gå. Skolsköterskan ställer en del 
frågor och då kan eleven berätta vidare. Det kan vara att eleven har det stressigt i skolan 
eller jobbigt hemma. Det kan också vara kompiskonflikter. Eleverna kommer till 
skolsköterskan för fysiska symtom och frågar skolsköterskan vidare kan de komma in på 
det som ligger bakom. Informanterna berättar att eleverna kommer och talar om att de har 
svårt att somna och att de har ont lite överallt. Då kan informanterna uppleva att eleverna 
vill ha uppmärksamhet och bekräftelse. 
  
”de har ont i huvudet eller ont i magen. Kommer de och har ont i huvudet brukar jag inte 
bara ge dem en tablett och sen få gå..jag försöker luska litet..kommer det ju fram saker, att 
det är stressigt i skolan, jobbigt hemma eller är kompiskonflikter. De kommer ju ofta för de 
fysiska symtomen, fast vi kommer in på allt det här bakom.” (Ssk 2) 
”Just de här som kommer mer spontant med huvudvärk och ont i magen. Ibland kan det 
vara så att de tycker det är svårt att somna. Ja, de har ont lite överallt, det kan vara lite 
det här att de vill ha bekräftelse och uppmärksamhet.” (Ssk 4) 
 

Kommer 
Informanterna berättar att eleverna kommer i perioder till dem. En del elever kommer 
tillbaka gång på gång på täta besök eller för att prata. Andra elever kommer för att få ett 
plåster eller för att de är nedstämda. Informanterna berättar att de öppnar upp kontakten 
med eleverna genom hälsosamtalet. När de har haft det märker de att många elever 
kommer tillbaka. Eleverna tar inte upp allt de har att säga på en gång utan kommer igen 
senare. Informanterna anser att det är mera tjejer som kommer till dem. Killarna har 
svårare att prata och ta emot hjälp anser de. Om killarna söker skolsköterskan är det ofta 
för något fysiskt symtom, till exempel att de har ramlat och slagit sig. Informanterna 
berättar att en del elever vill prata med skolsköterskan för att visa hur de mår. För att ta 
kontakt kan de visa upp skärsår på armarna och be om plåster. Informanterna upplever att 
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det är många elever som vill prata med en vuxen, de anser att det är något som fattas 
eleverna och att de behöver mera vuxenkontakt.   
 
”Vi öppnar upp genom hälsosamtalet. När man väl haft det så märker vi ju att många 
kommer tillbaka sedan. Man tar inte allt på en gång kanske utan man testar av lite grann 
då, så kommer man in igen och då kommer det lite mera och så.”( Ssk 1) 
”Det är nog mera tjejer som kommer och de är nedstämda. Grabbarna är lite mera i det 
tysta. Eller att de är stökiga skoltrötta och sänker sig i betyg. Killar har svårare att prata, 
svårare att ta emot hjälp.”(Ssk 5) 
 
”Väldigt sällan kommer killar, de kommer oftast om de ramlat och slagit sig eller något 
annat fysiskt.” (Ssk 4) 
”Det händer att det kommer elever också för att….kan du sätta ett plåster på det här… 
.Och så visar de upp de här skurna armarna. Det är ju ändå..de vill ju prata om det….vill 
de ju även visa, så här mår jag.” (Ssk 2) 
 

Överaktivitet 
Informanterna berättar att killarna uttrycker ohälsa med överaktivitet och är utåtagerande. 
De blir stökiga och slåss mycket. Informanterna upplever att de tysta killarna är svåra att 
fånga upp och hjälpa. 
 
”Avseende killar är det jättesvårt, vissa uttrycker ohälsa med överaktivitet och andra sätt. 
Men de tysta killarna är svåra att fånga.” (Ssk 4) 
”En del killar skolkar, blir lite stökiga eller för liv i klassrummet.”(Ssk 5) 
 

Trötta 
En del elever sover dåligt, vänder på dygnet och sitter uppe sent med datorer uppkopplade 
med kompisar, berättar informanterna. De har inte regelbundna måltider och äter inte 
frukost. Det anser informanterna att det präglar elevernas dag och gör att de inte orkar med 
skolan. Informanterna anser också att tröttheten delvis beror på den normala tonårstiden 
med pubertetsutvecklingen. De anser att det hör till att tonåringar behöver mera sömn och 
är mera okoncentrerade. Informanterna anser att eleverna behöver mycket vägledning och 
stöttning. Eleverna behöver också få bekräftelse av vad de kan för att bli stärkta. 
Informanterna anser också att det behövs livskunskap på schemat i skolan. 
 
”En del är trötta på dagarna, de sover dåligt…vänder på dygnet och går och lägger sig 
sent…sitter uppe sent med datorer uppkopplade med kamrater..äter inte frukost…det 
präglar ju deras dag sedan då...” (Ssk 5) 
”Jag tycker att man skulle föra in lite mera livskunskap i skolan och se vad eleverna kan, 
vad som är positivt, lite glädje.” (Ssk 5) 
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Självskadebeteende 
När eleverna blir äldre söker de upp skolsköterskan mera spontant och då är problematiken 
också större enligt informanterna. Då kan det handla om självmordstankar, att de skär sig 
eller att de har ätstörningar. Informanterna säger att symtomen på hur ohälsan uttrycker sig 
hos eleverna går i vågor. De upplever också att eleverna påverkar varandra avseende hur 
ohälsan uttrycks.  
 
”Ju äldre man blir ju mer söker man också spontant och ju större blir problematiken, 
frågorna. De blir väldigt stora. Det handlar kanske om liv och död eller det finns ju tjejer 
som skär sig och killar som skär sig och det blir mer allvar på något sätt. Någonstans på 
högstadiet trappas det upp till att bli väldigt tydligt på gymnasiet.” (Ssk 3) 
 
 
Kompisar 
 
Informanterna berättar att eleverna har problem med kompisar och att de inte trivs i sina 
klasser. De kan också ha problem med pojkvänner, flickvänner, lärare och föräldrar. 
Eleverna berättar för skolsköterskan att lärarna är orättvisa och bedömer dem felaktigt. 
Informanterna upplever att eleverna har svårt att hitta var de hör hemma och känna 
tillhörighet. De berättar vidare att en del elever som har det jobbigt med kompisar tidigt i 
skolan, det kan fortsätta in i hemmet via telefon, sms och Internet. Informanterna upplever 
att eleverna då säger saker till varandra som de inte skulle göra om de träffades direkt. 
Eleverna behöver lära sig förstå konsekvenser av detta och lära sig att umgås, enligt 
informanterna. 
 
”Jag tror att en del barn som har det jobbigt i skolan tidigt, med kompisar. Det fortsätter 
sedan in i hemmet med telefon, sms och Internet. Jag får för mig att barn idag pratar med 
varandra väldigt mycket via nätkontakter och där säger man saker och ting som inte riktigt 
man skulle säga om man sitter och pratar med varandra direkt.  Man kommer till skolan 
och då säger man att jag inte menade det eller att man tolkat det fel. Och det tror jag gör 
att det blir en osäkerhet inför varandra med mycket Jag skulle önska att barnen lärde eller 
de kommunicerar ju jättemycket via Internet och sms och de sitter mycket på sin egen 
kammare själva. Jag skulle önska att de lärde sig att umgås mera med varandra. Det 
speglar nog lite tiden att det är så här tror jag.” (Ssk 5) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Några av informanterna uttryckte att det var svårt med öppen frågeställning. De hade 
föredragit mer strukturerade frågor. Nackdelen med att vara oerfaren som intervjuare, 
visade sig i att det var svårt att inte vara styrande och fråga vidare inom sitt eget 
intresseområde. Det upplevs som positivt från författaren att ha öppna frågor att följa. Det 
var lätt att fråga vidare så informanterna kunde utveckla svaren. Risken för tolkning av 
svaren minimerades då och validerar också svaren. Informanterna förmedlade på olika sätt 
innan intervjun att de kanske inte hade så mycket att bidra med som svar på frågorna. 
Någon informant oroade sig för bandinspelningen. Det framkom inte under intervjun att 
informanten var besvärad av bandinspelningen. Det upplevdes som att informanterna 
talade fritt och obesvärat. Det var dock mycket tydligt att det fanns mera som de ville prata 
om men de ville inte att detta skulle bli inspelat. 
 
Under transkriberingen när banden avlyssnades och skrevs ut var det ibland svårt att höra 
vad som sades på banden, då en del informanter sänkte tonläget av och till. Banden 
avlyssnades flera gånger för att validera materialet. Intervjumaterialet var mycket 
innehållsrikt. Det upplevdes som mycket svårt att enligt innehållsanalys kategorisera 
materialet utan att tolka.  
 
Antalet informanter ansågs vara tillräckligt för att få svar på frågeställningen. Metoden och 
frågeställningen som valts visade sig delvis vara lämplig då syftet till viss del uppnåddes. 
Visst material kunde inte användas på grund av att det inte framkom i den transkriberade 
texten att det var skolsköterskans upplevelse. Skolsköterskan uttryckte inte med egna ord 
utan svarade på ledande frågor. 
 
Frågeställningen kunde ha formulerats annorlunda för att få mera uttömmande svar som 
kunde ha använts i resultatet.  
 
För att en av följdfrågorna ska kunna besvaras visade det sig att urvalet var felaktigt. 
Urvalet bör då vara skolsköterskor som arbetat lång tid, kanske 10 år och mera. Detta 
framkom under intervjun då flera av skolsköterskorna hade arbetat fyra år och mindre. 
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Resultatdiskussion 
Det som framkommer i studien är sex kategorier där skolsköterskor beskriver upplevelse 
av ohälsa hos elever. 
 
Resultatet i studien visar på en hög frekvens återkommande besök. Några av de vanligaste 
orsakerna till att eleverna sökte upp skolsköterskan var huvudvärk och ont i magen. 
Tidigare studier visade också på att de vanligaste frågorna från elever till skolsköterskor är 
frågor om kost/vikt, ont i magen/huvudet, sömnproblem och stress Backlund (2007). Tog 
sig skolsköterskan lite extra tid att prata och fråga berättade eleverna mera. Eleverna söker 
dem för att få vuxenkontakt och att komma och prata lite. Många söker för smågrejor och 
så förstår man att det är annat, uttryckte en skolsköterska. Det stöds även i tidigare studier 
(Backlund, 2007). 
 
Det är viktigt att få kontakt med alla elever naturligt för att ha möjlighet att upptäcka om 
någon mår dåligt. För att få stöd vänder sig ungdomar till vuxna i omgivningen, lärare, 
fritidsledare, skolsköterskor, kuratorer med flera skriver (SOU 2006:77). Backlund (2007) 
skriver att skolsköterskan kan bli en viktig stödperson som kan se om en elev riskerar att 
fara illa. En viktig uppgift är också att fånga upp elever som är i behov av stöd av olika 
slag. Även de som inte är direkt uttalade av eleverna (Backlund, 2007). 
 
Det visar sig att skolsköterskorna har mycket kunskap kring elevers sätt att söka kontakt 
och att de kan förstå det bakomliggande även om det inte uttrycks direkt av eleven. De är 
särskilt uppmärksamma på om eleverna kommer tillbaka ofta. Dessa elever anser Borup 
och Holstein (2008) att skolsköterskorna ska vara uppmärksamma på. Enligt Eriksson 
(1987) är det viktigt att utgå från helhetssyn vid omvårdnad. Det innebär att vi som vårdare 
utgår från att det sker samverkan mellan kropp, själ och ande. Det framkommer att 
eleverna söker för smärta men har också annat de vill tala med skolsköterskan om.   
 
Det blir väldigt tydligt av skolsköterskornas beskrivning och tidigare studier att elever 
behöver mera vuxenkontakt. De söker upp personer som kan ha tid med dem. Eleverna 
behöver diskutera och få vägledning av vuxna. I socialstyrelsens riktlinjer Socialstyrelsen 
(2004) sägs det att prioriterade områden i skolhälsovården ska vara för de elever som är i 
behov av särskilt stöd för bland annat psykiska hälsorisker. Det är angeläget att 
skolsköterskan lägger tid på att upptäcka och stödja dessa elever. Det upplevs i studien att 
skolsköterskorna är medvetna om detta. 
 
Äldre elevers frågor till skolsköterskan är frågor om destruktivt leverne av olika slag, 
funderingar om livet, relationer och hur det är hemma.  Förutom att skolsköterskan fick 
kontakt direkt med eleverna kunde lärare ibland kontakta skolsköterskan och framföra oro 
om elever som lärarna upplevde må psykiskt dåligt, ha ont i magen eller är trötta. Lärarna 
framförde också frågor om ätstörningar hos elever eller att de är mycket frånvarande 
(Backlund, 2007). 
 
Det nämns av samtliga informanter vikten av hälsosamtalet för att kunna identifiera ohälsa. 



 

 17

Hälsosamtalet beskrivs som förebyggande verksamhet av samtliga skolsköterskor. 
Hälsosamtalet med strukturerat frågeformulär som skolsköterskorna använde sig av ansågs 
som mycket viktigt i deras arbete med eleverna. 
  
Några skolsköterskor beskriver att ungas psykiska hälsa påverkas av strul och problem 
med kompisar. De beskrev problem med kompisar, föräldrar, flickvänner och pojkvänner. 
En skolsköterska tog upp följder av kommunikation via internet och sms. Hon ansåg att 
ungdomarna när de kommunicerade via internet och sms sade andra saker än de skulle 
gjort om de pratat direkt med personen ifråga. De kunde då såra varandra och sedan när de 
träffades i skolan avfärda med att de inte menat så, att det måste missuppfattats. Hon ansåg 
att det behövs livskunskap i undervisningen i skolan. Hon ansåg att eleverna behövde lära 
sig umgås mera med varandra direkt. 
 
SOU (2006:77) skriver att mobbning på en skola kan ses som tecken på att skolan som 
helhet fungerar dåligt. Därför ska inte enbart insatser riktas mot eleverna. Att ett allt 
hårdare och tuffare språk används vid datorkommunikation framgår ofta i media. Det anses 
bland annat i debatter att språket inte kan bli sämre än det är via bloggar. Det är angeläget 
att skolan följer utvecklingen och gör elever medvetna om att många inte klarar detta språk 
utan kan må dåligt av det. Detta uppmärksammades av en skolsköterska i studien. Det 
beskrivs att ungdomars umgänge med vänner har ökat och allt färre är ensamma. 
Undersökningar om datorspel och datorkommunikation visade på övervägande positiva 
effekter (SOU 2006:77) 
 
Resultatet i studien visar på att det främst är flickor som söker hjälp hos skolsköterskan. 
Skolsköterskorna uttryckte att pojkar har svårare att ta emot hjälp. Skolsköterskorna 
uttryckte att pojkarna helst vill ha någon fysisk åkomma att ”komma med”. Detta anser 
flera skolsköterskor är ett problem. En skolsköterska blev mycket fundersam och återkom 
till att detta behöver vi fundera på hur vi ska lösa för att hjälpa pojkarna. Det är angeläget 
att även kunna nå dem. För att göra detta kanske skolsköterskan ska göra lärare mer 
uppmärksamma på detta problem. De kan tillsammans hitta strategier att hjälpa pojkarna 
till att ta emot hjälp och att lärarna kan motivera dem att söka skolsköterskan om de mår 
dåligt. Vid hälsosamtalet kan det vara lämpligt att informera pojkarna mera kring vad det 
finns för hjälp att få vid psykiska hälsoproblem. En väg att gå kan vara att fråga pojkarna 
vad de vill ha för hjälp om de mår psykiskt dåligt. 
 
Skolsköterskor upplever att det mest är äldre flickor som söker kontakt själva. För 
flickorna handlade frågorna oftare än för pojkar kring kropp och utseende eller 
relationsproblem. Enligt Clausson (2008) bedömde skolsköterskorna att skolbarnens 
psykiska hälsa är försämrad särskilt bland flickor och i socioekonomiskt utsatta områden.  
 
Skolans krav kan vara negativt för vissa elever om de till exempel upplever att de inte kan 
leva upp till dem. Upprepade misslyckanden kan göra att de ger upp och får dåligt 
självförtroende som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Och att en del ungdomar upplever 
otydliga mål och otydliga instruktioner är en källa till stress (SOU 2006:77). 
 
En del elever upplever stress på grund av hög belastning i skolan. Skolan borde vara 
uppmärksam på att inte försämra elevernas hälsa utan hjälpa dem att hantera stress. Hög 
belastning under en lång tid kan leda till psykisk ohälsa (SOU 2006:77). Stressrelaterade 
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symtom är bland annat, anspänning och värk, sömnbesvär och trötthet och oro och 
nedstämdhet. Dessa symtom kan i sin tur leda till psykisk ohälsa. Detta framkommer i 
studien genom att eleverna kommer till skolsköterskan. De har ont och är trötta (a a).  
 
Att hjälpa eleverna att hantera stress är att vara uppmärksam på om de upplever för hög 
belastning av skolarbetet. Det är viktigt att stödja eleverna så att de känner att det finns 
möjlighet att hantera dessa svårigheter så att de inte ger upp. Enligt omvårdnad vid 
specifika problem bör skolan hjälpa ungdomar att få kompetenser och copingstrategier så 
att de kan hantera stress. Som nämns i SOU (2006:77) finns det gott stöd för att vuxna som 
hjälper ungdomar att värdera sin situation bidrar till en god psykisk hälsa. I resultatet 
stödjer skolsköterskorna eleverna eftersom eleverna väljer att komma. 
 
I tidigare studier (Leighton, Worraker & Nolan, 2003) har det ansetts att skolsköterskor 
behöver mera utbildning för att kunna urskilja svårare psykiska problem i ett tidigt skede. 
Det framkom inte i denna studie. 

Framtida forskning 
Fortsatt forskning kring elevers psykiska hälsa kan inrikta sig speciellt på pojkar. Detta för 
att om möjligt få mer kunskap kring hur skolsköterskan kan göra för att uppmärksamma de 
pojkar som är i behov av hjälp. 
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 A 

BILAGA 1 

Högskolan i Skövde                                                                                               2008-10-28 
Institutionen för vård och natur 
Examensarbete i omvårdnad fristående kurs 
 
Namn 
Förvaltningschef barn- och utbildningsnämnden 
Adress 
542 xx Xxxxxxx 
 
Till verksamhetschef, en förfrågan om deltagande i studie 
 
Jag är en sjuksköterska som läser en kurs på Högskolan i Skövde och ska skriva en uppsats 
på 15 poäng. Jag avser att undersöka skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos 
unga. 
 
Min förhoppning är att du ger mig ditt medgivande till att intervjua verksamma 
skolsköterskor på högstadiet och gymnasiet. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band. De inspelade intervjuerna kommer senare att 
transkriberas, analyseras och tolkas för att sedan framställas. 
Deltagande i studien är frivilligt och deltagare kan bryta sin medverkan när de vill utan att 
ange skäl. All data kommer att behandlas konfidentiellt vilket gör att man inte kommer att 
kunna identifiera vem av deltagarna som sagt vad. De inspelade banden kommer under 
studiens gång att förvaras inlåsta så att ingen obehörig kommer åt dem. När studien är 
färdig kommer banden att förstöras. 
 
Med detta brev önskar jag göra en förfrågan om intresse att delta i studien finns. Jag 
kontaktar dig per telefon om någon dag för eventuell bekräftelse. 
 
Om det är något du undrar över ytterligare är du välkommen att ringa någon av oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Inga Dahlén 
Xxxxxxxxxx 
542 xx Mariestad 
 
Tel 0501-xxx xx hem 
      0501-xxx xx arbetet 
 
Ansvarig handledare: 
Peter Jonsson 0500-xx xx xx
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Högskolan i Skövde                                                                                           2008-10-28 
Institutionen för vård och natur 
Examensarbete i omvårdnad fristående kurs 
 
 
 
 
Xxxxxxx Kommun 
xxxxxskolan 
542 xx XXXXXXX 
 
Samtycke till deltagande i studie 
 
Jag är en sjuksköterska som läser en kurs på Högskolan i Skövde och ska skriva en uppsats 
på 15 poäng. Jag avser att undersöka skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos 
unga. 
 
Min förhoppning är att du vill deltaga i intervju avseende din upplevelse av psykisk ohälsa 
hos unga. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band. De inspelade intervjuerna kommer senare att 
transkriberas, analyseras och tolkas för att sedan framställas. Om så önskas kan den 
transkriberade texten godkännas  av till exempel verksamhetschef. 
 
Deltagande i studien är frivilligt och deltagare kan bryta sin medverkan när de vill utan att 
ange skäl. All data kommer att behandlas konfidentiellt vilket gör att man inte kommer att 
kunna identifiera vem av deltagarna som sagt vad. De inspelade banden kommer under 
studiens gång att förvaras inlåsta så att ingen obehörig kommer åt dem. När studien är 
färdig kommer banden att förstöras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolsköterska på xxxxxxskolan 
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Databas Sökord Resultat Valda artiklar 
Cinahl (MM ”School Health 

Nursing”) AND 
(mental* OR psych*) 
AND pt research  

73 3 

SweMed+ skolsköt$ 53 2 

LIBRIS 
 
 

(skolsköt* OR 
(school* AND 
nurs*)) AND diss 

42 1 


