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_________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att samtala och 

kommunicera med elever och därmed få en djupare förståelse för faktorer som påverkar 

mötet med eleven. Studien baseras på intervjuer med tio skolsköterskor. Intervjuerna 

analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys, beskriven av Lundman och Hällgren 

Graneheim. I analysen framkom temat: att göra eller att vara i samtalet samt fyra 

subteman: att ha ett respektfullt bemötande, att skapa ett kommunikativt rum, att använda 

sina erfarenheter och att vara närvarande i mötet. Resultatet visar att när skolsköterskan 

använder sig av reflektion får hon en användbar erfarenhet inför kommande samtal. 

Skolsköterskorna ger också utryck för sin respekt för eleven och sin vilja att finna de 

elever som har mest behov. De vill också hjälpa eleven vidare i sin utveckling och för att 

stödja eleverna på ett evidensbaserat sätt, kan skolsköterskor använda sig av metoden 

Motiverande Samtal. Resultatet ställs i förhållande till Rosemarie Rizzo Parses 

omvårdnadsteori, Humanbecoming, vilket visar att teorin kan tillföra en ökad förståelse för 

individen i samtalet. Studien bidrar till att öka medvetenheten om de faktorer som är 

viktiga att ta hänsyn till under hälsosamtalet, för att på bästa sätt stödja eleven till en 

riktning mot en mer hälsosam livsstil.  
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_________________________________________________________________________ 

The purpose of this study was to describe the school health nurses experience of talking 

with pupils during the health dialogue, and to achieve a deeper understanding of the 

communication between the nurse and the pupil. The data collection was made by 

interviewing ten school nurses. The method used was a quality content analysis with an 

inductive approach. During the analysis appears the theme: To act or to be, and four 

subthemes: To treat with respect, to make a room for communication, to be present and to 

use your experience during the health dialogue. Some of the school nurses describe how 

they used the method, Motivating Interview, to increase the possibility to in a god way, 

meeting the pupils. The school nurses declare how their reflection increases their 

knowledge and their skills, and this experience is used for the future. These findings relate 

to Rosemarie Rizzo Parses theory of human becoming, and were found to contribute an 

apprehension for the individual communication. The study increases the knowledge of the 

communication and how to make it possible during the health dialogue, to change the 

pupils’ way of living aiming at a better health.   

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING..................................................................................................................... 1 

BAKGRUND .................................................................................................................... 1 

Skolhälsovård och Elevhälsa ......................................................................................... 1 

Skolsköterskans uppdrag och ansvar .............................................................................. 2 

Evidensbaserad vård ...................................................................................................... 3 

Kommunikation i hälsosamtalet ..................................................................................... 4 

Användning av frågeformulär .................................................................................... 5 

Kommunikation och lärande i hälsosamtalet .............................................................. 5 

Tidsaspekt gällande hälsosamtal ................................................................................ 6 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter för hälsoarbete ................................................... 6 

PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 7 

SYFTE .............................................................................................................................. 7 

METOD ............................................................................................................................ 8 

Urval ............................................................................................................................. 8 

Datainsamling ............................................................................................................... 9 

Analys ........................................................................................................................... 9 

Etiska överväganden .................................................................................................... 10 

RESULTAT .................................................................................................................... 12 

Att göra eller att vara i samtalet ................................................................................... 12 

Att ha ett respektfullt bemötande ............................................................................. 13 

Att skapa ett rum för kommunikation .......................................................................... 14 

Att vara närvarande i mötet.......................................................................................... 18 

DISKUSSION ................................................................................................................. 20 

Metoddiskussion.......................................................................................................... 20 

Resultatdiskussion ....................................................................................................... 22 

Konklusion .................................................................................................................. 25 

REFERENSER................................................................................................................ 26 

Bilaga 1 ....................................................................................................................... 31 

Bilaga 2 ....................................................................................................................... 32 

 



 

1 

 

INLEDNING 

I enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter anser Socialstyrelsen (2004) i 

Riktlinjer för skolhälsovården, att barns och ungdomars hälsa är ett prioriterat område och 

att de verksamheter som tillgodoser deras behov ständigt ska utvecklas och förbättras. 

Riksdagen har, i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer, fastslagit i den nya skollagen 

(2010:800) att Elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, den ska 

också medverka till att skapa en positiv lärandesituation för alla elever och vara ett stöd för 

utveckling mot utbildningens mål. För att uppnå dess mål ska skolsköterskan erbjuda varje 

elev minst tre hälsobesök i grundskolan och ett i gymnasiet. Hälsobesöket omfattar, 

förutom allmänna hälsokontroller, också individuell hälsoupplysning vilken sker i form av 

ett hälsosamtal (Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården 2004 och Skollagen 

2010:800). Syftet med hälsosamtalet är att förmå eleven att se samband mellan sin egen 

hälsa och de eventuella hälsoproblem som han eller hon upplever sig ha och vara ett stöd i 

ett eventuellt förändringsarbete (Borup & Holstein, 2004). Detta medför att 

skolsköterskans arbete till stor del består av samtal och kommunikation, som därmed blir 

grundläggande för ett framgångsrikt möte med elever.  

Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB 2010a; SCB 2010b) och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL 2011), framkommer att varje skolsköterska ansvarar för ca 

530 elever. Riksföreningen för skolsköterskor rekommenderar 400 elever/skolsköterska. 

Att skolsköterskorna behöver ha kompetens och förmåga att samtala och möta elever för 

att uppfylla skollagen är förståeligt med hänsyn till ovanstående uppgifter. För att utveckla 

ett fruktbart och tillitsfullt samarbete med skolsköterskan behöver eleverna uppleva 

delaktighet och bli respektfullt bemötta av skolsköterskan. Sker detta, resulterar det i att 

eleven kan ta emot skolsköterskans råd för en mer hälsosam livsstil (Golsäter, Sidenvall, 

Lingfors & Enskär 2010). I detta ligger också att skolsköterskan ska möta eleven som en 

deltagare och inte som en mottagare i hälsosamtalet (Arnesdotter, Olander & Ragneskog 

2008). Skolsköterskan är en unik person när det gäller att verka hälsofrämjande. Mot 

bakgrund av detta är det angeläget att beskriva skolsköterskans erfarenhet av 

kommunikation. Denna studie avser därför att få en ökad kunskap om konsten att samtala 

som den mest väsentliga delen av kommunikation.     

BAKGRUND  

Skolhälsovård och Elevhälsa 

Skolhälsovårdens historia inleddes i mitten av 1800-talet och 1940 omfattades alla barn i 

Sveriges skolor av skolhälsovård (Hillman, 2010). Skolhälsovårdens utveckling och 

förändring har präglats av samhällets olika problem och utmaningar och under åren har 

dess uppdrag varierat. Initialt fanns skolhälsovård för att motverka dålig hygien och svåra 

sociala förhållanden. I dag är det övervikt samt psykiska och neuropsykiatriska bekymmer 

som präglar Elevhälsans arbete (Regeringens proposition 2001/02:14). Lagen befäster att 

det på varje skola ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator 
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och specialpedagog (Skollagen, 2010:800). I arbetet används i fortsättningen begreppen 

”Elevhälsa” och ”Skolhälsovård”.  Begreppet Skolhälsovård omfattar skolsköterskans och 

skolläkarens arbetsuppgifter och deras område. I begreppet ”Elevhälsa” ingår alla dess 

professioner, d.v.s. skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog, studie- och 

yrkesvägsledare samt specialpedagog. I arbetet används termen ”hon”, då absoluta 

merparten av skolsköterskor är kvinnor.    

Golsäter et al. (2010) understryker i sin studie att skolhälsovårdens uppgift är att förstärka 

den mentala och fysiska hälsan genom att förespråka en hälsosam livsstil. Skolhälsovården 

behöver idag rikta sin uppmärksamhet mot psykosomatisk ohälsa samt övervikt och fetma. 

Skolsköterskan behöver stödja eleverna att ta kontroll över sin hälsosituation, skapa en 

tillitsfull och öppen atmosfär så att eleverna känner sig involverade och respekterade, först 

då kan en förändring till det bättre ske. Studien visar vidare att eleverna anser att det är 

viktigt att de blir behandlade med respekt och att de har frihet att bestämma både tidslängd 

och vad de är villiga och redo att berätta om under hälsosamtalet.  

Skolsköterskans uppdrag och ansvar 

Sjuksköterskeutbildningen sker på högskola och grundas på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Det vetenskapliga förhållningssättet ger en grund för att professionellt utöva 

yrket. Att vara professionell innebär bland annat att kritiskt reflektera över sitt arbete och 

ha en beredskap för fortlöpande förbättrings och förändringsarbete.  Inom skolhälsovården 

ska Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följas. 

Det innebär bl.a. att vården ska vara av ”god kvalité och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen”. Den ska också vara lättillgänglig och bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet (2 a § HSL). Skolsköterskan har 

även att följa patientsäkerhetslagen (2010:659) och socialtjänstlagen. Riksföreningen för 

skolsköterskor och svensk sjuksköterskeförening beskriver vad som skall ingå i 

skolsköterskans kompetens, bland annat kunskap om hälsokontroller, hälsosamtal, att 

ansvara för och utföra vaccinationer, etc. Specialistutbildningarna till distriktssköterska 

och barnsjuksköterska anses inte ge inte tillräckliga kunskaper om skolhälsovård utan är, 

enligt utredningen SOU 2000:19, främst inriktade på äldrevård och spädbarnsvård. I 

nämnda rapport, SOU 2000:19, där elevhälsans olika yrkeskategorier och deras funktioner 

beskrivs, framhålls att i skolsköterskans kompetens ingår förmåga och kunskap om samtal.  

Merparten av skolsköterskans arbetsuppgifter bör genomsyras av förmågan att 

kommunicera; med elever, vårdnadshavare, pedagoger och med studenter under sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Skolsköterskan ska kunna stödja, ge information, 

uppmärksamma, åtgärda och utvärdera elevernas fysiska och psykiska arbetsmiljö både på 

invid-, grupp- och organisationsnivå. Hon ska vidare kunna informera både elever och 

andra inom skolans värld, hon ska kunna initiera kontakter med andra myndigheter och 

förmedla specifik kunskap till skolans personal (Backlund, 2007).  
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Evidensbaserad vård 

I överensstämmelse med sjuksköterskeutbildningen och även skolsköterskeutbildningen, 

betonar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010) vikten av att vården ska 

vara evidensbaserad, vilket innebär en ”medveten och systematisk strävan att bygga vården 

på bästa möjliga vetenskapliga grund, evidens”. Inom skolhälsovården är det angeläget att 

följa utvecklingen inom området och arbeta för att metodik som är ny och evidensbaserad 

används (Socialstyrelsen, 2004).  

I en studie av Morberg, Lagerström och Dellve (2009) framkommer att skolsköterskor med 

samordnande funktion saknar klara och tydliga mål för sitt uppdrag samt utbildning för 

uppgiften. De samordnande skolsköterskorna såg vikten av att arbeta fram metoder och 

rutiner för en vidare utveckling av skolhälsovården, här var införande av datajournaler en 

framgångsrik metodutveckling. Skolsköterskors legitimitet utgörs bland annat av deras 

tillgänglighet på skolorna och denna kunde ibland krocka med planerade möten och 

utbildningar för skolsköterskorna i kommunen. Författarna har dragit slutsatsen att det 

behövs både utbildning och träning för att leda skolhälsovården. Denna utbildning bör 

byggas på forskning och på ett väl fungerande samarbete med den akademiska världen, 

vilket kan stärka samordnarens profession och lyfta fram skolsköterskornas arbete (a.a.).  

I sjuksköterskeutbildningen ingår, förutom inhämtande av omvårdnadskompetens, även att 

utveckla en god självkännedom och en förmåga att skapa tillitsfulla relationer (SOU 

2000:19). Reuterswärd och Lagerström (2010) lyfter fram betydelsen av skolsköterskan i 

ett förebyggande hälsoarbete. Författarna intervjuade skolsköterskor och fann tre 

grundläggande faktorer som påverkar ett lyckat hälsoarbete: Organisation, Stöd och 

Kunskap.  Organisation styrs av antalet elever och av de riktlinjer som skiljer sig dels 

utifrån kommuners riktlinjer, dels av skolsköterskornas egna uppgjorda ramar för 

hälsoarbetet, som till exempel när och hur man väljer att göra hälsosamtalen. Inom faktorn 

”Stöd” fanns upplevelsen från att känna sig ensam i sitt jobb, till att ha ett välfungerande 

nätverk, eller ha stöd från skolläkare eller andra samarbetspartners. Kunskapsfaktorn 

påverkades dels av en upplevelse av att deras tidigare erfarenheter var irrelevant för deras 

nuvarande skolsköterskearbete och att de saknade relevant kunskap. Skolsköterskorna 

hämtade istället sina kunskaper från mer erfarna kollegor, då de menade att det tog tid att 

genomgå nödvändiga kurser. Majoriteten av skolsköterskor saknade också kunskap om 

metoder för utvärdering av deras hälsoarbete. Enligt deras åsikt behövdes mer kunskap om 

evidensbaserade metoder som en del i en utvecklande process (a.a.).  

Lindholm och Wärnå (2001) har kartlagt hur vårdvetenskapliga forskningsresultat 

integreras inom skolhälsovården. Studien baseras på intervjuer med 26 skolsköterskor i 

både finsk- och svenskspråkiga skolor i Finland. Det framkommer dels vilka hinder som 

finns för evidensbaserad vård, dels vad som främjar densamma. De största hindren är att 

skolsköterskan inte har kännedom om forskningsresultat, att hon inte vet hur hon kan 

använda det, att hon inte anser att forskningen är av tillräckligt hög kvalité och att det inte 

finns någon forskningskultur i skolan. De faktorer som främjar evidensbaserad vård 

återspeglas inom organisationens olika nivåer, alltifrån kulturen i skolan till mötet mellan 

skolsköterskan och eleven. Dock anses att olika personalgrupper inom arbetsmiljön är det 
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mest betydelsefulla. Studien pekar på att skolsköterskan har möjlighet att använda 

forskningsresultat, om bara de var tillgängliga och tillämpbara. De är också beredda att 

använda forskning, om den är relevant och meningsfylld, men de mest grundläggande 

forskningsproblemen inom skolhälsovården anser författarna ändå vara komplexiteten i att 

analysera elevernas hälsa och ohälsa. Att främja hälsa utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, är att stödja eleven se sina egna möjligheter till hälsa. Att inge tro och hopp 

genom ett respektfullt bemötande och bekräfta eleven.  

Kommunikation i hälsosamtalet 

I Riktlinjer för Skolhälsovård (2004) anges att hälsosamtalens avsikt är att uppmuntra 

eleven att se samband mellan hälsoproblem och sin livsstil och därmed börja tänka i nya 

banor. Hillman (2010) pekar på hälsosamtalets många beröringspunkter utifrån 

kommunikationens grunder. Han menar att medvetenhet och en systematisk träning ökar 

kvaliteten och att eleven kan få insikt och tankar som stärker förmågan att hantera 

problematiska situationer. Det är viktigt att understryka att det är individen själv som har 

lösningen, skolsköterskan är ett redskap för att hjälpa eleven se sin egen förmåga och 

förändringspotential. Borup (1998) poängterar att eleven är en aktiv deltagare i processen 

och inte en passiv mottagare.  

Kommunikation sker i enlighet med det latinska ordet, communicare, som betyder ”att 

dela”, eller ”göra gemensam” (Maltén, 1998).  En förutsättning för kommunikation är att 

dialogen mellan elev och skolsköterska sker på ett respektfullt sätt. Utan denna respekt 

sker ingen kommunikation eller delaktighet och därmed är möjligheten till förändring liten 

(Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete, 2008). Skolsköterskans uppgift är att 

informera och ge råd, men också att under samtalet ta del av elevens tankar, funderingar 

och kanske svårigheter, att gemensamt finna vägar ut ur ett dilemma genom att ta del av de 

problem som eleven berättar. Förutsättningen för kommunikation är tillit och förtroende 

för den ”lyssnande”. Information och undervisning bör förmedlas i en känsla av 

delaktighet, då det ofta är upplevelsen i dialogen, som påverkar i positiv riktning (a.a.).   

Borup (2002) framhåller att elever värderade samtalen högst när skolsköterskan lyssnade 

mycket, talade mindre, gav goda råd, lät eleverna föra talan och samtidigt stöttade dem i 

deras idéer. Borup menar vidare att dessa resultat ger vid handen att interaktionen, mellan 

elev och skolsköterska är en process där kommunikation och kunskapen om sin förmåga 

till lärande är mest betydelsefulla. Att nå en djupare förståelse kring lärandeprocessen, 

menar hon är essentiellt för ett lyckat hälsosamtal, utifrån skolsköterskornas perspektiv. En 

annan viktig aspekt är det ”kommunikativa rummet för att lära sig mer om hälsa”. I detta 

rum ingår fyra områden: kompetens, en stödjande miljö, en öppenhet för reflektion samt en 

”medveten” närvaro. En annan faktor är skolsköterskans förmåga att, när eleven är redo, 

lämna över hälsosamtalet till eleven och låta honom eller henne vara ansvarig för sitt eget 

agerande (a.a.).  

Johansson och Ehnfors (2006) har utifrån ett ungdomsperspektiv beskrivit vad som skapar 

en god dialog med skolsköterskan. Resultat utvanns från fokusgrupps intervjuer med 26 
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stycken femtonåringar. Platsen för hälsosamtalet kan variera men ungdomarna betonar 

vikten av enskildhet vid samtal av allvarligare natur. Ungdomarna menar även att 

pålitlighet, uppmärksamhet, respekt, äkthet, tillgänglighet och kontinuitet är förutsättningar 

för ett bra samtal med skolsköterskan. Det var också uppenbart att ungdomarna i studien 

önskade veta mer om skolsköterskan och hennes arbete och funktion (a.a.).  

Det är inte endast själva kommunikationen som är viktig. Tveiten och Severinsson (2005) 

menar, att för att nå förändringar behöver klienten/eleven få möjlighet att reflektera över 

och även välja det samtalsämne som är av vikt för honom eller henne. Magnusson (2011) 

menar att kommunikationen mellan människor innebär en risk för missförstånd. Vid 

intervjuer av skolsköterskor i samband med fetma hos barn, fann man i huvudsak tre 

områden för missförstånd, råd till barn och föräldrar gavs utifrån skolsköterskornas egen 

uppfattning, det fanns endast en liten benägenhet att ta upp frågor som föräldrar och barn 

belyste och slutligen fanns det språkliga svårigheter, t ex skulle tolk ha behövts vid vissa 

samtal.  

Användning av frågeformulär 

I Socialstyrelsens (2004) Riktlinjer för Skolhälsovården anges att frågeformulär kan vara 

ett användbart redskap för att skapa en individuell hälsoprofil. Syftet med ett frågeformulär 

kan vara att balansera samtalet mellan de ”hälsorisker” som eleven befinner sig i och 

behålla samtalet på en komfortabel nivå (Golsäter et al. 2011). Johansson och Ehnfors 

(2006) visar i sin studie att en bidragande orsak till en god dialog var det hälsoformulär 

som ungdomarna fyllde i före samtalet. Eleverna fick på så sätt en föraning om vad 

hälsosamtalet handlade om, vilket påverkade samtalet i god riktning. Många skolsköterskor 

använder sig av olika frågeformulär och Golsäter et al. (2011) har i sin studie utvärderat 

ungdomars och skolsköterskans uppfattning av att använda frågeformuläret som ett 

redskap i samband med hälsosamtal. Fördelarna är, att inget viktigt blir bortglömt och att 

det är ett redskap, en guide, genom samtalet. Att använda frågeformulär innebär också att 

båda parter förbereder sig mer ingående. Nackdelen anses vara risken för att 

frågeformuläret styr samtalet och därmed komplicerar dialogen (a.a.). Risken med att 

använda ett frågeformulär har också Baggens (2001) undersökt genom att med hjälp av 

videoinspelning observera möten mellan föräldrar/barn och BVC-sjuksköterska. I denna 

studie påvisas, att även om föräldrarna försöker att ställa frågor utanför checklistan, så 

besvaras dessa kortfattat och samtalet går snabbt tillbaka till de frågor som BVC-

sköterskan ”måste” ställa. Författaren påtalar att de flesta samtalsämnen som uppkommer i 

mötet mellan sköterska och föräldrar hänförs till det formulär som sköterskan använder i 

sin hälsoundersökning av barnet. Sparsamt med utrymme ges till föräldrar att ställa frågor 

som inte tas upp i hälsoprogrammet. 

Kommunikation och lärande i hälsosamtalet 

Den information som eleverna ger till skolsköterskorna under samtalen är utvald av eleven 

och vederbörande bör kunna förvänta sig ett deltagande och ett engagemang från 

skolsköterskan. Backlund (2007) har utfört observationer på elevvårdskonferenser och 

beskriver att skolpersonal ställer frågor till elever utan att lyssna på deras svar, inte heller 

gavs möjlighet till delaktighet för elever och föräldrar, om de förslag på lösningar och 

åtgärder som berörde eleverna. Skolsköterskor som intervjuas i SOU rapporten 2000:19 
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uppger att de utöver hälsokontroller och mottagningstid även arbetar med generella 

hälsofrämjande insatser. En sådan insats är att genomföra samtal med varje elev om deras 

hälsa, så kallade hälsoprofilsamtal. Detta anser skolsköterskorna är ett mycket viktigt 

arbete, då det ger mycket information om hur eleverna mår. Däremot ställde sig flera 

undrande till intervjuarnas frågor om vad de använde informationen till som de fått ta del 

av under samtalen. Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008a) föreslår att samarbete och 

kommunikation bör lyftas fram i skolsköterskornas utbildning, vilket bekräftas av Tveiten 

och Severinsson (2005). I deras studie framkommer att bland annat tidsbrist gör att 

sjuksköterskan lätt återgår till expertrollen och ger råd som inte är efterfrågade. 

Sjuksköterskan följer visserligen upp klienters frågor, för att sedan endast ta upp det hon 

själv anser viktigt. 

Tidsaspekt gällande hälsosamtal 

Formellt beskrivs skolsköterskans uppdrag, tydligt genom riktlinjer och lagar. Frågan som 

kan ställas är istället HUR detta uppdrag ska utföras, inte minst med tanke på 

kommunikationen och mötet med eleverna. En faktor kan vara den tid som skolsköterskan 

har till förfogande för varje elev. Läsåret 2010/2011 gick 891 727 elever i den kommunala 

grundskolan och 289 927 i den kommunala gymnasieskolan (SCB 2012a; SCB 2012b). 

Samtidigt fanns det i november 2228 antal årsarbetande skolsköterskor inom kommunal 

regi (SKL). Detta innebär att varje skolsköterska ansvarar för ca 530 elever, 

skolsköterskans tid/elev blir ca 17 minuter totalt under elevens skoltid (beräkning på en 

årsarbetstid på 1800 timmar). Tidsaspekten är en stor begränsningsfaktor. Mäenpää & 

Åstedt-Kurki (2008b) understryker detta då de skriver att familjerna känner sig ringa 

inblandade och upplever en låg känsla av ömsesidighet. De ger uttryck för att 

skolsköterskan har för lite tid och att hon lägger för stor vikt vid rutiner och barnets fysiska 

utveckling 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter för hälsoarbete 

I denna studie används Parse´s teori ”Humanbecoming” som omvårdnadsteoretisk grund. 

Målet i denna omvårdnadsteori är att utifrån individens syn och upplevelse förbättra 

livskvaliten (1992). Det är enligt Parse individens uppfattning och bedömning som avgör 

vad som är viktigast och sjuksköterskans funktion är framförallt at vara stödjande.  Parse 

(1992, 2008) beskriver vissa antaganden om människan: hon är fri att välja och fri att finna 

mening i valet, men hon har också ansvar för sina val.  

Parse (1992) beskriver nio antaganden som sedan utgör tre grundprinciper, mening, 

rytmicitet och samtranscendens. Principen mening innebär att skapa en verklighet av det 

som händer, att förmedla sina uttryck, både verbalt och icke verbalt och att leva efter sin 

övertygelse. Parse menar att en bestämd situation kan betyda olika för olika människor (t 

ex gå och lägga sig tycker någon är skönt, medan barnet kan se det som ett tvång). 

Principen rytmicitet innehåller paradoxer. Parse anser att paradoxer inte är detsamma som 

motsatser. Människans val att leva ett mer hälsosamt liv skapar begränsningar åt andra 

håll. Likaså vill ingen avslöja sitt innersta, men i och med vad människan väljer att dela 

med sig av, har denna även gjort ett val av vad han eller hon vill dölja. Principen 

samtranscendens avser energi, den energi som innebär förändring. När nya upptäckter sker 
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hos individen och nya kunskaper integreras, finns potentialer för denna att röra sig framåt 

och se nya möjligheter. Parse betonar att den energi som skapas i mötet med en annan 

människa för henne framåt i sin utveckling och närvaron av andra kan vara ett stöd som 

möjliggör ett överskridande av sina nuvarande kända gränser.  

Omvårdnaden utgår enligt Parse (1992), från hur den andre upplever situationen. 

Sjuksköterskan frågar därför vad den andre tycker är viktigt och hon är därefter följsam, 

exempel, att vara tillsammans i tystnad. Sjuksköterskan ska förmås sig ”vara”, utan att 

söka förändra vad den andre känner och upplever. För att sjuksköterskan ska kunna vara 

följsam, betonar Parse vikten av ”true presence”, en ”här- och nu- relation”, mellan 

sjuksköterskan och den andre individen. Parse använder ej begreppet patient, en följd av 

hennes människosyn, mötet sker mellan två människor. Kopplat till skolhälsovården kan 

patient bytas ut mot elev. Parse´s teori är en omvårdnadsteori att relatera till i mötet 

människa till människa.            

PROBLEMFORMULERING 

Skolsköterskans primära uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och preventivt. Det 

hälsofrämjande arbetet kräver förmåga att kommunicera, med tonvikt på att samtala. 

Skolsköterskans förhållningssätt och möjlighet att skapa ett fungerande samspel utifrån 

dialog, delaktighet och jämlikhet möjliggör ett möte, där eleven blir sedd på ett sätt som 

för denne innebär en möjlighet att se sina egna problem, men också sina egna resurser och 

möjligheter. För att eleven ska uppleva hälsa är delaktighet ett centralt begrepp, att kunna 

påverka de beslut som rör ens eget liv. Skolsköterskan har genom sin specifika utbildning 

och kompetens, en möjlighet att stödja eleven i sin hälsofrämjande process. Eleven är 

ingen mottagare, utan en av de två deltagarna i samtalet. Om eleven upplever sig 

respekterad har skolsköterskan en stor möjlighet att befrämja både den psykiska och den 

fysiska hälsan, vilket kan ske genom att eleven själv blir medveten om sin livsstil och att 

valet av ett mer hälsosamt liv börjar hos henne själv. Med tanke på denna möjlighet, 

behövs kunskap och utbildning inom hälsofrämjande åtgärder. Framförallt behövs en 

djupare kunskap om samtalets hälsomöjligheter och en medvetenhet om hur skolsköterskor 

samtalar och kommunicerar med elever. Därför kommer detta arbete att inriktas på att öka 

insikten och förståelsen om hur ett samtal mellan två individer, skolsköterska och elev, blir 

till ett givande möte.   

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera, med 

skolelever, med tonvikt på samtal.   
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METOD 

Metoden som använts i denna studie är induktiv och datamaterialet har analyserats med 

kvalitativ innehållsanalys vilken ger möjlighet att beskriva och tolka texter. Målet är att 

urskilja likheter och olikheter i en textmassa, vilka sedan uttrycks i teman och/eller 

kategorier/underkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Innehållsanalys som 

metod är väl anpassad till att analysera mångfasetterade känsliga fenomen, vilka berör 

människans innersta tankar och den lämpar sig utmärkt för forskning inom 

sjuksköterskornas omvårdnadsvetenskap (Elo & Kyngäs, 2008). Induktiv ansats 

rekommenderas när fenomen eller kunskap är splittrade och innebär att texter tolkas 

förutsättningslöst utifrån människors redogörelser (Elo & Kyngäs 2008; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Helt förutsättningslös är 

dock inte den induktiva ansatsen.  Graneheim & Lundman (2004) visar på en aspekt när 

det gäller tolkning av en text, nämligen att den alltid är bärare av olika betydelser då det är 

tolkarens/forskarens förförståelse som influerar tolkningen och verkligenheten kan därmed 

bli tolkad på ett antal olika sätt.    

Urval 

Urvalet bestod av skolsköterskor i en medelstor stad, platsmässigt utvald med hänsyn och 

beaktande av begränsad tid för studien (Kvale & Brinkmann, 2009).  Önskvärda kriterier 

var erfarenhet av skolsköterskearbetet i mer än 5 år samt erfarenhet av sjuksköterskeyrket i 

mer än 5 år.  Motiv till ovanstående önskvärda kriterier, är att erfarenheter erhålls när man 

förfinar den teoretiska kunskapen och teorin kan då ställas i jämförelse med den kliniska 

verkligheten och på så sätt förkastas eller bekräftas denna (Benner, 1993). Valet av 

skolsköterskor var strategiskt då målsättningen var att få beskrivningar utifrån en speciell 

problemställning (Malterud, 2009). De tio skolsköterskor som deltog i studien hade arbetat 

från 15 år och uppåt som sjuksköterskor och hade mellan 1 - 25 års erfarenhet som 

skolsköterskor. Deras specialistutbildning var distriktssjuksköterska och/eller 

barnsjuksköterska.  

För att finna deltagare till studien kontaktades Samordnare för skolsköterskorna i aktuell 

kommun, dels för att söka tillstånd att få medverka på skolsköterskemötet och ge 

information, dels att få skriftligt medgivande till att intervjua skolsköterskorna (bilaga 1).  

På mötet presenterades, muntligt och visuellt via en Power Point, studiens syfte, metod och 

genomförande. I samband med detta möte gavs möjlighet att anmäla sitt intresse till att 

medverka i studien. Antal deltagare vid informationen var 17 stycken och sju av dem 

ställde sig positiva till att bli intervjuade. Kontakt har därefter tagits via e-post med 

ytterligare fem skolsköterskor, rekommenderade av en kollega som kände till deras intresse 

av kommunikation. Fyra av dessa anmälde sitt intresse. På grund av tidsbrist kunde en 

informant inte medverka vid inplanerat tillfälle och den intervjun ställdes därför in. Alla 

deltagande skolsköterskor fick skriftlig information. Förutom ett muntligt bejakande att 

delta i studien, gavs även ett skriftligt medgivande (bilaga 2). Totalt i studien ingick tio 

skolsköterskor, vilka var verksamma inom grundskola och/eller gymnasium.  
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Datainsamling  

Insamling av datamaterial gjordes med hjälp av intervjuer. Intervjuer har som mål att förstå 

olika ämnen utifrån den intervjuades eget perspektiv och livsvärld. Intervjun formas av 

relationen mellan de båda aktörerna och den ur intervjun framväxande kunskapen, vilken 

bygger på intervjuarens förmåga att skapa en trygg situation, att visa hänsyn och respekt 

för den intervjuades integritet (Kvale & Brinkmann, 2009, Malterud 2009). Intervjuerna 

genomfördes på plats vald av skolsköterskorna själva, varav sex intervjuer på 

skolsköterskornas egen expedition. Intervjuerna inleddes med allmänna bakgrundsfrågor, 

såsom utbildningsbakgrund, antal år som sjuksköterska och som skolsköterska samt 

ytterligare relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet. Därefter fortsatte intervjuerna 

med en öppen fråga om skolsköterskans erfarenhet av att kommunicera med skolelever 

under samtal/hälsosamtal. Intervjuerna utgick utifrån Kvale och Brinkmans (2009) tankar 

om intervjuer och deras råd gällande tillvägagångssätt. Författarna genomförde fem 

intervjuer var. Dessa spelades in med hjälp av iphone eller iPod och skrevs ut snarast efter 

intervjuerna av författarna själva. Intervjuerna varade mellan 35 minuter och 1 timme och 

15 minuter. 

Analys  

Analysen av intervjuerna genomfördes med kvalitativ innehållsanalys, beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004) samt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). 

Meningsbärande enheter identifierades, kondenserades, abstraherades till koder och vidare 

till subtema och till tema (Graneheim & Lundman, 2004). Bearbetning av textmaterialet 

inleddes med transkribering av intervjuerna, vilket utfördes av författarna själva. 

Förfaringssättet ger en närhet till materialet och en möjlighet att återuppleva intervjun och 

därmed tillfälle att upptäcka nya sidor i materialet (Malterud, 2009). De inspelade 

intervjuerna skrevs ut ord för ord (Kvale & Brinkman, 2009). Författarnas tal markerades 

med kursiverad stil. Båda författarna var väl förtrogna med datamaterialet via ett antal 

genomläsningar av intervjuerna, först enskilt och därefter gemensamt med återspegling och 

ytterligare systematisk reflektion kring texternas huvudinnehåll. Inledningsvis bearbetades 

gemensamt fyra av intervjuerna för att finna meningsbärande enheter utifrån studiens syfte. 

När författarna markerat meningsbärande enheter i texten, jämfördes resultatet och 

diskussion följde om vilka som svarade mot studiens syfte. Samma tillvägagångssätt 

användes till de resterande sex intervjuerna. De valda meningsbärande enheterna klipptes 

ut och lades därefter i ett nytt dokument. Varje respondent döptes till en bokstav, A-J, för 

att om behov uppstod, kunna gå tillbaka till dess analysenheter.  

Författarna kondenserade initialt de meningsbärande enheterna tillsammans och därefter 

enskilt. Förelåg skillnader eller oklarheter, diskuterades dessa. De kondenserade 

meningsenheterna kodades utifrån samma system som tidigare, först gemensamt och 

därefter enskilt. Koderna sorterades grovt i syfte att finna likheter och skillnader och 

flyttades därefter till ett nytt dokument, vilket innehåll alla fyra delarna: meningsbärande 

text, kondenserad text, koder och subteman.  



 

10 

 

Till att börja med hittades 17 kategorier. När dessa jämfördes framkom det likheter mellan 

vissa, vilket medförde att antalet minskade först till nio kategorier som blev till fyra 

subteman. Ett exempel på kategorier som lades ihop var ”Erfarenhet vidgar perspektiv” 

och ”Att reflektera och lära nytt” som blev undertemat ”Att använda sina erfarenheter i 

hälsosamtalet”. Utifrån analysens helhet framkom temat – ”Att göra eller att vara i 

hälsosamtalet”, se figur 1.  Under analysprocessen har meningsbärande enheter tagits bort, 

abstraherad text kodats om och som en följd, flyttats till annan kategori. Författarna har 

under analysprocessen haft en fortlöpande diskussion via Skype-samtal, med avsikt att nå 

kärnbudskapet i textmaterialet i förhållande till arbetets syfte. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) bör citat redigeras från talspråk till skriftspråk, vilket har skett. För respondenterna 

kännetecknande ord/språk, har vidare omarbetats för att skydda deras konfidentialitet.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Undertema  Tema 

vet dom lite vad  det 

kommer att handla 

om, det är lika för 

alla, jag tror det är  

bra att dom är en i 

mängden” 

Att veta vad 

samtalet handlar 

om …. att det är 

lika för alla 

Att förbereda 

eleven inför 

hälsosamtalet 

Att ha ett 

respektfullt 

bemötande 

Att göra 

eller att vara 

i samtalet 

”… det är bättre att 

inte ha ett bord 

emellan, men visst 

det känner jag 

också, det beror på 

vem dom är” 

Att inte ha något 

emellan mig och 

eleven… det 

beror på vem dom 

är 

Rumsmässig 

anpassning  

Att skapa ett 

kommunikativt 

rum 

”jag tror att man 

alltid använder sina 

erfarenheter. Jag tror 

att jag är mindre 

stressad och inte 

visar barnet det” 

man använder 

sina erfarenheter 

och tänker att jag 

är här för dom 

Använda sin 

erfarenhet 

Att använda sina 

erfarenheter i 

samtalet 

”Viktigt att det är 

fokus på just den 

eleven som finns 

framför mig”   

Viktigt med fokus 

på eleven 

 

 

 

Fokus på 

eleven 

Att vara 

närvarande i 

mötet 

Figur 1. Presentation av exempel på meningsenheter, kondenserad text, koder, undertema 

samt tema.  

Etiska överväganden  

Denna studie bygger på intervjuer med skolsköterskor. För att uppfylla de etiska kraven 

om informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser av studien (Malterud, 2009) 

blev först ansvarig skolsköterskesamordnare tillfrågad om tillstånd för genomförande av 

studien, både muntligt och skriftligt. Därefter informerades de i studien deltagande 
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skolsköterskorna, först muntligt om studiens syfte, metod och hur insamlad data skulle 

användas och förvaras och därefter även skriftligt. Både ansvarig samordnande 

skolsköterska och deltagarna i studien fick skriftligt ge sitt medgivande. Allt insamlat 

material, både i form av inspelade intervjuer och i form av transkriberad textmassa 

kommer endast att användas för studiens. Ingen, förutom författarna själva, har haft 

tillgång till materialet. Information om frivilligt deltagande och möjlighet att avbryta sin 

medverkan om så önskas, har meddelats alla deltagare.  

Studien är genomförd i enlighet med de av Helsingforsdeklarationens fastslagna fyra 

principerna för etiska överväganden: Informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav samt nyttjandeskrav. Informationskrav innebär att deltagarna 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin 

medverkan. De ska också få information om vad projektet innebär för den enskilde. 

Samtycke innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagande i studien behandlas 

konfidentiellt och skyddas så att obehöriga inte kan nå uppgifterna. Insamlande uppgifter 

får endast användas för syftet enligt nyttjandeskravet (Vetenskapsrådet, 1990).  
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RESULTAT 

I analysen av datamaterialet framkom ett övergripande tema samt fyra underteman, vilka 

presenteras i tabell 1 samt redovisas i följande sammanfattning med citat som understryker 

meningen i dess innehåll.  

Tabell 1. Presentation av tema och underteman baserat på skolsköterskornas uttalanden 

________________________________________________________________________  

Tema    Undertema 

_________________________________________________________________________

Att göra eller att vara i samtalet  Att ha ett respektfullt bemötande 

Att skapa ett rum för                 

kommunikation 

Att använda sina erfarenheter i 

samtalet  

Att vara närvarande i mötet 

_________________________________________________________________________ 

Att göra eller att vara i samtalet 

Vid analysen av datamaterialet växte temat ”Att göra eller att vara i samtalet” fram. 

Skolsköterskorna beskrev sina erfarenheter av att samtala med eleverna. Deras 

beskrivningar av samtalet skiljde sig åt utifrån skolsköterskornas olika förståelse, vilket 

ledde fram till detta huvudtema. Begreppet ”att göra” i samtalet, innebar att 

skolsköterskorna utförde sitt arbete utifrån befintliga riktlinjer och med tyngdpunkt på att 

frågorna i hälsoformuläret skulle besvaras. ”Att vara” i samtalet, innebar istället att 

skolsköterskorna visserligen använde sig av hälsoformulär, men med tonvikt på elevens 

behov, vilket medförde att samtalet blev av en mer öppen karaktär. De förklarade sig ha sin 

trygghet i detta förfaringssätt. Gränsen mellan ”att göra” och ”att vara” beskrevs som en 

flytande gräns av skolsköterskorna. Det framkommer av resultatet att båda 

förhållningssätten finns och var tonvikten placeras kan påverkas av faktorer såsom tid, 

känsla av stress, antal hälsosamtal/dag, kompetens etc. ”Att vara” innebär dock en mera 

aktiv form av följsamhet mot eleven. Den tydligaste skillnaden utgjordes av egen 

reflektion.   
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Att ha ett respektfullt bemötande  

Skolsköterskorna beskrev hur deras möte med eleverna präglas av respekt. Inom ramen för 

ett respektfullt bemötande framställdes bland annat tidsaspekten, att möta varje elev utifrån 

den person den är och att innan skolsköterskorna gav råd, fråga eleven om lov. Undertemat 

innehöll också berättelser om att finnas till för eleven, att lyssna,ta dem på allvar och att ha 

sina känselspröt aktiva för att känna in vad eleven är i behov av just nu. Det fanns en vilja 

hos skolsköterskorna att visa ett genuint intresse för eleven som person och inte endast som 

en elev i mängden. En skolsköterska påtalade den maktposition som finns mellan vuxen 

och barn, i detta fall skolsköterskan och eleven, där hon menade att eleven inte alltid visste 

vad skolsköterskan ville eller vad hon var ute efter och att mötet kunde påverkas av detta. 

Denna insikt förstärkte än mer viljan till ett respektfullt möte och  få eleven att känna 

trygghet när de kom till skolsköterskan. 

”Det som är viktigt det är att barnen känner sig trygga när de kommer till mig. Jag jobbar 

mycket på att jag bara ska vara tillgänglig och barnen ska tycka det är kul, för att det ska 

vara avspänt, det ska inte kännas jobbigt alls”.  

Tidsaspekten var en faktor som påverkade samtalet. Det fanns en vilja att låta eleven få tala 

klart, att ge eleven den tid som behövs. Merparten av skolsköterskorna avsatte mellan 30 – 

45 minuter/samtal, men beskrev sedan att det inte finns någon egentlig gräns för hur långt 

samtalet kan ta, det viktiga är att eleven får det utrymme som behövs. Att be eleven 

återkomma var en möjlighet, men med en vetskap om att just det mötet som fanns i 

samtalet vid första tillfället, inte kunde återuppstå. En av skolsköterskorna beskrev hur hon 

låter ”bollen skickas vidare” och när eleven kommer tillbaka till klassrummet, får nästa 

komma, vilket minimerar risken för att behöva avbryta samtalet innan eleven är 

färdigpratad. En skolsköterska uttryckte sin oro över att inte lyckas förmedla att barnet har 

resurserna inom sig, men gav samtidigt uttryck för att det förekommer mer än ett sätt att 

lyfta fram det som är bra hos eleven och mer än en möjlig väg att gå. Stundtals belyste 

skolsköterskorna angelägenheten av att vara finkänslig och lita på sin intuition vilken gav 

vägledning om vilken riktning samtalet kommer ta och om skolsköterskan skulle avvakta 

och vänta med en fråga till ett senare tillfälle. Det gällde att inte vara tvingande, utan att 

låta eleven styra kommunikationen. 

”…ibland så känner jag, det är så mycket finkänsligt, det är en sådan intuition, vad det är 

för nånting. …..Jag får ta in honom senare, eller jag får checka av. Jag får vänta lite, eller 

så bara släpper jag honom om jag känner det är rätt att göra det, då gör jag det, men jag 

tvingar mig inte på någon, jag försöker fiska….” 

Skolsköterskorna är medvetna om att de kliver in i elevens privata sfär och ställer frågor 

som berör deras innersta. Skolsköterskorna intar därför ett aktningsfullt förhållningssätt 

genom sin medvetenhet om att samtalet är frivilligt. Samtidigt menar de att genom en fråga 

signaleras att ett område inte är tabubelagt, utan något som är möjligt att prata om, även 

om det inte sker just vid det tillfället. Även om skolsköterskorna tror att det är bra för 

eleven att en vuxen lyssnar på dem och eleven ges möjlighet att berätta, är de också 

medvetna om att de inte kan begära mer än vad eleven själv vill dela med sig av. 
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Skolsköterskorna ger uttryck för denna insikt genom att visa förståelse för på vems villkor 

samtalet äger rum. 

”Det är inte fel att fråga, men det är fel att kräva ett svar”.  

Skolsköterskorna berättar hur de vill stärka elevens positiva sidor. Anledningen är 

skolsköterskornas önskan om att eleven själv ska upptäcka sina positiva sidor och inte 

jämföra sig så mycket med andra. En annan viktig handling var att nämna eleven vid deras 

namn, vilket ansågs ha en positiv inverkan, likaså att se och bekräfta elevens goda vanor. 

Flera skolsköterskor berättade också hur de aktivt sökte hitta de positiva sidorna hos eleven 

för att ge tillbaka och de gav också uttryck för att tycka om barn och ungdomar. 

Skolsköterskorna berättar också att de visade sin glädje över att ha fått samtala med eleven. 

Denna arbetsglädje ger en skolsköterska uttryck för när hon upplevde hur hennes ord kan 

ha betydelse för eleven.  

”genom att säga vissa saker, kan jag se hur en människa lyser upp och sträcker lite på sig 

och det behöver bara vara några ord”.  

Att skapa ett rum för kommunikation 

Skolsköterskorna beskriver på olika sätt hur de skapar ett rum, både bokstavligt och 

bildligt, för att möjliggöra ett möte under hälsosamtalet. Dessa förberedelser påbörjas 

redan på skolgården och fortsätter vid till exempel informationsmöten i klassrummen och 

även inne på skolsköterskans expedition. Förberedelserna ser olika ut, men syftar till att 

eleven ska uppleva trygghet i mötet med skolsköterskan och därigenom skapa en relation 

som känns värdefull så att hon uppfattas som något positivt för eleven. Under 

informationen i klassrummet ombeds eleverna, inte endast att fylla i ett hälsoformulär utan 

också att själva tänka igenom vad de vill samtala om. En del skolsköterskor inleder 

hälsosamtalet genom att berätta för eleven om samtalets struktur och menar då att denna 

vetskap ger trygghet.  Andra inleder samtalet genom att förutsättningslöst ställa en öppen 

fråga om tidigare erfarenheter av hälsosamtal, allt för att undvika ”förhörskänslan”. 

Förberedelsen av hälsosamtalet sker följaktligen inte endast i nära anslutning till samtalet, 

utan är en längre process. 

”När jag rör mig på skolgården och i klassrummen är jag väldigt mån om att jag ser varje 

elev. Totalt närvarande med varje elev och det tycker jag är viktigt för det lägger ju 

grunden inför hälsosamtalet”. 

En del av skolsköterskorna skildrar sin medvetenhet om kroppsspråkets betydelse. Dels 

observeras elevernas kroppsspråk, dels reflekterar skolsköterskorna över sitt eget 

kroppsspråk och vilken betydelse det har för samtalet. Några av skolsköterskorna berättar 

hur de ”läser av” eleverna när de kommer på ett oplanerat besök: Är behovet endast ett 

plåster, eller har eleven något mer den vill berätta, vad är besökets egentliga syfte? 

Kroppsspråket speglar även elevens vilja till delaktighet i samtalet, deras obekvämhet i 
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början av samtalet och deras vilja/ovilja till att fortsätta samtala. En del av 

skolsköterskorna använder denna uppmärksamhet i ytterligare ett steg, genom att spegla 

eleven – ”Jag ser att du ser ledsen ut idag, stämmer det?” 

Under samtalet vinnlägger sig skolsköterskorna också om att skapa en behaglig atmosfär, 

till exempel genom att sänka sin egen stol till samma nivå som elevens så att avståndet 

mellan dem och eleven blir komfortabelt. Skulle eleven sätta sig på ”fel” stol, kan det bli 

bra ändå, vilket visar på att det finns flera faktorer som påverkar kommunikationen under 

samtalet. Skolsköterskorna visar också sin vilja att möta eleven genom att städa 

skrivbordet, stänga av dator och telefon samt sätta en lapp på dörren, ”Samtal pågår”. De 

visar på en medvetenhet om betydelsen av ett så jämlikt och avspänt möte som möjligt, de 

vill låta eleven uppleva att de finns till där just för dem och få dem att känna att nu är det 

din tid.   

”Jag är noga med att sätta upp en lapp på dörren och stänger, jag är noga med att säga 

att nu är det här samtalet, nu är det vi”.  

I intervjuerna beskriver skolsköterskorna hur deras nyfikenhet på vem just den eleven är 

och hur dennes liv ser ut, präglar mötet med eleven.  Denna nyfikenhet kan vara en grund 

för att föra eleven vidare i sina egna tankar. I processen finns även syftet att verbalt hjälpa 

eleven formulera känslor och tankar de inte kan finna ord för. I ovanstående finns tillika en 

tanke på en förändringsprocess, vilken anses underlättas då eleven blir medveten om sina 

tankar. 

”…så jag är väldigt nyfiken vem du är och hur ditt liv ser ut och försöker förstå om det är 

någonting som jag kan hjälpa till med, som dom inte riktigt kan sätta fingret på själva”. 

Syftet med att medvetandegöra elevens egna tankar är att hjälpa dem hitta lösningen som 

finns inom dem själva och på så sätt hjälpa eleven vidare till att ta ansvar, både för sin egen 

del och för att finna lösningar i gemensamma problem. Motiverande samtal, beskrivs av en 

del av skolsköterskorna, som ett stöd i samtalet där beslut läggs tillbaka på eleven själv, då 

de menar att eleverna ofta har kloka tankar inom sig. Många av skolsköterskorna betonade 

vikten av att uppmärksamma och bekräfta eleven. De menar att om eleven känner sig 

omtyckt så ökar möjligheterna till ett samtal. Att bekräfta eleven innebär också, menar 

skolsköterskorna, att stärka eleven i det han eller hon gör och är bra på. För att locka fram 

elevens egna tankar, idéer och lösningar använde många av skolsköterskorna ”öppna 

frågor”, vilka bidrog till öka elevens medvetenhet om sig själv och få dem att upptäcka 

saker som kanske är mindre bra i deras liv. Skolsköterskorna uttryckte en vilja att låta 

eleven vara expert på sig själv och därmed också finna sina egna lösningar, vilka oftast är 

de bästa.  

Syftet med samtalet, menade någon av skolsköterskorna, var att eleven skulle gå vidare i 

sin process. Utan syfte finns ingen tanke, inget mål och samtalet anses vara nästintill 
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meningslöst. Eleven kan finna det trevligt att få möta någon som lyssnar, men i 

förlängningen blir det inte ett steg framåt.  

”…jag har ju liksom under mina år mött människor som är väldigt goda som människor 

där man sitter i samtalen med de har inget syfte, ingen riktig tanke vad som samtalet ska 

leda till. Och eleverna tycker ju om att gå dit, de tycker om personerna, men det för inte 

eleverna vidare, det är ingen process”.   

Att använda sina erfarenheter i samtalet 

Merparten av meningsenheterna handlade om skolsköterskornas erfarenhet av samtal och 

de gav en samstämmig bild av syftet med hälsosamtalet, att finna de elever som har behov 

och som inte mår bra. Någon skolsköterska uttryckte att hälsosamtalet inte var hennes 

starka sida men beskrev ändå att samtalet, trots det, ledde fram till att hon fann de elever 

som inte mådde bra. Det kunde dock uppstå en osäkerhet om hur hälsosamtalet kunde 

bidra till en förändring. Men såg sig ändå kanske kunna väcka ett hopp, medan andra såg 

möjligheten till att lägga en grund för förändring. 

”man måste tro på det man gör” 

Skolsköterskorna ansåg att betydelsen av att eleverna hade någon vuxen att tala med var 

stor.   Alla skolsköterskorna erbjöd sig att vara den vuxna som eleverna kunde tala med 

eller så försökte de föra samman eleven med någon annan vuxen, såsom en släkting, en 

lärare eller en socialsekreterare på skolan. Skolsköterskor gav beskrivningar av hur de 

sammanfattade elevernas hälsosamtal årsvis. De informerade, utan att röja sekretessen, på 

personalmöten eller skolkonferenser om hur situationen såg ut, till exempel om många 

elever i årskursen gav uttryck för stress. Inte endast i dessa situationer, utan även mer 

generellt såg sig skolsköterskorna sig själva som en del av helheten i skolan. För att 

skolsköterskorna skulle kunna göra hälsosamtalen till något annat än ett mekaniskt 

rabblande, menade att det inte gick att ha för många hälsosamtal på en dag. När det blev 

för många, beskrevs det som ett ”robotartat skannande” utan någon större trovärdighet. 

Alla skolsköterskor använde sig av ett formulär i någon form under hälsosamtalen. 

Formuläret framställdes vara ett stöd för att minnas eller att ha som en utgångspunkt för 

samtalet. Det fanns även de som satt i system att utföra saker (kontrollerna) efter en viss 

ordning. 

”jag kan känna att man blir så upptagen med att komma ihåg att fråga vissa saker enligt 

ett visst schema, man blir lite fixerad vid det här formuläret.” 

En skolsköterska beskrev hur hon gjorde förr i tiden, man mätte, vägde och kontrollerande 

ryggen på barnen. Det var bara in och ut hos syster. Ingen frågade på den tiden hur eleven 

mådde, hade det i skolan eller hemma. Från det perspektivet är yrket idag helt annorlunda 

och har genomgått en förändring. Skolsköterskorna beskrev skillnaden i hur de utfört sitt 
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arbete när de var nya sjuksköterskor och hur de gör idag. Som ny skolsköterska fanns ett 

eget behov av att alla frågorna var ställda, alla rutorna ifyllda och av att kunna ge färdiga 

lösningar till eleven, ett behov av att vara duktig. Detta ansågs kunna bero på att det ingick 

i uppfostran till sjuksköterska att förmedla kunskap till och göra saker för patienten. 

”när jag började arbeta som skolsköterska vill man ju gärna ha Quick Fix, ja att man 

skulle lösa det snabbt och att man snabbt skulle hitta en lösning” 

Skolsköterskorna tänkte olika kring relationen till eleven. Någon upplevde att det tog tid att 

skapa en relation och andra att det var något som var viktigt att skapa under samtalets 

inledande minuter. Att ha fått erfarenhet kunde innebära att skolsköterskorna inte la skuld 

på sig själva om eleven inte önskade samtala, men när eleven önskade samtala så fanns där 

en tanke och en känsla av att de var trygga med att eleverna ville träffa henne. Denna 

erfarenhet gjorde skolsköterskorna mindre stressade och de använde denna vetskap i svåra 

situationer då de kunde dra sig till minnes hur de gjort tidigare och försökte då med något 

liknande sätt igen. Flera skolsköterskor beskrev att de, i och med sin erfarenhet också bytt 

perspektiv gällande vem som var expert. De såg inte längre sig själva som expert utan hade 

bytt fokus till att se eleven som expert. Skolsköterskor betonade ofta betydelsen av att se 

elevens hela situation och att ha förmåga att utgå ifrån eleven. En av skolsköterskorna 

betonade vikten av att även möta hela familjen när behov så finns. Det var inte förrän då 

hon förstod elevens situation.  

”När jag bjöd med hela familjen, när jag bjöd in föräldrarna också, då klarnade genast 

alltihop” 

Alla skolsköterskor sökte lösningar på frågor från eleverna. Flera av skolsköterskorna 

berättade om metoden Motiverande samtal (MI). Deras erfarenheter av MI kunde vara allt 

ifrån att ha läst boken, till att uppleva sig vara ett med metoden. En skolsköterska upplevde 

MI vara svårt för de små barnen, men försökte ändå ställa öppna frågor utifrån metoden. 

De som använde metoden tyckte att den var användbar och gav nya perspektiv och 

infallsvinklar i samtalet. MI gav också skolsköterskorna en trygghet, de kunde ta det 

lugnare och upplevde att problemen ändå löstes, men i ett senare skede.  

”Ibland tror jag att saker och ting kan trilla på plats längre fram. Så jag kan ändå vara 

rätt lugn, jag behöver inte ha den stressen att jag måste se resultat” 

De skolsköterskor som beskrev egna förändringar, berättade om hur de reflekterande över 

samtal och möten, om vad som gått bra eller vad som gått mindre bra. De hade prövat och 

övat sig fram till ett bra sätt att arbeta. Skolsköterskorna uttryckte att de såg sig själv som 

ett redskap i samtalet, som var viktigt att vara rädd om. Skolsköterskorna använde sig av 

reflektion, de lärde sig nytt genom att reflektera. Ett exempel var när samtalet med eleven 

inte fungerade, då reflekterade de över vad som hände och vilken lärdom det fanns att 

hämta inför nästa samtal. En skolsköterska som visste att hon ofta var för snabb i samtalet, 

kunde upptäcka detta och stanna till. Hon verbaliserade till eleven att hon pratade för 
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mycket och kunde på detta sätt få en ny chans. Att reflektera sågs som något 

grundläggande och som ökade självkännedomen hos skolsköterskorna. Ett resultat av 

reflektion menade skolsköterskorna var, att de dragit slutsatsen att inget är rätt eller fel, 

utan att man både kan tänka och handla olika. Alla behöver inte göra på samma sätt. 

”Det ligger ju rätt djupt rotat i en vad som är rätt eller fel, och vad som är en bra eller en 

dålig familj. Men det finns inget svart eller vitt och det är ju spännande att det kanske inte 

alls är så.”  

De skolsköterskor som upplevde sig som ett med MI, hade, innan de visste att det var en 

metod, använt tankemetoden i hela sitt liv både i arbete och i privatlivet. De försökte 

lyssna, finna eleven där den var och de frågade även om lov att ge information. Att sedan 

deras kunskap fick ett namn, Motiverande samtal sågs som en bekräftelse. De hade ändå 

valt att fortbilda sig och hade också fått en del nya tips under utbildningen, som till 

exempel sammanfattningar och skalor. Ett par skolsköterskor skildrade utmaningen i att 

inte få kontakt, det hände inte ofta, men det förekom. De beskrev sig vanligtvis ha lätt att 

få kontakt och därför var det en extra utmaning och skapade en sporre att finna något att 

bygga vidare på. De lyckades oftast men inte alltid. De som sporrades av utmaningen, 

beskrev även att de hade samma princip och samma tänk oavsett ålder för samtalen, mer än 

en språklig anpassning.  

”Jag tror inte det är någon väldig stor skillnad att möta barn eller ungdomar eller andra 

vuxna som man vill nå fram till, det tror jag inte.”  

Att vara närvarande i mötet 

När skolsköterskorna beskrev att vara närvarande under samtalet, gav de bilden av att vara 

helt närvarande i rummet tillsammans med eleven. Denna möjlighet till närvaro kunde 

dock brytas. Som exempel gavs att när de kände sig stressade uppkom risken att gå in och 

ge en färdig lösning. Även andras förväntningar på skolsköterskan kunde skapa stress.  

”jag gör det ibland svårare och plötsligt väcks prestationsångesten av att folk runtomkring 

förväntade sig resultat och när det tänket följer med i samtalet, brukar det inte bli bra. ”    

 De var till för eleven, de var där för deras skull och satte sina egna behov och tankar åt 

sidan. När så skedde, upplevde de att arbetet blev meningsfullt, vilket skolsköterskorna 

ansåg vara syftet med arbetet, att vara närvarande med eleven.  Skolsköterskorna 

framställde en följsamhet genom att låta elevens tankar och funderingar utgöra grunden i 

samtalet. De koncentrerade sig för att höra vilka frågor och funderingar som fanns hos 

eleven. Skolsköterskorna beskrev hur de inledde samtalet med att fråga om elevens tankar 

inför samtalet och de ställde även följdfrågor för att kontrollera att hon och eleven förstått 

varandra. Andra gånger kunde skolsköterskorna skildra hur de sökte efter elevens 

önskningar och om vilka förväntningar som fanns just i stunden Skolsköterskorna beskrev 

även en förmåga att se behov och situation utifrån elevens perspektiv. En anpassning till 
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eleven kunde skolsköterskorna visa genom att de, när de upplevde att situationen så 

krävde, avvaktade med frågor och i stället väntade in eleven under tystnad. 

”att våga vänta in i det tomma, att våga vara tyst är något jag använder mycket.” 

Skolsköterskor ger beskrivningar av att våga vara tillsammans med eleven när den var 

ledsen och grät. Att bara finnas där i tystnaden, utan att någon kände sig tvingad att prata. 

Att vara närvarade för eleven behövde inte betyda att skolsköterskan skulle göra något, 

mer än att just vara där. 

”Flickan kom och sökte sig till mig, jag lät henne gråta ut, jag höll inte om henne, för det 

hade jag förstått att hon inte ville, att man skulle hålla om henne och krama henne, hon 

fick vara, så jag väntade in henne och sedan pratade vi och efteråt gick hon tillbaka till 

klassen.” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva skolsköterskors erfarenhet av att kommunicera med elever, 

med tonvikt på samtal. Författarnas önskan var att söka förstå en annan människas 

perspektiv, vilket gör kvalitativ datainsamling lämplig som metod. Olika metodaspekter 

kan ha påverkat resultatets giltighet, såsom urval, vår egen förförståelse och vår egen 

intervjukompetens. Dessa aspekter har diskuterats fortlöpande.  

Studien är genomförd utifrån en induktiv ansats, med utgångspunkt i den enskilda 

intervjuns upptäckter, för att finna gemensamma likheter. Det finns en medvetenhet hos 

författarna att deras förförståelse och erfarenheter påverkar analys arbetet. Malterud (2009) 

anger att forskningsanalysen är både induktiv och deduktiv och valet är inte antingen eller, 

utan styrs av var tyngdpunkten gällande ansats ligger. Valet av referenslitteratur anser 

författarna vara relevant. Under arbetets gång har artiklar, bland annat i Sverige, gällande 

hälsosamtal publicerats, vilket utvidgat och fördjupat arbetets innehåll.  

Urvalsprocessen diskuterades vid ett flertal tillfällen, inte minst med tidsaspekten som 

utgångspunkt. Med tanke på tillgänglighet valdes både ort och respondenter. Författarna 

var medvetna om risken för minskad giltighet i resultatet då viss kännedom fanns om de 

skolsköterskor som medverkar i studien, men tidsaspekten blev avgörande i denna 

diskussion. Ovanstående kunskap medförde att intervjuerna delades upp mellan författarna 

för att minimera risken. Förförståelse, menar Malterud (2009), är en del av motivationen 

till att utforska ett tema, men den kan också vara ett hinder för att se på materialet med 

öppna ögon. Att reflektera kring sin förförståelse är ett sätt att tydligöra och att minska 

påverkan under datainsamlingen. Författarna har både olika förförståelse i egenskap av 

skilda yrkeserfarenheter och deras olika utbildningar men också en gemensam 

förförståelse, då båda är väl medvetna om att kommunikation är svårt och att förmågan 

baseras på kunskap och erfarenhet, vilket beskrivs i bakgrunden. Under processens gång 

har diskussion förts utifrån förförståelsens betydelse för analysens olika steg.  

Studien omfattar tio intervjuer. Kriterierna för att medverka var yrkeserfarenhet som 

sjuksköterska och som skolsköterska under minst fem år. Respondenterna uppfyllde väl 

båda kriterierna vid nio av intervjuerna. Den av sjuksköterskorna som hade arbetat i 

mindre än fem år som skolsköterska bedömdes ändå kunna bidra med sina tankar utifrån 

hennes tidigare yrkeserfarenhet. Valet av intervjuplats avgjordes av skolsköterskorna 

själva. Valet att spela in intervjuerna med iPhone eller iPod, gav en hög kvalitét på 

inspelningen och transkriberingen förenklades jämfört med kassetbandspelare. I en idealisk 

intervjusituation förekommer inga störningsmoment, vilket var fallet vid merparten av 

intervjuerna, men vid tre tillfällen ringde den intervjuades telefon och vid två intervjuer 

knackade det på dörren. Detta skedde oavsett val av plats för intervjun. I textmaterialet 

framgår att intervjuerna bröts och därmed också dess ämne. Författarna använde avbrottet 

till att reflektera och även se över återstående teman. I vissa fall uppstod begränsningar då 
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både författarna och respondenteran tappade tråden. Resultatet som helhet bedöms dock 

inte ha påverkats av dessa störningar.  

Kvalitativa intervjuer, menar Kvale och Brinkman(2009), är ett samspel mellan respondent 

och intervjuare. De första minuterna är utslagsgivande för vad intervjun kommer att leda 

fram till, då respondenten behöver känna trygghet med intervjuaren för att vilja berätta om 

sina tankar. En god kontakt skapas genom ett aktivt lyssnande, visat intresse och respekt 

för vad respondenten säger, samtidigt som det finns en fokusering på ämnet. Författarna 

har gjort intervjuerna med den avsikten. Efter transkribering går det att i intervjuerna 

genomgående se respondenternas svar som den stora delen i analysenheten. Ytterligare 

förklaringar har efterfrågats när intervjuaren inte förstod eller kände osäkerhet för vad 

respondenten menade. Kvale och Brinkman (2009) menar att forskningsintervjuer många 

gånger är för långa och fyllda med tomt prat, vilket kan skönjas vid ett par av intervjuerna. 

För att undvika detta menar Kvale och Brinkman (a.a.), att det bör finnas en tydlighet 

gällande studiens syfte men också en god intervjuteknik. Denna färdighet skapas genom 

erfarenhet, vilken författarna upplever sig begränsade i. Författarna kan se att en längre 

tidsperiod för genomförandet av intervjuerna hade varit önskvärd. Det skulle ha gett 

möjlighet att reflektera, kring både intervjuns resultat och den uppkomna känslan efter 

varje intervju samt eftertankar till att förbättra intervjutekniken. Kombinationen mellan att 

skapa ett gott intervjuklimat och ett aktivt lyssnande för att fånga förutsättningslösa 

beskrivningar av respondenterna har i vissa fall har lett till längre intervjuer.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att validiteten ökar med fler 

respondenter, en noggrann beskrivning av analysen och citat som belyser resultatet. Antal 

respondenter beror på undersökningens syfte (Kvale & Brinkman 2009). Är syftet att 

beskriva, kan antalet vara tillräckligt när man nått en mättnad. De ger uttryck för att antalet 

respondenter i kvalitativa studier tenderar att dra åt det ena eller andra hållet, antingen för 

få eller för många. Antalet respondenter i studien utgick från högskolans uttalade 

önskemål. Författarna kan vid reflektion se att antalet intervjuer borde beaktats ur annan 

synvinkel. Malterud (2009) rekommenderar att inte bestämma ett givet antal respondenter i 

förväg. Författarna såg i studien inte den möjligheten på grund av tid och kostnader. 

Författarna har även varit respondenterna trogna, då de som anmält intresse för att 

medverka i studien, har fått delta.  

Initialt bestämdes att analysen var beskrivande och inte tolkande. Dock har författarna 

under processens gång erfarit att även tolkning förekomit och Malterud (2009) uttrycker att 

tolkning är styrande i denna form av forskning. Författarna har, vid genomgång av 

materialet, sökt efter mönster. Dessa mönster är beroende av författarnas förförståelse som 

varken kan eller ska vara, helt objektiv. Även om analysprocessen från början var 

beskrivande, utifrån förförståelse, har även en tolkande ansats framkommit i senare skede 

av processen.  

Elo och Kynges (2007) påtalar vikten av att ha fokus på syftet under analysen av 

materialet. Avsikten med detta är att inte förlora sig i mängden av sidor som intervjuer ger, 

då det samtidigt finns många intressanta poänger som inte är relaterade till syftet. 
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Författarna håller med om att ett rikt och spännande material av analysenheter kräver ett 

ständigt tillbakablickande mot syftet. Ett sätt att öka tillförlitligheten i studier, såsom 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver, är att bägge författarna tillsammans 

deltar aktivt i arbetet under analysens gång, vilket har varit fallet.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är det upp till läsaren att göra en 

bedömning utifrån beskrivet urval, datainsamling och analys om resultatet är överförbart 

till annat sammanhang. Studien är utförd på skolsköterskor och resultatet kan tänkas vara 

överförbart till andra skolsköterskor. Att analysera efter en redan utarbetad metod kan ses 

som fördel och underlätta analysen, anser Kvale och Brinkman (2009), Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) samt Malterud (2009). Författarna har granskat resultatet och 

beaktat det utifrån analysenheterna, då texten inte är fri från sitt sammanhang (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008; Malterud 2009).   

Resultatdiskussion  

Resultatet av denna studie visar att skolsköterskorna vinnlägger sig om att vara måna om 

eleverna genom ett respektfullt bemötande. De ser klara syften med hälsosamtalet: att 

bekräfta eleven, att stärka och stödja eleven i det han eller hon gör bra, att finna de elever 

som har behov och inte mår bra, att skapa möjlighet för eleven till fortsatt kontakt med en 

vuxen m.m. En del av skolsköterskorna använder metoden Motiverande Samtal. Ingen 

beskriver att de arbetar utifrån någon omvårdnadsteori. Skolsköterskorna beskriver vikten 

av att ta eleven på allvar och att eleven har någon vuxen att tala med, vilket också beskrivs 

i flera studier, Golsäter et al.( 2010); Johansson och Ehnfors (2006); Lindholm och Wärnå 

(2001). Att se och lyssna på eleven, menar skolsköterskorna är att bekräfta eleven, de ger 

eleven feedback och beröm, inte endast utifrån vad de gjort, utan också för något de är. 

Parse (1992) menar att känslan av att vara respekterad, kommer via den andres bekräftelse 

och genom att bli respekterad för den man är. Respekt, menar Parse, är ett kvitto på 

närvaro (a.a.).  

I resultatet framkommer att skolsköterskorna anser att rummets fysiska utformning har 

betydelse för samtalet. Detta stämmer väl överens med Borup (2002) och hennes stödjande 

miljö i det kommunikativa rummet. Johansson och Ehnfors (2006), däremot tonar ner den 

betydelsen.  I deras studie har eleverna själva fått ge sin syn och i den framkommer att 

platsen för hälsosamtalet inte är avgörande, däremot är möjlighet till avskildhet vid 

allvarliga samtal, viktig. Utifrån Parse (1992) är helheten större än delarna och miljön är en 

av de delar som människan samexisterar med (a.a.). Denna synergieffekt, beskriver en 

skolsköterska uppstår när hon bjuder in hela familjen för att bättre förstå eleven och på så 

sätt kan bilden av eleven klarna och bli till en helhet.   

Skolsköterskorna ser det som viktigt att eleverna förknippar henne med något positivt. 

Skolsköterskorna är medvetna om sitt eget kroppsspråk och på vilket sätt de använder det. 

Pavletic (2011) beskriver det grundläggande i att skapa kontakt med eleven vilket innebär 

att skapa en varm och positiv hållning, ge ögonkontakt, anpassa rösten, ha ett aktivt 

lyssnande och ett öppet kroppsspråk (a.a.). Studiens resultat visar också på betydelsen av 
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att ha ett syfte med samtalet, speciellt om det är en förändringsprocess som avses. Småprat 

utan syfte leder inte framåt och frågan är motiverad: Vems behov tillfredsställs då? 

Golsäter et al. (2010) ser MI som ett sätt att förbättra hälsosamtalet. Rollnick, Miller och 

Butler (2009) skriver att MI har ett speciellt mål och är en utvecklad form av vägledning 

där, i detta fall skolsköterskan, växlar mellan att följa, att vägleda och att styra i 

kommunikationen (a.a.). Flattum, Friend, Neumark-Sztainer och Story (2010) beskriver i 

sin studie hur motiverande samtal kan bistå, inte med ett konfronterande, utan med ett 

stödjande klimat i samtalet. 

Precis som tidigare studie Golsäter et al. (2011) visar resultatet att skolsköterskor använder 

hälsoformulär och de menar att detta både kunde vara positivt och negativt för samtalet. 

Det positiva utgjorde ett komihåg och det negativa att man riskerade missa det som var 

viktigt för eleverna. Utifrån Parses (1992) utgångspunkt, kan riskerna med ett 

hälsoformulär eller checklista, bekräftas genom att man samtalar om något som inte är 

viktigt för den andre och därmed försvinner samtalets mening. Holm Ivarsson (2010) 

skriver att när MI används som samtalsmetod, visar det sig att samtalet lättare fokuserar på 

de hälsoaspekter som den andre har intresse av och gett sitt medgivande till att tala om. 

Samtalet blir då mer intressant och viktigt för båda parterna (a.a.).  

Pavletic (2011) beskriver, att när skolsköterskan förstått elevens bekymmer utifrån dennes 

perspektiv, är det möjligt att gå vidare med nya lösningar, eller vid behov, bistå med hjälp 

till kontakt med annan yrkesgrupp (a.a.). I resultatet framkommer att skolsköterskorna 

hänvisade vidare till annan vuxen när behov så fanns. Det fanns även en ambition att få 

eleven att finna egna lösningar på sina problem. Farbring (2010), Holm Ivarsson (2010), 

Lundgren och Lökholm (2006), Rollnick, Miller och Butler (2009) menar att 

förhållningssättet i MI utgår från att den andre har en förmåga att finna egna lösningar.      

Resultatet tydliggör hur en del av skolsköterskorna beskriver ett nytt perspektiv på yrket 

och att de genomgått en förändring från sitt tidigare sätt att se på sig själv som expert, till 

att se eleven som expert. De flesta skolsköterskor som tydliggör perspektivbytet, använder 

MI som metod. Farbring (2010), Holm Ivarsson (2010), Lundgren och Lökholm (2006), 

Rollnick och Miller och Butler (2009) skriver om att en del av MIs förhållningssätt är att se 

den andra människan som expert på sig själv. En del av skolsköterskorna beskriver hur de 

efter ett samtal reflekterar över vad som blev bra och vad som blev mindre bra. I denna 

reflektion uppstår det lärande vilket Borup (1998) beskriver som viktigt just för att bli 

medveten om sin egen roll i samtalet och på så sätt se möjligheter att utvecklas och 

förbättras i dialogen med eleven. Parse (2008b) refererar till ett ledningsmöte för 

sjuksköterskor med syftet att för framtiden finna ”the things worth pursuing”. Deltagarna 

framhöll bland annat vikten av ”att möta människor i en anda av möjligheter”, ”att vara 

medveten om att allt du har, är den du är” och ”att finna tid för reflektion”. Ovanstående 

innebär att skolsköterskorna får framgång i hälsosamtalet när de ser sig själv som ett 

viktigt redskap i samtalet, använder sig av sina erfarenheter och ”lever sin reflektion” 

(Borup (2002).  
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I ovanstående möte (Parse 2008b) betonades inte bara reflektionens betydelse, utan också 

behovet av att använda tiden på ”rätt sätt” och att göra ”rätt saker”. Detta behov bör tas på 

allvar, då skolsköterskorna i studien på olika sätt beskriver hur tidsbristen är en 

begränsande faktor. Reuterswärd och Lagerström (2010) menar att tidsfaktorn är en orsak 

till att skolsköterskor inte får ny kunskap då kurser tar tid (a.a.). Tveiten och Severinsson 

(2005) menar att tidsbrist gör att sjuksköterskan lätt återgår till expertrollen och ger råd 

som inte är efterfrågade (a.a.). I resultatet bekräftas denna åsikt. Skolsköterskorna uttryckte 

risken med att vara stressad. Denna risk bestod av att de gick in rollen som ”expert” i 

stället för att se eleven som expert på sig själv, vilket resulterade i att de gav råd i alltför 

stor utsträckning, istället för att låta eleven finna sina egna lösningar.  

Förutom att reflektera över sitt eget agerande och hur samtalet kan förbättras, har 

reflektionen också bidragit till upptäckten ”att inget är rätt och inget är fel”, utan att saken 

kan ses från två håll. Detta synsätt är också i linje med Parses (1992) människosyn, att 

samma situation för två individer kan betyda olika saker (a.a.). I resultatet framkom att 

skolsköterskor som beskrev att de var ”ett med MI-metoden”, använde sig av metoden och 

hade upplevelsen av att det var något de alltid gjort. De beskrev hur de reflekterade både 

när ett samtal och ett möte har fungerat och när de inte har fungerat.  

I resultatet framkommer vidare hur skolsköterskan är till för eleven och inte är där för sin 

egen skull. Att finnas där för eleven är en medveten närvaro, en del av det kommunikativa 

rummet som Borup (2002) beskriver. Skolsköterskan ger också uttryck för hur hon förmår 

vara tyst och vänta in eleven. Dessa tankar är i överensstämmelse med McCarthy och 

Aquino-Russel (2009), då de menar att äkta närvaro äger rum när samspelet människa till 

människa sker i en synkroniserad rytm, där individerna följer varandra i en gemensam 

rörelse (a.a.). I resultatet framkom att en del av skolsköterskorna uttryckte att de inte 

särskiljer sitt bemötande utifrån ålder. Parse (1992) ger också uttryck för detta i sin 

omvårdnadsteori, ett äkta möte, en äkta närvaro sker när vi möter varandra, människa till 

människa. 

Det kommunikativa rummet beskrivs av Borup (2002) som innehållande fyra delar. Dessa 

är kompetens, en stödjande miljö, en öppenhet för reflektion och en medveten närvaro 

(a.a.). I resultatet beskriver en del av skolsköterskorna hur de tänker och ger då bilder av de 

fyra delarna i det kommunikativa rummet. De ger olika exempel hur de använder sin 

kunskap gällande kommunikation, de iordningsställer och förbereder det fysiska rummet, 

men också rummets inre delar iordningsställs, såsom iakttagande av kroppsspråk, både 

deras eget och elevens, de reflekterar över vad som händer i samtalet och att de oavbrutet, 

är närvarande i mötet. Efteråt begrundas samtalet och uppkomna lärande erfarenheter tas 

tillvara.  

Motiverande samtal (Ivarsson & Pantzar, 2007) är en evidensbaserad metod för 

förändringsarbete, men kan även användas i situationer där eleven kan antas ha ett val 

(a.a.). Av resultatet framkommer att alla skolsköterskor inte nyttjar MI, men beskriver 

andra kommunikationsfärdigheter såsom att utgå från elevens situation och söka finna 

honom/henne där hon är, att lyssna aktivt samt att ställa öppna frågor. Att använda MI kan 
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bidra med att känslan av stress minskar då resultatet inte behöver komma direkt. Detta ger 

skolsköterskorna också uttryck för när de talar om att arbetet inte är ”Quick fix”, utan 

handlar många gånger om att avvakta och vänta in eleven. Magnusson (2011) menar att 

kommunikationen mellan människor innebär en risk för missförstånd. Denna risk finns i 

skolsköterskornas tankar. För att minimera denna risk, använder en del av skolsköterskorna 

”spegling”, elevens egna ord upprepas men med en annan formulering. På så sätt kan 

missförstånd undvikas. De berättar också att det är i sin ordning för dem om eleven inte 

vill prata. I detta ligger också en följsamhet, att söka förstå och se situationen utifrån 

elevens perspektiv. Parse (1992) menar att om en förändring ska kunna äga rum, behöver 

människan uppleva bekräftelse och att hennes val respekteras (a.a.).   

Ingen av skolsköterskorna berättade att de arbetade utifrån en omvårdnadsteori. Dock finns 

många likheter i hur de beskriver sitt sätt att arbeta utifrån Parses (1992) omvårdnadsteori: 

att möta eleven respektfullt, att bekräfta eleven, att respektera dennes val genom att låta 

eleven ta eget ansvar och inte döma eleven efter sitt val, att möta eleven människa till 

människa, istället för skolsköterska till elev. Vila i, som också resultatet visar, att eleverna 

har en klokhet i sig själva och lyssna på vad den klokheten har att förmedla och därefter 

bekräfta eleven. Parse (a.a.) menar vidare att respektera den andres syn på livskvalitet och 

inte försöka ändra den eller att förena den med sin egen syn och äkta närvaro är en vetskap 

som grundar sig på att den andre någonstans inom sig vet vägen. Detta är viktiga delar av 

Parses omvårdnadsteori och hon menar att när detta uppfylls sker ett möte i den meningen 

att en förändring möjliggörs. 

För att använda tiden rätt och samtidigt öka kompetensen i omvårdnad, t ex i 

hälsofrämjande samtal, menar Parse (2012) att det krävs att sjuksköterskor, lärare och 

forskare inom området gemensamt planerar för att i en anda av möjligheter finna ut vilka 

behov som finns och hur dessa behov på bästa sätt ska tillgodoses. Här finns paralleller 

med den uppgift som Samordnande skolsköterskan har: att vara en person som i samarbete 

med övriga skolsköterskor och den akademiska världen utvecklar framtidens skolhälsovård 

och därigenom också finner utvägar och lösningar för att hantera tidsbristen på bästa sätt. 

Enligt SOU rapporten 2000:19 anser skolsköterskor hälsosamtalet som en central del i sitt 

arbete, vilket också bekräftas av Morberg och Dellve och Karlsson och Lagerström (2006). 

Baggens (2001); Backlund (2007) och Golsäter et al. (2011) beskriver alla samma 

företeelse, den att sjuksköterskan inte tar hänsyn till vad den andre säger, utan endast följer 

hälsoformulär eller checklista. Det är tio år mellan publikationerna och även om 

hälsosamtalet ses som en viktig del i skolsköterskans arbete, används ännu inte MI av alla 

skolsköterskor, trots att metoden är evidensbaserad och är ett stöd i samtalet.  

Konklusion 

För att stärka skolsköterskans kunskaper gällande hälsosamtalet, behöver befintliga 

kunskaper och erfarenheter kompletteras med evidensbaserade metoder och aktuell 

forskning, vilket bekräftas i resultatet. Parses omvårdnadsteori ger också stöd i 

kommunikationen med eleven, att se ”människa till människa” som ett alternativ till 

”skolsköterska till elev”, att vara medveten om att den andre gör val utifrån det som ses 

som en möjlighet och sedan vara klar över att individen har ett ansvar för sina val.  
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Bilaga 1 

Brev till samordnande skolsköterska i XXXXX kommun  

Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Högskolan i Skövde, Specialistutbildning till 

skolsköterska och som under våren ska skriva Magisteruppsats på D-nivå. Vårt ämnesval 

är kommunikation och skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med skolelever 

under ett hälsosamtal/samtal. Syftet med studien är att via intervjuer, med 10 – 12 

skolsköterskor, få en fördjupad förståelse och därmed ökad kunskap om skolsköterskornas 

erfarenheter gällande samtal med elever. Intervjuerna spelas in, transkriberas och 

analyseras. Den forskningsmetod vi kommer att använda är kvalitativ och analysen är 

induktiv, vilket innebär ett förutsättningslöst undersökande, i detta fall av 

skolsköterskornas erfarenhet och uppfattning av kommunikationen med skolelever, för att 

söka blottlägga en ”sanning” utifrån individens upplevelser. Vår avsikt är att genomföra 

halvstrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide vilken innehåller teman och 

frågor. Intervjuerna spelas in, transkriberas och därefter analyseras till ett färdigt resultat. 

Intervjuerna beräknas ta mellan 30 – 60 minuter.  

Även om intervjuerna tar skolsköterskornas tid i anspråk, menar vi att den kunskap som 

kommer ut ur intervjuerna och efterföljande analys inte bara kommer oss, utan även de 

intervjuade skolsköterskorna och övriga kollegor, till godo!  Om du har frågor eller vill 

veta mer, ring eller skriv gärna! 

Lund och Stockholm, 2012-02 –xx 

Jeanette Frostemark Pålsson Ann Heinum 

Em.jeanette@yahoo.se   ann.heinum@tele2.se   

Xxxxx (arb)  xxxxxx 

xxxxxx   xxxxx 

Vår handledare är Filosofie doktor i Omvårdnad, Lars Westin, lars.westin@his.se,  

tel xxxxxxx 

Medgivande ges: 

Ort, datum och namn 

mailto:Em.jeanette@yahoo.se
mailto:westin@his.se
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Bilaga 2                       

 Inbjudan om deltagande i studien - Till dig som vill medverka i vår studie angående 

kommunikation 

Vi är två sjuksköterskor som studerar vid Högskolan i Skövde, Specialistutbildning till 

skolsköterska och som under våren ska skriva Magisteruppsats på D-nivå. Vårt ämnesval 

är kommunikation och skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med skolelever 

under ett hälsosamtal/samtal. Syftet med studien är att via intervjuer, med 10 – 12 

skolsköterskor, få en fördjupad förståelse och därmed ökad kunskap om skolsköterskornas 

erfarenheter gällande samtal med elever. Intervjuerna spelas in, transkriberas och 

analyseras.  Tillåtelse att informera och ställa frågan om du är villig att bli intervjuad, har 

vi inhämtat från kommunens samordningssjuksköterska för skolsköterskor.  

Intervjun beräknas ta högst 1 timme och genomförs av oss båda. Plats för intervjun kan du 

välja själv, t ex din arbetsplats, eller för dig annan lämplig lokal. Med din tillåtelse önskar 

vi att spela in intervjun. Inspelningen kommer att förvaras oåtkomligt så att ingen oberörd 

kommer att kunna ta del av den. Efter genomförd studie förstörs inspelningen. Deltagandet 

är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan att ange någon orsak 

och utan några konsekvenser. Resultatet kommer att redovisas så att du garanteras 

konfidentialitet, vilket innebär att dina uttalanden kommer i så stor utsträckning som 

möjligt hanteras varsamt och med minimal möjlighet att identifiera dig som enskild 

individ. Om du accepterar att delta, ber vi att dig fylla i talongen och returnera den oss, 

eller lämna den vid intervjutillfället.  Om du har några frågor eller vill veta mer, ring eller 

skriv gärna till oss. 

Lund 2012 02 xx   Stockholm 2012 02 xx 

Jeanette Frostemark Pålsson  Ann Heinum 

xxxxx    xxxxx 

xxxxxx  (arb.)     

em.jeanette@yahoo.se   ann.heinum@tele2.se 

Vår handledare är, Filosofie doktor i Omvårdnad, Lars Westin, lars.westin@his.se 

tel. xxxxxxx. 

Jag har tagit del av informationen om studien angående kommunikation. Jag har också 

tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst och utan 

mailto:em.jeanette@yahoo.se
mailto:lars.westin@his.se
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några konsekvenser för annan behandling, avbryta mitt deltagande. Härmed ger jag mitt 

samtycke till att intervjuas och att intervjun spelas in på band.  

____________________________ _________________________________ 

Ort, datum   Underskrift 


