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Bakgrund: Skolsköterskan har möjlighet att upptäcka barn som blivit våldsutsatta och det 

är en svår uppgift att samtala med dessa barn. En god kommunikation är ett villkor för att 

hjälpa barnet klara av lidande och finna mening i sin upplevelse. Trygghet och säkerhet är 

ett viktigt stödjande element för att kunna hjälpa ett våldsutsatt barn. Skolsköterskor har en 

unik möjlighet att göra skillnad som kan förändra dessa barns liv. Syfte: Syftet med 

studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av samtal med våldsutsatta barn. 

Metod: Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Sex 

intervjuer genomfördes med skolsköterskor verksamma i förskoleklass till och med 

gymnasiet år 3. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier; bygga 

upp ett förtroende, trygghet i arbetsrollen, hantera svårigheter i samtalet samt ge stöd i 

samtalet med 13 underkategorier. Konklusion: Studien visar att varje samtal med ett 

våldsutsatt barn är unikt och att skolsköterskorna blir känslomässigt berörda. Stödet till 

barnet bör vara utformat så att det ger barnet tid att lyssna, tillgänglighet och att inge hopp. 

Resultatet kan användas till att öka förståelsen av hur skolsköterskor samtalar med 

våldsutsatta barn samt hur de stödjer barnet i samtalet. Det kan även utgöra grund för 

fortsatt diskussion om hur skolsköterskorna kan utveckla sina hälsosamtal samt 

samtalsmetoder. 
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Background: The school nurse has the opportunity to notice and address children that 

have been abused. Connecting with these children is a delicate task, good communication 

is vital in order to help the child to work through the suffering and find a meaning in the 

experience. 

A secure environment and a feeling of being safe are important in order to help a 

traumatized child. The school nurse has a unique possibility to make a significant 

difference to improve a traumatized child’s life. Aim: The aim of this study was to 

describe the school nurse experience in communicating with children that have 

experienced abuse. Method: Six interviews were conducted with school nurses working 

with children from preschool to 3rd year of high school. The data from these interviews 

were analyzed with an inductive content analysis. Result: From the analysis, four major 

categories were found; feeling secure in the work roll, handling difficulties during 

consultations and providing support during consultations. Conclusion: The study shows 

that all consultations with abused children are unique; it also shows how easy it is for the 

nurse to become emotional involved. The consultations should give the child the 

opportunity to be heard, inspire hope and to make the nurse available when the child needs 

to talk. 

The result of this study could be used in order to enhance the understanding of how the 

school nurses interact with abused children and how they can offer the children support. It 

could also be used as a foundation for further studies in how the nurse can perform 

consultations and how to improve interview methods.  
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INLEDNING 

Allt fler anmälningar görs till polisen om barnmisshandel (Brottsrummet, 2011). De 

senaste 30 åren har antalet tredubblats. I Sverige anmäldes år 2010 cirka 11 

500 misshandelsbrott mot barn under 15 år till polisen. Kroppslig bestraffning eller 

kränkande behandling av barn är förbjudet enligt föräldrabalken (SFS 1949:381). Trots 

lagstiftning och anmälningsplikt finns det barn som far illa och här har skolsköterskan 

möjlighet att upptäcka våldsutsatta barn (Hillman, 2010; Kolar & Davey, 2007). Det är en 

svår uppgift för skolsköterskan att möta och samtala med dessa barn (Söderman & 

Jackson, 2011; Øvreeide, 2010) vilket denna studie fokuserar på. Kunskapsutveckling 

inom detta område behövs för att adekvat kunna möta barnens behov. 

BAKGRUND 

Barn som far illa 

Misshandel är när en förälder lyfter handen för att slå sitt barn. I föräldrabalken kapitel 6 

1§ anges att barn inte ska få kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SFS 

1949:381). Burns, Brandy, Dunn och Starr (2000) definierar barnmisshandel i olika genrer. 

Barnmisshandel delas in i fyra olika grupper; fysisk misshandel, fysisk försummelse, 

sexuell misshandel och psykisk misshandel. Fysisk misshandel innefattar all fysisk skada 

på ett barn som inte är oavsiktlig. Det kan exempelvis vara skakning strypning eller 

kastning av barn. Fysisk försummelse är vårdslös behandling eller misshandel som kan 

komma att skada barnets hälsa eller välbefinnande. Exempel på fysisk försummelse kan 

vara misslyckanden i att förse barnet med föda, kläder, skydd, medicinsk hjälp eller säker 

uppsikt över barnet. Sexuell misshandel innefattar sexuellt uppförande med eller i närheten 

av barnet för att tillfredsställa det sexuella behovet hos sig själv. Vidare räknas även 

sexuella angrepp, sexuellt utnyttjande av minderårig eller bådadera inkluderat slag, incest, 

angrepp, sexuell penetration med ett främmande objekt eller sodomi som sexuell 

misshandel. Psykisk misshandel inkluderar känslomässigt berövande som kan vara 

förvriden eller överdriven attityd och handling som resulterar i känslomässiga- och 

beteendemässiga problem hos barnet. Psykisk misshandel kan exempelvis vara skrik och 

hot eller att barnet får bevittna familjevåld. Känslomässigt berövande kan leda till 

känslomässiga reaktioner hos barn som exempelvis drogmissbruk, psykiska problem eller 

personliga problem (Burns et al., 2000). I USA dör tre barn varje dag som ett resultat av 

barnmisshandel och försummelse (Hornor, 2005).  

Rapportering av barnmisshandel 

Tidig upptäckt, behandling och rapportering av misshandel kan hjälpa att förhindra de 

negativa effekterna för det utsatta barnet, både fysiskt och känslomässigt (Hornor, 2005). 

Skolan kan vara den sista möjligheten för våldsutsatta barn att få det stöd som de behöver 

och missas detta kan det få allvarliga konsekvenser (Frederick & Goddard, 2010). 

Sjuksköterskor upplever svårigheter att rapportera misshandel när det saknas riktlinjer för 
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hur de ska gå till väga. Sjuksköterskor känner att det är viktigt att veta vad de andra 

myndigheterna gör när de anmäler ett misshandlat barn (Tingberg, Bredlöv & Ygge, 2008). 

Skolsköterskor har svårt att dokumentera misstanke eller konstatera misshandel av olika 

slag även om vissa fall var överlämnade till sociala myndigheter (Clausson, Köhler & 

Berg, 2008). Söderman och Jackson (2011) menar att mötet med ett barn som far illa kan 

upplevas som en svår uppgift. Det viktigaste stödet för sjuksköterskan i denna situation är 

kollegorna, de stärker den egna självtilliten så att beslut om anmälan till socialstyrelsen kan 

ske snabbare. 

 

Tystnadsplikt gäller enligt sekretesslagen men ett viktigt undantag från tystnadsplikten 

finns, skolsköterskan behöver genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 

skydd, enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

Hälsofrämjande skola 

En hälsofrämjande skola är en tillvaro där alla elever kan växa, trivas och utvecklas. När 

skolpersonalen riktar sig till elever som är särskilt utsatta eller som utsätter andra genom 

sitt beteende klassas det som en förebyggande skola. En åtgärdande skola är när en enskild 

elev har ett akut behov av extra stöd, vård eller behandling (Skolverket, 2012). 

Sjuksköterskan i barn- och skolhälsovården har i lokalsamhället en strategisk och central 

roll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och ungdomar. I arbetet med 

att förbättra och bibehålla hälsa är det viktigt att rikta uppmärksamheten mot ett salutogent 

perspektiv, det vill säga mot hälsobringande faktorer (Hallström & Lindberg, 2009). 

Hälsosamtalet, som skolsköterskor använder sig av, har sin utgångspunkt i det salutogena 

perspektivet. Det utgår från elevernas egna beskrivningar av sina levnadsvanor och sin 

hälsa samt stärker det friska (Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär, 2011).  

Skolhälsovårdens ansvar 

Socialstyrelsen (2004) anger att barn och ungdomars hälsa samt välbefinnande är ett 

prioriterat område. Det är ytterst angeläget att bevara och förbättra verksamheter som 

tillgodoser barns och ungdomars behov. Skolhälsovården utnyttjas optimalt eftersom den 

psykiska ohälsan, stressrelaterade besvär och så kallade livsstilssjukdomar ökar bland 

skolelever. Med skolhälsovård menas insatser av skolsköterska och skolläkare för att 

främja elevers hälsa. Skolhälsovårdens mål är att bevara och förbättra elevernas psykiska 

och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Ett sätt att uppnå detta mål är att 

vid hälsoundersökningar och hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever 

som kan innebära att de är i behov av insatser. Att uppmärksamma förhållanden i elevernas 

närmiljö som kan innebära ökad risk för skador och ohälsa är också ett viktigt mål för 

skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004). Skolsköterskor har en optimal position för att 

identifiera barn som lever med våld i hemmet och att de kan hitta verktyg och strategier för 

att förbättra deras omständigheter och ge dem stöd. När ett barn svarar positivt på 

screenande frågor är det viktigt att skolsköterskan hittar ett lämpligt sätt att hantera 

situationen. Trygghet och säkerhet är ett viktigt stödjande element för att kunna hjälpa ett 
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våldsutsatt barn. Skolsköterskor har en unik möjlighet att göra skillnad som kan förändra 

dessa barns liv (Kolar & Davey, 2007).  

Hälsosamtal 

Hälsobesök och hälsosamtal är en grundläggande struktur inom skolhälsovården och är en 

benämning för ett planerat kontakttillfälle mellan elev/förälder och skolsköterska. Det sker 

avslöjanden om misshandel i familjen via kontakten med skolsköterskan men ofta har det 

funnits indikationer på att något inte står rätt till, exempelvis hög skolfrånvaro (Hillman, 

2010).  

 

 Är skolsköterskan medveten om viktiga förutsättningar för hälsosamtalet så ökar 

kvaliteten på samtalen. Eleverna får insikter och tankar som stärker dem att ta itu med 

svåra situationer som ett resultat av hälsosamtalen. Skolsköterskan kan tillsammans med 

eleven identifiera och förebygga risksituationer som eleven kan hamna i (Hillman, 2010). 

Hälsosamtal mellan eleverna och skolsköterskan har en positiv effekt på eleverna. Många 

av eleverna diskuterar och tänker tillbaka på innehållet i hälsosamtalet samt följer ofta 

skolsköterskors råd. Elever från lägre samhällsklasser följer skolsköterskans råd oftare och 

återvänder till dem (Borup & Holstein, 2004). Även Borup (1998) fann att elever från de 

lägre samhällsklasserna besöker skolsköterskan mer frekvent och diskuterar oftare 

psykosociala problem samt sina relationer och sjukdomar (Borup, 1998). 

Vårdande samtal 

En viktig del av vårdandet i allmänhet och en sådan relation i synnerhet är samtalet. Det 

finns en särskild svårighet att genomföra goda och vårdande samtal i hälso- och sjukvården 

och det är envägskommunikationen, att tala till patienten istället för med. En form av 

vårdande samtal är när samtalet är tänkt att stödja och stärka hälsa och välbefinnande. Att 

öppet och följsamt lyssna och ställa följdfrågor och spegla det som patienten uttrycker kan 

ge kraft till tankar och känslor som den kanske inte visste att den hade. Det går inte sätta 

upp några regler för hur ett vårdande samtal ska genomföras, mötet präglas av att vara 

specifikt för situationen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Samtal med barn 

Att samtala med barn har oftast uppfattats som svårt och brukar undvikas (Øvreeide, 

2010). Det förs alldeles för få samtal med barn som befinner sig i otrygga situationer, som 

exempelvis socialtjänstärenden. Medupplevelse och samförståelse är det som söks i samtal 

med barn. Vuxna är oroliga att riva upp känslor som gör ont och som de inte vet hur de ska 

hantera men barn är kapabla att förmedla erfarenheter i sitt liv (Øvreeide, 2010). Redan vid 

tre års ålder kan barn ge grafiska beskrivningar och kommer ihåg erfarenheter relaterade 

till misshandel och våld (Docherty & Sandelowski, 1999). Clausson et al. (2008) menar att 

skolsköterskor uttrycker en rädsla för att stigmatisera skolbarn och göra deras problem 

värre, speciellt i känsliga samtal med skolbarnen. 
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Det handlar om att förstå barnets beteende och budskap (Kortesluoma, Hentinen & 

Nikkonen 2003; Øvreeide, 2010). För att kunna skapa en kontakt och en dialog bör en 

relation byggas upp med barnet så att de accepterar personen den samtalar med 

(Kortesluoma, Hentinen & Nikkonen 2003; Øvreeide, 2010). Även Doverborg och 

Pramling- Samuelsson (2000) fann att om det skapats en bra relation till barnet så stärker 

det förtroendet och ger bättre samtal. Risk finns annars att barnet blir mer återhållsamt med 

vad den berättar. Chaney (2000) och Hornor (2005) framhåller att om sjuksköterskan 

misstänker misshandel skall barnet frågas ut då föräldrarna inte är närvarande. 

Sjuksköterskan skall enbart erhålla information som barnet gärna ger med sig och bör inte 

använda ledande frågor eller vara anklagande för att fastställa vad som gjorts mot barnet 

och vem som gjorde det. (Kortesluoma et al., 2003). Yngre barn talar mer öppet än äldre 

barn men att de tenderar att skydda sina föräldrar och delar inte gärna med sig om 

familjens angelägenheter. Det är lättare att få yngre barn att tala genom att ställa frågor till 

dem (Paavilainen, Paunonen & Åstedt- Kurki, 1999). Intervjuaren skall ta tid på sig och 

förklara för barnet vilket syfte intervjun har och vilken roll den förväntas ha under samtalet. 

Avsikten med samtalet eller det resultat som intervjuaren letar efter kan påverka hur bra 

barnet kommer ihåg händelser och hur de kommer att förmedla det som hänt (Docherty & 

Sandelowski, 1999). 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) beskrivs som ett förhållningssätt och en samtalsteknik, en metod 

för att kunna lyssna och tyda barnets röst samt göra en förändring. I MI är det viktigt att 

det skapas en stämning av samarbete, stödjer mer än uppmanar. I motiverande samtal är 

det viktigt att bekräfta barnet och att använda öppna frågor, lyssna reflektivt samt att 

sammanfatta det barnet sagt (Lundgren & Lökholm, 2006). Dagens kunskapsläge talar för 

att MI är en effektiv metod för att hjälpa patienter att åstadkomma livsstilsförändringar 

inom en rad områden. Det finns även evidens för att det sker en förändring hos personalen 

som använder sig av MI vilka tycks utveckla ett mer respektfullt och effektivt bemötande 

av sina patienter, vilket i sin tur leder till ett minskat motstånd hos patienterna. 

Motiverande samtal upplevs inte vara mer tidskrävande än andra metoder för personalen 

att använda (Folkhälsoguiden, 2010). Öppna frågor ger barnen möjlighet att beskriva deras 

syn med egna ord och det gör det möjligt att se skillnaden mellan vuxna och barns 

synvinklar. Barn är känsliga, lättpåverkade och förnekande och därför influeras de av 

intervjuarens förmåga att intervjua. Barn är även känsliga för stimulans från intervjuaren 

och det kan få barnet att anpassa svaren åt ett visst håll. Intervjuaren skall alltid vara väl 

förberedd och välja en detaljerad metod. Tonfallet och atmosfären påverkar interaktionen 

mellan barnet och intervjuaren. Långa intervjuer bör undervikas då barns förmåga att 

koncentrera sig är begränsad (Kortesluoma et al., 2003).  

Kommunikation i omvårdnaden 

Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap när en relation skapas till 

patienten som benämns människa till människa förhållande (Travelbee, 2001). Detta 

innebär att sjuksköterskan och den sjuke ser varandra som unika individer och inte som 

sjuksköterska och patient. Kommunikation är ett gemensamt förlopp där en person 

förmedlar sina tankar och känslor till någon annan. Syftet med kommunikationen är att 
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sjuksköterskan ska lära känna patienten så att dennes behov kan tillfredsställas. Följande 

kriterier för en god kommunikation i vården är att: se varje människa som unik, inbegripa 

familj och närstående, vara upplevelse-, erfarenhets- och konsekvensorienterad, samt att 

kommunikationen är gemensam. Kommunikation kan både få människor att närma sig och 

hjälpa varandra och/eller stöta bort och såra varandra. Patienten och sjuksköterskan 

kommunicerar med varandra genom utseende, uppförande, ansiktsuttryck samt gester 

(Travelbee, 2001). 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att skolsköterskan genom sin position har goda möjligheter att 

upptäcka våldsutsatta barn. Om de inte blir uppmärksammade kan det få allvarliga 

konsekvenser och skolan kan vara den sista möjligheten för dessa barn att få stöd. Studier 

har funnit att goda kunskaper i att samtala med barn visar sig underlätta för en bra dialog 

och en god relation mellan skolsköterskan och barnet vilket är en grundläggande 

förutsättning för god omvårdnad. Kunskaper och insikt kring samtal med våldsutsatta barn 

kan underlätta att upptäcka dessa samt ge trygghet om hur detta kan göras. Eftersom det 

råder brist på studier som beskriver hur skolsköterskor samtalar och stödjer våldsutsatta 

barn behövs kunskapsutveckling. Därför är målet med denna studie att beskriva 

skolsköterskors erfarenheter kring samtal med våldsutsatta barn för att öka 

kunskapsutvecklingen.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av samtal med våldsutsatta 

barn. 

METOD 

I denna studie användes induktiv ansats där datamaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim& Lundman, 2004). Induktiv ansats innebär en objektiv analys 

av texter grundade på skolsköterskors berättelser om sina erfarenheter av samtal med 

våldsutsatta barn. Kvalitativ innehållsanalys användes för att hantera, undersöka samt 

analysera data från de individuella intervjuerna. Fokus har varit att beskriva variationer 

genom att urskilja olikheter och likheter i textinnehåll. Dessa har därefter bildat kategorier 

samt underkategorier på olika nivåer där sammanhanget är betydelsefullt. 

 

Urval 

Tillträde till forskningsfältet inhämtades från verksamhetschefer i fyra kommuner i 

Mellansverige som gavs skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt 
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(bilaga 1). Efter medgivande av verksamhetschefer via telefon/ e-post tillfrågades 

skolsköterskor av författarna till studien om de var intresserade att delta. Totalt tillfrågades 

35 skolsköterskor varav sex tackade ja och fick skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte och genomförande. Innan intervjutillfället skrev skolsköterskorna under ett 

skriftligt samtycke där det framgick att de när som helst kunde avbryta deltagandet (bilaga 

2). Inklusionskriterier för att delta i studien var att skolsköterskorna skulle ha arbetat minst 

två år som praktiskt verksam skolsköterska och ha erfarenheter av våldsutsatta barn. 

 

Alla skolsköterskor var kvinnor. Deras ålder och erfarenhet varierade liksom 

tjänstgöringsgrad och antal elever som de hade ansvar för (figur 1). Skolsköterskornas 

medelålder var 54,6 år. Deras yrkesverksamma år varierade mellan 7-23 år. 

Skolsköterskorna arbetade i skolor med elever från förskoleklass till och med gymnasiet år 

3. Samtliga skolsköterskor hade distriktssköterskeutbildning, varav en hade även 

skolsköterskeutbildning. Tre av dessa skolsköterskor hade annan utbildning och två hade 

administrativ utbildning. Alla hade gått kurs i motiverande samtal. Totalt kom sex 

skolsköterskor att ingå i studien.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Ålder 

 

50 år 60 år 51 år 60 år 56 år 51 år 

År som 

skolsköterska 

7 år 7 år 10,5 år 23 år 11 år 12 år 

Arbetsomfattning 100 % 90 % 100 % 80 % 100 % 100 % 

Antal skolor 

 

3 1 2 2 1 1 

Antal elever 

 

550- 600 380 270 400 400 600- 700 

Årskurser 

 

F- 9 F-9 F- 9 F- 6 gymnasiet gymnasiet 

Figur 1. Presentation av de intervjuade skolsköterskorna. 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom kvalitativa intervjuer utifrån en intervjuguide beskriven av 

Kvale och Brinkman (2009). Detta innebär att informanten får tala fritt om ett ämne. 

Intervjuaren ska i möjligaste mån inte ställa ledande frågor eller avbryta informanten. 
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Denna teknik används för att minimera risken att intervjuarens förförståelse inte ska styra 

intervjun. Tid och plats för intervjun valdes av skolsköterskorna. Intervjuerna genomfördes 

på skolsköterskorna respektive arbetsplats i ett tyst, enskilt samt ostört rum för att 

skolsköterskorna skulle känna sig så bekväma som möjligt. Författarna gjorde tre 

intervjuer vardera. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter och spelades in på iPhones 

röstmemofunktion. Frågorna var öppna så att skolsköterskorna fick möjlighet att berätta 

fritt utifrån. Frågorna som ställdes var: Kan du berätta om dina erfarenheter av att samtala 

med våldsutsatta barn? Dessutom ställdes frågorna: Kan du berätta om det stöd du ger i 

samtalet med barnet? Kan du berätta vad du anser är svårt i detta samtal? Är det något 

annat kring samtal med våldsutsatta barn som du funderar över och vill tillägga/vill berätta 

om? (Bilaga 3). Dessutom ställdes följdfrågor. Intervjuerna transkriberades ordagrant 

senast dagen efter. Detta gjordes för att intervjuerna fortfarande var i aktuellt minne. 

Analys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Datamaterialet lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för att 

få en helhet i materialet. Därefter diskuterades det underliggande budskapen i materialet. 

Meningsbärande enheter, som kombinationer av ord eller citat som var betydelsefullt för 

studiens syfte, valdes sedan ut ur texten. Sedan kondenserades de meningsbärande 

enheterna, för att korta ned texten men samtidigt behålla de centrala budskapen. De 

meningsbärande enheterna som urskiljdes tilldelades olika koder för att lättare se likheter 

och olikheter i texten. Därefter grupperades koderna i underkategorier (figur 2). 

Underkategorierna jämfördes och de med likhet bildade fyra övergripande kategorier 

Denna analys utfördes under diskussioner och reflektioner mellan de båda författarna. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Kategori 

Vågar de säga saker 

när föräldrarna är 

med, det kanske de 

inte gör, men öppnar 

man för ett samtal 

och bygger en grund 

så tror jag att barnet 

kommer tillbaka till 

mig om de har något 

tungt att bära. 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt 

Skapa en relation Bygga upp ett 

förtroende 

Figur 2: Exempel på innehållsanalys. 
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Etiska överväganden 

Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). De 

forskningsetiska principerna fungerar som anvisningar för granskning av studier inom 

områdena humaniora samt samhällsvetenskap. Information gavs om att allt material skulle 

behandlas konfidentiellt, det avidentifierade materialet och de inspelade intervjuerna 

förvarades inlåsta tills studien är klar och godkänd. Endast författarna hade tillgång till 

namn och adress till informanterna. När arbetet är godkänt kommer materialet att raderas. 

Samtliga skolsköterskor gav sitt samtycke efter att de fått skriftlig och muntlig information 

om intervjuns syfte och tillvägagångssätt. Skolsköterskorna fick även information om att 

det var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta studien utan att ange orsak. 

Godkännande för studien från etisk nämnd fordrades inte då studentarbeten inte berörs av 

krav på etikprövning (SFS2003:460). Tillträde till forskningsfältet erhölls från berörda 

verksamhetschefer i respektive kommuner.  
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RESULTAT 

Analys av datamaterialet resulterade i fyra kategorier och 13 underkategorier vilka 

presenteras nedan i tabell 1. Belysande sammanfattningar och direktcitat presenteras i 

texten nedan.  

 

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier baserat på skolsköterskors utsagor 

om sina erfarenheter av samtal med våldsutsatta barn 

 

Kategori    Underkategori 

_________________________________________________________________________ 

Bygga upp ett förtroende  Visa förståelse 

    Vara ärlig 

    Ge tid 

    Vara ostörda 

 

Trygghet i arbetsrollen   Mod att agera 

    Ställa öppna frågor 

Samarbete med andra yrkeskategorier 

 

Hantera svårigheter i samtalet  Ha tålamod 

    Låta sig bli berörd 

    Vara oförberedd på vad som kommer 

 

Ge stöd i samtalet   Lyssna aktivt 

    Inge hopp 

    Finnas tillgänglig 

Bygga upp ett förtroende 

Skolsköterskorna behöver träffa barnet flera gånger för att de ska lära känna varandra så att 

förtroende utvecklas. Skolsköterskorna poängterar att kontinuitet är avgörande för att 

barnet ska ha möjlighet att successivt känna tillit tillskolsköterskan. Detta innefattar att 

visa förståelse för eleven, vara ärlig, ge tid samt vara ostörda.  
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Visa förståelse 

Att visa förståelse för barnet gör skolsköterskorna genom att visa att de litar på deras 

berättelse samt att de bryr sig om dem. Skolsköterskorna upplever att samtalet ger mest när 

barnet är i fokus. De får inte visa ointresse för barnet eller för det som denne har att berätta. 

Skolsköterskorna menar att ibland när personkemin inte stämmer så är det bättre att 

erbjuda någon annan samtals kontakt om möjlighet finns. Detta kan i vissa fall vara svårt, 

speciellt på mindre skolor där skolsköterskan ofta arbetar ensam. Det är viktigt att berätta 

för barnet att den inte är ensam om att vara våldsutsatt då de flesta barn tror sig vara 

ensamma i sin situation. 

 

”att man visar att man orkar lyssna och att man orkar ta emot det som sägs. Och sedan att 

man gör väldigt klart att det här [att bli slagen]är inte okej, man får inte göra så här i 

Sverige. Det säger jag till både svenska och utländska barn” (Intervju 1).  

Vara ärlig 

Att vara ärlig och uppmärksam i samtalet anser skolsköterskorna är viktigt samt att möta 

barnen på deras nivå. Skolsköterskorna menar att barnet känner av oärlighet och ointresse 

väldigt lätt och att tilliten för skolsköterskan då kan vara borta.  

 

 Skolsköterskorna är ärliga med att berätta vilka som kommer få reda på vad barnet säger 

eller skriver. I de lägre åldrarna, årskurs 1-6, så får föräldrarna ta del av de hälsoenkäter 

och hälsosamtal som barnet har tillsammans med skolsköterskan. Skolsköterskorna 

upplever att de bör informera barnet om detta för att få tillit. Även om barnen då blir 

återhållsamma med vad de berättar så känner skolsköterskorna att de ändå kommer tillbaka 

om de har något tungt att bära. Skolsköterskorna framhåller även att de behöver känna av 

när de ska informera barnet om att de eventuellt behöver kontakta socialtjänsten, det är inte 

alltid vid första samtalet. 

 

”om barnet kommer in till mig och säger: -Har du tystnadsplikt? Ja, då säger jag att det 

har jag och sedan förmedlar den något som jag känner att det här det ligger utanför det 

som jag ska jobba med. Då sviker jag ju barnet om jag säger att det här som du berättar 

måste jag gå vidare med. – Men du sa ju att du inte skulle det? Ja, jag vill inte invagga 

dom i någon falsk trygghet utan jag börjar ju samtalet med att säga då… om de frågar… 

att vissa saker får jag inte hålla inne med utan det måste jag gå vidare med” (Intervju 4). 

Ge tid 

Ge tid är något som skolsköterskorna uppgav som en viktig del till att bygga upp ett 

förtroende till barnet. I de flesta fall krävs många besök hos skolsköterskan innan barnet 

börjar berätta om sina upplevelser eftersom många väljer att skydda sina föräldrar. 

Skolsköterskorna poängterar att det tar tid med ett barn som aldrig kunnat lita på någon 

vuxen. Det är svårt att ge den tiden som behövs precis när eleven behöver. Eleven vill ofta 

träffa skolsköterskan för olika åkommor som exempelvis huvudvärk eller ont i magen. Det 

är betydelsefullt att ge barnet tid varje tillfälle den vill träffa skolsköterskan.  
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Vara ostörda 

Att vara ostörda är en förutsättning för att samtalet ska vara givande för båda parter. 

Ostördhet krävs för att kunna lyssna till vad barnet har att berätta. Skolsköterskorna känner 

sig frustrerade över att de inte har något enskilt rum förutom sitt arbetsrum att samtala i där 

de lättare kan fokusera på bara barnet.  

 

”…när det ringer på klockan… eller som det blivit mer och mer… att man rycker upp 

dörren… när man sitter i ett samtal…. men elever lever i nuet och likaväl som den som är 

här inne ska ha min uppmärksamhet så vill dom där ute ha min uppmärksamhet…” 

(Intervju 5). 

Trygghet i arbetsrollen 

Trygghet i arbetsrollen innebär kompetensutveckling och därigenom ökade möjligheter till 

förändring hos skolsköterskan utifrån medvetandegörande, upptäckt och reflektion. Detta 

innefattar mod att agera, ställa öppna frågor samt samarbete med andra yrkeskategorier. 

Mod att agera 

Mod handlar om att våga stå upp för saker som är rätt. När skolsköterskorna får en känsla 

av att det är något som inte stämmer, en oro, får de mod att agera. Skolsköterskorna vågar 

fråga om barnet är utsatt för våld i hemmet. En viktig egenskap är att skolsköterskorna inte 

blir rädd för det som barnet har att berätta och att de visar sig starka och vågar stå kvar 

oavsett vad de kommer att få höra. Skolsköterskorna är noga med att poängtera för barnet 

att de har lagar och riktlinjer att följa. De upplever att barnen väljer att vända sig till dem 

när de har något att berätta. Detta för att skolsköterskorna har tystnadsplikt, men även för 

att de är vuxna men inga föräldrar och ingen lärare som sätter betyg. 

 

”Jag har också blivit modigare med åren och fråga om deras mamma eller pappa dricker 

mycket…” (Intervju 1).   

Ställa öppna frågor 

Skolsköterskorna använder sig av öppna frågor för att barnet själv ska få berätta med egna 

ord. Detta för att försöka få barnet att ta egna beslut. Öppna frågor är även betydelsefullt 

för att barnet ska få möjligheten att reflektera över sin situation och sina beslut. 

Skolsköterskorna använder även öppna frågor för att underlätta samtalen så att de inte 

tolkar eller lägger till egna värderingar i barnets berättelse. Det blir bättre samtal när 

skolsköterskorna väntar in barnet så att det får svara och inte skyndar på samtalet. De 

känner att öppna frågor även ger bra förutsättningar för givande samtal med yngre barn. 

Skolsköterskorna upplever att de barn som berättar om sin utsatthet blir väldigt lättade 

efteråt. Nästan alla barn visar sig dock rädda för repressalier och vill inte att 

skolsköterskorna ska berätta för någon mer. 
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”Jaha sa jag och då måste jag ställa följdfrågan: -Kan du berätta mer? Då brukar jag ge 

sådana här öppna frågor: -Berätta mer så jag förstår hur du menar. Och då kom det fram 

att det här barnet fick lägga sig på sin säng och dra ner byxorna och fick en klädgalge att 

bli slagen med… på rumpan… (Intervju 3). 

Samarbete med andra yrkeskategorier 

Ett bra samarbete mellan skolsköterskor och andra yrkeskategorier är en nödvändighet för 

att kunna ge barnen det stöd och hjälp de behöver. I vissa fall får skolsköterskan kännedom 

om ett barns utsatthet från lärarna. Skolsköterskorna tar ofta kontakt med socialtjänsten för 

att rådgöra i olika ärenden. Detta för att göra en bedömning av allvaret i situationen och 

hur skyndsamt de bör gå tillväga. Skolsköterskorna upplever ett välbefinnande i att kunna 

tala med kuratorn om ett barn blir våldsutsatt förutsatt att den givit tillåtelse till det. Då 

tystnadsplikt råder enligt lag menar skolsköterskorna att det kan vara betungande att 

härbärgerade utsatta barnens berättelser. Handledning ses som en förutsättning för att både 

orka känslomässigt och för att få feedback från handledaren på de svåra samtal de har, så 

att de kan fortsätta arbeta professionellt. 

 

”… sen är det ju så att oftast så är det kanske skolsköterskan som de små barnen kommer 

först och sedan så kan ju vi börja med ett samtal till exempel… samtalsstöd… under ett 

antal gånger och sedan försöker jag i alla fall… om det ska bli en lång kontakt så… att 

förmedla över den till kuratorn som har en djupare kunskap i dom bitarna” (Intervju 4). 

Hantera svårigheter i samtalet 

Skolsköterskorna behöver vara mycket varsamma när det gäller att beröra saker som för 

barnet känns svårt att tala om. Detta innefattar att ha tålamod, låta sig bli berörd samt vara 

oförberedd på vad som kommer.  

Att ha tålamod 

Skolsköterskorna behöver ha ork att fortsätta fråga tills de känner att de fått ett ärligt svar 

från barnet. Tålamod krävs eftersom många barn skyddar sina föräldrar. De behöver ofta 

ställa frågan om våld ett flertal gånger innan barnet väljer att berätta. Skolsköterskorna 

upplever att det är arbetsamt och svårt innan sanningen uppdagats men när barnet väl 

berättat så känns samtalen mindre svåra. 

 

”Man [barnet]säger ju nej hur många gånger som helst på frågan om man blir slagen 

eller om mamma eller pappa är dum eller säger dumma saker” (Intervju 1). 

Låta sig bli berörd 

Skolsköterskorna låter sig bli känslomässigt berörda på olika sätt såsom att bli ledsen, 

upprörd, ilska och uppgiven. De kan känna sig maktlösa i situationen av att inte kunna 

hjälpa barnet praktiskt.  Skolsköterskorna upplever frustration över att inte kunna ta med 

barnet hem samtidigt som det inte hör till deras arbetsuppgift. De blir även berörda av att 

när ord står mot ord, barnet och föräldrarna har olika berättelser och ser olika på 
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situationen. Ofta saknas bevis för vad som hänt vilket skolsköterskor känner frustration 

över. Ibland ringer föräldrar som är arga och skäller ut skolsköterskan för att den valt att 

anmäla till socialtjänsten. Detta är något som skolsköterskorna på olika sätt blir ledsna och 

frustrerade över. Skolsköterskorna betonar dock att de aldrig varit med om att något barn 

ljugit om sin utsatthet. 

 

”men det är väl det här att det upprör sina egna… alltså jag är ju mamma och… vuxen 

och… tycker inte att barn ska ha det så… eller ungdomar… alltså det här med att vara 

professionell, det måste man ju vara… men för det är man ju inte känslokall på något 

sätt…” (Intervju 6). 

Vara oförberedd på vad som kommer 

Skolsköterskorna känner en vanmakt över att aldrig kunna förbereda sig på när ett barns 

utsatthet blir känt och behöver hjälp. Skolsköterskorna poängterar att vissa situationer kan 

bli akuta. Anmälan och omhändertagande via socialtjänsten kan gå väldigt snabbt vilket 

upplevs som svårt både för barnet och skolsköterskan.  

 

”Jag har ju inte förmågan kanske att veta att just den här dagen så kommer jag att fåt i 

knät… som tynger just den eleven som är inne hos mig eller sökt mig ett antal gånger… det 

tycker jag är jättesvårt…” (Intervju 5). 

 

Ibland känner skolsköterskorna att barnet av en slump berättar och inte har avsikt att 

berätta vid just detta tillfälle. Skolsköterskorna menar att det troligtvis finns ett mörkertal 

av barn som aldrig berättar om att de far illa och som inte själva förstår att deras situation 

är oacceptabel. 

 

”… det är säkert många man missar för att man inte… kanske är… det är många dagar 

man inte läser mellan raderna… för det är ju lite så… detektivarbete…” (Intervju 5). 

Ge stöd i samtalet 

Skolsköterskorna visar engagemang genom att bry sig om barnet. Detta innefattar att 

lyssna aktivt, inge hopp samt att finnas tillgänglig.  

Att lyssna aktivt 

Att lyssna aktivt kan förbättra personliga relationer genom att minska konflikter, stärka 

sambandet och främja förståelse. Det är en förutsättning för att få ett givande samtal med 

barnet. Barnet ska inte behöva bli utsatt för ett förhör utan skolsköterskan ska lyssna till 

barnets berättelse med respekt. Skolsköterskorna känner att detta ger barnet en trygghet i 

att de kan hjälpas åt. De menar att det även är bra att få med mycket information inför en 

eventuell anmälan hos socialtjänsten. Barnet väljer ibland att bara berätta en gång och vill 

sedan inte säga någonting mer.  
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”när väl barnet börjar att berätta så är det ju bra att få med så mycket information som 

möjligt i anmälan… för det kanske är just då och inget mer barnet vill berätta…” (Intervju 

3). 

Inge hopp 

Skolsköterskorna menar att det är viktigt att inge hopp till barnet bland annat om att barnet 

har möjlighet att förändra sitt liv. De ses som svåra frågor för ett barn, när det inte är bra 

hemma. Skolsköterskorna upplever att de behöver ge stöd genom att förmedla hopp om 

hjälp och förändring. Att barnet skulle ta sitt liv vore det värsta som kan hända. 

 

”Hur vill du ha det? Att de tänker mer så… jag tror väl mer på det… att stärka dom här 

och nu och framåt… det som har hänt har hänt och de kan inte byta ut föräldrarna… man 

inger hopp och att man faktiskt kan förändra sitt liv… (Intervju 6). 

 

Skolsköterskorna menar att de får ge stöd utifrån olika situationer. De inger och förmedlar 

hopp till de barn vars föräldrar går igenom olika påfrestningar i livet, exempelvis problem 

med arbete, sjukdom eller barn som blir mobbade. 

Finnas tillgänglig 

Skolsköterskornas närvaro på skolan gör att barnen kan komma tillbaka när de behöver 

stöd och samtal. Skolsköterskorna gör sig tillgängliga på olika sätt såsom att ha tider för 

öppen mottagning uppsatt på sin dörr och att kunna nås via telefon. Barnen kan därmed nå 

skolsköterskan även om hon inte finns på plats. Skolsköterskorna upplever att våldsutsatta 

barn är väldigt ensamma trots det skyddsnät som finns i samhället. 

 

”jag har lärt mig under åren att man kan säga till barnen att: -du vet att vi finns här för 

din skull, du kan bara komma och vara här en stund” (Intervju 3). 

Resultatsammanfattning 

Det som framkommer som det unika i samtalen med våldsutsatta barn är att 

skolsköterskorna behöver ha tålamod då dessa barn är noga med att skydda sina föräldrar. 

På grund av detta är de återhållsamma med vad de väljer att berätta för skolsköterskan. Ett 

ömsesidigt förtroende behöver byggas upp och att visa förståelse för barnet för att kunna 

stödja på bästa sätt. Det speciella i dessa samtal visar sig även vara att egna känslor rörs 

upp hos skolsköterskan som hon behöver kunna hantera för att inte påverka barnet negativt. 

Att inge hopp i samtal med våldsutsatta barn menar skolsköterskorna är viktigt för att 

barnet ska känna stöd och orka leva vidare. Skolsköterskorna poängterade att samtala med 

våldsutsatta barn är en av de svåraste arbetsuppgifter de har.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att samtala med 

våldsutsatta barn. Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod eftersom skolsköterskorna 

då kunde berätta om sin verklighet och fenomenet i fråga. Intervjuerna spelades in för att 

författarna skulle kunna gå tillbaka och lyssna så att inte betydelsefulla nyanser samt 

detaljer gick förlorade i transkriberingen. Samma frågor ställdes vid varje intervju vilket 

ökar trovärdigheten enligt Polit och Beck (2012). Kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004) visade sig relevant att använda då den möjliggjorde granskning samt 

tolkning av intervjuerna. 

 

Urval av skolsköterskor skedde med hjälp av verksamhetscheferna i de olika kommunerna. 

De ansågs kunna avgöra vilka av skolsköterskorna som var mest lämpade att delge 

erfarenheter från området. Skolsköterskorna bestod av endast kvinnor vilket speglar 

förhållandena inom yrket i Sverige där huvudparten av skolsköterskor är kvinnor. 

 

Sexinformanter kan anses som få, men datamaterialet ansågs tillräckligt för analys. Enligt 

Trost (2010) kan ett mindre antal informanter vara att föredra (fem till åtta), annars kan 

textmaterialet upplevas som svårt att hantera. Antalet informanter kan variera beroende på 

den tid och de resurser som finns tillgängliga för undersökningen. Färre intervjuer och 

istället ägna mer tid åt att förbereda intervjuerna och analysera dem kan vara att föredra 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Enbart en av författarna var närvarande under intervjuerna vilket sågs som en fördel då 

Trost (2010) menar att närvaron av flera intervjuare kan få informanten att känna sig 

underlägsen.  

Polit och Beck (2012) menar att personliga intervjuer i en undersökning är det bästa sättet 

då kvalitén på data blir bättre, än vid andra metoder som exempelvis telefonintervju eller 

enkäter. En fördel med att utföra intervjuerna var att författarna hade möjlighet att ställa 

följdfrågor och kunde förklara om det uppstod missförstånd och kunde även iaktta 

informanten under intervjun. Att skolsköterskorna var mellan 50-60 år och hade arbetat 

som skolsköterskor i 7- 23 år kan ses som en styrka eftersom de därmed hade lång yrkes- 

och livserfarenhet vilket bidrog till bredd och djup i datan.  

 

För att stärka tillförlitligheten i analysen har allt datamaterial lästs igenom upprepade 

gånger av båda författarna för att få en känsla för helheten. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) kan lämpliga citat i resultatet öka läsarens möjlighet att bedöma 

trovärdigheten. Analys och urval är grundligt beskriven för att ge läsaren möjlighet att 

värdera resultaten. En forskare (M.S.) inte tidigare involverad i analysarbetet granskade 

kategorisystemet varvid en del klargöranden gjordes. Enligt Graneheim och Lundman, 

(2004) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper. Det är upp till läsaren själv att avgöra om resultatet kan överföras till egen 
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verksamhet eller annan kontext. Ytterligare undersökningar av skolsköterskors erfarenheter 

av att samtala med våldsutsatta barn med andra metoder och i andra kontexter kan göras. 

Detta för att förkasta eller verifiera det kategorisystem som växt fram. Medvetenhet om 

förförståelsen är viktig i forskningsprocessen. Ingen av författarna har tidigare arbetat som 

skolsköterska och inte heller samtalat med våldsutsatta barn. 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att det är viktigt att bygga upp ett förtroende till barnet och på 

så sätt skapa en bra relation. Genom att få kontakt med barnet bör en relation byggas upp 

så att de godkänner den de samtalar med (Kortesluoma, Hentinen & Nikkonen, 2003; 

Øvreeide, 2010). Skolsköterskorna i vår studie upplever att samtalet ger mest när barnet är 

i fokus och inte visar ointresse för barnet eller det den har att berätta. Detta 

överensstämmer med Doverborg och Pramling- Samuelsson (2000) som menar att en bra 

relation till barnet stärker förtroendet och leder till att det blir ett bättre samtal. Om det inte 

är en bra relation mellan skolsköterskan och barnet finns möjligheten att barnet blir mer 

återhållsamt med vad det väljer att berätta (Doverborg & Pramling- Samuelsson, 2000). 

Travelbee (2001) menar att sjuksköterskan genom kommunikation ska lära känna 

patienten så att dennes behov kan tillfredsställas. 

 

Resultatet visar att i de lägre åldrarna, årskurs 1-6, så får föräldrarna ta del av de 

hälsoenkäter och hälsosamtal som barnet har med skolsköterskan. När sjuksköterskan 

misstänker misshandel skall barnet frågas ut då föräldrarna inte är närvarande (Chaney, 

2000; Hornor, 2005). Studien skiljer sig i detta avseende från tidigare forskning. 

Skolsköterskorna visar sig ha olika åsikter om föräldrarna skall delta under hälsosamtal 

eller inte. De tror att barnen återkommer till dem när de har något tungt att bära, om de 

visar sig ärliga. Att vara ärlig och informera om vilka som får ta del av det som sägs och 

skrivs ger tillit menar skolsköterskorna. 

 

Hillman (2010) framhåller att ofta sker avslöjanden om misshandel i familjen via 

kontakten med skolsköterskan men många gånger har det funnits indikationer på att något 

inte står rätt till, exempelvis hög skolfrånvaro. Detta stämmer väl överens med författarnas 

studie som visar att skolsköterskorna upplever att det finns barn som söker för olika 

åkommor och att det senare visar sig att det pågått misshandel i familjen. När 

skolsköterskorna känner en trygghet i arbetsrollen får de även mod att agera. Av resultatet 

framgår att skolsköterskorna får mod att agera när de har en känsla av att ett barn far illa. 

Skolsköterskorna upplever att barnen väljer att vända sig till dem för att de har 

tystnadsplikt. Genom att vara ärliga mot barnen och berätta att vissa saker måste de gå 

vidare med för att kunna hjälpa dem tar skolsköterskorna även hänsyn till tystnadsplikt 

enligt sekretesslagen. Skolsköterskorna behöver genast anmäla till socialnämnden om de i 

sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd, enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

 

Resultatet visar också att öppna frågor i samtalet används för att barnet själv ska få berätta 

med egna ord och för att försöka få barnet att ta egna beslut. När en liknande studie gjordes 
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framkom det att öppna frågor ger barnen möjlighet att beskriva deras syn med egna ord 

och det gör det möjligt att se skillnaden mellan vuxna och barns synvinklar (Kortesluoma 

et al., 2003). Att använda sig av öppna frågor visade sig även betydelsefullt i samtal med 

yngre barn. Genom att ställa frågor i samtal med yngre barn talar de mer öppet än äldre 

barn (Paavilainen, Paunonen & Åstedt- Kurki, 1999).  

 

Resultatet visar vidare att kunna tala med kuratorn om ett barn som blir utsatt för våld gav 

skolsköterskorna tillfredsställelse. Handledning av olika slag var positivt och en 

förutsättning för att både orka känslomässigt och för att få feedback på samtalen med de 

våldsutsatta barnen så att de kan fortsätta jobba professionellt. Samma resultat framkom i 

Söderman och Jackson (2011) studie som menar att mötet med ett barn som far illa kan 

upplevas som en svår uppgift. Det viktigaste stödet för sjuksköterskan i denna situation är 

kollegorna, de stärker den egna självtilliten så att beslut om anmälan till socialstyrelsen kan 

ske snabbare. 

Många barn skyddar sina föräldrar och skolsköterskorna behöver ställa frågan om våld ett 

flertal gånger innan barnet väljer att berätta. Detta fann även Paavilainen, Paunonen och 

Åstedt- Kurki (1999) i sin studie som menar att barnen tenderar att skydda sina föräldrar 

och inte gärna delar med sig om familjens angelägenheter.  

 

Resultatet visar också att skolsköterskorna låter sig bli känslomässigt berörda på olika sätt 

av att samtala med barn som blivit utsatta för våld. Ledsamhet, upprördhet, ilska och 

uppgivenhet. Detta resultat motsäger tidigare forskning som visar att vuxna är oroliga att 

riva upp känslor som gör ont och som de inte vet hur de ska hantera men barn är kapabla 

att förmedla erfarenheter i sitt liv (Øvreeide, 2010). Clausson et al. (2008) menar att 

skolsköterskor uttryckte en rädsla för att stigmatisera skolbarn och göra deras problem 

värre, speciellt i känsliga samtal med skolbarnen. Svårigheten i att varje samtal och 

situation är unik samt att det inte finns någon mall att följa vid exempelvis anmälning till 

socialtjänsten var något som framkom i resultatet. Detta överensstämmer med Øvreeide 

(2010) som menar att samtal med barn oftast uppfattas som svårt och brukar undvikas. Det 

förs alldeles för få samtal med barn som befinner sig i otrygga situationer, som exempelvis 

socialtjänstärenden. 

 

Resultatet visar slutligen att skolsköterskorna menar att aktivt lyssnande är en förutsättning 

för att kunna stödja barnet och för att barnet ska känna ett bra stöd. Barnet ska inte behöva 

bli utsatt för ett förhör av skolsköterskan utan skolsköterskan ska lyssna till barnets 

berättelse med respekt. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan enbart ska erhålla 

information som barnet gärna ger med sig och bör inte använda ledande frågor eller vara 

anklagande för att fastställa vad som gjorts mot barnet och vem som gjorde det 

(Kortesluoma et al., 2003). Studien visar att det är viktigt att inge hopp hos barnet på olika 

sätt bland annat om att de kan förändra sitt liv. Skolsköterskorna måste vara varsamma 

med hur de hanterar samtalet och stödja barnet genom att förmedla hopp om stöd, hjälp 

och förändring. När Kolar och Davey (2007) gjorde en liknande studie fann de att 

skolsköterskor har en optimal position att identifiera barn som lever med våld i hemmet 

och att de kan hitta verktyg och strategier för att förbättra barnens omständigheter samt ge 

dem stöd. 
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Konklusion och kliniska implikationer 

Denna studie visar att varje samtal med ett våldsutsatt barn är unikt. Stödet till barnet bör 

vara utformat så att skolsköterskan ger barnet tid att lyssna, tillgänglighet och att inge hopp. 

Studien visar även på svårigheter i samtalen med våldsutsatta barn som skolsköterskorna 

måste hantera. Skolsköterskornas egna känslor var en svårighet som skolsköterskorna 

måste hantera professionellt. Trygghet i arbetsrollen och att bygga upp ett förtroende är 

andra kategorier som visar sig ha betydelse i samtal med våldsutsatta barn. Dels för att 

barnet ska känna tillit och dels för att skolsköterskorna ska ha mod att agera. 

Förhoppningen är att alla som samtalar med våldsutsatta barn ska kunna nyttja dessa 

erfarenheter och på så sätt känna sig tryggare i samtalen och vara ett fungerande stöd till 

barnen. Författarna vill uppmärksamma vikten av att lägga extra tid och vara närvarande i 

samtalen. Fördelarna med detta är att barnet känner tillit och kan då snabbare få hjälp av 

skolsköterskan då barnet vågar berätta. Resultatet kan användas till att öka förståelsen av 

hur skolsköterskor samtalar med våldsutsatta barn, hur de stödjer barnet i samtalet och 

snabbare kan hjälpa dessa barn. Det kan även utgöra grund för fortsatt diskussion om hur 

skolsköterskorna kan utveckla sina hälsosamtal samt samtalsmetoder. 

 

Fortsatta studier behövs för att belysa de våldsutsatta barnens upplevelser av att samtala 

med skolsköterskan. Vidare vore det intressant att studera handledningens betydelse för 

skolsköterskornas utveckling och tillfredställelse i arbetet. En studie där lärarnas 

erfarenheter av att samtala med våldsutsatta barn är ännu ett förslag. Det hade även varit 

önskvärt att genomföra en studie där det endast var manliga skolsköterskor och se om det 

blir ett annat resultat. Det känns även angeläget att studera samarbetet mellan olika 

professioner när det gäller barn som far illa då resultatet visar att det var en nödvändighet 

för att kunna ge barnet stöd och hjälp.  
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Bilaga 1 

Till 

     Rektor/Verksamhetschef
  

Ansökan om tillstånd att genomföra en empirisk studie inom skolhälsovården.  

Vi är två sjuksköterskor som för närvarande går en specialistutbildning till skolsköterska 

vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras under våren 2013 och resultera i 

en D-uppsats (magisternivå).  

 

Tidigare forskning visar att skolsköterskans position ger goda möjligheter att upptäcka 

våldsutsatta barn vilket innefattar fysisk-, psykisk-, sexuell misshandel samt fysisk 

försummelse. Kunskaper och insikt kring samtal med våldsutsatta barn kan underlätta att 

upptäcka dessa barn samt ge kunskap om hur skolsköterskor samtalar och stödjer dem. 

Eftersom det råder brist på studier som beskriver hur skolsköterskor samtalar och stödjer 

våldsutsatta barn behövs kunskapsutveckling. Urvalskriterierna för deltagande i studien är 

att skolsköterskorna har arbetat minst 2 år som skolsköterska och har erfarenheter kring 

samtal med våldsutsatta barn. 

 

Studiens syfte är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av samtal med våldsutsatta barn. 

Nyttan med undersökningen är att öka kunskaperna om skolsköterskans stödjande funktion 

i samtal med våldsutsatta barn som kan bidra till ökad medvetenhet inom området. 

 

Härmed ansöks om tillstånd att genomföra en intervjustudie med skolsköterskor. När 

tillstånd givits för intervjuer av skolsköterskor tillfrågas dessa om deltagande i studien. Ett 

skriftligt informationsbrev om studien och dess syfte kommer att lämnas till 

skolsköterskorna. När skolsköterskorna anmält sitt intresse och givit (ett skriftligt) 

samtycke att delta kommer kontakt tas via telefon för bokning av plats och tid för intervjun. 

Varje intervju beräknas ta cirka 45-60 minuter och kommer att spelas in. Datamaterialet 

kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och skolsköterskorna kan när 

som helst avbryta utan att ange skäl. Studien kommer att publiceras och ingen kommer att 

kunna utläsa vilka skolor eller skolsköterskor som deltagit i studien. 

 

Om ytterligare information önskas är du välkommen att kontakta någon av oss. 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Holm, Leg. Sjuksköterska 

Mobil: 0736-23 86 07 

E-mail: c11jenho@student.his.se 

 

Sara Nilsson, Leg. Sjuksköterska 



 

 

Mobil: 0709-38 37 97 

E-mail: b10sarni@student.his.se 

 

Handledare för studien är: 

Monica Sahlsten 

Lektor Högskolan Skövde 

Fil.Dr., Leg. Sjuksköterska 

Tel: 0707-315758 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie 

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data i form av intervjuer för en empirisk studie 

under veckorna 7 – 9. Tacksam för svar senast 13-02-22. 

 

 

Tillstånd att inhämta data för en empirisk studie tillstyrks: 

 

 

 

……………………………………………….. 

Namn 

 

 

…………………………… 

Datum 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Information till skolsköterskor 

Information och förfrågan om deltagande i en empirisk studie som rör skolsköterskors 

erfarenheter kring samtal med våldsutsatta barn 

 

Vi är två sjuksköterskor som för närvarande går en specialistutbildning till skolsköterska 

vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att resultera i en magisteruppsats.  

 

Tidigare forskning visar att skolsköterskans position ger goda möjligheter att upptäcka 

våldsutsatta barn vilket innefattar fysisk-, psykisk-, sexuell misshandel samt fysisk 

försummelse. Kunskaper och insikt kring samtal med våldsutsatta barn kan underlätta att 

upptäcka dessa barn samt ge kunskap om hur skolsköterskor samtalar och stödjer dem. 

Eftersom det råder brist på studier som beskriver hur skolsköterskor samtalar och stödjer 

våldsutsatta barn behövs kunskapsutveckling. 

Syfte och nytta 

Studiens syfte är att beskriva skolsköterskors erfarenheter av samtal med våldsutsatta barn. 

Nyttan med undersökningen är att öka kunskaperna om skolsköterskans stödjande funktion 

i samtal med våldsutsatta barn som kan bidra till ökad medvetenhet inom området. 

Studiens genomförande samt hantering av data 

Din medverkan innebär att Du kommer delta i en intervju vid ett tillfälle som beräknas ta 

cirka 45-60 minuter. Intervjun kommer att ske på lämplig ostörd plats. Intervjun kommer 

att spelas in på band för att vi efteråt ska kunna skriva ut den ordagrant och analysera 

texten vetenskapligt. Under intervjun kommer tre övergripande frågor att ställas som du 

fritt får berätta utifrån. Din identitet är skyddad och datamaterialet kommer att hanteras 

konfidentiellt vilket innebär att ingen kommer att kunna utläsa vilka skolor eller 

skolsköterskor som deltagit i studien. Författarna kommer att utföra intervjuerna var för sig. 

Frivillighet 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare förklaring. 

 

Vid eventuella frågor ta gärna kontakt med någon av oss. 

 

Jenny Holm, Leg. Sjuksköterska 

Mobil: 0736-23 86 07 

E-mail: c11jenho@student.his.se 

 

Sara Nilsson, Leg. Sjuksköterska 

Mobil: 0709-38 37 97 



 

 

E-mail: b10sarni@student.his.se 

 

Handledare för studien är: 

Monica Sahlsten 

Lektor Högskolan Skövde 

Fil.Dr., Leg. Sjuksköterska 

Tel: 0707-315758 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 

är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan 

förklaring.  

 

Underskrift: ……………………………………………………. 

 

 

Datum/Ort: …………………………………………………….. 

 

 

Telefon/E-post: ……………………………………………….. 

 

 

Författarna tar med sig svarstalongen vid intervjutillfället för underskrift. 

  



 

 

Bilaga 3 

 

INTERVJU UNDERLAG 

 

Bakgrundsdata deltagare 

 

Ålder? 

...............................år 

Legitimationsår? 

……………………… 

Antal år som skolsköterska? 

.................................. 

a) Arbetsomfattning %, timmar/vecka? 

…………………………. 

b) Antal skolor? 

…………………………. 

c) Antal timmar/skola? 

…………………………. 

d) Antal elever? 

…………………………. 

e) Stadie/åldersgrupper bland eleverna? 

…………………………. 

Utbildning efter legitimation (ange vad och ev. antal högskolepoäng) 

……………………………………. 

 

 Specialistsjuksköterskeexamen/vidareutbildning  

 

 Administrativ utbildning  

 

 Annan utbildning  

 

 

 

 



 

 

INLEDANDE FRÅGA 

- Kan du berätta om dina erfarenheter av att samtala med våldsutsatta barn? 

 

HUVUDFRÅGA 

 

- Kan du berätta om det stöd du ger i samtalet med barnet? 

 

- Kan du berätta vad du anser är svårt i detta samtal? 

 

- Är det något annat kring samtal med våldsutsatta barn som du funderar över och 

vill tillägga/vill berätta om? 

 

Följande frågor är tagna ur Kvale och Brinkman (2009) 

 

Tolkande frågor 

 

-Du menar alltså att...? 

-Är det så att du upplever att...? 

-Gäller oron främst för...? 

-Kan du se något samband mellan...? 

 

Sonderade frågor 

 

-Kan du säga något mer om det? 

-Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av just det? 

-Har du fler exempel på detta? 

-Kan du specificera hur/vad du menar? 

-Hur reagerade du då? 

-Hur kände du då? 

-Vad tänkte du då? 

-Vad upplevde du då? 

-Vad anser du om det? 

-Kunde du ha agerat på ett annat sätt? 


