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Bakgrund: Skolsköterskor har en nyckelroll när det gäller att identifiera ohälsa hos elever i 

skolan. Då den psykiska ohälsan ökar bland barn och ungdomar i Sverige, har skolsköterskans 

roll förändrats i riktning mot ett allt mer hälsofrämjande och identifierande arbete.  

Syfte: Är att belysa vad skolsköterskor har för möjligheter och hinder att identifiera ohälsa 

hos barn och ungdomar i skolmiljön.  

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes till denna studie där nio stycken 

intervjuer genomfördes med skolsköterskor. Data materialet analyserades med hjälp av en 

konventionell innehållsanalys.  

Resultat: resultatet av studien presenteras under fyra huvudkategorier som beskriver hur 

skolsköterskan kan identifierar ohälsa hos barn och ungdomar i skolan. Den första 

huvudkategorin beskriver hur skolsköterskan kan identifiera ohälsa med hjälp av arbetsrutiner. 

Den andra huvudkategorin beskriver hur skolsköterskan identifierar ohälsa genom olika 

sorters observationer. Tredje huvudkategorin belyser vikten av samarbete kring skolbarnen för 

att identifiera eventuell ohälsa. Den fjärde kategorin presenterar hur organisationen kan 

motverka skolsköterskans möjlighet att arbeta hälsofrämjande i skolans miljö, samt brister 

som finns för att skolsköterskan ska kunna identifiera fler elever med ohälsa.  

Konklusion: Skolsköterskan kan genom sitt arbete, verktyg och kollegor identifiera och 

förebygga ohälsa inom skolans miljö. Lättaste sättet att identifiera ohälsa var genom 

individuella samtal så som hälsosamtalet, men även skolgården, matsalen och korridoren var 

bra ställen att identifiera ohälsa i skolan.  
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Background:   

Purpose: is to illustrate how nurses can identify health problems in schoolchildren within the 

school environment.  

 

Methodology: A qualitative method with 9 interviews transcribed from taped interviews with 

school nurses with   a conventional content analysis.   

 

Result: The results of the study are presented in four main categories showing how the school 

nurse can identify health problems for school children in school. The first main category 

describes how the school nurse can identify the health problems through work routines. The 

second main category describes how the school nurse identifies health problems through 

different kinds of observations. The third main category illustrates the importance of 

collaboration around school children in order to identify possible health problems. Final 

category describes the organization and its systems. This category presents how the 

organization prevents the school nurse from working in a health promotion way in the school 

environment, and shortcomings that exists for the school nurse to be able to identify more 

children with health problems.  

 

Conclusion: The school nurse can, through her work, monitoring tools, and colleagues 

identify and prevent illness within the school environment. The easiest way to identify bad 

health is by the health talks, but the schoolyard, dining area and the corridor are good 

places to identify health problems in school. 
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INLEDNING 

Efter flera års arbete som sjuksköterskor inom sjukvården växte ett intresse för att ändra 

inriktning mot barn och friskvård fram. Vid vidare tankar och funderingar kring vad som låg 

oss varmt om hjärtat landade det slut på att arbeta med barn och ungdomars hälsa. År 2012 

påbörjade vi programmet för Skolsköterskor på Högskolan i Skövde. Under utbildningens 

gång läste vi en rapport från socialstyrelsen (2009) att svenska barn och ungdomar ur ett 

internationellt perspektiv har en god hälsa men att den psykiska ohälsan har ökat framför allt 

hos ungdomar. Denna rapport gav oss idén att vilja undersöka hur vi i egenskap av 

skolsköterskor kan identifiera olika former av ohälsa inom skolans miljö.  

 

Att drabbas av ohälsa som ung kan i vissa fall leda till sämre hälsa i vuxen ålder. När man är 

ung har man många gånger svårt att hantera och påverka sin omgivning. Det kan handla om 

att man har svårigheter att hänga med i skolan, skapa och behålla kamratrelationer eller 

problem hemma. Föräldrarna har inte alltid förutsättningarna eller möjligheten att kunna 

hjälpa eller ta hand om sina barn på ett optimalt sätt. Som skolsköterska träffar man dagligen 

barn och ungdomar i skolan som befinner sig olika situationer. Dessa möten ger oss som 

skolsköterskor en speciell inblick i elevernas hälsosituation.  Genom samarbete med skolans 

personal har vi en större möjlighet att identifiera ohälsa hos eleverna på skolan. 

Skolsköterskans arbetsuppgifter består till största delen av hälsofrämjande arbete, där 

hälsosamtalet är ett viktigt verktyg vid identifieringen av eventuell ohälsa. 

 

Mobbning, utanförskap, stress och brister i skolmiljön är andra saker som kan påverka eleven 

att prestera ett sämre resultat i skolan. Vi anser att det är mycket viktigt för skolsköterskan att 

kunna identifiera ohälsa hos eleverna och vill med denna studie ta reda på hur skolsköterskan 

arbetar för att lyckas med detta.  

BAKGRUND 

Vad är hälsa? 

Det finns många olika definitioner på vad hälsa innebär, den vanligaste och mest 

grundläggande är Världshälsoorganisationen (WHO) definition från 1948 om vad hälsa är: 

”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom eller handikapp” (WHO, 1948). Dahlberg och Segersten (2011) skriver att hälsa är 

vårdandets mål där hälsa är ett integrerat illstånd av psykisk, fysisk och socialt välbefinnande 

och att syftet med vårdvetenskapen är att skapa förutsättningar för att kunna nå detta mål så 

att individen har möjligheten att skapa det liv den önskar.  Hillman (2010) skriver att hälsa 

kan visa sig på många olika sätt och kan ta sig olika uttryck vilket innebär att skolhälsovården 

och då skolsköterskan behöver eftersträva nya arbetsformer som inbegriper fysiska, psykiska 

och sociala medel för att motverka ohälsa. Enligt Ewles och Simnett (2005) har 

hälsobegreppet olika betydelser för olika individer. Synen på hälsa formas av omgivningen, 

upplevelser, kunskap, förväntningar och värderingar. Äldre och yngre personer beskriver ofta 

hälsa på olika sätt. För äldre personer är hälsa detsamma som att bibehålla sin hälsa och att 

vara frisk medan yngre personer oftast kopplar hälsa till fysisk aktivitet och god kosthållning. 

Yngre personer kopplar även hälsa till miljö, alkohol och tobaksvanor. Hillman (2010) skriver 
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att vad som kännetecknar ett barns hälsa är: ett välmående barn som har förmågan att 

utvecklas i sin egen takt, har självinsikten att klara av att säga nej när kraven blir för stora 

eller ohanterbara. Barnen ska även ha förmågan att kommunicera och uttrycka sig på ett sätt 

så att andra närstående personer förstår. Antonovsky (2003) menar att den personliga, sociala 

karaktären är en avgörande faktor som främjar hälsa och därmed skyddar mot ohälsa. 

Faktorer som kan skapa ohälsa 

Individuella faktorer relaterade till livsstil kan enligt Clausson, Köhlner och Berg (2008) 

påverka skolbarnens psykiska och fysiska hälsa. Här spelar familjerelationerna en stor roll för 

skolbarnens hälsa. Hillman (2010); Ayton, et al. (2003) kommer båda fram till liknande 

resultat. Otrygga uppväxtförhållanden så som att flytta, instabila familjerelationer, 

arbetslöshet, otrygga arbetsförhållanden, ekonomiska problem kan påverka barnens 

personlighetsutveckling och därigenom leda till ohälsa. Många av barnen har även stora krav 

på sig själva och från sin familj, vilket i sin tur ledet till ökad stress och är en bidragande 

faktor till barns ohälsa. Pellmer och Wramner (2002) Dahlberg och Segersten (2010) påpekar 

att miljön som eleverna vistas i kan leda till osunt leverne och minska självuppskattningen hos 

individen. Allt som har med individens dagliga liv påverkar hälsan och välbefinnandet (a. a.). 

Mobbning på skolorna mellan eleverna kan skapa stor ohälsa hos den enskilda eleven och är 

en av de största orsakerna till att barn och ungdomar utvecklar ohälsa i skolmiljö (Glew, Fan, 

Katon och Rivara, 2008). 

Faktorer som kan bidra till ökad hälsa 

Hong, Yufeng, Agho och Jacobs (2011) kom i sin studie fram till att deras teknik med aktivt 

förebyggande arbete mot psykisk ohälsa med hjälp av skolsköterskan gav ett positivt resultat 

för elevernas hälsa. Clausson et al (2008) menar att ett ökat samarbete mellan elevernas 

familjer och skolsköterskor kan vara ett sätt att förbättra skolbarns hälsa. Pellmer och 

Wramner (2002) skriver att skola, vänner, hem samt samhället i övrigt har stor betydelse för 

ungdomars möjlighet att välja en hälsosam och sund livsstil. En positiv miljö kan även det 

leda till att eleven utvecklar en bättre hälsa (a. a.). Att skolsköterskan är delaktig i arbetet mot 

mobbning har visat sig ha positiva effekter på eleverna och har reducerat antalet självmord 

hos barn och ungdomar (Cooper, Clements och Holt, 2012, Kvarme, Helseth, Saeteren och 

Natvig, 2010). Skolsköterskor kan bidra till att unga personers mentala hälsa förbättras, om de 

får möjligheten till fortbildning samt ett större stöd i sin skolsköterskeroll (Pryjmachuk, 

Graham, Haddad och Tylee, 2011). Att informera föräldrar till skolelever att sömnen har stor 

betydelse för barnens utveckling och humör är av stor vikt. Bra sömnvanor har visat sig leda 

till ökad hälsa hos barn och ungdomar i skolan (Xianchen, Lianqi, Owens och Kaplan, 2005). 

Chang, Hayter och Lin (2010) kom i sin studie fram till att om skolsköterskor övertar 

sexualundervisningen bidrar detta till minskade sexuella trakasserier bland barn och 

ungdomar i skolmiljö. I Eide och Eide (2007) beskrivs kommunikation som ett instrument 

som man kan använda i samband med identifiering av ohälsa. Kommunikationen är då ett 

instrument som kan användas för att etablera en människa-människa relation där 

kommunikationen i sin tur är den bästa vägen att förverkliga omvårdnadens syfte. 

Kommunikation speglar både den verbala och icke verbala processen i en relation och kan 

många gånger vara mycket komplicerad. Kommunikationen en ömsesidig men komplicerad 

process då hänsyn behöver tas till både den verbala och icke verbala kommunikationen som 

förmedlas (a. a) 



3 
 

 

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete och ansvar  

 I socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004) står det att 

skolhälsovård innebär att främja elevers hälsa genom insatser av skolsköterska och skolläkare, 

men eftersom skolsköterskan är den som alltid finns tillgänglig för eleverna är det hon som är 

den centrala personen i detta arbete.  Skolhälsovården har ett extra stort ansvar för att i 

skolmiljö upptäcka psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. I kompetensbeskrivningen för 

skolsköterskor (2011) står det beskrivet att elevhälsovården ska vara förebyggande och 

omfatta både psykologiska/psykosociala och medicinska åtgärder, samt stödja elevens 

utveckling för att uppnå utbildningens mål. Syftet med elevhälsovården är också att minska 

skador för elever genom att undanröja eventuella riskfaktorer. I en studie av Van der Moernen, 

Willemsen och Hellström-Muhli (2008) kom de fram till att eleverna önskade sig en 

skolsköterska som utöver sitt hälsofrämjande arbete även tog emot barn som bara ville 

komma in och tala med någon som lyssnade, visade omsorg och tillit. Ladd (2009) menar att 

skolsköterskor har ett stort inflytande i arbetet mot mobbning. Skolsköterskan har en unik 

möjlighet att hjälpa både elever, föräldrar och lärare genom en spindel i nätet funktion där hon 

kan fungera som en länk mellan alla parter. I socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården 

(Socialstyrelsen, 2004); Skollagen (SFS 2010:800) står det att en viktig aspekt i 

skolsköterskans arbete är att identifiera möjlig ohälsa och hälsorisker samt att hon har en 

avgörande roll i skolans hälsofrämjande arbete (a. a.). Hillman (2010) konstaterar att 

skolsköterskans arbetsuppgifter i hälsoarbetet över tid har förändrats. Från att tidigare 

dominerats av fysiska problem har nu de psykosociala problemen fått ett allt större utrymme i 

hennes arbete. Han menar också att skolsköterska genom sin regelbundna kontakt med 

eleverna får en god inblick i elevernas hälsa och skolsituation (a. a.). Clausson & Moberg 

(2012) skriver att oavsett vilken elev som skolsköterskan möter inom skolan uppstår alltid 

svårigheter som hon måste hantera utifrån en professionell utgångspunkt.  Enligt ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (2007) ska en sjuksköterska verka aktivt och utforma en hälsosam och 

säker miljö. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs det att elevhälsan främst ska vara 

hälsofrämjande och förebyggande och att skolsköterskan ska erbjuda alla elever som går i 

grundskolan, specialskolan eller grundsärskolan tre hälsosamtal under grundskoletiden (a. a.). 

I kompetensbeskrivningen för skolsköterskor (2011) framhålls att skolsköterskor skall 

företräda både elevens och vårdnadshavarens intressen, men att de även är skyldiga att 

rapportera om upptäckta missförhållanden som påverkar eleven (a. a.). Skolsköterskans unika 

ansvarsposition mellan politiker, skolpersonal och elever ger dem en speciell möjlighet att 

identifiera de elever som befinner sig i riskzonen för att drabbas av ohälsa och möjligheten att 

ingripa med åtgärder (Cooper, Clements och Holt, 2012).  

Skolsköterskans samarbete med andra professioner  

Skollagen (SFS 2010:800) understryker att alla elever har rätt till samma möjligheter och 

förutsättningar för att skaffa sig den bästa utbildningen efter deras förutsättningar. Elever med 

speciella svårigheter, t.ex. koncentrationssvårigheter, funktionsnedsättning, har samma 

rättigheter och det är personalen på skolan som ansvarar för att dessa elever får det stöd och 

som behövs. Elevhälsan är de som har det övergripande ansvaret att följa upp och se till att 

dessa elever uppmärksammas och får erforderlig hjälp (a. a.). Elevhälsans personalkategorier 

består enligt Hillman, (2010) av skolläkare, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt 

skolpsykolog. Rektorn har det övergripande ledningsansvaret för elevhälsan men ingår 

egentligen inte i elevhälsan rent författningsmässigt. Rektorn har dock ansvaret att utveckla 

goda samverkansformer och se till att representanterna för elevhälsan och skolans övriga 

personal har ett väl fungerande samarbete (a. a.). I socialstyrelsens riktlinjer för 
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skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004) skriver de att, om skolhälsovården skall kunna bli så 

effektiv som möjligt är det viktigt med samarbete mellan olika instanser på skolan. 

Skolhälsovården måste samarbeta med annan elevvårdpersonal och lärarna för att skapa god 

arbetsmiljö på skolan. Ett naturligt samarbete med lärarna är när det gäller 

hälsoundervisningen, som ingår i läroplanen och därför är lärarnas och rektors ansvar. Här kan 

skolhälsovården i samarbete med skolledning arbeta kring frågor som alkohol, droger samt 

andra riskområden. Genom att finnas på plats i skolan kan hon lära känna eleverna och 

samtidigt var delaktig i elevhälsovården i samarbete med övrig personal på skolan (a. a.).  

Enligt (SFS 2010:800) måste elevhälsovården också samarbeta med föräldrarna, då de har det 

yttersta huvudansvaret för barnet. Elevhälsovården böra alltid diskutera eventuell ohälsa med 

föräldrarna och aldrig lämna ut information om barnet utan föräldrars medgivande. Detta är 

också viktigt ur ett förtroende perspektiv. Skolhälsovården är en fortsättning på 

barnhälsovården så skolan bör samarbete med dem och ta tillvara på den kunskap och 

information som finns där. Det är också nödvändigt att samarbete med olika stödinstanser som 

t.ex. socialtjänsten när de behöver bli inblandande eller ingripa i vissa familjeförhållanden (a. 

a.). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) är det viktigt med samarbete inom sin 

profession för att fastställa standarder för ledning, forskning, omvårdnad och undervisning 

samt uppmanar till ett samarbete med närstående discipliner. 

Hälsobesöket och hälsosamtalets möjligheter  

Hälsosamtalet kan ses som ett bra tillfälle att identifiera oupptäckta sjukdomar, 

funktionsnedsättning, samt andra fysiska och psykiska problem eller svårigheter. De två 

vanligaste arbetssätten som skolsköterskan använder sig av är klinisk identifikation och 

screeningarbete. Avsikten är att se eleven utifrån både en hälsoövervakande och ett 

hälsofrämjande perspektiv. Med hjälp av hälsosamtalets utformning inom skolhälsovården har 

skolsköterskan en extra möjlighet att upptäcka ohälsa hos barn (socialstyrelsen, 2004). I 

Skollagen (SFS, 2010:800) står det skrivet att skolsköterskan ska erbjuda eleverna minst tre 

planerade hälsobesök och att dessa ska vara relativt jämt fördelade genom grundskoletiden 

förslagsvis i årskurs 1,4 och 8. I Clausson och Moberg (2012) står det att hälsosamtalet kan 

ses som ett verktyg där man har möjligheten att identifiera elevens ohälsa. Enligt 

socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården ska hälsobesöken grunda sig på en hälsoenkät 

som eleven eller eleven tillsammans med vårdnadshavare har fyllt i innan själva besöket äger 

rum. (Socialstyrelsen, 2004) Enkäten ska innehålla frågor rörande elevens fysiska, psykiska, 

sociala och somatisk hälsa samt utveckling. Golsäter, Sidenvall, Lingfors och Enskär (2011) 

kom i sin studie fram till att enkäten som skolsköterskan använde sig av i samband med 

hälsosamtalet var av stor betydelse för utgången av hälsosamtalet. Hillman (2010) skriver att 

hälsosamtalet kan ge stora möjligheter att se elevernas individuella behov, där ett av 

ändamålen med hälsosamtalet är att fånga upp och identifiera elevens problemområden. 

Genom hälsosamtalet kan skolsköterskan hjälpa eleven att få bättre insikter om sig själv, här 

ges möjlighet att stärka elevens positiva sidor och öka möjligheten för eleverna att hantera 

svåra situationer. Golsäter och Enskär (2012) menar att hälsosamtalet ger eleven en möjlighet 

att diskutera men även att reflektera över sin egen hälsa. I en studie av Kortesluoma, Hentinen 

och Nikkonen, (2003) redovisades att intervjutekniken var av avgörande betydelse för att få 

fram väsentlig information i samband med intervjuer av barn. I de sammanhang där barnet 

och intervjuaren kan fungera som partners, med en god relation byggd på glädje, ger detta det 

bästa resultatet för båda parter.  Arnesdotter och Olander (2008) kom fram till liknade resultat, 

nämligen att hälsosamtalet bör hållas i en stödjande miljö och inneha en stödjande anda för att 

få fram elevens delaktighet i samtalet. Målet är att eleven skall ta över samtalet från 

skolsköterskan när hon/han är redo. Detta ger den bästa möjligheten för eleven att själv 
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påverka sig själva och sin familj mot hälsosammare levnadsvanor.  Elever från de lägre 

socioekonomiska klasserna visade sig ha störst utbyte av hälsosamtalet (a. a.). Att fördjupa 

samarbetet med eleverna ger skolsköterskan en möjlighet att skapa en mer elev centrerad 

hälsodialog med eleverna. Om samarbetet mellan skolsköterskan och eleven fungerar d.v.s. att 

eleven känner sig delaktig får skolsköterskan ut mest av eleven i samband med samtalen med 

eleverna (Golsäter, Lingfors, Sidenvall och Enskär, 2012) 

KASAM 

Antonovsky (2003) har arbetat fram en tolkning av hälsa, som kan förstås som en känsla av 

sammanhang (KASAM) Denna teoretiska modell arbetades fram under många år och i stället 

för att fokusera på ohälsa, ställer han frågan varför vissa människor bibehåller hälsan trots de 

olika påfrestningar de får gå igenom under sitt liv. Författaren skriver att man måste se 

tillvaron sammanhängande för att kunna se sig själv i ett sammanhang, förstå och uppleva en 

form av meningsfullhet som Antonovsky delar upp i: begriplig, meningsfull och hanterbar. 

Begriplig står för att jag till viss del kan förutse saker som händer i min omgivning. När en 

person förstår en situation uppnås en inre styrka och insikt att saker och ting kommer att 

ordna sig. Meningsfull står för delaktighet, motivation och att de krav som ställs på mig 

utifrån och inifrån mig själv känns meningsfulla, lätta att engagera sig i och kan fungera som 

utmaningar. Hanterbar står för att jag upplever att jag har kontroll över situationen, det är inte 

omgivningen som gör valen åt mig. Att man upplever sig ha resurser att klara av en viss 

situation leder till att jag som person kan påverka det som sker omkring mig och får då en 

känsla av hanterbarhet. När Antonovsky talar utifrån ett salutogent perspektiv talar han om 

hälsa ur individens synvinkel och han försöker se till alla faktorer som påverkar hälsan. Han 

menar också att en faktor inte behöver vara negativ för hälsan eftersom man måste se hur 

varje händelse, eller stressorer som han kallar dem, påverkar övriga stressorer. Detta betyder 

att en annars negativ händelse skulle kunna ha minimal negativ påverkan eller till och med 

positiv påverkan på hälsan beroende på när i livet den inträffar (a. a.). Sullivan (1989) föreslår 

att sjuksköterskor genom utgå från Antonovskys teori i sitt arbete kan främja hälsa i sitt arbete 

med människor. Om skolsköterskan kan fokusera på hälsa i stället för ohälsa, kan hon bland 

annat sänka elevernas stressnivå och få individerna att fokusera på hälsa. Antonovskys teori 

kommer i detta arbete att vara ett bärande begrepp och återkopplas till i resultatdiskussionen. 

PROBLEMFORMULERING 

För att Svenska elever ska nå framgång i skolan är det viktigt att de mår bra och bibehåller sin 

hälsa genom studietiden så att de kan nå sin fulla potential. Svenska barn har ur ett 

omvärldsperspektiv en genomsnittligt god hälsa, men forskningen visar dock på att ohälsan 

ökar framförallt gällande psykiska besvär och övervikt hos unga i Sverige idag. Hur kan vi 

genom vårt arbete som skolsköterskor påverka och förbättra elevernas hälsa både i nuet och i 

framtiden? Vilka hinder finns för skolsköterskorna att genomföra sina arbetsuppgifter på bästa 

sätt. Skolsköterskor behöver förbättra sin kunskap hur man hittar, fångar upp och hjälper 

dessa elever som har eller kan drabbas av ohälsa men även vilka hinder som är kopplade till 

att skolsköterskan kan utöva sina arbetsuppgifter på ett optimalt sätt.  Antonovsky och hans 

tankar om KASAM finns som en tråd genom arbetet.  
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SYFTE 

Syftet är att belysa vad skolsköterskor har för möjligheter och hinder att identifiera ohälsa hos 

barn och ungdomar i skolmiljön. 

METOD 

I denna studie används en kvalitativ metod med semistrukturerad intervju av skolsköterskor i 

sin arbetsmiljö alternativt hemmamiljö. Den kvalitativa metod valdes, då den har som fokus 

att skapa en djupare förståelse och insikt. Denna metod lämpar sig väl för vårdvetenskapliga 

ämnen som genomförs via personliga intervjuer (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  

Den kvalitativa metoden har valts då den anses passa väl in för att besvara studiens syfte.  

Med hjälp av kvalitativ metod går det att fånga människors erfarenheter, upplevelser och kan 

bidra till en rättvis beskrivning av den intervjuades livsvärld, (Kjellström, 2012).  Den 

kvalitativa metoden med en innehållsanalys är vanligt förekommande inom omvårdnad, där 

den har som fokus att tolka och granska texter (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012).  

Författarna har lagt fokus på korrekt transkribering av intervjuerna och tolkningen som 

genomfördes förutsättningslöst för att öka trovärdigheten i studien. Dychawhy Rosner, (2012) 

beskriver att semistrukturerade intervjuer används med fördel i intervjuer med personal, 

anhöriga eller omsorgstagare där författarna vill illustrera och kartlägga flera olika 

infallsvinklar av ett problem. 

URVAL 

Till studien valdes ett ändamålsenligt urval där urvalet vid en kvalitativ analys enligt Polit och 

Beck (2004) syftar till att få en så rik och heltäckande urvalsgrupp som möjligt för att 

beskriva ett urvalsunderlags fenomen (a. a,). Då författarna befann sig på två olika 

geografiska platser i Sverige bestämdes att inkutionskriterierna skulle vara att informanterna 

var jämt fördelade mellan dessa två regioner. Detta önskades för att få jämn geografisk 

spridning av resultatet. För att addera extra djup åt studien försökte författarna finna 

informanter som arbetade på skolor från både utsatta samt välbärgade områden.  

Informanterna skulle även ha en vana att genomföra hälsosamtal samt erfarenhet av 

hälsofrämjande arbete i skolmiljö. Författarna har under utbildningens gång samt 

praktikperiod tagit kontakt med de flesta av informanterna och dessa godkände att delta i 

intervjuerna innan arbetet startades. Då det fortfarande saknades informanter till studien 

kontaktades ytterligare tre strax före intervjuerna startades.  Dessa tre valdes utifrån 

ovanstående kriterier för att öka studiens bredd.  Alla skolsköterskor som deltog i intervjun 

blev informerade i förväg om studiens syfte via ett e-mejl. Ett e-mejl/informationsbrev sändes 

till respektive skolsköterska efter att de via telefon eller personligt möte tackat ja till studien. 

Ett informationsbrev skickas till rektorn och brev skickas även till verksamhetscheferna för 

godkännande av intervjun, även dessa kontaktades via e-mejl. 
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DATAINSAMLING 

Författarna inledde datainsamlingen genom att ställa inledningsfrågor som författarna 

presenterar nedan under rubriken bakgrundsvariabler. Detta genomfördes för att säkerställa att 

informanterna uppfyllde inklusionskriterierna. Därefter ställdes tio frågor (Bilaga 3) av 

semistrukturerad karaktär, som spelades in via diktafoner eller mobiltelefon. Polit och Beck 

(2004) menar att forskaren ska sträva efter att presentera studien på ett lockande sätt för att få 

möjligheten att intervjua informanter till studien. Frågorna var av semistrukturerade d.v.s. 

intervjuaren har en klar bild av vilka frågor/ämnen som skall behandlas men är flexibel i 

själva ordningen på frågorna. Informanten kan här tala mer fritt om de ämnen som 

presenterats av intervjuaren (a.a.).  Studien startade med att genomföra en pilotintervju med 

en av författarnas arbetskollegor för att få bekräftat att frågorna var hållbara och att det gav 

det resultat vi önskat men även att svaren på frågorna var i linje med syftet. Efter 

pilotintervjun arbetade författarna vidare med frågorna så att ett så bra utfall som möjligt 

skulle komma ut av intervjuerna. Några av frågorna formulerades om något och två frågor 

togs bort från intervjuguiden. Därefter kunde vi påbörja intervjuerna som genomfördes på 

författarnas geografiska orter. Författarna valde att starta med åtta intervjuer, vilket ansågs 

kunna räcka för att skapa ett tillräckligt rikt analysmaterial för att kunna belysa samt besvara 

syftet. Då en av intervjuerna blev av mindre bra kvalitet, beslutades att genomföra ytterligare 

en intervju. Dock valdes till slut att inkludera alla nio intervjuer i analysen då det ansågs att 

den första intervjun ändå bidrog till resultatet. Allt material avidentifierades, inga namn på 

skolor eller namn på de intervjuade framgår i det färdigställda materialet. Intervjuerna 

kommer att förvaras så att inga obehöriga kommer åt dem.    

Bakgrundsvariabler  

Deltagarna som valdes, visade sig uppfylla kriterierna som önskades inför intervjuerna. 

Åldern på skolsköterskorna varierade från 30-63år och de hade arbetat inom skolan i 

genomsnitt 7år, antalet elever var 495 och antalet hälsosamtal som genomfördes 

genomsnittligt var 354 sam tal per skolsköterska och år. Några av skolsköterskor hade läst 

mer än en specialistutbildning. Några av skolsköterskorna hade även läst kurser som 

musikterapeut, HLR- instruktör, organisation och ledarskap, sexologi, tobak, 

alkoholprevention och narkotika.  

 

Tabell 1. Informanternas bakgrund 

Bakgrundsvariabel   Fördelning   

Ansvar för en skola  6 

Ansvar för två skolor 3 

Tjänstgöringsgrad 100% 8 

Tjänstgöringsgrad 90% 1 

Distriktssköterska  6 

Barnsjuksköterska 5 

Diabetessköterska  2 

Barn och ungdomars hälsa och 

sjukvård. 

1 
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ANALYS 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att analysera 

materialet från intervjuerna. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) fokuserar den 

kvalitativa innehållsanalysen på tolkning av texter och används främst inom 

humanvetenskapen, vårdvetenskapen och beteendevetenskap. Den kvalitativa 

innehållsanalysen valdes då den är lämplig inom omvårdnadsforskning. Vid bearbetning av 

materialet eftersträvas det att finna variationer, skillnader, mönster samt olikheter. Den 

induktiva ansatsen valdes för att texterna/intervjuerna skall analyseras opartiskt och 

förutsättningslöst (a.a.). Analysen genomfördes, genom att först lyssna igenom det färdiga 

materialet dvs. intervjuerna och transkribera texterna så ordagrant som möjligt. Intervjuerna 

lyssnades igenom ett flertal gånger för att säkerställa att texterna var transkriberade så korrekt 

som möjligt. Därefter träffades författarna för att diskutera materialet och påbörja det 

gemensamma arbetet med att analysera texterna. Författarna identifierade innebörder och 

fraser som de ansåg passa väl in utifrån studiens syfte. Materialet analyserades sedan i fyra 

olika steg enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Först lyssnades texterna igenom, 

meningsbärande ord och fraser identifierades och en kodningsprocess startades. Varje intervju 

analyserades på samma strategiska sätt. I nästa steg plockades de koncentrerade 

meningsbärande enheterna ut som senare skapade själva kärnan. Steg tre var att koda kärnans 

meningsenheter och det fjärde steget var sedan att koderna grupperades om till kategorier som 

i sin tur senare ledde till den första rubriksättningen. Då författarna inte var nöjda med den 

första rubriksättningen skapades senare nya rubriker. För att underlätta för läsaren har vi 

använt oss av hennes i stället för skolsköterskan, då alla informanterna var kvinnor, för att få 

ett bättre flyt i språket. I studiens resultat markeras den intervjuade skolsköterskans ord med 

kursiverad text. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Inför genomförandet av intervjuerna skickades först informationsbrev både till informanterna, 

rektorn samt skolsköterskornas chef på kommunen. I informationsbrevet fanns information 

om studiens syfte, en medgivande blankett samt information att informanten fick avbryta 

samarbetet med författarna till studien under hela studiens gång. För att bibehålla 

informanternas konfidentialitet transkriberades intervjuerna utan namn, uppgift om skolan 

eller annan information som kan kopplas till informanten. Intervjuerna spelades in via en 

diktafon eller mobiltelefon. Det inspelade materialet fördes senare över på ett USB minne och 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. De inspelade intervjuerna kommer att förstöras i samband 

med att studien avslutas. Detta genomfördes i enlighet med MFR (2003), Vetenskapsrådet 

(2011) och de fyra etiska principerna; autonomiprincipen, principen att inte skada, 

godhetsprincipen samt rättviseprincipen (a. a.). Vetenskapsrådet (2011) betonar att materialet 

skall förvaras inlåst under studiens gång och förstöras efter dess avslut. Inga 

privata/personuppgifter får dokumenteras för ökad anonymitet. Studiens får inte medföra 

någon skadlig inverkan, utan göra gott för de som deltar i studien. Resultatet ska även de ha 

en allmänt god inverkan. Samtycke inhämtades, muntligt och skriftligt via e-mail, från de 

personerna som deltog i studien. Deltagarna erhöll information om studiens syfte, ungefärlig 

tidsåtgång för intervjun, hur materialet kommer att bearbetas samt hur studien presenteras. 

Deltagarnas identitet skyddas genom att de utskrivna intervjuerna endast är tillgängliga för 

författaren samt handledaren (a. a.). 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och sju underkategorier, se tabell 2. 

Underkategorierna illustreras med citat från skolsköterskorna som intervjuades. 

Tabell 2  

Huvudkategorier Underkategorier 

Att identifiera ohälsa med 

hjälp av skolsköterskans 

rutinarbete 

Att använda sig av olika 

verktyg   

Göra föräldrar delaktiga i 

hälsosamtalet 

Förberedelser inför 

hälsosamtalet 

Att identifiera ohälsa 

genom att befinna sig nära 

eleverna 

Tillgänglighet  

Observationer 

 

Att identifiera ohälsa 

genom samarbete 

Samarbete med olika 

intressenter på skolan 

Samarbete med olika 

intressenter utanför skolan 

När organisationen 

motverkar hälsoarbetet 

 

Att identifiera ohälsa med hjälp av skolsköterskans rutinarbete  

Skolsköterskorna upplevde att möjligheterna till att identifiera ohälsa främst sker via det 

rutinarbete som följer det nationella BAS programmet. Genom att utföra hälsokontroller, 

hälsoundervisning och hälsosamtal med eleverna får skolsköterskan en möjlighet att 

identifiera ohälsa hos den enskilda eleven. Att göra föräldrarna delaktiga i skolhälsovården 

såg skolsköterskorna som en viktig bit i detta arbete. Den första huvudkategorin illustreras av 

tre underkategorier. Dessa benämns ”att använda sig av olika verktyg”, ”göra föräldrar 

delaktiga i hälsosamtalet” och ”förberedelser inför hälsosamtalet”. 

Att använda sig av olika verktyg 

I intervjuerna berättar skolsköterskorna att hälsoundersökning görs vartannat år på barnen 

som går i grundskolan. När barnen går i förskoleklass, årskurs fyra och årskurs åtta görs 

kontrollerna samtidigt som barnen är på hälsosamtalet. Skolsköterskorna ser 

hälsoundersökningen som en viktig del i screeningen av ohälsa hos barn och ungdomar i vårt 

samhälle. Genom att utföra regelbundna hälsoundersökningar hos skolbarn ges skolsköterskan 
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en möjlighet att identifiera eventuell ohälsa. Från det att barnet är nyfött tills det att han/hon 

börjar i skolan är det BVC som utför hälsoundersökningarna. Därefter tar skolhälsovården 

över undersökningarna. Samtliga informanter berättar att de utför hälsoundersökningar enligt 

det nationella BAS-program som finns. Skolsköterskan kontrollerar de fysiska parametrarna 

såsom elevens längd, vikt, syn, hörsel, rygg, fin motorik, grov motorik. En av informanterna 

berättar om en elev där hon genom att följa elevens viktkurva har kunnat identifiera ohälsan 

genom stigande viktkurva och även påvisa detta för eleven. 

jag kan säga till honom att du väger så här och visar det på tillväxtkurvan, som är 

väldigt pedagogisk.// Jag berättar att det här är det normala genomsnittet i svensk 

standar  och här ligger du. Men här har det hänt någonting, hur är det med chips, 

godis, Coca Cola och läsk och sånt. 

Hälsoundervisningen nämner flertalet av skolsköterskorna som ett verktyg i det 

hälsofrämjande arbetet och även som ett tillfälle för att upptäcka ohälsa i det mer rutinartade 

arbetet. Hälsoundervisning kan utföras såväl i grupp som med enskild elev. Kost, motion, 

genetik, missbruksprevention, sex och samlevnad ses som viktiga hälsofrämjande ämnen att 

undervisa i. En del skolsköterskor håller i HLR utbildningen som alla elever ska ha genomgått 

innan de slutar i årskurs 9. En informant ger ett exempel på när hon i samband med 

hälsoundervisningen i sex och samlevnad lyckades identifiera ohälsa hos en elev. 

Skolsköterskan hade samlat tjejerna i årskurs sju för att tala om menstruation, preventivmedel 

samt gränssättning. Efter undervisningen kom en av eleverna fram till skolsköterskan och sa 

att hon ville prata om en sak. I samtalet framkom att eleven hade blivit utsatt för sexuella 

övergrepp av en familjemedlem. 

vi tog upp det här med gränssättning, att var och en äger sin kropp och bestämmer 

själv vem man ska gifta sig med. 

Hälsosamtalet ser skolsköterskorna som det viktigaste arbetsverktyget för att identifiera 

ohälsa hos barnen. Skolsköterskan bör avsätta bra med tid för hälsosamtalet. Miljön är viktig 

och elever uppskattar en harmonisk och lugn atmosfär. Hälsosamtal sker på rutinbundna 

intervall, det vill säga förskola, årskurs fyra och åtta. Hälsosamtalet bygger på inhämtad 

information såsom BVC journalen och den hälsoenkät som eleverna och/eller vårdnadshavare 

har fyllt i inför samtalet. På hälsosamtalet stämmer skolsköterskan av svaren i hälsoenkäten 

med vad eleven berättar och svarar på de muntliga frågorna. Enkäten kan innehålla frågor 

rörande elevens hälsobakgrund, eventuella hälsoproblem, sömnvanor, tandhygien, hygien, 

fritidsaktiviteter och hur det sociala livet ser ut. Frågorna ser olika ut utifrån vilken årskurs 

eleven går i. Skolsköterskan kan utifrån svaren i hälsoenkäten ställa riktade frågor och 

följdfrågor till eleven och vårdnadshavare för att identifiera eventuell ohälsa. 

Skolsköterskorna upplever att eleverna brukar svara ärligt och uppriktigt på frågorna som 

ställs i enkäten. Skolsköterskan ser hälsosamtalen som ett viktigt arbetsverktyg för att 

identifiera ohälsa hos eleverna. 

hälsosamtal är ett verktyg, ett kraftigt verktyg för oss skolsköterskor. 

Skolsköterskorna upplever att motiverande samtal (MI) är ett bra arbetsverktyg för att 

identifiera ohälsa samt att gör eleverna mer delaktiga i sin hälsosituation. Skolsköterskan 

ställer frågor till eleven och låter eleven besvara vad som är rätt/fel för honom/henne. 

Skolsköterskan har möjlighet att motivera eleven till bland annat förändring och förbättring i 
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livsstil.  Eleven måste vara motiverad att ta emot hjälpen som erbjuds för att en förändring ska 

kunna ske. I en intervju berättar informanten att hon använde sig av MI i mötet med en flicka 

med självskadebeteende och psykisk ohälsa. Skolsköterskan kombinerade MI med 

skattningsskalor. Motiverande samtal kan användas såväl med den enskilda eleven såsom i 

grupp. 

hur mår du på den här skalan, varför blir det så här högt, hur skulle du kunna göra 

för att det ska bli högre. 

Göra föräldrarna delaktiga i hälsosamtalet 

Skolsköterskorna betonar vikten med att göra föräldrar delaktiga i skolhälsovården. 

Delaktigheten i ett hälsosamtal startar redan då skolsköterskan påbörjar sina förberedelser 

inför samtalet. Informationsbrevet som skolsköterskan har skickat hem gör att vårdnadshavare 

känner till att deras barn kommer bli kallad till ett hälsosamtal. Hälsoenkäterna fylls i av 

vårdnadshavare tillsammans med barnet, eller var för sig. Eleverna i förskoleklass kan inte 

själva besvara hälsoenkäten och vårdnadshavaren får besvara frågorna tillsammans med 

barnet. I förskoleklass sker hälsosamtalet alltid tillsammans med minst en vårdnadshavare. I 

årskurs fyra och i årskurs åtta framkommer det att hälsosamtalet på vissa skolor sker och även 

genomförs utan vårdnadshavares medverkan. Detta trots att barnen är minderåriga och att 

vårdnadshavarna alltid skall ges möjlighet att medverka. En av skolsköterskorna berättar att 

hon bjuder in föräldrarna inför alla hälsosamtal. Hon menar att föräldrarnas medverkan på 

hälsosamtalet är mycket viktig.  Det är föräldrarna som ansvar för att barnet utvecklas på ett 

hälsosamt sätt, vilket också kan innebära att föräldrarna blir mer lyhörda för ohälsa hos 

barnet.  

hälsosamtalen har vi aldrig utan vårdnadshavaren. En vårdnadshavare ska vara med, 

det är jätteviktigt.  

Under hälsosamtalet får skolsköterskan en möjlighet att skapa en relation till både eleven och 

vårdnadshavarna som är värdefull för att kunna identifiera eventuell ohälsa. Att skapa en god 

relation med föräldrarna ansåg skolsköterskorna viktig. Hälsosamtalet ska vara till nytta för 

den enskilde eleven. Under samtalet vill man få fram elevens syn på sin hälsa och sitt 

välbefinnande. Skolsköterskorna talar direkt till eleven och vill att det är han/hon som svarar 

på frågorna som ställs. 

Det är viktigt för mig när jag har hälsosamtal med sex åringarna är att jag pratar med 

eleven. Jag pratar inte med mamma, utan jag pratar med eleven. Sen får mammor och 

pappor inflicka. Svarar föräldrarna för mycket så brukar jag be dom låta barnet få 

svara. 

Under hälsosamtalet kan skolsköterskan identifiera något hon som hon ser som ohälsa, men 

som barnet och vårdnadshavaren inte ser som ohälsa. I en intervju beskriver skolsköterskan 

hur hon i ett hälsosamtal identifierade ohälsa i form av övervikt hos en elev. Familjen som 

hade utländsk härkomst såg övervikt som välfärd istället.   

Jag kan inte omändra deras kultur. Jag kan tala om att det är väldigt skadligt // När 

dom åker hem till sitt hemland så visar dom att dom har bra ställt i Sverige, för att 

dom har feta barn. Då tycker inte jag att det är lönt att jag remitterar, alltså jag 



12 
 

 

känner inte att jag kan remitera dom till överviktsenheten eftersom dom inte ser 

problemet. 

Förberedelser inför hälsosamtalet 

Inför ett kommande hälsosamtal skickar skolsköterskorna ut ett informationsbrev till 

vårdnadshavarna. Brevet innehåller information om vad hälsosamtalet kommer bestå av. Detta 

ger vårdnadshavarna och eleverna en möjlighet att tänka över de ämnen som kommer tas upp 

under samtalet. Hälsoenkäter delas ut eller skickas hem till eleverna inför ett kommande 

samtal. Barnen och vårdnadshavare fyller i enkäterna och lämnar dem till skolsköterskan 

innan hälsosamtalet äger rum. I intervjuerna berättar skolsköterskorna att de inhämtar 

elevjournaler och i de fall då barnet börjar i förskoleklass inhämtas även BVC journalen. 

Skolsköterskan läser därefter igenom materialet som hon fått in för att på bästa möjliga sätt 

kunna anpassa hälsosamtalet utifrån barnets behov. I flera av intervjuerna betonar 

skolsköterskorna vikten att vara väl inläst på samtliga delar i BVC journalen för att kunna 

identifiera eventuell ohälsa hos den enskilde eleven. En av skolsköterskorna berättar att 

APGAR- poängen som har uppmäts i samband med barnets födelse i vissa fall kan kopplas 

samman med inlärningssvårigheter hos den enskilda eleven. Låga APGAR poäng kan vara en 

vara en förklaring till elevens inlärningssvårigheter.  

Att identifiera ohälsa genom att befinna sig nära eleverna 

Att befinna sig nära eleverna upplever skolsköterskorna som viktigt för att kunna identifiera 

eventuell ohälsa hos eleverna på skolan. Den andra huvudkategorin illustreras av två 

underkategorier. Dessa är ”tillgänglighet” och ”observationer”.  

Tillgänglighet  

Att vara tillgänglig för eleverna ansåg skolsköterskorna som viktig för att kunna identifiera 

ohälsa. Genom att röra sig ute på skolgården eller delta på lektioner är ett sätt att visa 

tillgänglighet och skapa relationer. En skolsköterska berättar att har arbetat med att öka 

tillgängligheten. Hon har tydligt märkt att fler elever vågar söka upp henne för att prata om 

något. Genom att hålla sin dörr till arbetsrummet öppen bjuder skolsköterskan in till spontana 

hälsobesök. Under besöket kan hon observera eventuell ohälsa hos eleven. Skolsköterskan 

läser av eleven redan när eleven kommer in i rummet. Hon tittar på elevens kroppsspråk, 

kroppshållning och utseende. Hon observerar huruvida hon får ögonkontakt med eleven men 

även hudfärg, doft och beteende, listan kan göras lång. 

Man läser av egentligen från det man öppnar dörren och säger kom in. 

Skolsköterskorna tycker att man lättare kan identifiera och arbeta med ohälsa hos en elev som 

självmant söker sig till skolsköterskans arbetsrum. När eleven kommer kan skolsköterskan 

ställa frågor kring elevens hälsosituation. Skolsköterskan väntar in eleven genom att aktivt 

lyssna på vad eleven vill berätta. På så sätt skapa hon sig en närmare relation med eleven 

vilket informanterna såg som en viktig del för att kunna identifiera ohälsa hos eleverna.  

För om dom känner skolsköterskan, då är det lättare att gå dit och berätta saker som 

inte är roliga. 
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Observationer 

Skolsköterskorna anser att förutsättningarna för att identifiera ohälsa hos skolbarnen genom 

observationer är goda. I intervjuerna framkom det att skolgård, matsal, korridorer, klassrum 

och skolsköterskans arbetsrum är miljöer där skolsköterskan anser sig ha goda möjligheter att 

identifiera ohälsa genom sina observationer. Skolsköterskan kan med hjälp av sin erfarenhet 

och ”den kliniska blicken” observera nytillkomna hälsoproblem hos skolbarnen.  

Observationer i matsalen nämner flera informanter som en viktig plats för att kunna 

identifiera ohälsa hos skolbarnen. Genom att äta pedagogisk lunch i elevmatsalen har 

skolsköterskan goda chanser att fånga upp avvikande mönster i elevernas näringsintag. En 

informant berättar att hon dagligen äter lunch i skolmatssalen tillsammans med eleverna. Hon 

menar på att den pedagogiska lunchen tillsammans med eleverna är optimal för att identifiera 

ohälsa. Skolsköterskan kan observera en enskild elev genom att sätta sig vid de bord eleven 

sitter. Då skolsköterskan regelbundet äter i matsalen upplever inte eleven att skolsköterskan 

utför observation. Informanten berättar om att hon la märke till att en elev slutade äta lunch 

med sin klass. Skolsköterskan kontaktade elevens mamma och det visade sig att eleven sa till 

mamma att hon åt i skolan och därför inte ville äta hemma. Skolsköterskan skickade remiss 

till ätstörningsenheten för att flickan skulle få hjälp. Eleven diagnostiserades med manifest 

anorexia. En annan informant berättar att hon observerar måltidsbeteendet hos elever med 

övervikt för att få en uppfattning kring elevens förhållande till mat. Skolsköterskan kan också 

göra viktiga observationer gällande elever sociala samspel med kamrater i matsalen. 

jag kan mycket väl gå och sätta mig vid det här bordet, vid den här eleven som jag har 

undringar på och prata med den.  

Allmänna utrymmen som korridorer beskriver flera av informanterna som en annan viktig 

miljö att vistas i. Här kan skolsköterskan fånga upp avvikande beteenden hos elever som kan 

indikera ohälsa. En elev som bråkar, skriker, stör, eller som aldrig står stilla kan tyda på en 

begynnande psykisk ohälsa. Skolsköterskan observerar även samspelet mellan eleverna. Det 

kan bli ganska tydligt om en eller flera elever står utanför den vanliga klassgemenskapen. Den 

psykiska ohälsan tycker skolsköterskorna är svårare att lyckas identifiera. Det gäller att 

skolsköterskan är observant och lyhörd. En elev som alltid är stilla kan tyda på utanförskap 

eller en begynnande depression.  

i korridorerna ser man jätte mycket av vad som händer. Om de är ensamma, sitter 

ensamma i klassrummet, sitter avskilt från de andra, eller kanske i grupprummet sitter 

avskilt från varandra. 

Att identifiera ohälsa genom samarbete 

Samtliga skolsköterskor upplever att samarbete kring en elev är oerhört viktig för att kunna 

identifiera ohälsa. Skolsköterskan är ensam i sin yrkesroll på skolan och kan inte ensam 

identifiera all ohälsa hos eleverna. Det krävs att hon samarbetar med kollegorna på skolan och 

även tar hjälp av specialistkompetenser som finns utanför skolan såsom barn och 

ungdomspsykiatrin (BUP), ätstörningsenheten, överviktskliniken, ungdomsmottagningen med 

flera. Ett fungerande samarbete med föräldrarna nämner informanterna också som en viktig 

del i att lyckas identifiera ohälsan hos deras barn. Den tredje huvudkategorin illustreras av två 
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underkategorier. Dessa benämns ”samarbete med olika intressenter på skolan” och ”samarbete 

med olika intressenter utanför skolan”. 

Samarbete med olika intressenter på skolan 

Skolsköterskorna anser att samarbetet med kollegorna på skolan är av stor vikt för att kunna 

identifiera ohälsa hos den enskilda eleven. I intervjuerna nämns rektor, skolläkare, 

skolpsykolog, kurator, lärare, bespisningspersonal och specialpedagoger som viktiga 

samarbetsparter i identifieringsarbetet kring ohälsa. 

Rektorerna har en viktig roll i skolans hälsoförebyggande arbete. Som arbetsledare kan 

rektorn styra hälsoarbetets insatser och starta projekt för att förebygga ohälsa på skolan. En 

engagerad rektor som förstår vikten av ett hälsoarbete satsar resurser på att identifiera ohälsa 

tidigt bland eleverna. En av skolsköterskorna berättar att rektorn på skolan har bestämt att 

man tidigt och kraftfullare ska försöka identifiera ohälsa hos eleverna. Skolsköterskans 

hälsosamtal skulle prioriteras högt för att identifiera och förebygga ohälsa. 

Skolsköterskorna nämner lärarna som viktiga samarbetspartner kring identifieringen av ohälsa 

hos elever. Lärarna har bättre möjlighet att fånga upp den ohälsa som syns i klassrummet där 

skolsköterskan sällan vistas. Genom att lärarna förmedlar de tankar och de känslor dom får 

om att det är något som inte står rätt till hos eleven kan skolsköterskan arbeta vidare med att 

identifiera den eventuella ohälsan. I intervjuerna är skolsköterskorna överrens om att det är 

klasslärarna som känner eleverna bäst då de träffar eleverna dagligen. I en intervju berättar 

skolsköterskan om en elev som har vänt sig till sin klasslärare i förtroende och berättat om att 

hemsituationen inte är bra. Elevens far missbrukar och beter sig illa, både psykiskt och 

fysiskt, mot både modern och eleven i fråga. 

jag som skolsköterska bör ha ett bra samarbete med lärarna för dom märker ju ofta 

om någon inte mår bra. 

Bespisningspersonalen kan identifiera avvikande beteenden hos eleverna i samband med 

skolmåltiden. Vid misstanke om till exempel anorexia samarbetar skolsköterskan med 

bespisningspersonalen. Genom att föra en dialog med dem kan skolsköterskan få information 

som gör att hon får kunskap om elevens måltidsvanor. 

Prata med bespisningen // be dom hålla lite extra koll på hur hon äter för jag kan inte 

vara överallt.  

Samtliga skolsköterskor menar att elevhälsoteamets (EHT) möten är viktigt för identifiering 

av ohälsa. I intervjuerna framkom det att det varierar lite från skola till skola vem som 

medverkar på dessa möten. Yrkeskategorier såsom rektor, biträdande rektor, skolsköterska, 

kurator, skol- och yrkesvägledare, specialpedagog, lärare, skolläkare och skolpsykolog nämns 

i intervjuerna. Under EHT- mötet tas enskilda elevfall upp där man till exempel har lagt märke 

till något avvikande i beteende, problem eller behov har observerats. 

den här eleven mår inte bra av någon anledning, hög frånvaro, börjat bli otroligt 

utåtriktad eller väldigt inåtvänd. 

Utifrån vad som framkommer bestäms vem eller vilka i teamet som ska arbeta kring den 

enskilda eleven för att identifiera den eventuella ohälsan. Inlärningssvårigheter verkar vara 

den vanligast förekommande problematiken som tas upp på EHT- mötet. Skolsköterskan kan 
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då ta på sig att kontrollera synen för att utesluta eventuella synsnedsättningar hos eleven. 

Kuratorn ser över elevens psykosociala situation och hur familjesituationen ser ut. 

Specialpedagogen gör pedagogiska tester på eleven för att se huruvida inlärningssvårigheter 

finns, samt kontrollerar om eleven har lärt sig att läsa. 

När alla inblandade undersökt eleven i syfte att identifiera ohälsa, så återkopplar man i nytt 

EHT- möte där var och en presenterar sina fynd samt vilken slutsats man kommit fram till. 

Därefter förs en diskussion hur man ska gå vidare med den eventuellt konstaterade ohälsan. I 

intervjuerna går åsikterna isär när det gäller hur mycket man som skolsköterska kan 

återkoppla av den information som man har om eleven. Vissa menar att andra än 

skolsköterskan och skolläkaren inte har rätt att ta del av uppgifter rörande eleven som 

skolsköterskan har och hänvisar till att de arbetar under sekretess. Andra menar att det är av 

stor vikt att de andra i EHT får ta del av informationen för att kunna arbeta optimalt med 

elevens problematik eller ohälsa. 

Det är inte alla som vet om det inom organisationen // man ju faktiskt bryta 

tystnadsplikten om det gagnar eleven nu för tiden sedan den nya skollagen  

I EHT pågår även arbete med att identifiera risk för ohälsa på ett mer generellt plan. I flera 

intervjuer nämns smartphone- och datoranvändande som en potentiell riskfaktor för ohälsa 

hos eleverna. EHT arbetar även med att identifiera ohälsans utbredning samt hur man till 

exempel kan arbeta kring med att förebygga den ohälsa som kan uppstå av att eleverna 

spenderar för mycket tid framför sin dator eller sin smartphone. 

Samarbete med olika intressenter utanför skolan 

Vid misstanke om ohälsa tas ibland hjälp av de specialistkompetenser som finns utanför 

skolan. Detta verkar oftast ske då skolsköterskan identifierat ett problemområde hos en elev 

där hon själv upplever att hon inte har tillräcklig kompetens. Det kan handla om misstanke om 

till exempel psykiatriska besvär eller misstanke om ätstörning. Remisser skickas då till BUP, 

överviktsenheten, ätstörningsenheten eller dietist. Vid misstanke om missförhållanden i 

hemmet eller övergrepp tas kontakt med kommunens socialtjänst och i vissa fall görs en 

polisanmälan. Vid misstanke om sexuellt betingad ohälsa tas kontakt med 

ungdomsmottagningen. Skolsköterskorna beskriver att samarbetet med specialistkompetenser 

utanför skolan ofta fungerar väl förutom samarbetet med barn och ungdomspsykiatrin de ofta 

bollar tillbaka problematiken till skolan. 

 

det mesta blir skolans problem idag. 

Skolsköterskorna ser vårdnadshavare som viktiga samarbetspartner när det gäller att 

identifiera ohälsa hos eleven. Redan under första hälsosamtalet i förskoleklassen försöker 

skolsköterskan bygga upp en bra kontakt med elevens föräldrar/vårdnadshavare och därmed 

bädda för en långsiktig och hållbar relation. En skolsköterska berättar att hon försöker skapa 

ett intressant och trevligt första möte med vårdnadshavarna. Även om hon har identifierat 

ohälsa så väljer hon att avvakta med denna diskussion innan hon har etablerat god relationen 

till vårdnadshavarna. Hon nämner dock att om eleven uppvisar tecken på att lida av allvarlig 

ohälsa så tar hon upp detta på ett tidigt stadium.  
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Flera av skolsköterskorna nämner i intervjuerna att information till vårdnadshavarna är viktig 

för att vid behålla en god relation. I intervjuerna nämner skolsköterskorna att de bland annat 

skickar hem information efter hälsoundersökningarna där vårdnadshavare ej har medverkat. 

Skolsköterskorna anser att det är av stor vikt att vårdnadshavarna får information om sina 

barns hälsa och på så sätt får de med sig vårdnadshavarna intresse i det hälsofrämjande arbetet 

som bedrivs på skolan och då kan få signaler från dem om att de ser ohälsa hos sitt barn. 

Jag skickar hem en lapp efter varje kontroll, till exempel längd och vikt.  

När organisationen motverkar hälsoarbetet 

Skolsköterskorna ger uttryck för att skolans organisation av elevhälsoarbetet kan vara ett 

hinder för att lyckas identifiera ohälsa hos eleverna. I flera intervjuer angavs det höga 

elevantalet och den administrativa bördan begränsa skolsköterskans möjlighet i arbetet att 

identifiera ohälsa. Skolsköterskorna upplevde en känsla av att inte räcka till för eleverna och 

det innebar att de fick prioritera bort vissa sysslor. Hälsoundervisningen var något som 

flertalet av informanterna berättade att de inte hade tillräckligt mycket tid till, men som de 

ansåg vara ett viktigt inslag i elevhälsan på skolorna och som även kunde bidra till att 

identifiera ohälsa. 

Skolsköterskorna berättar att det administrativa arbetet tar upp en stor del av deras arbetstid 

och det stora antalet elever påverkade kvaliteten på deras arbete. Detta innebar att det var 

svårt bygga upp de förtroendefulla och hållbara relationer som kan vara avgörande för att 

kunna identifiera och förebygga ohälsa. Den upplevda bristen på tid uppfattades som 

stressande och de antydde att de hade dåligt samvete för att inte hinna med sina 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Detta påverka ibland även kvaliteten på hälsosamtalen.  

Det tar engagemang och tid av mig för annars kan jag ju köra check, check system, in 

ut, in ut, det är ju ingen mening, det har ju dom inte fått någonting utav. 

Skolsköterskorna ger uttryck för att deras arbetsuppgifter som skolsköterska har ökat men att 

det inte anställs fler skolskötskor på skolorna. De upplever att deras kollegor på skolan och 

hos föräldrarna inte har kunskap om att skolsköterskans arbete förändrats genom åren och att 

yrkesrollen skolsköterska skiljer sig mycket idag från hur den var utformad förr. 

Skolsköterskorna känner sig därför tvungna att lägga mycket tid på att informera om vad 

deras arbete går ut på. Arbetet som skolsköterskan gör idag är främst inriktad på att förebygga 

och identifiera hälsa samt att screena för eventuell ohälsa.  

Fortbildning och kompetensutveckling var något som informanterna såg som betydelsefullt 

för att kunna bedriva en bra skolhälsovård. Skolsköterskan saknar oftast ett nära samarbete 

med andra skolsköterskor. Fler träffar med andra skolsköterskor framkom som önskvärt i 

intervjuerna. Informanterna lyfte fram fortbildning som betydelsefullt i hälsoarbetet kring den 

enskilda eleven. Detta skulle ge skolsköterskorna möjlighet till att fördjupa sina kunskaper 

och fortlöpande utvecklas i sin yrkesroll. I intervjuerna framkom det att detta verkade vara 

lågt prioriterat av en del arbetsgivare. Ett ämne som flera skolsköterskor nämner som känsligt 

och viktigt att få regelbunden fortutbildning i är övervikt. Utan fortbildning och 

kompetensutveckling såg informanterna att det fanns en risk att missa ohälsa hos eleverna.  
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Resultatsammanfattning  

Skolsköterskorna upplever att det finns goda möjligheter att identifiera ohälsa hos eleverna i 

skolan.  Identifieringen av ohälsa sker främst via det planerade arbetet som innefattar 

hälsosamtal, hälsoundersökningar samt hälsoundervisningen. Här ges också en unik möjlighet 

för skolsköterskan att skapa sig relationer till eleven och i vissa fall även vårdnadshavare. Att 

ha med sig vårdnadshavare i det hälsofrämjande arbetet är viktigt då det främst är de som kan 

förebygga ohälsa samt arbeta med den eventuella ohälsa som finns hos eleven. All ohälsa 

identifieras inte under det planerade arbetet som bedrivs av skolsköterskan. Genom att visa 

sig tillgänglig för eleverna ökar chanserna till att lyckas identifiera ohälsa. Ett bra sätt att visa 

sig tillgänglig är att vistas i elevernas närmiljö tillexempel ute på skolgården, i matsalen, i 

korridorer och i klassrummen. Samtidigt ger detta en unik möjlighet till att utföra 

observationer hos enskilda elever eller i grupp. Skolsköterskan kan observera 

kamratrelationer, socialisering, beteende, med mera. Brist på tid och för stort elevantal 

minskar möjligheten att identifiera ohälsa i skolan. Samarbete är viktigt för att ohälsan ska 

uppmärksammas och förebyggas. Ett arbete som är omfattande och involverar såväl skolans 

personal, vårdnadshavare och andra yrkesroller utanför skolan som har specialistkompetenser 

inom olika områden. Skolsköterskorna anpassar sitt arbete efter elevernas behov och försöker 

få eleven delaktig. De insatser som görs kring en elev där man har identifierat ohälsa ska vara 

gynnsamma för eleven. 

DISKUSSION 

Metod 

I diskussionen kommer författarna att diskutera kring metoden, urvalet, datainsamlingen samt 

analys processen. Begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet kommer 

belysas i metoddiskussionen.  

 

Syftet med studien var att belysa vad skolsköterskor har för möjligheter och hinder att 

identifiera ohälsa hos barn och ungdomar i skolmiljön. Till studien valde författarna en 

kvalitativ ansats för att studera fenomenet. Inspelade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod och kvalitativ innehållsanalys för att analysera data. Inspelade intervjuer 

ansågs passa väl in för att besvara syftet, då författarna ansåg att intervjuer skapade 

möjligheten att fördjupa sig i hur skolsköterskor arbetar för att identifiera ohälsa hos 

skolungdomar. Då studien inte syftar till att presentera statistik i form av antalet besök som 

skolsköterskan genomför, eller värdera effekten av olika identifieringsmetoder ansågs att en 

kvantitativ metod inte uppfyllde författarnas syfte (Lundman och Hällgren Granheim, 2012).  

 

Datainsamlingen skedde med hjälp av personliga intervjuer som genomfördes var 

semistrukturerade, författarna använde sig av en intervjuguide med totalt tio öppna frågor, 

dessa beskrivs mer utförligt i bilaga 3. De semistrukturerade frågorna ger möjlighet till 

ytterligare djup i intervjun då intervjuaren kan ställa frågorna ur en flexibel ordning och den 

lämnar utrymme för författarna att ställa följdfrågor beroende på vad som kommer upp under 

intervjun. Risken finns annars att intervjun hamnar på ett ytligare plan där informanterna 

berättar hur man bör arbeta istället för att berätta om deras egna arbetssätt (Polit och Beck, 

2004).  Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) framkommer forskarens delaktighet 

genom att vara följsam i intervjun och på så vis vara med att skapa innehållet i själva 

resultatet av intervjun.   Ingen av författarna har tidigare erfarenheter av att intervjua och var 
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därför osäkra på om intervjufrågorna skulle vara tillräckligt omfattande och täcka in studiens 

syfte. Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan intervjuandet ses som ett hantverk, där både 

intervjuaren och deltagaren har utbyte av intervjun. Utfallet av intervjun påverkas av den 

intervjuande personens personliga erfarenheter (a. a.). Övervägande delen av intervjuerna 

genomfördes på skolsköterskornas arbetsplatser, några genomfördes i skolsköterskornas 

bostäder. Deltagarna har valt att frivilligt delta i studien, studien godkändes sedan av 

verksamhetscheferna eller rektorerna i de aktuella skolorna. Alla nio som tillfrågades delta i 

studien tackade ja. En intervju var av sämre kvalitet. Författarna valde ändå att ta med den 

intervjun i datamaterialet då den ansågs hålla tillräcklig kvalitet för att ingå i studien. 

 

Urvalet bestod av nio stycken informanter vilka arbetade i författarnas närområde, de 

uppfyllde kriterierna som författarna önskade för att skapa giltighet i resultatet. Detta 

bekräftas av (Long och Johnson, 2000) som beskriver att giltighet är när resultatet har 

beskrivit det karaktäristiska som uppsatsen hade för avsikt att beskriva. Informanterna hade 

alla arbetat några år som skolsköterskor och vana att genoföra hälsosamtal. De hade alla minst 

en specialistexamen och de flesta hade extra vidareutbildningar eller fördjupningskurser inom 

ämnen som berör skolsköterskans arbetsuppgifter. Skolsköterskornas bakgrund redovisas i 

tabell 1. Att skolsköterskorna hade liknande erfarenhet och utbildningsnivå kan vara en brist i 

studien då författarna inte undersökt om detta stämmer överens med den genomsnittliga 

skolsköterskan i landet. Däremot kan det vara en styrka, som gett extra bredd och djup åt 

resultatet, att intervjuerna genomfördes på olika geografiska platser i Sverige då det visade sig 

att arbetssätten delvis skilde sig åt mellan dessa orter. Detta stärker tillförlitligheten i studien 

som enligt (Morse et al, 2002) beskriver tillförlitlighet som har reflekterat alla stegen i 

analysarbetet genom de olika tolkningsresultat, abstraktionsnivåer som framkommit och leder 

där med till ett mer logiskt följdriktigt analysarbete.   

 

Den kvalitativa innehållsanalysen upplevdes av författarna passa väl in för att analysera data, 

då den fokuserar på att analysera, kategorisera och tolka texter (Elo och Kyngäs, 2008). Båda 

författarna har läst igenom, lyssnat och granskat intervjuerna noggrant både enskilt och 

tillsammans, vilket ökar trovärdigheten i resultatet. Detta genomfördes för att författarna 

skulle komma fram till en så grundlig och tillförlitlig analys som möjligt. Datamaterialet 

strukturerades och kodades med hjälp av en Excel- matris för att få bättre översikt av arbetet, 

vilket författarna såg som en väg ha en tydligare struktur i analysarbetet.  Att presentera 

resultatet i kategorier med citat från intervjuerna anser författarna öka studiens trovärdighet, 

detta ger även läsaren möjlighet att värdera resultatets trovärdighet. Ett annat sätt att värdera 

en studies kvalitet är att titta på tillförlitligheten, det vill säga att den innehåller det som den 

avses att undersöka (Patel och Davidsson, 2003). Genom hela analysprocessen strävade 

författarna hela tiden efter att ha ett öppet sinne mot materialet. Författarna samarbetade 

genom hela studien och stävade efter att vara öppna mot varandra i arbetets alla delar (Elo och 

Kyngäs, 2008). Överförbarheten ingår i trovärdigheten, då detta beskriver hur omfattningen 

av hur studiens resultat kan tillämpas av andra. Det är läsaren som avgör beträffande 

resultatets överförbarhet i andra sammanhang (Polit och Beck, 2006). 

RESULTATDISKUSSION   

Syftet med denna studie var att belysa hur skolsköterskor identifierar ohälsa hos barn och 

ungdomar i skolmiljö. Resultatdiskussionen kommer att utgå från resultatets fyra kategorier 

och sju underkategorier som identifierades under analysarbetet. Dessa huvudkategorier består 
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av att identifiera ohälsa med hjälp av skolsköterskans rutinarbete, att identifiera ohälsa genom 

befinna sig nära eleverna, att identifiera ohälsa genom samarbete samt när organisationen 

motarbetar hälsoarbetet. Resultatet från studien visar hur komplex skolsköterskans 

vardagsarbete är och att hon behöver utgå ifrån många olika infallsvinklar för att identifiera 

elever som drabbats av ohälsa.  

 

Skolsköterskan beskriver sitt rutinarbete med hälsosamtal, hälsokontroller och 

hälsoundervisning som den viktigaste delen att identifiera ohälsa hos barn och ungdomar i 

skolans miljö. De ansåg att hälsosamtalet var det lättaste arbetsverktyget att identifiera ohälsa 

med. Hälsosamtal genomförde skolsköterskorna i förskoleklass, årskurs fyra och årskurs åtta, 

vilket överensstämmer med Vägledningen för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2014). 

Informanterna ser hälsosamtalet som ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera ohälsa. 

Clausson och Moberg (2012) och Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården 

(Socialstyrelsen, 2004) påvisar hälsosamtalet som ett verktyg och att dess utformning ger en 

ytterligare möjlighet för skolsköterskan att identifiera elevers ohälsa. 

 

Hälsosamtalet beskrivs i resultatet som en av skolsköterskas viktigaste verktyg. Detta verktyg 

ger en god plattform för skolsköterskans möjlighet att identifiera ohälsa men även möjlighet 

för skolsköterskorna att komma närmare eleven och skapa en fördjupad relation, som styrks 

av Borup och Holstein (2007). Skolsköterskorna försöker att skapa en harmonisk miljö och ge 

eleven tid när de genomför hälsosamtalet. Arnesdotter och Olander (2008); Kortesluoma, 

Hentinen och Nikkonen (2003) bekräftar detta i sina studier, vilka visar att med en god miljö, 

tillräcklig tid och en god framtoning fick skolsköterskan ut mest information av hälsosamtalet 

för att kunna identifiera ohälsa hos sina elever (a. a.). Golsäter, Sidenvall, Lingfors & Enskär 

(2011) beskriver även hur valet av enkät kan påverka skolsköterskans möjlighet att identifiera 

ohälsa(a. a.). Skolsköterskan använder hälsoenkäten som en checklista för att inte missa 

hälsosamtalets olika delar under hälsosamtalet. Skolsköterskan använder sig även av andra 

verktyg än hälsosamtalet, för att identifiera ohälsa eller identifiera de elever som är i 

riskzonen att drabbas av ohälsa vilket även framgår i en studie av Pavletic (2011). Det 

individcentrerade perspektivet försöker skolsköterskan att tillämpa i alla sammanhang men 

det visade sig tydligast i hälsosamtalen, detta bekräftas av Gedda (2001) som beskriver 

skolsköterskans unika position, där det hälsofrämjande arbetet utgår ifrån individen och 

dennes specifika vardags situation.   

 

Resultatet visar att skolsköterskor arbetar olika gällande föräldrarnas närvaro vid 

hälsosamtalet. Vissa av skolsköterskor ansåg att föräldrarna endast behövde närvara vid 

samtalet som utförs i förskoleklass. Andra ansåg att föräldrarna bör följa med eleverna till 

hälsosamtalen under hela grundskolan. Hälsosamtalet visade sig vara ett bra tillfälle att skapa 

en god relation till föräldrarna, då föräldrarna har en stor inverkan och en bra kännedom om 

sitt barn. I Socialstyrelsen (2014) betonas att ett gott samarbete med föräldrarna kan leda till 

en snabbare och lättare identifiering av ohälsa hos den enskilda eleven. I Hillman (2010) 

bekräftas att det behövs tydligare riktlinjer och rutiner för hur samarbetet med föräldrarna ska 

se ut (a. a.).   

 

När skolsköterskan genomför hälsokontroller eller screeningsarbete har de stora möjligheter 

att identifiera olika former av ohälsa som exempelvis tillväxtproblem, synnedsättningar, 

trivsel samt kamratrelationer. Detta bekräftas av Clausson och Moberg (2012) samt Hillman 

(2010) som beskriver skolsköterskans möjlighet att via tillväxtkurvan och individuella samtal 

identifiera ohälsa inom skolan(a. a.). Resultatet av denna studie visar att när skolsköterskorna 

deltar i hälsoundervisningen ger detta en extra möjlighet att komma nära eleverna och på så 
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sätt ge en ökad möjlighet för dem att identifiera ohälsa hos eleverna. Hälsoundervisningen 

kan bestå av ämnen så som kost, motion, sex och samlevnad, genetik, prevention av 

beroendeframkallande ämnen, sömnens betydelse samt spelberoende. Vissa skolsköterskor 

undervisar även HLR till elever i årskurs åtta och nio.  

 

Samtalet och kommunikationens betydelse med eleverna beskrivs i resultatet som en 

betydande faktor för skolsköterskan att identifiera ohälsa, men även att förebygga samt stödja 

eleven när ohälsa uppstått. Samtalets utförande spelade en stor roll i identifieringsprocessen. 

Detta beskrivs även av Eide och Eide (2007) som menar att kommunikationen är den bästa 

vägen för att nå en god omvårdnad och att kommunikationen speglar både den verbala och 

icke verbala processen i en relation. Skolsköterskorna i denna studie träffar en stor del av 

eleverna dagligen i sitt arbete, då hon befinner sig i korridorerna, i matsalen eller på 

skolgården. De nämner regelbundenheten som en avgörande faktor i samband med 

identifiering av ohälsa. Detta beskrivs även av Clausson och Moberg (2012); Socialstyrelsens 

riktlinjer för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2004). Regelbundna kontroller av eleverna 

skapar grund för fördjupade relationer och att detta underlättade för skolsköterskan att 

upptäcka elevernas problem.  

 

I resultatet beskriver skolsköterskorna vikten av att få eleverna att vilja ta emot hjälp. Om 

eleven inte är intresserad av hjälp är det mycket svårt att arbeta vidare. Detta styrks av 

Antonovsky (2003) som menar att om individen förstår det sammanhanget som den lever i, 

upplever sig ha möjligheten att påverka sin livssituation och upplever sitt liv som meningsfullt 

uppstår bättre möjligheter att inneha en god hälsa (a. a.). Här kan skolsköterskan finnas som 

ett stöd för eleven att finna sammanhang, meningsfullhet och hanterbarheten i livet. I en 

studie av Taylor (2004) kommer de fram till att eleverna har fördelar av Antonovsky´s teori 

och styrker deras förebyggande faktorer för att lättare hantera svåra situationer.  

 

Motiverande samtal (MI) var ett mycket populärt och användbart arbetssätt att både 

identifiera, hjälpa samt motivera elever som drabbats av ohälsa. Skolsköterskorna poängterar 

att motivation är den avgörande faktorn att arbeta med för att kunna skapa en förändring hos 

eleven. Clausson och Moberg, (2012); Eide och Eide (2007) beskriver att motiverande samtal 

bygger just på ordet motivation, där motivationen är den avgörande faktorn i elevens förmåga 

till förändring och där motivationen bygger på tre begrepp; vilja, beredskap och förmåga 

(a.a.). Att använda MI som metod visar också kravet på skolsköterskan ändras och fördjupas 

då det kan var lätt för skolsköterskan att falla tillbaka i gamla mönster och bara ge råd, detta 

framkommer i en studie av (Brobeck, Bergh, Odencrants och Hilding, 2011). Vidare påvisar 

studien att MI som metod är en mycket användbar metod som både berikar och främjar 

individens medvetenhet.    

 

Resultatet visar att skolsköterskorna arbetar ur ett individcentrerat perspektiv, där de försöker 

att behovsanpassa samtalen och informationen efter individen.  Detta förhållningssätt beskrivs 

även av Reuterswärd och Lagerström (2010) vars resultat visar att svenska skolsköterskor 

arbetar individuellt med barnen genom hälsosamtalet och ansåg hälsosamtalet som en mycket 

viktig del av sitt arbete (a. a). Fördelen med att fokusera på ett individcentrerat perspektiv 

framkommer även i Olsson, Fahlén och Janson (2007) där de undersökt olika 

tillvägagångssätts inverkan på elevens hälsoval. Att samtala i grupp om hur farlig alkohol och 

narkotika är har visat sig ge mycket låga resultat, medan att vända sig till eleven och fråga om 

deras sociala situation och deras personliga problem visade sig ha en större inverkan på 

individen.     
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Förutsättningarna, för skolsköterskorna i denna studie, att identifiera ohälsa genom att befinna 

sig nära eleverna visade sig vara goda, vilket styrks av Bodrup och Holstein (2007) som 

påvisar att skolsköterskan spelar en betydande roll för elevens hälsosituation och mentala 

hälsa. Resultatet visar att skolgården, korridorerna och matsalen var bra platser för få 

möjligheten att identifiera ohälsa.  Dessa platser var även bra för skolsköterskan att synliggöra 

sig själv för eleverna. Det visade sig att när skolsköterskan synliggör sig själv vågade eleverna 

oftare komma på besök. Att äta lunch tillsammans med eleverna visade sig vara ett bra sätt att 

kunna observera elevernas matvanor. Förutom elevernas matvanor kunde skolsköterskan se 

vilka elever som åt tillsammans eller om någon elev satt för sig själv, dvs. hon kan observera 

elevens sociala beteende och eventuella förändringar i sociala strukturer. Skolsköterskorna 

identifierade sociala beteende genom att se hur eleverna uppträdde mot varandra. Här fanns 

även en möjlighet att identifiera avvikande beteende så som isolering eller att eleven bråkar, 

skriker, stör och som har svårigheter att stå stilla, vilket skolsköterskorna nämnde som en 

eventuell indikation på ohälsa. Clausson och Moberg (2012) beskriver att skolsköterskan kan 

identifiera elevers ohälsa genom deras utåtagerande beteende. Om en elev tidigare har varit 

glad plötsligt drar sig undan och blir tyst, eller om en elev plötsligt går upp eller ner i vikt kan 

det innebära att eleven drabbats av ohälsa. Skolsköterskan försöker att synliggöra sig själv 

genom att hälsa på eleverna i korridoren, le lite åt dem, går fram och pratar med dem, ger dem 

uppmärksamhet, samt bjuder in eleverna för att väga och mäta sig.   

Genom att ha en öppen attityd och att arbeta med ”dörren öppen”, menar skolsköterskorna 

underlätta arbetet med identifieringen av ohälsa. Detta beskriver även Clausson och Moberg 

(2012) som menar att skolsköterskans tillgänglighet är grunden i hennes arbete (a. a.). Då 

elever kommer till skolsköterskan visade resultatet att hon genomför observationer redan i 

dörröppningen genom att läsa av kroppsspråk, kroppshållning, utseende och hudfärg. När 

eleven senare kommit in och samtalet påbörjats observeras ögonkontakt, doft, beteende, m.m. 

 

I en studie av Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) ansåg man att det är av yttersta vikt att skapa 

ett bra samarbete med föräldrarna för att kunna skapa de bästa möjligheterna för barnen i 

skolan. De kom även fram till att samarbete och kommunikation bör vara en större del av 

skolsköterskeutbildningen. Skolsköterskorna beskrev föräldrarna eller vårdnadshavarnas 

samarbete som ett betydelsefullt bidrag med att identifiera ohälsa hos eleverna. 

Skolsköterskan träffar föräldrarna redan under förskoletiden och då finns en stor möjlighet att 

skapa en bra relation och ett bra samarbete. Detta samarbete underlättar kommunikationen 

mellan skolsköterskan och föräldrarna om något skulle hända eller inträffa under elevens 

skolgång.  Det visade sig i en studie av Mäenpää och Åstedt-Kurki (2008) att samarbetet 

mellan skolsköterskor och föräldrar var mycket begränsad. Samarbetet bestod av tillfälliga 

kontakter som framförallt berörde elevernas tillväxt och utveckling. Föräldrarna hade däremot 

ett mycket bra förtroende för skolsköterskan och hennes kunskaper.   

 

Om samarbetet mellan skolsköterskan och eleven fungerar väl d.v.s. att eleven känner sig 

delaktig, visar det sig att skolsköterskan får ut mest av samtalen med eleverna. Golsäter, 

Lingfors, Sidenvall och Enskär, (2012) beskrev i sin studie att ha ett bra samarbete med 

eleverna gav skolsköterskan en möjlighet att skapa en mer individanpassad dialog med 

eleverna. Resultatet visade att skolsköterskorna ansåg att rektorn har en viktig roll i skolans 

hälsoförebyggande arbete. Om skolan har en engagerad rektor ökar möjligheten att identifiera 

ohälsa i skolan i ett tidigare skede. Detta nämns även i (Clausson och Moberg, 2012) som 

menar att rektorns roll i vissa fall kan vara avgörande hur pass väl elevhälsa fungerar (a. a.).  

Ett väl fungerande EHT samarbete och ett bra samarbete med lärarna ansågs även de skapa 

bättre förutsättningar för att identifiera ohälsa. En annan arbetskategori inom skolan som ett 

flertal av informanterna nämnde som nyckelpersoner var samarbetet med mat 
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bespisningspersonalen. I vissa fall visade det sig att det kan vara av stor vikt med ett bra 

samarbete utanför skolan speciellt i de sammanhang när skolsköterskan saknar rätt kompetens 

och behöver hjälp av externa resurser som exempelvis BUP eller SOS. Det kan röra sig om 

fall som läs och skrivsvårigheter, psykiska besvär eller misstanke om missförhållanden i 

hemmet. 

 

Skolsköterskor ansåg att tid var en bristvara i det dagliga arbetet. Informanterna gav intrycket 

att skolan som organisation motverkar möjligheterna för skolsköterskan att identifiera ohälsa. 

Kreuger. et. al. (2009) kom i sin studie fram till liknande resultat, där visade det sig att om 

skolsköterskorna bara hade en skola och ett minskat antal elever visade sig ha en positiv 

effekt på eleverna mående. De vanligaste orsakerna var att antalet elever ansågs vara för högt 

och att den administrativa delen tog för stor del av skolsköterskans arbetstid. Detta resulterade 

i att skolsköterskan upplevde svårigheter att engagera sig i speciella grupper, enskilda fall 

eller att kunna skapa en god kvalitet på hälsoundervisningen.  Resultatet visade att 

skolsköterskorna hade en känsla av att inte räcka till vilket även Clausson och Moberg (2012) 

diskuterar rörande sin profession och hur yrket har förändrats över tiden (a. a.). De fick även 

prioritera bort vissa arbetsmoment på grund av tidsbrist. Konsekvensen av detta resulterade i 

minskade möjligheter att skapa relationer till eleverna. 

 

Flera av skolsköterskorna nämnde svårigheterna med att hinna med alla arbetsuppgifter och 

att elevantalet var för högt. Konsekvenserna får eleverna ta i slutändan genom att 

skolsköterskan inte har möjligheten att identifiera elevernas behov. Detta styrks av Guttu, 

Keehner Engelke och Swansson (2004) som kommer fram till att elevernas säkerhet och hälsa 

påverkas av skolsköterskans möjligheter att vara närvarande. De skriver vidare att antalet 

elever per skolsköterska påverkar elevernas säkerhet på skolan.   

 

Fortbildning och kompetensutveckling var något som många skolsköterskor eftersökte och 

såg som en betydelsefull del i att bedriva en bra skolhälsovård. Resultatet påvisar att 

skolsköterskorna oftast saknar ett nära samarbete med andra skolsköterskor och att detta 

resulterar i att vissa kunskaper förloras. Skolsköterskorna berättade att de inte ansåg att 

arbetsgivarna prioriterade deras fortbildning, trots att de ansåg att de missade betydande 

information för att få möjligheten att förbättras inom sin yrkeskategori.  I en studie av Ladd 

(2009) poängterades att skolsköterskornas arbetsuppgifter behöver förtydligas och förstärkas i 

samhället. Clausson och Moberg (2012) skriver att skolsköterskans ensamarbete kan leda till 

en känsla av osäkerhet och att skolsköterskorna behöver stöd i sin yrkesroll av skolledningen 

för att orka hantera sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. I en artikel av Lee (2010) konstaterades 

att skolsköterskans roll behöver stärkas i samhället. Detta för att kunna få det inflytande som 

behövs för att kunna utöva sin roll till fullo som hälsofrämjare för barn och ungdomar. 

 

Konklusion och kliniska implikationer 

I studien framkommer det att större kompetens är efterfrågad när det gäller identifiering av 

psykisk ohälsa inom skolan. Denna studie beskriver skolsköterskans möjligheter att identifiera 

ohälsa och att identifieringsmöjligheter varierar beroende på vilken form av ohälsa som 

eleven drabbats av. Lättaste tillvägagångssättet som skolsköterskan använde sig av för att 

identifiera ohälsa var; hälsosamtal, hälsokontroller och hälsoundervisning. Dessa 

tillvägagångssätt kunde förfinas genom att använda en god samtalsteknik som exempelvis MI, 

använda en öppen attityd och arbeta med ”öppen dörr”.  De platser i skolan som var 

vanligaste ställen att identifiera ohälsa på var skolgården, korridorerna och matsalen. 
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Föräldrar och elever var de bästa personerna att samarbeta med för identifiering av ohälsa. 

Andra personer som presenteras att gynna identifieringen av ohälsa är rektorer, lärare, samt 

utomstående professioner.  Skolsköterskorna upplever tidsbrist, för många elever, för stor 

administrativ börda, att de saknar både tid och möjlighet till regelbunden fortbildning. 

Tidsbristen i det dagliga arbetet leder till mindre tid att lära känna eleverna och därmed 

möjlighet att identifiera ohälsa. Den relativt tunga administrativa bördan är delvis ett 

organisatoriskt problem och skolsköterskans arbetsuppgifter behöver förtydligas och hennes 

roll stärkas i samhället. 

 

Resultatet från studien visar hur komplex skolsköterskans vardagsarbete är och att hon 

behöver utgå ifrån många olika infallsvinkar för att identifiera de elever och den ohälsa som 

den drabbats av.  

 

Vidare studier anser vi behöver göras inom området hur skolsköterskan identifierar psykisk 

ohälsa och hur vi kan göra för att lättare upptäcka dessa elever.  

Konklusion och kliniska implikationer 

I studien framkommer det att större kompetens är efterfrågad när det gäller identifiering av 

psykisk ohälsa inom skolan. Denna studie beskriver skolsköterskans möjligheter att identifiera 

ohälsa och att identifieringsmöjligheter varierar beroende på vilken form av ohälsa som 

eleven drabbats av. Lättaste tillvägagångssättet som skolsköterskan använde sig av för att 

identifiera ohälsa var; hälsosamtal, hälsoundersökning och hälsoundervisning. Dessa 

tillvägagångssätt kunde förfinas genom att använda en god samtalsteknik som exempelvis MI, 

använda en öppen attityd och arbeta med ”öppen dörr”.  De platser i skolan som var 

vanligaste ställen att identifiera ohälsa på var skolgården, korridorerna och matsalen. 

Föräldrar och elever var de bästa personerna att samarbeta med för identifiering av ohälsa. 

Andra personer som presenteras att gynna identifieringen av ohälsa är rektorer, lärare, samt 

utomstående professioner.  Skolsköterskorna upplever tidsbrist, för många elever, för stor 

administrativ börda, att de saknar både tid och möjlighet till regelbunden fortbildning. 

Tidsbristen i det dagliga arbetet leder till mindre tid att lära känna eleverna och därmed 

möjlighet att identifiera ohälsa. Den relativt tunga administrativa bördan är delvis ett 

organisatoriskt problem och skolsköterskans arbetsuppgifter behöver förtydligas och hennes 

roll stärkas i samhället. 

 

Resultatet från studien visar hur komplex skolsköterskans vardagsarbete är och att hon 

behöver utgå ifrån många olika infallsvinkar för att identifiera de elever och den ohälsa som 

den drabbats av.  

 

Vidare studier anser vi behöver göras inom området hur skolsköterskan identifierar psykisk 

ohälsa och hur vi kan göra för att lättare upptäcka dessa elever.  
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BILAGA 1 

Till Skolsköterska  

 

Högskolan i Skövde  

Institutionen för hälsa och lärande 

Box 408 

541 28 Skövde  

 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 
Hur ser skolsköterskans möjlighet ut att identifiera ohälsa i skolmiljön? 
- en intervjustudie med skolsköterskor 

Svenska barn och ungdomar har ur ett internationellt perspektiv en god hälsa. Uppgifter tyder 

dock på att den psykiska ohälsan har ökat framför allt hos ungdomar. Övervikten hos barn och 

ungdomar har även den ökat, 10-15% lider av övervikt eller fetma. Detta är nu ett betydande 

folkhälsoproblem i Sverige utifrån detta kan det vara av intresse att studera hur 

skolhälsovården arbetar med dessa frågor och därför vill vi genomföra en intervjustudie som 

belyser skolsköterskans arbete med att identifiera och förebygga ohälsa hos barn och 

ungdomar i skolmiljön. Genom en ökad kunskap kan studien bidra till att ge skolsköterskan 

en större möjlighet samt bättre förmåga att identifiera ohälsa. Intervjustudien kommer att 

genomföras i Skåne län respektive Stockholms län. 

För att genomföra studien behövs ditt tillstånd. Vi kommer att intervjua 4-5 skolsköterskor 

var, i Stockholm, respektive Malmö Län, verksamma på högstadieskola, alternativt 

gymnasieskola. Deltagarna kommer att informeras muntligt och skriftligt om syftet med 

studien och hur intervjuerna ska genomföras. Intervjuerna kommer att utföras under perioden 

mars-april 2014. Varje intervju beräknas ta ca 30min och den kommer att spelas in och 

därefter ordagrant skrivas ut och texten kommer att analyseras vetenskapligt.  

All data som samlats in kommer att behandlas strikt konfidentiellt och kommer att presenteras 

så att ingen kan härleda den enskilde individens svar. Studien kommer att presenteras i form 

av ett examensarbete vid Högskolan i Skövde. Medverkan är frivillig och deltagaren kan 

närsomhelst avbryta utan att förklaring krävs. 

Vi som ber om tillstånd att genomföra studien heter Katharina Lindström och Maria Månsäter, 

är legitimerade sjuksköterskor och studerar vidareutbildning till skolsköterska, 

skolsköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde. Under vårterminen 2014 skall vi skriva en 

D-uppsats för magisterexamen. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående. 

 

Katharina Lindström                     Maria Månsäter                   Handledare: Rune Svanström  

                                              



29 
 

 

BILAGA 2 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

-Skolsköterska 

  

Högskolan i Skövde  

Institutionen för hälsa och lärande 

Box 408 

541 28 Skövde  

 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 
Hur ser skolsköterskans möjlighet ut att identifiera ohälsa i skolmiljön? 

 

- En intervjustudie med skolsköterskor 

 

Samtycke ges av undertecknad till deltagande i ovan nämnda intervjustudie. Undertecknad 

har fått information och förstår innebörden av följande: 

 

· Syftet och upplägget av studien 

· Att deltagandet i studien är frivilligt 

· Att deltagandet kan avbrytas när som helst under studiens gång 

· Att informationsmaterialet som insamlas vid intervjuerna är konfidentiella och kommer 

endast användas i denna studie. 

· Materialet kommer vara avidentifierat så deltagarna ej kan kännas igen i resultatet 

 

Namn:_________________________________ 

 

Underskrift:_____________________________ 

 

Ort och datum: __________________________ 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående. 

 

Katharina Lindström                     Maria Månsäter                   Handledare: Rune Svanström  
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BILAGA 3 

Intervjuguide   

Bakgrundsvariabler 

 

Ålder på barnen 

Utbildning 

Antal år som sjuksköterska 

Antal år som skolsköterska 

Tjänstgöringsgrad 

Antal skolor 

Antal elever totalt.  

Antal hälsosamtal per år 

 

 

Vi kommer i samband med intervjun ställa följdfrågor som: varför, kan du utveckla detta, 

berätta mer, för att få ett extra djup under intervjun och på det sättet fånga upp hur man 

genomför och inte bör genomföra ett exempelvis samtal eller arbeta med förbättrad hälsa 

inom skolan.  

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta om ett hälsosamtal som du nyligen genomfört?  

 (Berätta mer)  

 

2. Finns det något som du anser är extra viktigt vid genomförandet av ett hälsosamtal? 

 (Varför? Berätta mer)    

 

3. Kan du berätta för mig om en specifik elev där du upptäckte ohälsa ? 

(Hur identifieringen gick till, Vilka personer involverades kring eleven, Hur 

upptäcktes/identifierades eleven, Vilket arbete genomfördes initialt för att stödja 

eleven?, Vilket uppföljande arbete bedrivs för att stödja eleven? Kan du berätta vad du 

tänkte när du såg detta?) 

 

4. Vilket förebyggande arbete bedriver du på din skola för att förebygga ohälsa hos dina 

elever?  

 (Observationer, Hälsoundervisning, Hälsosamtal)   

 

5. Hur kan du med hjälp av hälsosamtalet identifiera ohälsa hos dina elever?   

(Hur gjorde du dina observationer?  Kan du utveckla detta?) 

 

6. Hur får du eleven att känna sig delaktig, uppskattad och lyssnad när du har identifierat 

ohälsa hos den enskilda individ? 
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( Berätta mer) 

 

7. Hur samarbetar ni med exempelvis EHT, Läkare, Lärare och Föräldrar kring en elev 

med nyupptäckt ohälsa?   

(Berätta mer?, Vad bedriver ni för arbete för att hjälpa en elev med nyupptäckt 

ohälsa?, Vad genomför ni inom EHT för förbättringsarbete för eleverna på din skola?, 

Vilka åtgärder genomförs?, Hur funderar uppföljningsarbetet kring dessa elever?) 

 

8. Hur gör du som skolsköterska för att förhindra att andra elever inte hamnar i samma 

situation. 

( Utveckla, berätta mer) 

 

9. Kan du ge ett exempel på saker som kan förbättra hälsan för eleverna på den skolan 

där du arbetar?  

( Utveckla, berätta mer) 

 

10. Vad har du för visioner för skolhälsovårdens utveckling i framtiden? 

(Varför?, Kan du utveckla detta?, Berätta mer?, Kan du förklara mer?, Hur gjorde du 

dina observationer, Kan du utveckla mer ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


